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 خالصه

  
دس ساػتای  .تاؿذاخشا ؿذُ هی آتیاسی تاساًی تؼییي ػولىشد یه ػیؼتن ّایتشیي سٍؽپتاًؼیل دس ستغ پاییي اساضی اص هْن تشسػی ساًذهاى واستشد ٍ

ّای اخشا ؿذُ اص هیاى طشح ،تلادفی "یه ظشح آتیاسی والػیه ثاتت تا آتپاؽ هتحشن تلَست واهال 1395ّویي هَضَع دس فلل صساػی ػال 

ساًاذهاى   یشداّا ًـااى داد هما  تشسػی .چْاس تىشاس هَسد اسصیاتی لشاسگشفت تا ٍؿْشػتاى وثَدساٌّگ اًتخاب ٍ دس ػِ تاصُ صهاًی كثح، ظْش ٍ ػلش

تِ خَد اختلااف دادُ اًاذ. ترَسیىاِ دس    سا دس صهاى آتیاسی كثح ٍ ػلش تِ تشتیة تیـتشیي ٍ ووتشیي همذاس  واستشد ٍ پتاًؼیل دس ستغ پاییي اساضی

دس  ّاوِ ایي ساًذهاى ُ ؿذ، ًـاى دادآصهَى داًىي تحت 22SPSSتَػط ًشم افضاس ّا، ًتایح آهاسی حاكل اص تدضیِ ٍاسیاًغ ٍ همایؼِ هیاًگیي دادُ

تشیي ػاهل ایي ّای َّاؿٌاػی، هْنپاساهتش خذٍل ػلش، داسای تفاٍت هؼٌی داسی دس ػرح یه دسكذ تَدُ وِ تش اػاع ٍ،ظْش صهاى آتیاسی كثح 

  تاؿذ.اختالف، ػشػت ٍصؽ تاد هی
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 مقدمه .1
 

 خْااى  وـاَسّای  اص تؼایاسی  ٍ ایاشاى  دس آتیاسی،ٌَّصًَیي  ّای ؿیَُ اص اػتفادُ ٍ تىٌَلَطی ٍ ػلن دس آهذُ ػول تِ ّایپیـشفت سغن ػلی اهشٍصُ

ِ یراَسی  . ؿاًَذ هی آتیاسی ػٌتی ٍ ػرحی ّایؽ سٍ وـاٍسصی تا اساضی اص ای ػوذُ تخؾ پیـشفتِ، وـَسّای حتی  85 اص تایؾ  ًیاض  ایاشاى  دس وا

ِ   ایاي  تاش  تلَس لزا  ّؼتٌذ. تشخَسداس تشی ون ساًذهاى اص وِ ؿًَذهی آتیاسی ػرحی ّایؽ سٍ آتی تا اساضی دسكذ  ساًاذهاى  افاضایؾ  تاا  اػات وا

 ایاي  اص سا ّاا تخاؾ  ػاایش  ٍ وـااٍسصی  آب ًیاصّاای  اص تخؾ تضسگی ٍ تاصگشداًذ تَلیذ چشخِ تِ سا آب هٌاتغ اص تَخْی لاتل حدن تَاىهی آتیاسی

ُ  اسصیااتی  ٍ هَخَد آتیاسی ّای ػاهاًِ ساًذهاى تؼییي گام، تشیي هْن ٍ اٍلیي ،هْن ایي تِ تشای دػتیاتی وِ اػت سٍؿي تؼیاس تاهیي ًوَد. طشیك  ًحاَ

  .تاؿذهی آتیاسیدس آب  تلفات واّؾ ٍ هتٌاػة تا ّش هٌظمِ وـت الگَی تؼییيآب، تْیٌِ هلشف تا هشتثط ّای گیشی تلوین تشای آًْاوشدواس

 ػٌَاى ًوَدًاذ  1378 ػال دس وـَس ّای اػتاى اص تشخی دس آتیاسی آب واستشد ساًذهاى تغییشات تشسػی داهٌِ( دس 1990دّماًی ٍّوىاساى، )              

 تا دسكذ 7/24 حذالل اص آتیاسی واستشدآب ساًذهاى هتَػط هحلَل، ًَع ٍ گیاُ سؿذ هختلف هشاحل آتیاسی، سٍؽ صاسػاى، هذیشیت تِ تاتَخِ وِ

 36 تایي  ّاا  ؿثىِ ایي دس آتیاسی ول ساًذهاى تَصیغ، ٍ اًتمال ساًذهاى تشای دسكذ 60 احتؼاب تا ُ ٍتَد دسكذ 9/50 هیاًگیي تا دسكذ 7/55 حذاوثش

 ساُ دس گام ًخؼتیي ًظشاىحة كا اص تشخی .اػت )دسكذ 60 ( تَػؼِ حال دس وـَسّای هتَػط اص ووتش آى همذاس وِ، ذوٌیه ًَػاى دسكذ 15 –

 ٍ كاٌؼت  وـااٍسصی،  ّاای  تخاؾ  دس آب هلاشف  تاَاى  هی ساًذهاى افضایؾ وِ تا اًذ ُ وشد روش آب ساًذهاى افضایؾ سا آب تحشاى اص خلَگیشی

 وااّؾ  ویفیت صًذگی یا التلادی ساًذهاى ایٌىِ تذٍى ،داد واّؾ دسكذ 32 تا 30 ٍ دسكذ 90 تا 40 دسكذ، 50 تا10 تشتیة تِ سا ؿْشی هلاسف
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 ػااصی  یىپاسچِ ٍ ًَػاصی تدْیض، تؼریح، آب آتیاسی، همذاس ٍ صهاى دس كحیح هذیشیت اػوال آتیاسی، ّای ػاهاًِ ٍ اسصیاتی اكالح تٌاتشایي، .یاتذ

 .] 1[ؿًَذ هی هحؼَب آب آتیاسی ساًذهاى تْثَد تشای ضشٍسی هَاسد خولِ اص اساضی

   
 تدذیاذ  هٌااتغ  اص یىای  آب ؿَد. ّشچٌاذ هی هحؼَب اًؼاى اٍلیِ ًیاص ػٌَاى تِ ٍ اختواػی ی،التلاد واالیی آب خْاًی، خذیذ ًگشؽ دس             

ُ  ٍ تْذاؿات  ػرح سفتي تاال ٍ كٌؼت گؼتشؽ ٍ خوؼیت سؿذ تِ تَخِ تا تَدُ ٍ هحذٍد آى همذاس اها سٍد،هی ؿواس تِ ؿًَذُ ِ  ػواَهی،  سفاا آى  ػاشاً

ِ  ؿاَد  اػتفادُ آتیاسی تشای ّاییسٍؽ اص تایذ داسد، لشاس تاساى ون ٍ آب ون ایهٌرمِ دس ها وـَس وِ آًدایی تاؿذ. اصهی واّؾ تِ سٍ  تااصدّی  وا

ِ  ٍ خـاه  هٌااطك  دس وـااٍسصی  تَلیاذات  تشای خذی هـىل یه آب ووثَد.] 2[ (1385)وشهی ٍّوىاساى، یاتذ افضایؾ آتیاسی آب  خـاه  ًیوا

یىٌَاخات آب  تَاًایی یه ػیؼتن آتیاسی تاساًی تشای تَصیغ لزا   اػت تش تؼیاس ّضیٌِ هٌاطك ایي دس خذیذ آتی هٌاتغ تَػؼِ ایي، تش ػالٍُ  .اػت خْاى

 ،دّاذ ؿَد ٍ ٍضؼیت صساػی ٍ التلادی یه صاسع سا تحت تأثیش لشاس های دس ػرح هضسػِ، یه فاوتَس هْن ٍ اػاػی اػت وِ یىٌَاختی تَصیغ ًاهیذُ هی

 .] 3[ (2015ػپاػخَاُ،  ٍ ًظاد سػذ)طالةتشای داؿتي ساًذهاى آتیاسی تاال، داؿتي یىٌَاختی تَصیغ آب اهشی ضشٍسی تٌظش هی پغ

 

 ػٌَاى ًوًَذ وِ ولیِ لشٍُ سٍػتای ؿْشػتاى چْاس دس ثاتت والػیه تاساًی آتیاسی ّای ػاهاًِ ( دس تشسػی1383تایضیذی ٍ ّوىاساى، )              

 تِ ّوچٌیي ٍ اخشا، طشاحی دس الصم دلت ػذم وِ ػلت آى  اػت تَدُ حاون آًْا دس آتیاسی ون پذیذُ تَدُ ٍ ّوچٌیي تاصدُ پاییٌی داسای ّاطشح

 .] 4[ اػت روش ؿذُ ًاهٌاػة ویفیت تا ٍػایلی واستشدى

 

 هذیشیت سٍؽ تشسػی آب، ٍالؼی واستشد ساًذهاى تؼییي ؿاهل آتیاسی ّای سٍؽ ( دس تحمیك خَد تیاى ًوَد وِ اسصیاتی1384تشادساى ّضاٍُ،)             

ٍالؼی  ساًذهاى یا ٍ هضسػِ هذیشیت وِ كَستی دس تاصدّی آتیاسی افضایؾ خْت وِ اػت ػیؼتن ٍالؼی ػولىشد آٍسدى حذاوثش دػت تِ ٍ هضسػِ

 .] 5[ دػت یافت ػیؼتن ػولىشد ٍالؼی پتاًؼیل تِ تذاتیشی اتخار تایؼتی تا تاؿذ پاییي ػیؼتن

 

ِ   پشداختٌاذ   دؿات دّگاالى   دس ػیؼتن آتیاسی تاساًی والػیه ثاتت 10( تِ اسصیاتی 1389ّوىاساى ) فاسیاتی ٍ               ّاای  هماادیش هتَػاط پااساهتش    وا

ٍ  8/44 /،62/50، 04/66تاِ تشتیاة    ،ػي، یىٌَاختی تَصیغ، ساًذهاى پتاًؼیل ستغ پاییي ٍ ساًاذهاى وااستشد ستاغ پااییي اساضای      ضشیة یىٌَاختی وشیؼتیاى

ٍ یىٌاَاختی تَصیاغ آب دس آًْاا ًیاض ووتاش اص هماادیش        ُپاییي تَدّا داسای ساًذهاى واستشد ّا ًـاى داد وِ ولیِ ػیؼتن تشسػی  ذ.دسكذ تِ دػت آه 78/43

تاؿذ. اص طشفی تِ ػلت ون آتیاسی، تِ خض یه هَسد، دس تمیِ هضاسع ساًذهاى پتاًؼیل ٍ ساًذهاى وااستشد ستاغ پااییي تشاتاش تاَدُ       هی  تَكیِ ؿذُ ولش ٍ هشیام

 .] 6[ تَدى ساًذهاى پتاًؼیل واستشد تـخیق دادُ ؿذّا هْوتشیي دلیل پاییي هٌاػة ػیؼتن ًا اخشایاػت. طشاحی ٍ 

 

( ساًذهاى آتیاسی تاساًی والػیه ثاتت تا آتپاؽ هتحشن دس ؿْشػتاى ؿَؽ سا هَسد تشسػی لشاس دادًذ وِ ًتایح 1389)تشًَع ٍ ّوىاساى ،              

 .] 7[ تیاًگش تفاٍت ًؼثتا صیاد ساًذهاى واستشد تا ساًذهاى هَسد اًتظاس تَد

  

 ّاا داسای واِ ایاي ػیؼاتن    ػیؼتن آتیاسی والػیه تا آتپاؽ هتحشن دسهٌظمِ وَّذؿت،اػالم وشدًذ 10( تا تشسػی 1390هَالیی ٍ ّوىاساى)              

ٍ   تاؿاذ. هشیام هی ٍ ولش ؿذُ تَػط تَكیِ همادیش اص ووتش آًْا دس تَصیغ یىٌَاختی ٍ تَدُ پاییي واستشد ساًذهاى  هٌاػاة  اخاشای ًاا   ّوچٌایي طشاحای 

 .] 8[ ؿذ دادُ تـخیق واستشد پتاًؼیل ساًذهاى تَدى پاییي دلیل هْوتشیي ، هرالؼِ هَسد ّای ػیؼتن

 آب ووتش فَاكل دس هثلثی ٍ آسایؾ دس آب تَصیغ یىٌَاختی ضشیة حذاوثش وِ دادًذ ّایی  ًـاى( طی تشسػی1980) 1فَویَ ٍ ّوىاساى              

 .] 9[ گشددهی حاكل ّن، اص ّاپاؽ
 

ارػااى   ػومای  ًفاَر  تلفاات  ٍ هحلَل هیضاى تش آب یىٌَاختی تَصیغ غیش هٌفی تَدى اثش تِ هتؼذد ( طی هرالؼات2012)2ػالوشٍى ٍ ّوىاساى               

یىٌَاخات ٍ هٌاػاة هماذاس آب دادُ    تش آب دس هضسػِ ضشٍسی اػات. دس یاه آتیااسی    تشای اػتفادُ تْیٌِ اص هٌاتغ آب هَخَد، تَصیغ یىٌَاختًوَدًذ. 

ِ  ّای هختلف هضسػِ تفاٍت چٌذاًی تا ّن ًذاسًذ. تَصیغ یىٌَاختؿذُ تِ خان دس لؼوت خاَیی دس هلاشف آب، ػاثة افاضایؾ     تش آب ػالٍُ تاش كاشف

 .] 10[ ووی ٍ ویفی هحلَل خَاّذ ؿذ

                                                           
1 Fukui. 
2  Salmeron and et al. 
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سا اخاشا ًواَدُ    یاادی  ص ّاای طشح ًیض ّوذاى اػتاى وـَس، ػرح دسٍ استمای ساًذهاى آتیاسی   فـا تحت تیاسی آ ّایسٍؽ تَػؼِ ساػتای دس              

 دؿات  تای  آ ّاای صهایي  اص ّىتاس ّضاس 23 اص تیؾ اوٌَىّن. ًوَد اؿاسُ وثَدساٌّگ دؿت دس ؿذُ اخشا ی ّاطشح تِ تَاىهی خولِ آى اص وِ اػت

 تاا  ثاتات  اصًاَع والػایه   دؿات،  ایاي  دس ؿذُ اخشا فـاس تحت تیاسی آ ّای طشح اوثش وِ داسد لشاس فـاس تحت آتیاسی پَؿؾ تحت وثَدساٌّگ

 ػولىاشد  تشسػای  ٍ تِ اسصیااتی  ، ّاػیؼتن ایي واستشد اص ػال چٌذ گزؿت اص تؼذ وِ اػت ضشٍسی تَخِ تِ هَاسد هزوَس تا تاؿذ.هی هتحشن آتپاؽ

ٍ   ِ حاكل ًتایح اص ،واس اداهِ دس ٍ ؿذُ ؿٌاختِ،  هَخَد ٍ هـىالت هؼائل تا ؿَد پشداختِ آًْا تْاشُ   دس تشًاهِ سیضی ّای آتی خْات افاضایؾ ساًاذهاى 

 ٍسی اػتفادُ ًوَد.

 

 

  هامواد و روش .2

 

تَػاط  تشسػی دلیك ٍ اسصیاتی ًحَُ ػولىشد یه پشٍطُ سا اكرالحا اسصیاتی هی گَیٌذ. تش ّویي اػاع الصم اػت واِ ّاش پاشٍطُ تؼاذ اص طشاحای ٍ اخاشا       

ش پاشٍطُ  واسؿٌاػاى هَسد تشسػی لشاس گشفتِ ٍ واسائی ٍ ػولىشد آى تحت ؿشایط هَخَد تؼییي گشدد. دس ٍالغ اسصیاتی اتضاسی اػت هذیشیتی واِ تاِ هاذی   

ّای ػیؼتن سا تا یه ػشی تغییشات خضئی واّؾ دّذ ٍ تااصدُ  دّذ تا اص آًچِ وِ دس دػتشع داسد، تْتشیي اػتفادُ سا تشدُ ٍ هحذٍدیتایي تَاًایی سا هی

. خْت اسصیاتی یه پشٍطُ آتیاسی هؼیاسّای اسصیاتی هَسد ًیااص اػات  تاا تتاَاى تاِ وواه آًْاا        ًوایذٍالؼی ػیؼتن سا تا تَخِ تِ ایذُ آل طشاحی ًضدیىتش 

سصیاتی ػیؼتن ّای آتیاسی تااساًی اص هفااّین ساًاذهاى پتاًؼایل وااستشد      تذیي هٌظَس خْت ا ػولىشد آتیاسی دس هضسػِ سا تلَست ووی ٍ ػذدی دسآٍسد.

 آب ٍ ساًذهاى ٍالؼی واستشد آب اػتفادُ هی ؿَد. ایي هفاّین ػوذُ تشیي واستشد سا دس اسصیاتی ٍ تْثَد دس ساًذهاى آتیاسی داسًذ

         

ّاای اخاشا ؿاذُ ؿْشػاتاى     تلاادفی اص تایي طاشح    "تپااؽ هتحاشن تلاَست وااهال    دس ایي پظٍّؾ یه طشح آتیاسی تاساًی والػیه ثاتت تا آ              

لشاس گشفت. تشای ایي هٌظَس اتتذا تاا تَخاِ تاِ     اسصیاتیهَسد  تىشاس 4تاصُ صهاًی كثح،ظْش ٍػلش ٍ دس  3دس وثَدساٌّگ ٍالغ دس اػتاى ّوذاى، اًتخاب ٍ 

ّای خااًثی  تٌاتشایي ػؼی ؿذ اص لَلِ .] 11[ تیافتذذٍس فـاس هتَػط ػیؼتن دس آًدا اتفاق الومِ حتیىتَپَگشافی هضسػِ، دٍ خط فشػی اًتخاب ؿذ، ترَسی

( پغ اص تؼییي هحل هٌاػة اًدام آصهایؾ، هؼاحت تیي چْاس آتپاؽ هَسدًظش سٍی خراَ   1هراتك ؿىل ) وِ دس ٍػط هضسػِ ٍخَد داسًذ اًتخاب ؿَد.

ػذد لاَطی آلَهیٌاَهی ّوؼااى ٍ ّان اًاذاصُ، تاا لراش ٍ         36 هتشی ؿثىِ تٌذی ٍ دس ًْایت 3×3تِ فَاكل ّای چَتی فشػی، تا اػتفادُ اص هتش ًَاسی ٍ هیخ

 20ّا دسهحل ؿیش خَدواسّا، پوپ سا سٍؿاي ًواَدُ ٍ تاا اػاتفادُ اص ػارل     ؿذ. پغ اص اػتمشاس آتپاؽهتش، دس تواهی ًما  ؿثىِ لشاس دادُ ػاًتی 10استفاع 

هتشی ٍ یه وَسًَهتش، دتی آتپاؽ سا اًذاصُ گیشی ًوَدُ ٍ ایي ػوال سا چٌاذ تااس تىاشاس واشدُ ٍ دس ًْایات        2ِ ؿلٌگ لیتشی ٍ اػتَاًِ هذسج ٍ یه لرؼ

پواپ سا سٍؿاي    "ّا سا خاالی ًواَدُ ٍ هداذدا   وٌین. ػپغ ػیؼتن سا خاهَؽ وشدُ ٍ آب داخل لَطیهیاًگیي آًْا سا تؼٌَاى دتی هتَػط آتپاؽ لحاظ هی

ّا الذام واشدُ  ًؼثت تِ اًذاصُ گیشی حدن آب داخل لَطی ( 2هراتك ؿىل )اػت اص صهاى واسوشد ػیؼتن، پوپ سا خاهَؽ ٍوشدُ ٍ تؼذ اص گزؿت دٍ ػ

هتشهشتغ(، استفاع آب خوغ ؿذُ دس ّشًمراِ اص  ػاًتی 62/68تش هؼاحت داخلی آى ) ّش لَطیٍ ػپغ اص طشیك ساترِ پیَػتگی ٍ تا تمؼین حدن آب داخل 

ین ػپغ اػذاد تذػت آهذُ سا تِ تشتیة ًضٍلی هشتة ًوَدُ ٍ یه چْاسم پاییي ایي اػذاد سا تؼٌَاى چااسن پااییي اًتخااب ًواَدُ     سآٍؿثىِ سا تذػت هی

( همادیش ساًاذهاى وااستشد ٍ پتاًؼال دس ستاغ     3) ( 2ٍ) ( 1ٍاص سٍاتط ) تا اػتفادُ ػپغ .تذػت هی آٍسینسا(Dq) ٍهتَػط ػوك آب دس ستغ پاییي اساضی سا

 )اختوااػی  ػلاَم  تاشای  آهاسی افضاس ًشم( 22SPSS1تا اػتفادُ اص ًشم افضاس  دس پایاى ٍ وٌینهحاػثِ هی تىشاس 4ٍ  آتیاسیصهاى   3پاییي اساضی ساتشای ّش

 صهاى آتیاسی دس ػرَح پٌح ٍ یه دسكذ كَست گشفات، ( دپاییي اساضی دس ستغ )اػن اص ساًذهاى واستشد ٍپتاًؼیل ّاساًذهاىآًالیض ٍاسیاًغ دٍ طشفِ تیي 

ٍ تحلیل آًْا روش  الصم تِ روش اػت وِ دس ایي تحمیك همادیش ساًذهاى واستشد ٍپتاًؼیل دس ستغ پاییي اساضی تاّن تشاتش ؿذًذ لزا دس سػن ًوَداسّا ٍ تدضیِ

ثثات   ُ تاَد هتاشی ًلاة ؿاذ    2تادػاٌح پشتاتال واِ دس استفااع     تَػیلِ  ّوچٌیي دس حیي اخشای آصهایؾ، ػشػت ٍ خْت تاد .اوتفا ًوَدُ اینیىی اص آًْا 

تىاشاس دس   4 تاشای ّاش   ّاا هماادیش ساًاذهاى  وِ خالكِ آهاس َّاؿٌاػی ٍ ؿذ دلیمِ ثثت  15ٍ ًیض دهای هحیط تَػط یه دهاػٌح دس فَاكل صهاًی  گشدیذ.

 خَاّین پشداخت. ّا،اىّای هحاػثِ ساًذهفشهَلیِ تیاى دس اداهِ  .ؿذُ اػت( آٍسدُ 1خذٍل )

 

                                                           
1 Statistical package for social science. 
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 ّا ٍ استقرار چْار آبپاش در آزهایصًحَُ آرایص قَطی  – 1ضکل 

 

 
 ّااًذازُ گیری حجن آب جوع ضذُ در قَطی  – 2ضکل 

 

  :تعریف ربع پاییي اراضی              

ؿَد. یه چْاسم اساضای واِ ووتاشیي    اػتفادُ هی اساضی تاساًی اص هفَْم ساًذهاى واستشد دس ستغ پاییي ّای آتیاسیتِ خای ساًذهاى واستشد آب دس ػیؼتن

اساضای واِ ووتاشیي آب سا     4/1ؿاَد ػواك آب دس   ؿَد ٍ فشم های آب سا تِ خَد اختلاف دادُ اػت، تِ ػٌَاى هؼیاسوفایت آتیاسی دس ًظش گشفتِ هی

 .] 12[ وٌین( اػتفادُ هی1978)1تشای هحاػیِ ساًذهاى واستشد ٍپتاًؼیل اص ساترِ هشیام ٍولش.اًذ تشاتش تا ًیاص آتی تاؿذدسیافت وشدُ

)1(100
Dr

Dq
AELQt

2وِ دس آى 
AELQt  ٍDq  ٍ Drاساضای  هتَػاط ػواك آب دس    ٍ ساًذهاى واستشد آب دس ستغ پاییي اساضی دس تلَن آصهایؾ )دسكذ( تِ تشتیة تیاًگش

دس فشهَل فَق یه چْااسم   تاؿٌذ.هی هتش(هتَػط ػوك آّب آتیاسی اًذاصُ گیشی ؿذُ اص ػش ًاصل )هیلی ٍ هتش(وشدُ اًذ )هیلی وِ ووتشیي آب سا دسیافت

ّا هَلؼی واستشد داسد وِ هیاًگیي یه چْاسم ػوك آب رخیشُ ؿذُ دس ًاحیِ سیـِ، ووتش اص همذاس آب هَسد ًیاص خْت سػاًذى سطَتات خاان اص   ػوك

تاؿذ اها اگش هیاًگیي ػوك آب ًفَر یافتِ دس ستغ پاییي اساضی تیـتش اص ظشفیات صساػای تاؿاذ، هَخاة تلفاات      (SMD3ظشفیت صساػی)حالت هَخَد تِ 

 وٌین.( اػتفادُ هی2اص فشهَل ) AELQtٍ دس ایي حالت تشای هحاػثِ  ًفَر ػومی دس هضسػِ ؿذُ ٍ ساًذهاى آتیاسی واّؾ خَاّذ یافت

 

)2(100
Dr

SMD
AELQt

 
  وٌین .( اػتفادُ هی3اص فشهَل )( PELQt) 4تشای هحاػثِ ساًذهاى پتاًؼیل دس ستغ پاییي اساضی 

)3(100
Dr

Dq
PELQt

 ،تذػت آهذ ٍ تٌاتشایي طثك سٍاتط تاال، همادیش ساًاذهاى وااستشد ٍ پتاًؼایل دس ستاغ پااییي      Dqتیـتش اص SMD ش یدادستوام هشاحل  ایي تحمیك، هم             

                                                           
1 Merriam and Keller. 
2 Application Efficiency of     low Quarter. 
3 Soil Moisture  Deficit. 
4 Potential  Efficiency   of     low  Quarter. 
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  وٌین.تِ روش یىی اص آًْا اوتفا هی خذاٍل هحاػثات ٍ تدضیِ ٍتحلیل دادُ ّا،دس تاّن تشاتش ؿذًذ وِ 

 

 

 ّای اًذازُ گیری ٍ هحاسبِ ضذُپاراهتر -1جذٍل 

    باد    

 تىشاس ػاػت تاسیخ
 تاصُ صهاًی

 آتیاسی

 هتَػط ػشػت

 

(m/s) 

 خْت

 

 هتَػط دها

 

(C) 

ساًذهاى 

دس ستغ  واستشد

 اساضی پاییي

(AELQ) 

 )دسكذ(

ساًذهاى 

دس ستغ پتاًؼیل 

 اساضی پاییي

(PELQ) 
 

 ()دسكذ

26/2/1395 

3/8-3/6 

 اٍل

 29/76 29/76 13/10 خٌَب ؿشلی 10/1 كثح

 42/63 42/63 6/26 خٌَب ؿشلی 10/3 ظْش 3/14-3/12

 67/54 67/54 18 خٌَب ؿشلی 68/7 ػلش 3/19-3/17

11/3/1395 

3/8-3/6 

 دٍم

 15/75 15/75 33/10 ؿشلی 24/0 كثح

 06/71 06/71 87/22 خٌَب ؿشلی 83/2 ظْش 3/14-3/12

 34/64 34/64 7/18 خٌَب ؿشلی 30/6 ػلش 3/19-3/17

17/3/1395 

3/8-3/6 

 ػَم

 81/66 81/66 33/12 ؿوال غشتی 81/0 كثح

 61/61 61/61 30 ؿوال غشتی 72/4 ظْش 3/19-3/17

 37/55 37/55 1/23 ؿوال غشتی 10/9 ػلش 3/19-3/17

21/3/1395 

3/8-3/6 

 چْاسم

 16/77 16/77 93/11 ؿوال غشتی 30/2 كثح

 05/66 05/66 6/26 ؿوال غشتی 33/7 ظْش 3/14-3/12

 84/54 84/54 33/18 ؿوال غشتی 12 ػلش 3/19-3/17

 23/65 23/65 07/19  79/4  هیاًگیي ول

 

 



 

 اٍلیي مٌفراًس بیي الوللی آب، هحیط زیست ٍ تَسعِ پایذار

  هْر 8تا  6داًشگاُ هحقق اردبیلی، ، فٌیداًشنذُ  گرٍُ هٌْذسی عوراى،
 

 6

 
 

 زهاى آبیاری  ٍ سرعت باد با در ربع پاییي اراضی ٍپتاًسیل راًذهاى کاربرد ًوَدار تغییرات درصذ – 3ضکل 

 

 

 گیرینتیجهبحث و  .3

 

هَرد تجسیِ ٍ تحلیل  )اجتواعی علَم برای آهاری افسار ًرم(  SPSSي پژٍّش با استفادُ از ًرم افسارًتایج حاصل از ای

هختلف  ّایزهاىدر  پتاًسیل در ربع پاییي اراضی( راًذهاى ماربرد ٍّا )اعن از راًذهاىبیي  آهاری قرار گرفت، بطَرینِ

ی ّاراًذهاىتجسیِ ٍاریاًس دٍ طرفِ خالصِ آًالیس ( 2ٍجَد دارد. جذٍل ) یل درصذ، اختالف هعٌی داری در سطح آبیاری

ق، فقط از یل جذٍل برای الزم بِ رمر است باتَجِ برابر بَدى راًذهاى ماربرد ٍ پتاًسیل در ایي تحقی .دّذرا ًشاى هی

 بررسی ٍ تجسیِ ٍتحلیل آًْا استفادُ شذُ است. 

 
 ّای هختلف آبیاریدٍ طرفِ راًذهاى کاربرد ٍ پتاًسیل در ربع پاییي اراضی تحت زهاى تجسیِ ٍاریاًس  -2جذٍل 

 F sig ميانگين مربعات مجموع مربعات درجه آزادي منبع تغييرات

 003/0 666/11** 002/242 005/484 2 تصحیح هذل

 003/0 666/11** 002/242 005/484 2 زهاى آبیاری

 - - 745/20 706/186 9 خطا

   - 450/51731 12 مل

   - 710/670 11 تصحیح مل

 

 درصذ هعٌی دار پٌج*: در سطح 

 **: در سطح یل درصذ هعٌی دار

از آزهَى داًني  ّای هختلف آبیاریدر زهاى اراضی راًذهاى ماربرد ٍ پتاًسیل در ربع پاییي ّایهیاًگیيبیي  برای هقایسِ

 .شذُ است گٌجاًذُ( 3ًتایج ایي بررسی در جذٍل ) ٍ استفادُ شذ
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 ّای آبیاری با آزهَى داًکي در سطح یک درصذ ًسبت بِ زهاى راًذهاى پتاًسیل ٍ کاربرد در ربع پاییي اراضی : هقایسِ هیاًگیي-3جذٍل

 در ربع پاییي اراضی  ٍ پتاًسیل راًذهاى کاربرد  تیوار

T1 a8525/72 

T2 b5350/65 

T3 C3050/57 

 
 حاكل اصایي پظٍّؾ ًـاى داد:ًتایح 

ًفَر ػومای  ساًذهاى واستشد ٍ پتاًؼیل دس ستغ پاییي اساضی تاّن تشاتشؿذًذ وِ ایي اهش تیاًگش ٍخَد پذیذُ ون آتیاسی ٍ ػذم تلفات هتٌاظش ، همادیش  ّای آتیاسیدس صهاى .1

 تاؿذ. دس ًاحیِ سیـِ هی

-( دیذُ های 3وِ ایي اهش تَضَح دس ؿىل ) یاتذ،ترَسیىِ تا افضایؾ ػشػت تاد همادیش ساًذهاى واّؾ هیساًذهاى واستشد ٍ پتاًؼل ساترِ هؼىَػی تا ػشػت تاد داؿتٌذ .2

  ؿَد.

تغ پاییي اساضی دس ًَتت كثح ٍ ػلش تِ تشتیة، تیـتشیي ٍ ووتشیي هیضاى سا تِ خاَد اختلااف دادُ   همادیش ساًذهاى واستشد ٍ پتاًؼیل دس سّا ًـاى داد وِ . ًتایح تشسػی3

 اًذ.

اختالف هؼٌی داسی دس ػرح یه دسكذ داسًذ واِ ػلات ایاي اهاش، تاا تَخاِ تاِ        ّای آتیاسی كثح،ظْش ٍػلش، دس صهاى ساًذهاى واستشد ٍ پتاًؼیل دس ستغ پاییي اساضی. 4

آتیاسی استثا  داسد، ترَسیىِ دس صهاى ػلش ػشػت ٍصؽ تاد ؿذیذ تاَدُ ٍ ایاي اهاش تاػاا پشاوٌاذگی لراشات آب تلاَست         صهاى تاد دس( تِ اختالف ػشػت 1خذٍل )

 یافتِ اػت.ّای دیگش واّؾ ت تِ صهاىًؼث ساًذهاىًاهٌظن دس اطشاف آتپاؽ ؿذُ ٍ دسًتیدِ همذاس 

 دس هضسػِ، اػتشاحت ػیؼتن سا تا ػاػات ٍصؽ ؿذیذ تاد دس صهاى ػلش هٌرثك ًوَدُ ٍ تدای آى، آتیاسی ؿثاًِ اًدام گیشد ساًذهاىؿَد خْت افضایؾ . پیـٌْاد هی5

 
 

 قدردانی .4
 

ی هؼشٍفی ػضَ ّیات ػلوی گشٍُ هٌْذػی آب داًـگاُ تَػلی ػیٌا، تاتات ساٌّواای  داًن اص صحوات اػتاد گشاتمذس خٌاب آلای دوتش كفش تشخَد الصم هی

 .ّای اسصؿوٌذ دس خْت اًدام ایي طشح، تمذیش ٍ تـىش ًواین
 

 

 مراجع .5
1. Dehghanisanij. H., Alizadeh, A. and Keshavarz, A. (1111) , Implementation of water use pattern in terms 

of volumetric supply of water to farmers. 

 

طثیؼی  هٌاتغ ٍ وـاٍسصی فٌَى ٍ ّا. ػلَمهمایؼِ هذل :تاساًی آتیاسی پزیشؽ پیـثیٌی ، (1385. )س .ح ،اتشاّیوی .ٍ .ن ،همذم سضایی .،ا .ع . وشهی،2

71:10-89 . 

 

3. Talebnejad, R. and Sepaskhah, A.R. )5115(, Effect of different saline groundwater depths and irrigation 

water salinities on yield and water use of quinoa in lysimeter. Agricultural Water Management. 141: 111-

111. 

 

›› رستاى قرٍُ  . هجوَعِ هقاالت مارگاُ فٌی آبیااری بااراًی  ارزیابی سیستن ّای آبیاری در شْ ، (1383)فرداد ، ح . ٍ لیاقت ، ع .  ،بایسیذی ، م . . 4

 .، هرمس تحقیقات فٌی ٍ هٌْذسی مرج‹‹ تَاًوٌذی ّای ٍ چالش ّا 

 

 هٌْذػی داًـىذُ اسؿذ، واسؿٌاػی ًاهِپایاى.اسان ؿْشػتاى دس ؿذُ اخشا فـاس تحت تیاسی آ ّایػیؼتن فٌی اسصیاتی ،(1384) ف. ّضاٍُ، . تشادساى5

 .اَّاص چوشاى ؿْیذ داًـگاُ آب، ػلَم
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ّای آبیاری باراًی مالسایل اابات دشات دّگاالى مردساتاى. علاَم آب ٍ        بررسی ٍ ارزیابی سیستن ،(1389) ،ُ.ٍ قورًیا ،ع.پَر . فاریابی، ا.، هعرٍف6

 .15-1(: 54)14خاك. 

 

دس  تشسػی تلفاات تثخیاش ٍ تااد دس ػیؼاتوْای آتیااسی تااساًی والػایه ثاتات تاا اتپااؽ هتحاشن            ،(1389) ص.ٍ ایضدپٌاُ، ع.،تشٍهٌذًؼة ،ع.،تشًَع. 7

  .ػَهیي ّوایؾ هلی هذیشیت ؿثىِ ّای آتیاسی ٍ صّىـی، اَّاص، داًـگاُ ؿْیذ چوشاى اَّاص هحذٍدُ ؿوال خَصػتاى،
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