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 چکیده

ای  ای بهرای ارهرای آن اا اهمیهت ويه       ای و منطقه   بر اساس خصوصیات شیمیايی آب در مقیاس ناحیه  فشار ی آبیاری تحت ها سنجی روش امکان
نهوين در محهدود  مطالعهاتی     ارییه ی آبهها روشبرای اررای ( تناسب اراضی GIS) رغرافیايی روش اطالعات برخوردار است. در اين مطالع  با استفاد  اا

حلقه  اها  در    05شهد    یریگانداا  های داد اا بررسی شد. در اين بررسی  ارییآب آب تیفکی مورد در شد  اراي  استانداردهایبراساس  خرام  -مرودشت 
نشان داد غالبا محدوديت که  تها متوسهر بهرای ارهرای روش       HCO3بندی تهی  شد  بر اساس شاخص نقش  پهن  استفاد  شد. 3141 -3149 یسال آب

  خرامه   نشهان داد که  به      –در محدود  مطالعاتی مرودشت  Naو  Clبندی پارامترهای محدود کنند  های پهن نقش انین آبیاری بارانی ورود دارد. ه 
اا  1/28و % 2/65اا اراضی محدود ، برای اررای روش آبیاری بارانی با محدوديت موار  هستند. نتايج نشان داد ب  ترتیهب در %  2/84و % 6/49ترتیب %

ورهود دارد. در سراسهر محهدود  مطالعهاتی، اا نظهر       ECو TDS ای بر اساس ردی و ک  تا متوسر برای اررای آبیاری قطر  اراضی موردنظر محدوديت
اا اراضهی مهوردنظر محهدويت که  تها       6/4و % 9/45ک  به  ترتیهب در%  ای محدوديت ورود داشت  ب  طوریبرای اررای روش آبیاری قطر  pHشاخص 

بهرای   LSIای ورود دارد. نتايج نشان داد برای غالهب محهدود ، محهدوديتی اا نظهر شهاخص      اررای روش آبیاری قطر متوسر و محدوديت ردی برای 
  ای ورود ندارد ک  دلیل آن اسیديت  بودن آب ايرامینی منطق  است.اررای روش آبیاری قطر 

 
 LSI  ،GISو خرام  -کمبود آب، مرودشت  :کلیدی های واژه

 

    2 1 مقدمه

با تور  به  شهراير    رنوب ايران واقع شد  است.  در استان فارس
های اين استان، منابع آب سهطحی  اقلیمی استان فارس، در اکثر دشت

های استان سبب برداشهت  بر در دشتمحدود است. کشت گیاهان آب
های ايرامینهی شهد  که  ايهن خهود باعه  وارد آمهدن        روي  اا آب بی

اغلهب  ناپذيری بر پتانسیل آبی اين منطق  شهد  اسهت.    صدمات ربران
خشهک بهود  و بهارش    م یدارای اقلی  خشک و ن فارس استانمناطق 

آب ساالن  آن محدود است. در بعضی اا نقاط تنهها منبهع آب مورهود،   
اا آن افزايش  برداشتهای اخیر حج  ک  در سال استهای ايرامینی 
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درصد آب  45است. اين استان  کرد يافت  و شراير نامطلوبی را ايجاد 
کند ک  عمدتا با بیالن مین میامصرفی خود را اا منابع آب ايرامینی ت

دشهت کشهاورای    45دشهت اا مجمهو     68منفی روب  رو هستند، در 
افت سطح آب  نیانگیم .استان فارس، بیالن آب ايرامینی منفی است

بهود   متهر   8اا  شیبه  گذشت سال  33 یاستان فارس ط یهادر دشت
 ینه یراميآب ا یهها  (. کاهش سطح آب در سفر 3146 ،يیباي)ا است

هها و  رودخانه   یبه آب، کاهش د یهاخشک شدن اا  نظیر یمشکالت
تغییر در خصوصیات خاک و تهامین آب   کاهش کیفیت آب، ها،آب اا 
افزايش هزين  پمپاژ و استحصال آب و نشست امین را ب  دنبهال   گیا ،

خود منجر ب  کاهش دسترسهی به  آب و کهاهش    دارد ک  اين ب  نوب  
 Zimmermann et al., 2017) شهود تولیهد بهرای کشهاوراان مهی    

Renger et al., 2002 ;). ،عنوان ب  آب اا بهین  یاستفاد  بنابراين 

گرفت  اسهت.   قرار تور  مورد دولت هایبرنام  در توسع  محور اصلی
افهزون   روا رشهد  آب، منهابع  کیفی و های کمیمحدوديت ب  با تور 
کهارگیری   به   صهنعتی،  و کشهاورای  ههای فعالیهت  توسع  و رمعیت
اثهرات   رسهاندن  حهداقل  به   برای آب منابع رامع مديريت های روش
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ناپهذير  ارتناب و ضروری امری کشور در آب بحران اا ناشی نامطلوب
ترين راهکار ممکن برای رفع  مديريت منابع آب ب  عنوان اصلی .است

. در ايهن  ناشی اا کاهش کمیت و کیفیت آب مطهر  اسهت  مشکالت 
 راستا قبل اا هر گون  تخصیص و برداشهت اا منهابع مورهود، بررسهی    
مناسب کمی و کیفی منابع برای داشتن کشاورای پايدار امری ارتناب 

 ریه های اخدر سال (.3149رسد )احمدی و همکاران، ب  نظر می ناپذير
بها ههد     ديه رد ارییهای آبروش استفاد  اا اری،یبا گسترش عل  آب

منهابع آب در   داريپا تيريمد هاین يگز اا یکي ارییراندمان آب ارتقای
و فناوری است  و یش کيفقر  ن يگز نيا بخش کشاورای است. البت ،

 داريه در راسهتای کشهاورای پا   تواندیو مناسب آن می ک  کاربرد اصول
 آبیهاری  ههای (. روش3146ن، گیرد )بهبهانی مطلهق و همکهارا   قرار

 رهت استفاد  مناسب حل را  يک ب  دلیل راندمان توايع باال ایقطر 

 و ارهرا  ک  انتخاب، طراحهی،  شرطی باشند، ب می آب منابع اا بهین 
 اصهولی  بطهور  و کهافی  دقت با ایآبیاری قطر  اا روش برداری بهر 

 و آبیاری راندماناون افزايش ه  (. اهدافی3143گیرد )پیری،  انجام
 نشدن تشکیل سطحی، آبیاری با مقايس  در مصرفی آب میزان تقلیل

 خهاک،  مناسب تهوي  خاک، فرسايش اا رلوگیری سطحی و رواناب

 واحهد  در افهزايش محصهول   و مزرع  سطح در آب پخش يکنواختی

ااد  است )قهاممی  های آبیاری نوين مدنظرسطح در ب  کارگیری روش
 که   اسهت  نیهاا  مهوردنظر  اههدا   رسیدن ب  برای (.3141و اخوان، 

 موردنظر سیست  هایوي گی با متناسب های منطق وي گی و شراير

 تنها ن  منطق  در نوين هایروش اا استفاد  صورت اين غیر باشد، در

 کاهش سطح، واحد در محصول کاهش بلک  باع  بود نخواهد مفید

 اا قبهل  شهد. بنهابراين   خواههد  نیز آب پخش و يکنواختی وریبهر 

 ای،منطقه   و ایمقیهاس ناحیه    در نهوين  آبیهاری  هایروش اررای

 اهمیت اا نوين های روش اررای برای مناسب و دقیق سنجیامکان

 تغییهر  و منهاطق  اا بسهیاری  در آب کمبهود  .است ای برخوردار وي  

 تهرين مهه   اا يکهی  مديريت صحیح، نبود دلیل ب  آب منابع کیفیت

آب اسهت. منهابع   نهوين  های روش اا استفاد  در محدودکنند  عوامل
 کمیهت  و کیفیهت  اا منطق  هر در مورود ايرامینی و سطحی های

 قبل نوين های روش سنجیامکان رو اين اا نیستند؛ يکسانی برخوردار

 کیفیت ب  تور  با کالن، و ایسطح منطق  در ها روش اين اررای اا

 منابع و هدررفت سرماي  انرژی، اتال  اا و است اهمیت دارای آب،

آب  کیفیت با مستقی  رابط  هااکانقطر  کند. گرفتگیرلوگیری می
سهید محمهدی و    (.Dehghanisanij et al., 2005دارد ) آبیهاری 

همکاران در تحقیقی ب  ارايابی تناسب اراضی بهرای مهديريت بهینه     
اساس يهک  های مختلف آبیاری بر مصر  آب اا طريق مقايس  روش
هکتار در شمال  93255ای ب  وسعتروش ارايابی پارامتری در منطق 

های مناسب اا روش ههای  رشت پرداختند. رهت ارايابی و تهی  نقش 
استفاد  کردنهد. نتهايج نشهان داد که  در      Khidirو  Storieپارامتری 
ای مناسب اا کل اراضی برای اررای روش آبیاری قطر  1/44حدود %

ترين عوامل محدود کننهد  بهرای ارهرای روش    انین مه است و ه 
 کشی و بافت منطق  معرفهی کردنهد   های سطحی و بارانی را ا  آبیاری

(Seyedmohammadi et al., 2016)      غالمهی سهفید کهوهی و .
 گرفتگی اصلی گرو  س  در را (، خطر گرفتگی3141خان  )براگر آخت 

گرفتگهی فیزيکهی    .کردند بندیطبق  بیولوژيکی شیمیايی و فیزيکی،
ک  توسر مواد فیزيکی معلق مورود در آب نظیر ذرات شن، سهیلت و  

گردد، گرفتگی شیمیايی ک  ناشی اا کربنهات کلسهی  و   رس ايجاد می
هها،  منیزي ، سولفات کلسهی ، هیدرواکسهید فلهزات سهنگین، کربنهات     

هها، روغهن و مهواد مشهاب ، کودههای فسهفات ،       هها، سهولفید  سیلیکات
نیاکی، آهن، مس، روی و منگنز است و گرفتگهی بیولهوژيکی که     آمو

گیهرد.   هها صهورت مهی   های میکروبی و بهاکتری ها، نهشت توسر لجن
 کیفیت نو  اهار تاثیر پ وهشی ( طی3184نیا )ااد  و معیدیمصطفی

را بررسهی کردنهد.    داخهل  سهاخت  ههای  اکان قطر  گرفتگی بر آب
 (، منیهزي  +Ca2های کلسی  ) کاتیونها آن بررسی مورد پارامترهای

(Mg2+آنیون بی ،)( کربناتHCO3
( بود که  به    pH( و اسیديت  آب )-

اين منظور اا میانگین غلظت امال  استفاد  کردند. نتايج نشان داد ک  
آب آبیاری، ضريب تغییرات دبی قطهر    pHبا افزايش غلظت امال  و 

ها را تحت تهاثیر قهرار   اکانيابد و گرفتگی قطر ها افزايش میاکان
               .دهدمی

 به   مستعد مناطق کرمان، دشت در ایبا مطالع   پور نشاط و نیک

 دادند. نتايج قرار بررسی مورد را نوين های آبیاریروش اررای منظور

 تنها کرمان دشت قابل آبیاری و متناسب هایامین کل اا ک  داد نشان

 ایقطهر   آبیاری برای درصد 20 و بارانی آبیاری برای درصد 0 حدود

پیهر مراديهان و    . (Neshat and Nikpour, 2011مناسهب اسهت )  
 در آمهار  امهین  هایمدل اا استفاد  با ای( در مطالع 3141همکاران )

 آب کیفهی  ههای شهاخص  بنهدی پهنه   به   ، اقهدام GISروش  محیر

 با را تغییرات روند و کردند فارس رنوب استان هایدشت در ايرامینی

 آبیهاری مشهخص   و کشاورای مصار  برای آب بندی طبق ب  تور 

 شراير در مهر و خنج المرد، الر، هایدشت ک  داد نشان کردند. نتايج

 منهاطق  اين در نوين آبیاری هایروش اا و استفاد  دارند قرار بحرانی

 در (3141ااد  و اخهوان ) دارد. قهاممی  مهديريتی  تهدابیر  اعمال ب  نیاا

 ارهرای  اطالعات امکهان  سیست  تحلیلی توابع اا استفاد  با پ وهشی

 اسهتان همهدان بها    هایدشت در ای(،قطر  و )بارانی نوين هایروش

 قهرار  بررسهی  مهورد  (GISرغرافیهايی )  ايرامینی آب کیفیت ب  تور 

 تهرين بهیش  ک  داد آمد  نشان دست ب  نتايج و هانقش  دادند. بررسی

اسهتان   مرکهزی  و شهمالی  هایدشت در آب کیفیت نظر اا محدوديت
دارد.  ورهود  بههار(  -همدان  و قهاوند -ران  کبودرآهنگ، های)دشت
 نامطلوب، آب کیفیت دارای درصد اراضی 09/46 با کبودرآهنگ دشت

-بارانی دارد. ه  آبیاری روش اررای در را اراضی محدوديت ترينبیش

 ای دشهت سیست  آبیاری قطهر   اررای برای محدوديت نظر اا انین

 نهامطلوب،  آب کیفیهت  دارای اراضهی  درصد 41/11با  قهاوند -ران 
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 انهین ه  دارد.  سیست  اين اررای در را اراضی ترين محدوديتبیش

 ب  تور  با نوين هایاررای روش نظر اا تويسرکان و نهاوند هایدشت

 باشند. می دارا را شراير ترين مناسب ايرامینی، آب کیفیت
آب ايرامینی هموار  ار منابع مه  آب در بخش کشاورای اسهت.  

آب شهدن و  های اخیر، سهبب که   های پی در پی در سالسالیخشک
تهرين رودخانه  )رودخانه  کهر( در محهدود       حتی خشک شدن اصهلی 

رويه   برداری بیخرام  شد  ک  ب  تبع آن با بهر  -مطالعاتی مرودشت 
گیهر  در اين محدو  مطالعاتی، مورب افت اشه  اا منابع آب ايرامینی 

 سطح آب ايرامینی شد  است.
 رهويی صهرف   در تاثیرگهذار  عوامهل  تهرين  مه  اا ک  رايیآن اا 

 آب کننهد   مصهر   تهرين بزرگ  ک  کشاورای بخش در آب مصر 

 ايهن مطالعه    اا ههد   است. نوين آبیاری های روش اا استفاد  است،

 منهاطق  تعیهین  منظور ب  (GISرغرافیايی ) اطالعات روش اا استفاد 

 ها وشاخص براساس فشارتحت آبیاری های روش اررای برای مستعد

در عین حال  .است آبیاری آب کیفیت مورد در شد  اراي  استانداردهای
ها در صهورت ورهود محهدوديت     ب  خطرات احتمالی هر يک اا پارامتر

 پرداخت  شد  است.
 
 

 هامواد و روش

 1493خرامهه ، بهها مسههاحت    -مطالعههاتی مرودشههت  محههدود  

شهرقی   01˚-28′تا  02˚ -30′های رغرافیايی کیلومترمربع  بین طول

تهرين محهدود    شهمالی، وسهیع   15˚ -20′تا  24˚ -34′های و عرض
بختگان و مههارلو اسهت    -های طشک مطالعاتی حوض  آبخیز درياا 

ت اين محدود  موقعی 3در شکل  .ک  در مرکز حوض  تلفیق شد  است
بختگان و مههارلو و   -مطالعاتی در استان فارس و حوض  آبريز طشک 

بندی پارامترها نشهان  برداری اا آن رهت ارايابی و پهن های نمون  اا 
 0/2902را،  خرامه   -داد  شد  اسهت. محهدود  مطالعهاتی مرودشهت     

کیلومترمربهع ارتفاعهات تشههکیل داد     0/3944کیلومترمربهع دشهت و   
حلق   05گیری شد  با تور  ب  اهدا  مطالع ، اا اطالعات انداا  است.

 3141 -3149ای اسهتان فهارس در سهال آبهی     اا  توسر آب منطق 
 استفاد  شد.

 هها، مقهدار   بهرگ  سطح روی آب در آبیاری بارانی ب  دلیل پخش

 برخوردار بااليی اهمیت اا آبیاری آب کلر و سدي  کربنات،بی شوری،

و همزا و  ,.FAO) 3449(فامو   توسر شد  اراي  استاندارد طبق .است
آبیاری  آب کیفی محدوديت ( درر  (Hamza et al., 2015همکاران

 است. شد  اراي  3 ردول در بارانی آبیاری روش برای
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 ) (Hamza et al., 2015 درجه محدوديت کیفي آب آبیاری برای روش آبیاری باراني -1جدول

 (meq/lيون  ) بدون محدوديت دارای محدويت کم تا متوسط دارای محدوديت جدی

 سدي  1تر اا  ک  1تر اا  بیش  

 
 کلر  1تر اا  ک  9تر اا  بیش

 کربنات بی 0/3تر اا  ک  0/3 – 0/4 0/4تر اا  بیش

                                               

 و ها آب و کاتیون pHالکتريکی،  هدايت مقدار ای،آبیاری قطر  در
 مورد دارند، اهمیت هااکانقطر  گرفتگی در ک  آبیاری آب هایآنیون

 ( نمادیEC3الکتريکی ) هدايت ک  رايیآن گیرند. اابررسی قرار می

 بررسی در مناسبی آب است، پارامتر داخل در محلول امال  مجمو  اا

آب اا  pH انین تعیین ه  گردد.می تلقی ایقطر  آبیاری برای تناسب
 .اسهت  هها اکهان  قطر  در گذاری رسوب میزان در کنند تعیین عوامل

ای تمايل آب ب  رسوب کربنات کلسی  در داخل سیست  آبیاری قطهر  
2نام شاخص اشبا  الن يلر اا شاخصی ب 

گهردد. بهدين    مشهخص مهی   
 LSIترتیب ک  اا روی نتايج آامايشگاهی تجزي  شهیمیايی آب ابتهدا   

ا  مقهدار عهددی ايهن شهاخص مثبهت باشهد       گردد. انانمحاسب  می
ب تمايل ب  رسوب کربنات کلسی  ورود دهند  اين است ک  در آنشان

دارد. مقدار منفی برای اين شاخص دال بر عدم تشکیل رسوب کربنات 
فهامو   24نشهري    20خواهد بود. شاخص اشبا  الن يلهر طبهق رهدول    

 ,FAO 29محاسب  و مورد بررسی قهرار گرفهت )   2و  3مطابق رابط  

1994.) 
LSI = pH - pHc                                                                                         (3)       

    )2(   PHC = p(Ca+Mg+Na+K) + p(Ca+Mg) + p(CO3 + 

HCO3)  
های آب است نماي  کاتیون p(Ca+Mg+Na+K)در اين فرمول 

ههای مورهود در آب دارد. مقهدار    و بستگی ب  مجمو  غلظت کهاتیون 
p(Ca+Mg)        نیز ک  نماي  کلسی  و منیهزي  اسهت فقهر بسهتگی به

 مجمههو  غلظههت کلسههی  و منیههزي  آب دارد. بهه  همههین طريههق    
   p(CO3 + HCO3)کربنات است ک  بستگی به   نماي  کربنات و بی

ها کربنات مورود در آب دارد. هم  غلظتمجمو  غلظت کربنات و بی
ههای مهه    پهارامتر اسهتاندارد    واالن بر لیتر اسهت. اکیبر حسب میلی

 ای اسهههاس اسهههتاندارد مورهههود در آب بهههرای آبیهههاری قطهههر    
هههای نامهه  مطالعههات تههوریهی روش و روش ,.FAO) 3449(فههامو  

 اراي  شد  است. 2( در ردول ISIRI, 2008) آبیاری نوين
 ههای ، اليه  GISيهابی در محهیر   ههای درون با استفاد  اا روش

رس   analyst  spatialابزار اا استفاد  با پارامترها اا يک هر ب  مربوط
 معکهوس  دههی وان روش اا يهابی درون بهرای  اين مطالع  در گرديد.

 اطهرا   ههای داد  ب  دهیوان با روش است. اين شد  فاصل  استفاد 

                                                             
1- Electrical Conductivity 

2- Langelier Saturation Index  

 انجهام  را يابیدرون و دست آورد  ب  را مجهول کمیت موردنظر، نقط 

 يکهديگر  به   نزديک نقاط ک  شودمی فرض انین ضمن در دهد.می

 تهر  نزديک نقاط دارند. بنابراين دورتر نقاط ب  نسبت تریشباهت بیش

های (. نقش Johnston et al., 2001باشند )می تریبیش وان دارای
( -HCO3کربنهات )  های شیمیايی سدي ، کلهر و بهی  بندی پارامتر پهن 

مجمهو    ، شاخص اشبا  الن يلر،pHهای برای آبیاری بارانی و پارامتر
ای رس  گرديد و پس ( برای آبیاری قطر TDSامال  محلول در آب )

 2و  3های ها، بر اساس باا  استاندارد اراي  شد  در ردولاا رس  الي 
انین تاثیر شیب غالهب منطقه ، سهرعت بهاد و     بندی شدند. ه کالس

هها بهرای    پتانسیل تبخیر منطق ، ورود يا عهدم ورهود محهدوديت آن   
 های آبیاری نوين در منطق  نیز مورد بررسی قرار گرفت. اررای روش

 

 نتايج و بحث 

کنند  ارهرای  های محدودبندی پارامترهای پهن نقش  2در شکل 
خرامه  نشهان    –آبیاری بارانی در محدود  مطالعاتی مرودشهت   روش

 .داد  شد  است
بنههدی پارامترهههای محههدود کننههد  در محههدود  مطالعههاتی  پهنهه 
 Clدرصد اراضی، اا نظر  6/49دهد ک  %خرام  نشان می –مرودشت 

انین در ه  (.2برای اررای روش آبیاری بارانی محدوديت دارد )شکل
بهرای   Naمحهدود  مهورد مطالعه ، محهدوديت اا نظهر       2/84حدود %

ک  غلظهت مجهاا   با تور  ب  اين اررای روش آبیاری بارانی ورود دارد.
ستفاد  اا سیست  آبیاری بارانی برابر بها  های سدي  و کلرايد برای ايون
( و اا طرفی غلظت اين عناصهر  3واالن بر لیتر است )ردولاکیمیلی 1

برای غالب محهدود  بهیش اا حهد مجهاا اسهت، بنهابراين در صهورت        
استفاد  اا منبع آب ايرامینهی فقهر بخهش انهدکی اا محهدود  قابهل       

اا  یو بعضه  و یه تهر درختهان م  شیبهرای به    يکلر و سد توصی  است.
 ا یه بهرای گ  تیمسهموم  جاديا و باع دارد  یحالت سم یاراع اهانیگ
انین در صورت استفاد  اا آب حاوی مقادير باالی سهدي   ه  شود.یم

پذيری خاک اثر منفی خواهد گذاشت )پیرمراديان و همکهاران،  بر نفوذ
بندی کلر و سدي ، بر اساس الگهوی   انین با تور  ب  پهن ه  .(3141

فرنگهی و ذرت بهر اسهاس     کشت منطقه ، کشهت محصهوالت گوره     
دارای محدوديت  ,.FAO) 3449(استانداردهای اراي  شد  توسر فامو 

شود ک   بود  و با اررای آبیاری بارانی سبب آسیب ب  برگ گیاهان می
( مطابقهت دارد. در اکثهر محهدود     3141ااد  و اخهوان )  با نتايج قاممی
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بهرای ارهرای    HCO3تا متوسهر اا نظهر    مورد مطالع  محدوديت ک 
(. آبیاری بها آبهی که  حهاوی     2روش آبیاری بارانی مشاهد  شد )شکل

هايی ک  ب  لحاظ کلسهی  غنهی   گردد خاککربنات است مورب می بی
هستند ب  تدريج تبديل ب  خاک سديمی شوند و در نهايت در طهوالنی  

را تخريب و مدت بر ساختمان خاک اثر گذاشت  و محیر اطرا  ريش  
کنهد )ضهیات تبهار احمهدی و آقارهانی ماانهدرانی،       خاک را سديمی می

انهین در صهورت اسهتفاد     (. ه 3146(، )سیفی و رياحی مدوار، 3144
کربنات در آبیاری بارانی، باعه  کمبهود روی و آههن در     آب حاوی بی

گیاهان )مانند کاهو، سويا و ...(، اختالل در رشهد گیها ، کلهروا برگهی     
ی برگ( و در نهايت کهاهش عملکهرد خواههد شهد )سهاالردينی،      )ارد

3145  .) 

 
 IRSI., 2008 ایدرجه محدوديت کیفیت آب آبیاری برای روش آبیاری قطره -2جدول 

 پارامتر بدون محدوديت دارای محدويت کم تا متوسط دارای محدوديت جدی

 4/5تر اا ک  4/5-1 1تر اا  بیش 
 الکتريکی هدايت

(dS/m  ) 

 055تر اا  ک  055-2555 2555تر اا  بیش
 مجمو  امال  محلول

(mg/l ) 
 pH 8تر اا  ک  8–4 4تر اا  بیش

 

 
 خرامه –آبیاری باراني در محدوده مطالعاتي مرودشت  های محدود کننده اجرای روشبندی پارامترهای پهنهنقشه -2شکل 

 

 بررسی انینه  و خاک آامون اا آمد  دست ب  نتايج ب  تور  با

 (3149) و همکهاران  ربهاری  توسهر  شهد   تهی  بندی پهن  های نقش 
 ب  غربیشمال سمت اا محدود  توپوگرافی شیب گرفت نتیج  توان می

 شهیب  بها  مطهابق  سهطحی  ههای  رريهان  و رهت شرقیرنوب سمت

گراه  شهیب    .شهود  می منتهی بختگان درياا  ب  است ک  توپوگرافی
تر برای اررای روش آبیاری سطحی حايز اهمیت بود ، امها  امین بیش

ها نشان داد شیب غالب منطق  با تور  به  توپهوگرافی منطقه      بررسی

درصههد اسههت، بنههابراين بههرای ارههرای   5 – 0/3کهه  و در محههدود  
ای محدوديت ردی ورود ندارد ک  بها   ر های آبیاری بارانی و قط روش

 ,.Seyedmohammadi et al)پ وهش سید محمهدی و همکهاران   

 مطابقت دارد. (Kebede and Ademe, 2016)و کبد  و آدم  (2016
کنند  ارهرای  های محدودبندی پارامترهای پهن نقش  1در شکل 

ن خرام  نشها  –ای در محدود  مطالعاتی مرودشت روش آبیاری قطر 
 .داد  شد  است
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 خرامه –ای در محدوده مطالعاتي مرودشت های محدود کننده اجرای روش آبیاری قطرهبندی پارامترهای پهنهنقشه -3شکل 

 
نشان داد که  در   ECو  TDSهای نتايج بررسی پارامترهای نقش 

اا اراضی مورد مطالعه  محهدويت رهدی بهرای ارهرای روش       %2/65
اا محدود  دارای محدوديت  1/28انین در %ای است. ه  آبیاری قطر 

ای  بدون محدوديت برای اررای آبیاری قطهر   0/32ک  تا متوسر و %
ک  شوری آب آبیاری، يک عامهل مهه    (. با تور  ب  اين1است )شکل

شهود، کیفیهت    ا  و خاک محسوب میدر بح  آبیاری و تاثیر آن بر گی

 0/38و 39، 0/8، 0/9، 0/2، 0/3، 0/5آب ايرامینههی در هفههت سههطح 
بندی شدند. سطو  انتخاب  دسی ايمنس بر متر در هفت کالس طبق 

در گسهتر  محهدود  مطالعهاتی مهوردنظر      ECشد  با تور  ب  متوسر 
 بندی صورت گرفت طبق  9و شکل  1انتخاب شد  است ک  در ردول 

 و نیز اطالعات مربوط ب  هفت منطق  نشان شد  است.

 
 آب زيرزمیني  ECخرامه بر اساس متوسط  -دامنه محدوده مطالعاتي مروشت  -3جدول

 شماره منطقه EC(dS/m) مساحت)%(

5/42 5/0 1 

42 5/1 4 

4/11 5/4 3 

4/11 5/2 2 

1/1 5/7 5 

2/2 12 1 

7/5 5/17 7 
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 ECخرامه بر اساس  –طبقه بندی محدوده مطالعاتي مرودشت  -4شکل 

 
 محدود عامل عنوانب  تواند الکتريکی می ک  هدايتبا تور  ب  اين

 کهالس  باشهد،  فشارتحت آبیاری روش اررای برای تاثیرگذار و کنند 

ک  بح  با تور  ب  اين .انجام گرفتدر منطق  مورد مطالع  EC بندی
 شامل را هااکان قطر  انوا  اا وسیعی طیف ایقطر  آبیاری های روش

 قبیهل  اکهان، اا  قطهر   مناسهب  نهو   انتخهاب  بها  شهوند بنهابراين   می

 و بهابلر  بهاال )نظیهر   آبهدهی  بها  يها  و پهذير انعطها   روان  اکان قطر 
 اا شهوری  ناشی گذاری رسوب اونه  مشکالتی توان می بابلر(، مینی

نمهود که  بها نتهايج      مرتفع ای قطر  آبیاری روش در حدودی تا را آب
 انهین ههدايت  ( مطابقهت دارد. هه   3141سفیدکوهی و آخت  خانه  ) 

 آب عمهق  و دور مهديريت  با توان می را آبیاری آب الکتريکی )شوری(

های  را کاهش داد. در منطق  کشت شوری اثرات منفی و کنترل آبیاری
فرنگهی،   غالب منطق  عبارت است اا گنهدم، رهو، بهرنج، ذرت، گوره     

دهد  در کل محدود  نشان می ECبندی  اغندرقند، يونج  و کلزا. پهن 
های حساس ب  شوری  غرب تا مرکز منطق  کشت ل های شما اا قسمت

پذير بود  اما فرنگی امکان ای، گور  ای و دان  اا قبیل برنج، ذرت علوف 
غربی منطق  مورد مطالعه  مقهدور نخواههد بهود     های رنوب در قسمت

غرب منطق  با تور  ب  کیفیت پهايین  های رنوب (. در قسمت9)شکل 
آب آبیاری بايستی محصوالت مقاوم ب  شوری اا قبیل اغندرقند، کلزا 
و رو کاشت  شود و نیز رهت مديريت آبیاری بايستی لزوم آبشهويی را  

نمود، ارا ک  کیفیت پايین آب آبیاری در ايهن  نیز ب  آب آبیاری اضاف  
منطق  سبب کاهش شديد عملکرد محصول و اا بین رفهتن خهاک در   

ههای  (. ب  طور کلهی مطهابق بها نقشه     1دراا مدت خواهد شد )شکل 
ههای  ، آب ايرامینی برداشت شهد  اا قسهمت  ECو  TDS بندیپهن 

جهاد  مرکزی و رنوبی محدود  مورب آسهیب رسهاندن به  خهاک و اي    
محهیر نامناسهب بههرای رشهد گیهها  و در نتیجه  آسههیب رسهاندن بهه       

 عامهل  بهرای گیها    آبیهاری  آب شهوری  شوند. بنابراينمحصوالت می

 بررسهی  در تاثیرگهذاری  عامهل  پارامتر اين و بود خواهد کنند  محدود

در بسهیاری   pH نیست. ایقطر  آبیاری روش اررای برای آب تناسب
کننهد   يا خاک نقش فعالی دارد و مشخصاا فرآيندهای شیمیايی آب 

انهین  ها است. ه رسوب امال  آهن و کربنات کلسی  در قطر  اکان
محلول  pHرذب بسیاری اا عناصر غذايی خاک برای گیا  بستگی ب  

خاک ناشی اا آب آبیاری دارد. با تور  ب  استاندارد اراي  شد  در ردول 
اا محهدود  دارای   6/4و % 9/45ترتیهب در % نتايج نشان داد ک  به   2

محدوديت ک  تا متوسر و محدوديت ردی برای اررای روش آبیاری 
يک عامل محهدود کننهد  بهرای     pH(. بنابراين 1ای دارد )شکلقطر 

ای در محهدود   ها برای اررای روش آبیاری قطر اکانگرفتگی قطر 
، آب ايرامینهی  pHبنهدی  مورد مطالع  است. با تور  به  نقشه  پهنه    
با تهاثیر بهر حهل شهدن      pHمنطق  عمدتا قلیايی است. افزايش مقدار 

های مورود در سااندها اثهر معکهوس بهر شهاخص الن يلهر دارد      کانی
بندی شهاخص  (. ب  همین دلیل نقش  پهن 3146)سیفی و رياحی مدار، 

LSI   %به  رهز قسهمت   4/44در محدود  مورد مطالعه  نشهان داد در ، 
(، محدوديتی بهرای ارهرای   3/3نوب محدود  مطالعاتی )%اندکی در ر

(. بايد ب  ايهن نکته  توره     2ای ورود ندارد )شکل روش آبیاری قطر 
هها مشهکل   نشان داد ک  در ههی  يهک اا اها      LSIشود ک  اگرا  

که  ايهن   کند اما با توره  به  ايهن   رسوب کربنات کلسی  را ايجاد نمی
توانهد اثهرات    ند  بهودن آب مهی  شاخص در اکثر نقاط منفی است، خور
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های آبیاری بهارانی ايجهاد   منفی روی تجهیزات مورد استفاد  در روش
 (.  3146؛ سیفی و رياحی مدار،  3142کند )آذری و همکاران، 

ی ارزای يک  ی مواد معدنی تشکیل دهند  دانی  ک  هم  البت  می
تغییر  ها تابع دماست. هايی هستند ک  حاللیت آن رسوب اا گرو  نمک

هها را به     درر  حرارت نقاط گوناگون يک سامان  کافی است ک  نمک
نشهینی کنهد. ارهزای     صورت اشبا  درآورد  و در نهايهت وادار به  ته    

های آب )مثل کربنهات و سهولفات کلسهی ،     ی ناخالصی تشکیل دهند 
سولفات باري ، سیلیکا و غیر ( بر اثر شراير گوناگون اا قبیهل کهاهش   

نشهین   تواننهد ته    و غیهر  مهی   pHدما، تغییر رريان، تغییر  فشار، تغییر
 (،3144(، )يزدانههی و همکههاران،  3140شههوند )داوودی و همکههاران،  

 (2005 Al-Rawajfeh.,    تاکنون استاندارد مطلوب يها مجهاا بهرای .)
ارايه  نشهد  اسهت )عسهگری و      EPAدما ا  در کشور يها اا طهر    

ی سهختی   های با درره   ک  در آب( اما با تور  ب  اين3149همکاران، 
( در اثر گرم شدن و بیرون رفتن مقهداری  Mg+2و  Ca+2بسیار )ورود 

کنهد و   ها، در ردار  لول  ايجاد رسوب مهی  اا گاا کربنیک وابست  ب  آن
ها و  اکان گردد؛ بنابراين انتخاب قطر  باع  کاهش ظرفیت انتقال می

تاسیسهات و کههاهش  ههای مناسههب باعه  افهزايش عمههر مفیهد      لوله  
 های پمپاژ خواهد شد. هزين 
ک  در منابع آب ايرامینی محهدود  مهورد مطالعه     با تور  ب  اين 

کارهههای مههديريتی الام در ايههن محههدوديت ورههود دارد، بايسههتی را 
 حهل  بهرای  انهین راستای حفظ و پايداری اراضی انديشید  شود. ه 

 پهايین  مشهکل  هی،ههواد  و استخر ب  آب انتقال با خورندگی، مشکل

 توانهد  نمهی  آبیهاری  آب بنابراين کیفیهت  رود، بین می اا اسیديت  بودن

 نحو  البت . نمايد ايجاد ای قطر  آبیاری روش برای را ردی محدوديت

 سهاا مشهکل  تواند می دراامدت در مزرع  در شوری کنترل و مديريت

  .باشد
مزرعه  در  در آبیاری بارانی بخش قابل تورهی اا آب مصهرفی در  

تلفهات   بهادبردگی،  و تبخیهر  تلفات شود. اثر تبخیر و بادبردگی تلف می
 داشت  و ورود بارانی آبیاری های روش در ک  هستند ارتنابی غیرقابل

دههد. در طراحهی روش    کهاهش  شهدت  ب  را سیست  راندمان تواند می
تهرين عوامهل    آبیاری بارانی، تغییرات سرعت و رهت باد يکی اا مهه  

ها و درر  يکنهواختی توايهع آب    ی اثرگذار بر توايع آب اا آبپاشاقلیم
 -3140های انجام گرفت  بر اساس اطالعهات طهی دور     است. بررسی

های هواشناسی محدود  مورد مطالع  نشهان داد طبهق    ايستگا  3185
( در 3143اسههتانداردهای ارايهه  شههد  توسههر اکبههری و همکههاران )  

 دود  سهرعت بهاد در حهدود   غهرب تها مرکهز محه    ههای شهمال   قسمت
 h/km 35- 0 غرب محدود  در حدود )باد متوسر( و اا مرکز تا رنوب
h/km 0-3 ک  تغییرات شديد سرعت )باد مالي ( است. با تور  ب  اين

و رهت باد سبب بر ه  ادن الگوی پخش آب و مورب افزايش تلفات 
آب تهاثیر   ها شد  و بر يکنواختی توايع تبخیر و بادبردگی توسر آبپاش

 ,.Martinez et al., 2003; Perry and Dukesگهذراد )  منفی مهی 

(. با تور  به  محهدود  مناسهب    3146 ، )اوراقلو و همکاران،  (2004
سرعت باد در منطق ، محهدوديت در ارهرای روش آبیهاری بهارانی بهر      

 اساس اين پارامتر ورود ندارد. 
ر اا اثر باد است. هر ت موضو  تبخیر در آبیاری بارانی بسیار پیچید 

تر باشد انهداا  قطهرات آبهی که  در فضها پخهش       اقدر فشار آب بیش
شوند ريزتهر شهد ، در نتیجه  سهطح تبخیهر و میهزان آن افهزايش         می
يابد. اا طر  ديگر، باال رفتن تبخیر در سطح مزرع  باع  افزايش  می

رطوبت محیر و کاهش دما شد  و اين خود منجر ب  کهاهش سهرعت   
ک  باد باع  گردد تا رطوبهت اا سهطح مزرعه     شود، مگر آن میتبخیر 

خارج شد  و هوای خشک رايگزين آن شهود در ايهن صهورت عمهل     
 (،3143کنههد )رحمههت آبههادی و همکههاران،   تبخیههر ادامهه  پیههدا مههی 

 (Bavi et al., 2009)       متوسهر تبخیهر رواانه  بهر اسهاس آمهار و .
بههرای  3185-3140هههای هواشناسههی طههی دور   اطالعههات ايسههتگا 

غهرب  متر و اا مرکهز تها رنهوب    میلی 4/0غرب تا مرکز  محدود  شمال
 بهارانی آن  آبیهاری  ب  طور کلهی در  متر است. میلی 9/0منطق  برابر با 

ولهی بها    نبهود   کنترل قابل است تبخیر ب  مربوط ک  تلفات اا قسمت
هايی اا قبیل آبیاری در خارج اا ساعات پیک تبخیر )عصر تها   مديريت

تهر اسهت    های گرم سال ک  دمای ههوا پهايین   صبح( بخصوص در ما 
توان تلفات ناشی اا تبخیر مضاعف را ب  حداقل رسهاند و مهديريت    می

(. Yacoubi et al., 2010( ) 3140کههرد )کريمههی و همکههاران،  

تهوان بها    )رواناب، نفوذعمقی و بهادبردگی( را مهی   انین ساير تلفات ه 
و  اتخاذ تدابیر الام اا قبیل انتخاب مناسب نو  آبپاش، فشهار کهارکرد  

، شهی   3141)رستمیان و همکاران،  ارتفا  پاي  آبپاش ب  حداقل رساند
 (.3143اسماعیلی، 

 

 گیرینتیجه

افت کیفیت آب آبیاری سبب ايجاد نگرانهی و بهروا صهدمات به      
گردد. بر اين اساس پايش کیفی منابع آب آبیهاری  کشاورای پايدار می

 ب  دست آمد  جيها و نتانقش  یبررساا اهمیت خاصی برخوردار است. 
  - مرودشهت  یمحهدود  مطالعهات  در اکثر ک   داد نشان در اين مطالع 
بها   ایقطهر   یاریه آب روش ارهرای برای  تمحدودي pHخرام  اا نظر 

انین در غالهب محهدود    ه  .داردورود ی نیراميآب ا تیفیتور  ب  ک
نظهر   اا خرام  محدوديت ردی، ک  تها متوسهر   - مطالعاتی مرودشت

EC  وTDS آب کیفیهت  به   توره   بها  ایآبیاری قطهر   برای اررای 

 اا وسهیعی  طیف ای قطر  آبیاری های ورود دارد. البت  روش ايرامینی

 مناسهب  نهو   انتخهاب  بها  شهوند  مهی  شهامل  را هها  ناکها  قطر  انوا 

بهاال   آبهدهی  با يا و پذيرانعطا  روان  اکان قطر  قبیل اکان، اا قطر 
 تها  را آب اا شهوری  ناشهی  گذاری رسوب اونه  مشکالتی توان می

 انهین ههدايت  نمهود. هه    مرتفهع  ای قطهر   آبیاری روش در حدودی

 آب عمهق  و دور مهديريت  با توان می را آبیاری آب الکتريکی )شوری(
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نمود. الام ب  ذکر است  مديريت را شوری اثرات منفی و کنترل آبیاری
تغییرات دمايی ناشی اا تغییر فصل، تغییر رريان، کاهش فشار و غیر  

گذاری فراه   های شیمیايی و رسوب ها و واکنش شراير را برای کنش
ها مقاوم ب  گرفتگهی و کنتهرل شهراير     اکان کند؛ با انتخاب قطر  می
ههای   های آبکشهی و پمپهاژ و تعهويو لوله      ا افزايش هزين توان ا می

هها کاسهت. نتهايج نشهان داد تقريبهت در تمهام        اکان انتقال آب و قطر 
و در  HCO3محدود  مورد مطالع  محدوديت ک  تها متوسهر اا نظهر    

و  Naهای شمالی، محدوديت ردی اا نظر اکثر محدود  ب  رز قسمت
Cl ورهود دارد. بها توره  به  شهراير       برای اررای روش آبیاری بارانی

بهرداری کنهونی، به     بحرانی در منطق  در صورت استمرار رونهد بههر   
منظور حفظ آبخوان و رلوگیری اا وضعیت نابسهامان کیفهی بايسهتی    

برداری بهین  رايگزين مديريت کنونی شود. با تور  به   مديريت بهر 
، تلفات تبخیهر  ک  در بسیاری اا مناطق شمالی منطق  مورد مطالع اين

و بادبرگی اياد است، استفاد  اا آبیهاری بهارانی گزينه  برتهر نیسهت و      
تر، کهارايی قابهل قبهولی    تواند با هزين  ک مديريت آبیاری سطحی می

ای بدلیل تلفات تبخیر ک  ايهن  داشت  باشد. در عین حال، آبیاری قطر 
 روش و نیز ب  دلیهل کیفیهت مطلهوب آب در اکثهر محهدود  توصهی       

ههای  سهنجی روش شود. الام ب  ذکر است در اين مطالعه  امکهان   می
های کیفیت آب مورد بررسی قرار آبیاری نوين فقر بر اساس استاندارد

-ها نشان داد خصوصیات فیزيکی و شیمیايی خاک ه گرفت. بررسی

کلسی ، اون بافت خاک، عمق خاک، مواد آلی خاک، اهکشی، کربنات
 خصوصهیات توپهوگرافی منطقه     ،CEC3 ،ESP2شوری آب و خاک، 

)مانند بارش، سرعت و رهت باد و...(، نو  منبع  )شیب(، عوامل اقلیمی
آب قابل دسهترس و فاصهل  اا منبهع آب، عهواملی محهدود کننهد  در       
راستای ارايابی و تناسب اراضی يک منطق  بهرای ارهرای يهک نهو      

بعهدی ايهن    شود در مطالعاتروش آبیاری هستند. بنابراين توصی  می
 تر ب  کار گرفت  شود.عوامل رهت ارايابی هر ا  دقیق

(Bagherzadeh et al., 2015; Mesgaran et al., 2017 , 

Kebede and Ademe., 2016;.) 
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Abstract 

Feasibility of pressurized irrigation systems, based on the chemical properties of the water, at sub-regional 

and regional scale, it is especially important for its implementation. In this study, GIS has used for zoning of 

Marvdasht - Kharameh land suitability for executing pressurized irrigation systems based on indices irrigation 

water quality. In this study, the data of 50 wells water measured in 2014-2015 has used. The zoning map based 

on the HCO3 index showed that most of the region has a low to moderate limitation for performing sprinkler 

irrigation system. In addition, the zoning maps Cl and Na parameters in the Marvdasht - Kharameh study area 

showed that 84.6% and 78.2% of land area respectively, are faced limitation for performing sprinkler irrigation 

systems. The results showed that in 60.2% and 27.3% of the area, there is a serious limitation and a low to 

moderate limitation for performing drip irrigation based on TDS and EC parameters, respectively. Throughout 

the study area, there was a limit to the pH index for implementing the drip irrigation method; which there have 

90.4% and 9.6% of the land subject has a low to moderate limitation and serious limitation on pH index for 

performing drip irrigation system, respectively. The results showed that for the majority of the area, there is no 

limitation on LSI index for performing drip irrigation system because of Acidity of groundwater in the area.  
 
Keywords: GIS, LSI, Marvdasht – Kharameh, Water scarcity  
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