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مقاله علمي  -پژوهشي

پتانسیلیابي اراضي دیم استان قزوین جهت انجام آبیاری تکمیلي
هادی رمضانی اعتدالی ،1فراز گرگین پاوه *2و علیرضا

توکلی3

چکیده
با توجه به افزايش بیرويه جمعيت و نياز به توليد غذاي بيشتر ،افزايش توليد در اراضی ديم ضروري است .پراکنش نامناسب
بارش در سالهاي اخير ،مديريت تأمين آب در شرايط بحرانی براي اين اراضی در اولويت قرارگرفته است .نتايج نشان داده که يک
يا دو آبياري در زمانهاي حساس ،عملکرد اراضی ديم را بهشدت افزايش میدهد .هرچند آبياري تکميلی بهمنظور ارتقا عملکرد و
بهرهوري مصرف آب در زراعت ديم موردتوجه قرارگرفته ولی بررسی ويژگیهاي خاص اراضی ديم از قبيل ناهمواري ،شيب و
بررسی دسترسی به منابع آب ضروري است؛ بنابراين هدف اصلی اين تحقيق بررسی قابليت انجام آبياري تکميلی در اراضی ديم بر
اساس ناهمواري و شيب است .بر اساس نقشه کاربري استان قزوين ،حدود  482هزار هکتار اراضی آبی و  234هزار هکتار اراضی
ديم در استان وجود دارد که اغلب اين اراضی در دشت قزوين واقعشدهاند .سپس با توجه به نقشه شيب منطقه ،اراضی ديم جهت
اولويتبندي براي انجام آبياري تکميلی به  2کالس شيب طبقهبندي شدهاند :کالس شيب  0-5درصد ،کالس شيب  5-8درصد،
کالس شيب  8-24درصد و کالس شيب بيشتر از  24درصد .در ادامه دو نقشه کاربري اراضی و شيب استان قزوين با هم ادغام
شدند ( Unionکردن در محيط  )ArcGISدر اراضی ديم به ترتيب  3/8 ،20/7 ،83و  4/5درصد اراضی داراي شيب کمتر از -8 ،5
 8-24 ،5و بيشتر از  24درصد هستند؛ بنابراين حدود  77/5درصد اراضی ديم استان قزوين قابليت انجام آبياري تکميلی را دارا
هستند .البته بيشتر اين اراضی در دشت قزوين و در مجاورت اراضی آبی قرار دارند.
واژههای کلیدی :اراضی ديم ،شيب ،آبياري تکميلی ،بهرهوري آب
متوسط بارندگی کشور  454ميلیمتر بوده که برابر يکسوم

مقدمه
 2افزايش روزافزون جمعيت و نياز بشر به مواد غذايی و

متوسط جهانی است .شرايط خاص اقليمی کشور که خشکی و

محدوديت منابع آب و خاك بهمنظور توليد مواد غذايی ،موجب

پراکنش نامناسب زمانی و مکانی بارندگی واقعيت گريزناپذير آن

اهميت روزافزون کشاورزي و توليدات آن شده است .محدوديت

است ،هرگونه توليد مواد غذايی و کشاورزي پايدار را منوط به

آب قابلدسترس باالخص در بخش کشاورزي در اغلب نقاط

استفاده صحيح و منطقی از منابع آب محدود کشور نموده است.

دنيا وجود دارد ،لذا شناخت و اتخاذ راهبردهاي مديريتی کارا و

با توجه به شرايط خاص اقليمی کشور ما و پائين بودن امکان

پويا براي آبياري ضروري است (کيانی و آبيار2378 ،؛ برزگري و

افزايش منابع جديد آب مورداستفاده در بخش کشاورزي و

همکاران.)2200 ،

ضرورت افزايش توليدات کشاورزي از منابع آب محدود ،استفاده

 2دانشيار گروه علوم و مهندسی آب ،دانشگاه بينالمللی امام خمينی ،قززوين،
ايران (* نويسنده مسئول)gorgin.faraz@gmail.com :
 4کانديدا دکترا گروه آبياري و آبادانی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ايران
 3دانشيار پژوهش موسسه تحقيقزات فنزی و مهندسزی کشزاورزي ،سزازمان
تحقيقات ،آموزش وترويج کشاورزي ،کرج ،ايران
تاريخ دريافت2200/20/21 :
تاريخ پذيرش2202/02/04 :
DOR: 20.1001.1.24764531.1401.9.1.7.8

از روشهاي علمی و فنی مناسب جهت افزايش بهرهوري آب
کشاورزي از ضروريات بخش کشاورزي است (گمرکچی و
پرورش ريزي2371 ،؛ عبدزادگوهري.)2378 ،
در جهان حدود  80درصد اراضی کشاورزي بهصورت ديم
کشت میشوند که در حدود  70درصد از کل توليدات کشاورزي
جهان را به خود اختصاص دادهاند (توکلی و همکاران.)2387 ،
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در کشور ما نيز در حال حاضر به ترتيب  7/8و  1ميليون

کيلوگرم بر مترمکعب رسيد ،بهعبارتديگر ميزان عملکرد از

هکتار از اراضی بهصورت فارياب و ديم کشت میشوند که

 4/75تن در هکتار در شرايط ديم به  3/53تن در هکتار با

نشاندهنده سهم  23درصدي اراضی ديم از کل زمينهاي

اعمال تک آبياري افزايش يافت (.)Huang et al., 2004

زراعی است .همچنين حدود  20درصد فرآوردههاي خام

همچنين تحقيقات نشان داده است که استفاده از آبهاي نسبتاً

کشاورزي در کشور از بخش ديم توليد میشود (وردي نژاد و

شور بهمنظور آبياري تکميلی میتواند بسيار مفيد باشد .نتايج در

همکاران.)2387 ،

ايتاليا نشان داد با دو برابر شدن ميزان شوري آب کاربردي

با توجه به افزايش بیرويه جمعيت و نياز به توليد غذاي

عملکرد ذرت دانهاي فقط  30درصد کاهش میيابد

بيشتر ،افزايش توليد در اراضی ديم ضروري است .البته با توجه

( .)Guelloubi et al., 2005همچنين کاربرد آبشور با شوري-

به پراکنش نامناسب بارش در سالهاي اخير بهخصوص در

هاي مختلف براي آبياري تکميلی گندم و جو نشان دادند که 42

مناطق خشک و نيمهخشک جهان ،مديريت تأمين آب در

درصد از عملکرد جو و  45درصد از عملکرد گندم نسبت به

شرايط بحرانی براي اين اراضی نيز در اولويتهاي تحقيقاتی و

زمانی که آب آبياري بدون مشکل شوري به کار میرود کاهش

پژوهشی قرارگرفته است .نتايج تحقيقات مختلف نشان داده

میيابد ( .)Hamdy et al., 2005نتايج تحقيق توکلی و

است که يک يا دو آبياري در زمانهاي حساس قادر است

همکاران ( )2387در دو استان کرمانشاه و لرستان نشان داد تک

عملکرد و بهرهوري آب مصرفی اراضی ديم را بهشدت افزايش

آبياري پاييزه يا بهاره به همراه مديريتهاي زراعی بهرهوري

دهد (حقايقی مقدم و دهقانی سانيج .)2377 ،لذا تأمين آب براي

کل آب مصرفی را به محدوده  0/25 –0/72کيلوگرم بر

اراضی ديم بهتازگی موردتوجه قرارگرفته است (

Zhang and

Oweis, 1999؛ مرادي نژاد و اسالمپور.)2377 ،

مترمکعب ارتقا میدهد.
در مطالعهاي ديگر ،اصغري و همکاران ( )2377به بررسی

نتايج تحقيقات آبياري تکميلی در مراکش ،ترکيه ،قبرس و

نقش آبياري تکميلی اراضی ديم گندم دوروم پرداختند و

پاکستان نشاندهنده افزايش عملکردي بيش از  250تا 400

ژنوتيپهاي حساس را شناسايی کردند و عملکرد انواع آن را بر

درصد در شرايط آبياري تکميلی نسبت به شرايط ديم میباشد

اساس آبياري تکميلی موردبررسی قراردادند (اصغري و

( .)Perrier and Salkini, 1991تحقيقات مرکز بينالمللی

همکاران .)2377 ،همچنين کمالی و شهابيان ( )2377به بررسی

تحقيقات کشاورزي در مناطق خشک (ايکاردا) در سوريه نشان

اثر آبياري تکميلی و کود نيتروژن بر خصوصيات کمی و کيفی

داد تاريخ کاشت زود به همراه يک آبياري  30ميلیمتري در

گندم در مازندران پرداختند .آنها نشان دادند که آبياري تکميلی

حصول عملکرد مطلوب براي گندم بسيار مؤثر است .ميانگين

بر روي تعداد سنبلچه و طول آن تأثير زيادي نداشتند ولی بر

عملکرد گندم در شرايط ديم از  4/45تن در هکتار به  5/7تن

مقدار پروتئين اثر متقابل داشتند .همچنين گزارش کردند که دو

در هکتار افزايش يافت .همچنين در مزارع زارعين نيز عملکرد

نوبت آبياري میتواند بهترين حالت از نظر محصول دهی را به

گندم ديم که  0/8تن در هکتار بود که با کاربرد آبياري تکميلی

دنبال داشته باشد (کمالی و شهابيان.)2377 ،

به بيش از  2/8تن در هکتار افزايش يافت (

Oweis et al.,

موضوع تأثير آبياري تکميلی بر پارامترهاي کشاورزي و

 .)1998کارايی مصرف آب ناشی از آبياري تکميلی سبب

گياهی ،براي محصوالت مختلف ديگري نيز صورت گرفته

گرديد ( Oweis and

است .بهعنوانمثال ،در باغهاي انجير ديم نيز مطالعهاي در

افزايش کارايی مصرف آب ناشی از بارش

Zhang, 1996؛ .)Tavakoli and Oweis, 2004

خصوص آبياري تکميلی و تأثير آن بر رطوبت خاك ،محصول و

طی مطالعهاي در چين کارايی مصرف آب در شرايط ديم

درآمد باغداران در شرايط خشکسالی صورت گرفته است که در

 0/77کيلوگرم بر مترمکعب بود و با يک نوبت آبياري به 0/87

آن نشان داده شد که آبياري تکميلی باعث افزايش ارزش ميوه

پتانسیل یابی اراضی دیم استان قزوین جهت انجام آبیاری تکمیلی91 ...

و درآمد باغداران تا  32درصد میشود (عبداللهی پور و همکاران،

اراضی است (نیريزي و همکاران2387 ،؛ سعيدي و همکاران،

 .)2378احمدي و همکاران ( )2378به مطالعه اثر خشکی بر

2200؛ سالک زمانی.)2375 ،

ژنوتيپهاي پيشرفته عدس پرداختند و نشان دادند که در شرايط

اخيراً مطالعاتی در زمينه بررسی کاشت گياه ذرت و گندم در

ديم و آبياري تکميلی ،آنزيم آسکوربات پر اکسيد بيشتر میشود.

استان قزوين و بررسی ردپاي آب آبی و سبز صورت گرفته

عملکرد دانه تا  44درصد در اين شرايط افزايش میيابد و

است

مقاومت ژنوتيپها نسبت به تنش خشکی به مقدار قابلتوجهی

) 2020; GorginPaveh et al., 2020اما با توجه به موارد گفته

افزايش میيابد (احمدي و همکاران .)2378 ،همچنين در

شده ،نياز به بررسی امکانسنجی آبياري تکميلی در اراضی ديم

مطالعهاي که به بررسی نخود پرداخته بودند ،نشان داده شد که

در استان قزوين مشاهده میشود؛ بنابراين هدف اصلی اين

باعث کاهش تنش بر نخود شده که عملکرد محصول را افزايش

تحقيق بررسی قابليت انجام آبياري تکميلی در اراضی ديم بوده

میدهد (کاکايی.)2378 ،

که بر اساس ناهمواري و شيب است .اين مطالعه در ادامه

هرچند امروزه بحث تک آبياري 2و آبياري

(Ramezani Etedali et al., 2022; Kakvand et al.,

تکميلی4

مطالعه رمضانی اعتدالی و همکاران ( )2373بوده که به

بهمنظور ارتقا عملکرد و بهرهوري مصرف آب در زراعت ديم

پتانسيليابی اراضی ديم و تخصيص بهينه آب در دشت قزوين

موردتوجه قرارگرفته ( )Zhang and Oweis, 1999ولی بررسی

پرداخته است.

ويژگیهاي خاص اراضی ديم از قبيل ناهمواري ،شيب و عدم
دسترسی به منابع آب ضروري است .در يکی از معدود مطالعات

مواد و روشها

انجامگرفته ،مشخص شد تنها حدود  32/2درصد از مزارع ديم

براي تهيههاي نقشههاي شيب منطقه از سيستم اطالعات

در حوضه کرخه که در مجاورت مزارع آبی قرار دارند شيب

جغرافيايی ( )GISاز ابزار  Overlayدر تولباکس نرمافزار

مناسبی جهت انجام آبياري تکميلی را دارند .همچنين 21/5

 ArcGISنسخه  7.2استفاده میشود تا مناطق مستعد ديم

درصد از مزارع ديم که به فاصله کمتر از  2000متر از رودخانه-

جهت آبياري تکميلی مشخص شود .براي انجام آبياري سطحی

هاي منطقه واقع شدهاند از نظر شيب امکان آبياري تکميلی را

روش نواري و براي آبياري بارانی روش تفنگی پيشنهاد شده

دارا هستند (توکلی و همکاران.)2387 ،

است .زيرا براي آبياري تکميلی در اراضی ديم بايد از تجهيزات

اراضی ديم سهم قابلتوجهی از سطح زير کشت و توليد

آبياري قابلانتقال و با امکان جابجايی سريع استفاده نموده و

محصوالت زراعی در کشور و جهان را دارا هستند .عملکرد اين

سطح تحت پوشش آبياري گسترده باشد .حداکثر شيب مناسب

نوع مزارع بهشدت وابسته به بارندگی است .با توجه به

زمين براي انجام آبياري نواري  5%و براي آبياري تفنگی  8الی

خشکسالیهاي متعدد در سالهاي اخير توجه به مديريت آبی

 24درصد است (توکلی و همکاران.)2387 ،

در اين اراضی موردتوجه قرارگرفته است .درباره اين مديريت آبی
توجه به دو نکته ضروري است :اول بحث قابليت انجام آبياري

منطقه موردمطالعه

در اين اراضی با توجه به توپوگرافی و شيب مزارع و دوم در

استان قزوين از استانهاي شمال غربی ايران و در فاصله

اختيار داشتن منابع آب در مجاورت اين اراضی .همانطور که

حدود  250کيلومتري شمال غربی تهران قرارگرفته است و در

ذکر شد بررسی پتانسيل اراضی ديم از نظر توپوگرافی و شيب

محدوده جغرافيايی  35درجه و  30دقيقه تا  31درجه و 20

جهت انجام آبياري تکميلی گام نخست براي مديريت آبی اين

دقيقه عرض شمالی و  27درجه و  20دقيقه تا  50درجه و 20
دقيقه طول شرقی واقع گرديده است .مساحت اين استان حدود

Single irrigation
Supplementary irrigation

1
2
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در ايستگاه سينوپتيک قزوين نيز  37/5درجه سانتیگراد است.

 25840کيلومترمربع و شهرستانهاي قزوين ،تاکستان،

کمترين ميزان متوسط حداقل مطلق دما در ايستگاه سينوپتيک

بوئينزهرا ،آبيک و البرز پنج شهرستان اين استاناند (شکل .)2
منطقه بر اساس آمار  30ساله ايستگاه هواشناسی قزوين

قزوين  -24/7درجه سانتیگراد است (جدول  .)2حداکثر مطلق

داراي تابستانهاي نسبتاً گرم و زمستانهاي نسبتاً سرد است.

دماي هوا در تابستان بخصوص در تير يا مرداد و حداقل مطلق

اقليم منطقه بر اساس اقليم نماي دومارتن جزء اقليم نيمهخشک

دماي هوا در زمستان و در ماههاي دي و بهمن اتفاق میافتد.

و بر اساس اقليم نماي آمبرژه جزء مناطق خشک و نيمهخشک

در ايستگاه سينوپتيک قزوين بيشترين ميزان بارش در فصل

سرد محسوب میشود .دماي هوا در ايستگاه سينوپتيک قزوين

زمستان رخ میدهد .بهطوريکه  22درصد از فراوانی بارندگی

موردمطالعه قرار گرفت .دماي متوسط ساالنه ايستگاه سينوپتيک

مربوط به اين فصل است و بعد از زمستان فصل بهار با 30/4

قزوين که معرف منطقه طرح میباشد برابر با  22/3درجه

درصد در مقام دوم قرارگرفته است (احسانی و همکاران.)2377 ،

سانتیگراد میباشد .بيشترين ميزان متوسط حداکثر مطلق دما

شکل  -1موقعیت و تقسیمات استان قزوین

جدول  -1تغییرات دمای هوا در ایستگاه سینوپتیک قزوین
دما

اسفند

بهمن

دی

آذر

آبان

مهر

شهریور

مرداد

تیر

خرداد

اردیبهشت

فروردین

5/2

2 /1

2/3

5/0

20/7

27/3

44/7

45/8

45/2

42/4

21/4

22/4

میانگین

40/8

22/8

22/3

22/5

42/2

48/8

35/4

38/8

37/5

37/4

32/7

47/0

حداکثر مطلق

-1/1

-20/7

-24/7

-8/7

-2/4

4/4

27/3

24/4

24/7

7/2

2/4

-0/3

حداقل مطلق

درجه سانتیگراد

فصل پاييز با  41/8درصد فراوانی بارش و فصل تابستان نيز

میشود .در ايستگاه سينوپتيک قزوين متوسط باران ساالنه در

با  4درصد ريزش ساالنه کمترين ميزان بارش را به خود

دوره  30ساله آماري برابر با  347/4ميلیمتر و حداکثر و حداقل

اختصاص داده است .بيشترين بارش ماهانه در اسفندماه با 25/7

باران ساالنه به ترتيب معادل  218/5و  408/1ميلیمتر است.

درصد و کمترين بارش ماهانه با  0/2درصد مربوط به شهريورماه

دشت آبرفتی منطقه داراي بافت خاك سطحی و زيري نسبتاً

پتانسیل یابی اراضی دیم استان قزوین جهت انجام آبیاری تکمیلی99 ...

سبک تا متوسط و قابليت نفوذ نسبتاً سريع تا متوسط است .لذا

بهعبارتديگر میتوان با کمآبياري در اراضی آبی و ذخيره کردن

محدوديتی از نظر نفوذپذيري براي انجام آبياري در منطقه وجود

آب ،منبع آب مناسبی جهت آبياري تکميلی در اراضی ديم در

ندارد .عمده نباتات زراعی منطقه عبارتاند از :گندم ،جو ،کلزا،

اختيار داشت.

ذرت ،يونجه ،چغندرقند ،عدس ،نخود ،آفتابگردان ،گوجهفرنگی،
خيار ،هندوانه ،خربزه ،بادمجان ،پياز ،هويج.

در ادامه نقشه  GISتوپوگرافی استان قزوين تهيه گرديد
(شکل  .)2منطقه موردمطالعه بين سلسله جبال البرز ميانی
(ارتفاعات طالقان) از شمال و حاشيه کويري ايران مرکزي از
جنوب شرقی و دشت قزوين و بوئينزهرا از جنوب قرارگرفته

نتایج و بحث
منطقه موردمطالعه استان قزوين میباشد که يکی از

است .همانطور که در شکل نيز کامالً مشخص است بيشتر

مهمترين قطبهاي کشاورزي در مرکز ايران است .در ابتدا نقشه

رودخانههاي دائمی و موقت در شمال استان و در دامنههاي

 GISکاربري اراضی استان قزوين از سوي سازمان مراتع،

جنوبی البرز قرارگرفتهاند.

جنگلها و آبخيزداري ايران تهيه و آماده گرديد (شکل  .)4بر

با استفاده از نقشه توپوگرافی نقشه شيب استان در محيط

اساس نقشه کاربري اراضی تهيهشده حدود  482هزار هکتار

 GISتهيه گرديد .در اين نقشه با توجه به اولويت براي انجام

اراضی آبی و  234هزار هکتار اراضی ديم در استان قزوين وجود

آبياري تکميلی شيب اراضی به  2کالس طبقهبندي شده است.

دارند .همانطور که در شکل مشخص است اغلب اين اراضی

اراضی با شيب  0-5درصد هيچگونه محدوديتی از جهت انجام

(حدود  410هزار هکتار اراضی آبی و  200هزار هکتار اراضی

آبياري ندارند .همچنين اراضی  5-8و  8-24درصد در اولويت-

ديم) در بخش مرکزي استان که به دشت قزوين معروف است

هاي بعدي قرارگرفتهاند و تنها در صورت استفاده از سيستمهاي

قرارگرفته است .نکته قابلتوجه ديگر در اين نقشه مجاورت

آبياري بارانی امکان انجام آبياري تکميلی را دارا خواهند بود.

قسمت اعظم اراضی ديم و آبی است .اين موضوع امکان انتقال

همچنين اراضی با شيب بيشتر از  24درصد شرايط مساعد را

آب از اراضی آبی به ديم جهت آبياري تکميلی را ثابت مینمايد.

براي انجام آبياري را دارا نيستند.

شکل  -3نقشه کاربری اراضي استان قزوین
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شکل  -4نقشه توپوگرافي استان قزوین

شکل  -5نقشه شیب اراضي استان قزوین

در ادامه دو نقشه کاربري اراضی و شيب استان قزوين با هم

جدول  -2مساحت اراضي آبي و دیم در کالسهای مختلف
شیب

ترکيب شدند ( Unionکردن در محيط  .)ArcGISشکلهاي 1
و  7اراضی آبی و ديم باکالسهاي مختلف شيب را نشان می-

اراضي آبي

اراضي دیم

هزار هکتار

هزار هکتار

شيب0-5%

475/33

207/51

شيب را نشان میدهد .همانطور که کامالً مشخص است قسمت

شيب5-8%

3/17

22/20

اعظم اراضی آبی و ديم داراي شيبی کمتر از  5درصد میباشند.

شيب8-24%

4/47

5/02

در اراضی آبی به ترتيب  0/8 ،2/3 ،77/0و  0/7و در اراضی ديم

شيب بيش از 24%

4/27

3/33

به ترتيب  3/8 ،20/7 ،83و  4/5درصد اراضی داراي شيب کمتر

مجموع

483/8

234

دهد .جدول ( )4مساحت اراضی آبی و ديم در کالسهاي مختلف

از  8-24 ،5-8 ،5و بيشتر از  24درصد هستند.

شیب

پتانسیل یابی اراضی دیم استان قزوین جهت انجام آبیاری تکمیلی99 ...

شکل  -6نقشه اراضي آبي با شیبهای مختلف در استان قزوین

شکل  -7نقشه اراضي دیم با شیبهای مختلف در استان قزوین

با توجه به افت شديد سطح آب زيرزمينی در دشت قزوين،

دارند؛ بنابراين اين محدوده شرايط مناسبی هم از لحاظ شيب و

مهمترين منبع آب سطحی که امروز در اين منطقه براي

هم از لحاظ دسترسی به منابع آب دارد .در ادامه اولويتبندي

کشاورزي وجود دارد مخزن سد طالقان است .آب پشت اين سد

اراضی ديم براي انجام آبياري تکميلی ،محدوده مطالعه به اراضی

از طريق شبکه انتقال و توزيع احداثشده ،يکی از منابع

تحت شبکه آبياري دشت قزوين و اراضی ديم مجاور آن محدود

تأمينکننده نياز آبی حدود  85000هکتار از اراضی آبی دشت

شده است (شکل  .)7محدوده انتخابی براي بررسی پتانسيليابی

قزوين است .موقعيت شبکه آبياري دشت قزوين در شکل ()8

اراضی ديم در انجام آبياري تکميلی داراي سطح قابلتوجهی

نمايش دادهشده است .همانطور که شکل ( )8مشخص است

اراضی آبی و ديم است .حدود  85000هکتار وسعت اراضی آبی

شبکه آبياري دشت قزوين اراضی بخش شمالی دشت را تحت

تحت شبکه آبياري و بالغبر  20000هکتار سطح اراضی ديم

پوشش قرار داده است .در سمت غرب شبکه آبياري دشت قزوين

مجاور شبکه آبياري است .دليل ديگر انتخاب اين محدوده،

اراضی ديمی وجود دارند که شيب مناسبی براي آبياري تکميلی

اطمينان از تأمين آب براي آبياري تکميلی است .به علت وجود
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سد طالقان و شبکه مدرن آبياري ،اطمينان از تأمين آب براي

شمالی دشت که اراضی ديم در واقعاند بسيار کم بوده و استفاده

طرح پيشنهادي ،وجود دارد .البته به علت افت شديد سطح آب

از آب زيرزمينی عملی نيست .البته مديريت تخصيص آب در

زيرزمينی ،اطمينان از تأمين آب توسط چاهها براي آبياري

شبکههاي آبياري نيز قابل انجام است.

تکميلی وجود ندارد .همچنين ضخامت اليه آبدار در مناطق

شکل  -8موقعیت شبکه آبیاری دشت قزوین نسبت به اراضي آبي و دیم با شیبهای مختلف

شکل  -9محدود انتخابي برای پتانسیلیابي اراضي دیم در انجام آبیاری تکمیلي

محدوده موردمطالعه ،اراضی آبی شبکه آبياري قزوين و

انعطاف زيادي نسبت به ناهمواريها و عمق آب کاربردي دارد.

اراضی ديم مجاور آن است .در اين مرحله اولويتبندي و

قابليت انتقال سريع و پوشش سطح زيادي از مزرعه براي آبياري

پتانسيليابی اراضی ديم مجاور شبکه با لحاظ نمودن شيب و

از ديگر مزاياي اين سيستم است؛ بنابراين اراضی ديم تا شيب 24

فاصله از شبکه صورت میگيرد .براي آبياري تکميلی در اراضی

درصد در صورت استفاده از اين سيستم پتانسيل الزم براي

ديم استفاده از دستگاه ارابهاي مناسب است .اين سيستم در

آبياري را دارند .نکته مهم ديگر در پتانسيليابی اراضی ديم،

اراضی تا شيب  24درصد بدون هيچ محدوديتی کارايی داشته و

فاصله اين اراضی از شبکه است که باعث افزايش هزينههاي

پتانسیل یابی اراضی دیم استان قزوین جهت انجام آبیاری تکمیلی97 ...

انتقال آب و انرژي میشود .در اين مرحله اولويتبندي اراضی

مشخص میشود .اين نتايج در مطالعات رمضانی اعتدالی و

ديم با فواصل  4000متري بررسیشدهاند .نقشه شکل ()20

همکاران ( )2373براي استان قزوين و اراضی آبی و ديم و

موقعيت اراضی ديم داراي پتانسيل آبياري تکميلی براي فواصل

رمضانی اعتدالی ( )4025براي اراضی آبی و ديم استان قزوين در

 8000 ،1000 ،2000 ،4000و  20000از انتهاي شبکه را نشان

شرايط اقليمی مختلف مورد تأييد قرارگرفته است

میدهد .مساحت اراضی ديم داراي پتانسيل براي آبياري تکميلی

) .Etedali et al., 2015همچنين در دو مطالعه ديگر

در فواصل مختلف در جدول ( )3آورده شده است .الزم به ذکر

(Ababaei and Ramezani Etedali, 2014; Ramezani

(Ramezani

) Etedali et al., 2019که در سطح ملی و براي چند گياه مورد

است که فاصله بهينه براي انتقال آب براي آبياري تکميلی در

بررسی قرارگرفته بود ،اين نتايج در استان قزوين تأييد شده است.

اراضی ديم با توجه به هزينههاي مختلف در مرحله بهينهسازي

جدول  -3مساحت اراضي دیم دارای پتانسیل برای آبیاری تکمیلي در فواصل مختلف

فاصله اراضی ديم از شبکه

مساحت اراضی ديم

مساحت تجمعی اراضی ديم

متر

هکتار

هکتار

0-4000

7830

7830

4000-2000

8580

21220

2000-1000

8300

42720

1000-8000

5750

30210

8000-20000

2480

32720

شکل  -11موقعیت اراضي دیم دارای پتانسیل جهت انجام آبیاری تکمیلي در فواصل مختلف از شبکه
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نتیجهگیری

برزگري بنادکوکی ،ف ،.اکرمی ،ص .و شرقی ،ط .2200 .بررسی

با توجه به خشکسالیهاي پیدرپی توجه به آبياري تکميلزی

عوامل مؤثر بر توسعه و توليدات علمی مفهوم مديريت پايدار

در اراضی ديم موردتوجه قرارگرفته است .درباره اين مديريت آبی

منابع آبی در کشورهاي مختلف .مديريت آب در کشاورزي8 .

توجه به قابليت انجام آبياري در اين اراضی با توجه به توپوگرافی

(11-53 :)4

و شيب مزارع ضروري است .هدف اصزلی ايزن تحقيزق بررسزی

توکلی ،ع.ر ،.اسدي ،ه .و حصاري ،ب .2387 .بررسی اقتصادي،

قابليت انجام آبياري تکميلی در اراضی ديم بر اساس ناهمواري و

مدلسازي نتايج و تهيه نقشه پتانسيل تک آبياري براي پروژه

شيب بود .با توجه به نقشه شيب تهيهشده از منطقه ،اراضی ديزم

بهرهوري آب در اراضی ديم باالدست حوضه کرخه .گزارش

جهت اولويتبندي براي انجام آبياري تکميلی به  2کالس شزيب

نهايی پروژه تحقيقاتی موسسه تحقيقات کشاورزي ديم ،به

طبقهبندي شدهاند :کالس شيب  0-5درصد ،کالس شزيب 5-8

شماره .2-200-305300-00-8502-85005

درصد ،کالس شيب  8-24درصد و کزالس شزيب بيشزتر از 24

توکلی ،ع.ر ،.لياقت ،ع ،.عليزاده ،ا .و عويس .ط .2387 .بهبود

درصد .در ادامه دو نقشه کاربري اراضزی و شزيب اسزتان قززوين

بهرهوري آب با بهکارگيري مديريت تلفيقی آبياري محدود و

باهم يکی شدند .در اراضی ديم به ترتيزب  3/8 ،20/7 ،83و 4/5

عمليات زراعی برتر در زراعت غالت ديم .رساله دکتري

درصد اراضی داراي شيب کمتر از  8-24 ،5-8 ،5و بيشزتر از 24

آبياري و زهکشی گروه مهندسی آبياري و آبادانی ،دانشکده

درصد هستند؛ بنابراين حزدود  77/5درصزد اراضزی ديزم اسزتان

مهندسی و فناوري کشاورزي ،دانشگاه تهران.

قزوين قابليت انجام آبياري تکميلی را دارند.

حقايقی مقدم ،س ا .و دهقانی سانيج ،ح .2377 .بهرهوري آب
کشاورزي در استان خراسان رضوي (وضعيت موجود،

منابع
رمضانی اعتدالی ،ها ،.گرگين ،ف ،.کاکوند ،پ .2200 .بررسی
عملکرد دو پايگاه داده هواشناسی در تخمين ردپاي آب گياه
ذرت ،مطالعه موردي :دشت قزوين .نشريه آبياري و زهکشی
ايران2203-2372 :)1( 25 ،
احسانی کلی کند ،س ،.نظري ،ب ،.رمضانی اعتدالی ،ه .و ستوده-
نيا ،ع .2377 .تعيين الگوي کشت بهينه باهدف سازگاري با
کمآبی و افزايش درآمد کشاورزان در شرايط تحويل حجمی.
مديريت آب در کشاورزي.78-72 :)2( 5 ،
احمدي ،ع ،.امينی دهقی ،م ،.فتوکيان ،م .و صدقی ،م .2378 .اثر
تنش خشکی روي فعاليت آنزيمی آنتی اکسيدان و محتواي
کلروفيل در ژنوتيپ هاي پيشرفته عدس ،فصلنامه تنشهاي
محيطی در علوم زراعی2221-2205 :)2( 24 ،
اصغري ،ع ،.تعديلی ،س ،.کريمی زاده ،ر ،.سفاليان ،ا .و محمد
دوست چمنآباد ،ح .2377 .ارزيابی تحمل تنش خشکی در
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Identifying Potential Rainfed Fields for Supplementary Irrigation in
Qazvin Province
H. Ramezani Etedali *1, F. Gorgin Paveh*2 and A. Tavakoli3
Abstract
With the increasing population and the increase of food production, increasing production in rainfed fields is
necessary for food security. With regard poor distribution of rainfall in recent years, water management for
rainfed fields in critical conditions has priority. The results showed that for one or two irrigation in sensitive
times, the yield of rainfed fields increased. Although supplementary irrigation has been considered as yield
improvement and water use efficiency in rainfed fields, study of special characteristics of rainfed fields, such as
topography, slope, and the access to water resources is essential. The main purpose of this study is to evaluate
the ability of supplemental irrigation in rainfed fields based on the topography and slope. According to the land
use map of Qazvin province, about 284 thousand hectares are irrigated lands and 132 thousand hectares are
rainfed fields in the province in which most of these lands are in the Qazvin plain. Then based on the slope map
of the region, rainfed fields for doing supplementary irrigation are classified into 4 classes: 0-5%, 5-8%, 8-12%,
and more than 12%. The two land use and slope maps of Qazvin province were unified. In rainfed fields, 83,
10.7, 3.8, and 2.5% of fields have slope 0-5, 5-8, 8-12, and more than 12%, respectively. So 97.5% of rainfed
fields have the ability to do supplementary irrigation. Most of these lands are in the Qazvin plain and in the
vicinity of irrigated lands.
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