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 تکمیلي آبیاری انجام جهت قزوین استان دیم اراضي یابيپتانسیل
 

 3توکلی علیرضا و *2پاوه گرگین فراز، 1اعتدالی رمضانی هادی

 چکیده

 نامناسب پراکنش. است ضروري ديم اراضی در توليد افزايش بيشتر، غذاي توليد به نياز و جمعيت رويهبی افزايش به توجه با
 يک که داده نشان نتايج. است قرارگرفته اولويت در اراضی اين براي بحرانی شرايط در آب ينتأم مديريت اخير، هايسال در بارش

 و عملکرد ارتقامنظور به تکميلی آبياري هرچند. دهدیم افزايششدت به را ديم اراضی عملکرد حساس، هايزمان در آبياري دو يا
 و شيب ناهمواري، قبيل از ديم اراضی خاص هايويژگی بررسی ولیموردتوجه قرارگرفته  ديم زراعت در آب مصرف وريبهره

بر  ديم اراضی در تکميلی آبياري انجام قابليت بررسی تحقيق اين اصلی هدف بنابراين؛ است ضروري آب منابع به دسترسی بررسی
 اراضی هکتار هزار 234 و آبی اراضی هکتار هزار 482 حدود قزوين، استان کاربري نقشه اساس بر. است شيب و ناهموارياساس 

 جهت ديم اراضی ،منطقه شيب نقشه به توجه با سپساند. شدهواقع قزوين دشت در اراضی اين اغلب که دارد وجود استان در ديم
 درصد، 5-8 شيب کالس درصد، 0-5 شيب کالس: اندشده بنديطبقه شيب کالس 2 به تکميلی آبياري انجام براي بندياولويت
 ادغام هم با قزوين استان شيب و اراضی کاربري نقشه دو ادامه در. درصد 24 از بيشتر شيب کالس و درصد 8-24 شيب کالس
-8 ،5 از کمتر شيب داراي اراضی درصد 5/4 و 8/3 ،7/20 ،83 ترتيب به ديم اراضی در (ArcGIS يطمح در کردن Union) شدند

 دارا را تکميلی آبياري انجام قابليت قزوين استان ديم اراضی درصد 5/77 حدود بنابراين؛ هستند درصد 24 از بيشتر و 24-8 ،5
 .دارند قرار آبی اراضی مجاورت در و قزوين دشت در اراضی اين بيشتر البته. هستند

 
 وري آببهرهاراضی ديم، شيب، آبياري تکميلی،  :یدیکلهای واژه

 

 مقدمه
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 اغلب نقاط در دسترس باالخص در بخش کشاورزيقابل آب

و  کارای تيريمد راهبردهايلذا شناخت و اتخاذ  ،وجود دارد ايدن

؛ برزگري و 2378کيانی و آبيار، ) است يضرور ياريآب پويا براي
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DOR: 20.1001.1.24764531.1401.9.1.7.8 

سوم يک ه که برابردمتر بوميلی 454 متوسط بارندگی کشور

خاص اقليمی کشور که خشکی و شرايط  متوسط جهانی است.

پراکنش نامناسب زمانی و مکانی بارندگی واقعيت گريزناپذير آن 

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

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

ط خاص اقليمی کشور ما و پائين بودن امکان يبا توجه به شرا

ش منابع جديد آب مورداستفاده در بخش کشاورزي و افزاي

ضرورت افزايش توليدات کشاورزي از منابع آب محدود، استفاده 

آب  وريبهرههاي علمی و فنی مناسب جهت افزايش از روش

گمرکچی و ) کشاورزي از ضروريات بخش کشاورزي است

 (.2378گوهري، عبدزاد؛ 2371پرورش ريزي، 

صورت ديم اراضی کشاورزي بهدرصد  80در جهان حدود 

درصد از کل توليدات کشاورزي  70شوند که در حدود کشت می

  (.2387، همکاراناند )توکلی و جهان را به خود اختصاص داده

https://dorl.net/dor/20.1001.1.24764531.1401.9.1.7.8
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ميليون  1و  8/7ما نيز در حال حاضر به ترتيب  کشور در

شوند که فارياب و ديم کشت می صورتبههکتار از اراضی 

هاي درصدي اراضی ديم از کل زمين 23سهم  دهندهنشان

هاي خام درصد فرآورده 02حدود  زراعی است. همچنين

)وردي نژاد و  شودتوليد می ديماز بخش  در کشور کشاورزي

 (.2387همکاران، 

رويه جمعيت و نياز به توليد غذاي یببا توجه به افزايش 

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

در  خصوصبههاي اخير به پراکنش نامناسب بارش در سال

خشک جهان، مديريت تأمين آب در يمهنمناطق خشک و 

هاي تحقيقاتی و شرايط بحرانی براي اين اراضی نيز در اولويت

پژوهشی قرارگرفته است. نتايج تحقيقات مختلف نشان داده 

هاي حساس قادر است است که يک يا دو آبياري در زمان

شدت افزايش اراضی ديم را بهوري آب مصرفی و بهرهعملکرد 

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

 Zhang and)تازگی موردتوجه قرارگرفته است اراضی ديم به

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

مراکش، ترکيه، قبرس و  آبياري تکميلی در يقاتنتايج تحق

 400تا  250دهنده افزايش عملکردي بيش از پاکستان نشان

باشد درصد در شرايط آبياري تکميلی نسبت به شرايط ديم می

(Perrier and Salkini, 1991تحقيقات مرکز بين .) المللی

در سوريه نشان  تحقيقات کشاورزي در مناطق خشک )ايکاردا(

در  مترييلیم 30همراه يک آبياري داد تاريخ کاشت زود به 

حصول عملکرد مطلوب براي گندم بسيار مؤثر است. ميانگين 

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

در هکتار افزايش يافت. همچنين در مزارع زارعين نيز عملکرد 

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

 ,.Oweis et al) تن در هکتار افزايش يافت 8/2بيش از  به

مصرف آب ناشی از آبياري تکميلی سبب  يی(. کارا8199

 Oweis andافزايش کارايی مصرف آب ناشی از بارش گرديد )

Zhang, 1996 ؛Tavakoli and Oweis, 2004.) 

اي در چين کارايی مصرف آب در شرايط ديم طی مطالعه

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

ديگر ميزان عملکرد از عبارتکيلوگرم بر مترمکعب رسيد، به

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

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

هاي نسبتاً ين تحقيقات نشان داده است که استفاده از آبهمچن

تواند بسيار مفيد باشد. نتايج در منظور آبياري تکميلی میشور به

ايتاليا نشان داد با دو برابر شدن ميزان شوري آب کاربردي 

يابد درصد کاهش می 30اي فقط عملکرد ذرت دانه

(Guelloubi et al., 2005 .)شور با شوريهمچنين کاربرد آب-

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

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

رود کاهش زمانی که آب آبياري بدون مشکل شوري به کار می

نتايج تحقيق توکلی و  (.et al., 2005 Hamdyيابد )می

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

وري هاي زراعی بهرهآبياري پاييزه يا بهاره به همراه مديريت

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

 دهد.مترمکعب ارتقا می

( به بررسی 2377اي ديگر، اصغري و همکاران )در مطالعه

و نقش آبياري تکميلی اراضی ديم گندم دوروم پرداختند 

هاي حساس را شناسايی کردند و عملکرد انواع آن را بر ژنوتيپ

)اصغري و  قراردادندی موردبررساساس آبياري تکميلی 

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

اثر آبياري تکميلی و کود نيتروژن بر خصوصيات کمی و کيفی 

دند که آبياري تکميلی ها نشان داگندم در مازندران پرداختند. آن

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

مقدار پروتئين اثر متقابل داشتند. همچنين گزارش کردند که دو 

ی را به محصول دهتواند بهترين حالت از نظر نوبت آبياري می

 (.2377دنبال داشته باشد )کمالی و شهابيان، 

لی بر پارامترهاي کشاورزي و موضوع تأثير آبياري تکمي

گياهی، براي محصوالت مختلف ديگري نيز صورت گرفته 

اي در هاي انجير ديم نيز مطالعه، در باغمثالعنوانبهاست. 

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

ی صورت گرفته است که در سالخشکدرآمد باغداران در شرايط 

آبياري تکميلی باعث افزايش ارزش ميوه  آن نشان داده شد که
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شود )عبداللهی پور و همکاران، درصد می 32و درآمد باغداران تا 

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

هاي پيشرفته عدس پرداختند و نشان دادند که در شرايط ژنوتيپ

شود. می يد بيشترپر اکسديم و آبياري تکميلی، آنزيم آسکوربات 

يابد و درصد در اين شرايط افزايش می 44عملکرد دانه تا 

ی توجهقابلها نسبت به تنش خشکی به مقدار مقاومت ژنوتيپ

(. همچنين در 2378يابد )احمدي و همکاران، افزايش می

اي که به بررسی نخود پرداخته بودند، نشان داده شد که مطالعه

کرد محصول را افزايش باعث کاهش تنش بر نخود شده که عمل

 (.2378دهد )کاکايی، می

 4و آبياري تکميلی 2هرچند امروزه بحث تک آبياري

وري مصرف آب در زراعت ديم منظور ارتقا عملکرد و بهرهبه

ولی بررسی  (Zhang and Oweis, 1999)موردتوجه قرارگرفته 

هاي خاص اراضی ديم از قبيل ناهمواري، شيب و عدم ويژگی

منابع آب ضروري است. در يکی از معدود مطالعات  دسترسی به

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

در حوضه کرخه که در مجاورت مزارع آبی قرار دارند شيب 

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

-خانهمتر از رود 2000درصد از مزارع ديم که به فاصله کمتر از 

اند از نظر شيب امکان آبياري تکميلی را هاي منطقه واقع شده

 (.2387دارا هستند )توکلی و همکاران، 

ی از سطح زير کشت و توليد توجهقابلاراضی ديم سهم 

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

شدت وابسته به بارندگی است. با توجه به نوع مزارع به

هاي اخير توجه به مديريت آبی هاي متعدد در سالیسالخشک

در اين اراضی موردتوجه قرارگرفته است. درباره اين مديريت آبی 

توجه به دو نکته ضروري است: اول بحث قابليت انجام آبياري 

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

طور که ين اراضی. هماناختيار داشتن منابع آب در مجاورت ا

ذکر شد بررسی پتانسيل اراضی ديم از نظر توپوگرافی و شيب 

جهت انجام آبياري تکميلی گام نخست براي مديريت آبی اين 

                                                           
1 Single irrigation 
2 Supplementary irrigation 

؛ سعيدي و همکاران، 2387ريزي و همکاران، اراضی است )نی

 (.2375زمانی، سالک ؛ 2200

دم در ذرت و گن اهيکاشت گ یبررس نهيدر زم یمطالعات يراًاخ

و سبز صورت گرفته  یآب آب يردپا یو بررس نياستان قزو

)Kakvand et al., ; Ramezani Etedali et al., 2022 است

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

سنجی آبياري تکميلی در اراضی ديم نياز به بررسی امکانشده، 

بنابراين هدف اصلی اين ؛ شوددر استان قزوين مشاهده می

بررسی قابليت انجام آبياري تکميلی در اراضی ديم بوده تحقيق 

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

( بوده که به 2373مطالعه رمضانی اعتدالی و همکاران )

يابی اراضی ديم و تخصيص بهينه آب در دشت قزوين پتانسيل

 .پرداخته است

 

 هاروشمواد و 

ي شيب منطقه از سيستم اطالعات هانقشههاي براي تهيه

افزار نرم در تولباکس Overlay( از ابزار GISجغرافيايی )

ArcGIS  شود تا مناطق مستعد ديم استفاده می 7.2نسخه

جهت آبياري تکميلی مشخص شود. براي انجام آبياري سطحی 

روش نواري و براي آبياري بارانی روش تفنگی پيشنهاد شده 

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

و با امکان جابجايی سريع استفاده نموده و  انتقالقابلآبياري 

آبياري گسترده باشد. حداکثر شيب مناسب  سطح تحت پوشش

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

 (.2387)توکلی و همکاران،  استدرصد  24
 

 موردمطالعهمنطقه 

و در فاصله  رانيا یشمال غرب يهااز استان نياستان قزو

کيلومتري شمال غربی تهران قرارگرفته است و در  250حدود 

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

 20درجه و  50دقيقه تا  20درجه و  27دقيقه عرض شمالی و 

حدود تاناس نيدقيقه طول شرقی واقع گرديده است. مساحت ا
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تاکستان،  ن،يقزو يهاو شهرستان يلومترمربعک 25840 

 (.2ند )شکل ااستان نيو البرز پنج شهرستان ا کي، آبزهراينبوئ

ساله ايستگاه هواشناسی قزوين  30بر اساس آمار  منطقه

. است سرد نسبتاً هايزمستان و گرم نسبتاً هايداراي تابستان

 خشکيمهن اقليم جزء دومارتن ينما يمبر اساس اقل منطقه اقليم

 خشکيمهن و خشک مناطق جزء آمبرژه ينما يمبر اساس اقل و

سينوپتيک قزوين  ستگاهيوا در اه دماي. شودمی محسوب سرد

موردمطالعه قرار گرفت. دماي متوسط ساالنه ايستگاه سينوپتيک 

 درجه 3/22 با برابر باشدقزوين که معرف منطقه طرح می

 دما مطلق حداکثر متوسط ميزان بيشترين. باشدیم گرادسانتی

. است گرادسانتی درجه 5/37 نيز قزوين سينوپتيک ايستگاه در

حداقل مطلق دما در ايستگاه سينوپتيک  توسطترين ميزان مکم

 مطلق حداکثر(. 2 جدول) استگراد درجه سانتی -7/24قزوين 

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

. افتدمی اتفاق بهمن و دي هايماه در و زمستان در هوا دماي

ايستگاه سينوپتيک قزوين بيشترين ميزان بارش در فصل  در

 بارندگی فراوانی از درصد 22 کهيطور. بهدهدزمستان رخ می

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

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

 

 

 

 نیاستان قزو ماتیو تقس تیموقع -1شکل 

 

 تغییرات دمای هوا در ایستگاه سینوپتیک قزوین -1جدول 

 دما

 گرادیسانتدرجه 

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین

 2/5 1/2 3/2 0/5 7/20 3/27 7/44 8/45 2/45 4/42 4/21 4/22 میانگین

 8/40 8/22 3/22 5/22 2/42 8/48 4/35 8/38 5/37 4/37 7/32 0/47 حداکثر مطلق

 -1/1 -7/20 -7/24 -7/8 -4/2 4/4 3/27 4/24 7/24 2/7 4/2 -3/0 حداقل مطلق

 

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

درصد ريزش ساالنه کمترين ميزان بارش را به خود  4با 

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

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

شود. در ايستگاه سينوپتيک قزوين متوسط باران ساالنه در می

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

. استمتر ميلی 1/408و  5/218باران ساالنه به ترتيب معادل 

بافت خاك سطحی و زيري نسبتاً  يدشت آبرفتی منطقه دارا
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. لذا استيع تا متوسط سبک تا متوسط و قابليت نفوذ نسبتاً سر

محدوديتی از نظر نفوذپذيري براي انجام آبياري در منطقه وجود 

گندم، جو، کلزا،  از: اندعبارت منطقه عمده نباتات زراعیندارد. 

فرنگی، آفتابگردان، گوجه ، عدس، نخود،ذرت، يونجه، چغندرقند

 .خيار، هندوانه، خربزه، بادمجان، پياز، هويج

 

 نتایج و بحث

که يکی از  باشدیم نياستان قزو موردمطالعهمنطقه 

در ابتدا نقشه  است. رانيدر مرکز ا يکشاورز هايقطب ينترمهم

GIS  ،کاربري اراضی استان قزوين از سوي سازمان مراتع

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

هزار هکتار  482شده حدود يهتهکاربري اراضی  نقشهاساس 

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

طور که در شکل مشخص است اغلب اين اراضی دارند. همان

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

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

در اين نقشه مجاورت  ديگر توجهقابلقرارگرفته است. نکته 

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

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

ياري در اراضی آبی و ذخيره کردن آبکمتوان با يگر میدعبارتبه

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

 شت.اختيار دا

توپوگرافی استان قزوين تهيه گرديد  GISدر ادامه نقشه 

بين سلسله جبال البرز ميانی  موردمطالعه(. منطقه 2)شکل 

)ارتفاعات طالقان( از شمال و حاشيه کويري ايران مرکزي از 

زهرا از جنوب قرارگرفته جنوب شرقی و دشت قزوين و بوئين

است بيشتر مشخص  کامالًطور که در شکل نيز است. همان

هاي هاي دائمی و موقت در شمال استان و در دامنهرودخانه

 اند.جنوبی البرز قرارگرفته

با استفاده از نقشه توپوگرافی نقشه شيب استان در محيط 

GIS  تهيه گرديد. در اين نقشه با توجه به اولويت براي انجام

شده است. ي بندطبقهکالس  2آبياري تکميلی شيب اراضی به 

گونه محدوديتی از جهت انجام درصد هيچ 0-5اضی با شيب ار

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

هاي اند و تنها در صورت استفاده از سيستمهاي بعدي قرارگرفته

آبياري بارانی امکان انجام آبياري تکميلی را دارا خواهند بود. 

درصد شرايط مساعد را  24همچنين اراضی با شيب بيشتر از 

 براي انجام آبياري را دارا نيستند.

 

 
 

 نیاستان قزو ياراض ینقشه کاربر -3شکل 
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 نیاستان قزو ينقشه توپوگراف -4شکل 

 

 

 نقشه شیب اراضي استان قزوین -5 کلش

 

با هم  نياستان قزو بيو ش یاراض يدو نقشه کاربردر ادامه 

 1 هاي(. شکلArcGIS طيکردن در مح Unionشدند ) بيترک

-یرا نشان م بيمختلف ش يهاباکالس ميو د یآب یاراض 7و 

هاي مختلف ( مساحت اراضی آبی و ديم در کالس4جدول ) .دهد

مشخص است قسمت  کامالًطور که دهد. همانشيب را نشان می

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

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

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

 درصد هستند. 24از  شتريو ب 8-24، 5-8، 5از 

 

مختلف  هایدر کالس میو د يآب يمساحت اراض -2جدول 

 بیش

 شیب
 اراضي آبي

 هزار هکتار

 اراضي دیم

 هزار هکتار

 51/207 33/475 0-5شيب%

 20/22 17/3 5-8شيب%

 02/5 47/4 8-24شيب%

 33/3 27/4 24شيب بيش از %

 234 8/483 مجموع
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 استان قزوینهای مختلف در نقشه اراضي آبي با شیب -6 کلش

 

 
 های مختلف در استان قزویننقشه اراضي دیم با شیب -7 کلش

 

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

ترين منبع آب سطحی که امروز در اين منطقه براي مهم

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

، يکی از منابع شدهاحداثاز طريق شبکه انتقال و توزيع 

هکتار از اراضی آبی دشت  85000کننده نياز آبی حدود ينتأم

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

( مشخص است 8طور که شکل )است. همان شدهدادهمايش ن

شبکه آبياري دشت قزوين اراضی بخش شمالی دشت را تحت 

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

اراضی ديمی وجود دارند که شيب مناسبی براي آبياري تکميلی 

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

بندي هم از لحاظ دسترسی به منابع آب دارد. در ادامه اولويت

اراضی ديم براي انجام آبياري تکميلی، محدوده مطالعه به اراضی 

تحت شبکه آبياري دشت قزوين و اراضی ديم مجاور آن محدود 

يابی (. محدوده انتخابی براي بررسی پتانسيل7شده است )شکل 

ی توجهقابلتکميلی داراي سطح  اراضی ديم در انجام آبياري

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

هکتار سطح اراضی ديم  20000 بربالغتحت شبکه آبياري و 

مجاور شبکه آبياري است. دليل ديگر انتخاب اين محدوده، 

وجود  به علتين آب براي آبياري تکميلی است. تأماطمينان از 
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ين آب براي تأمکه مدرن آبياري، اطمينان از سد طالقان و شب

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

ها براي آبياري ين آب توسط چاهتأمزيرزمينی، اطمينان از 

تکميلی وجود ندارد. همچنين ضخامت اليه آبدار در مناطق 

اده اند بسيار کم بوده و استفشمالی دشت که اراضی ديم در واقع

از آب زيرزمينی عملی نيست. البته مديريت تخصيص آب در 

 است. قابل انجامهاي آبياري نيز شبکه

 

 
 های مختلفشیب موقعیت شبکه آبیاری دشت قزوین نسبت به اراضي آبي و دیم با -8شکل 

 

 
 یابي اراضي دیم در انجام آبیاری تکمیليمحدود انتخابي برای پتانسیل -9شکل 

 

، اراضی آبی شبکه آبياري قزوين و موردمطالعهمحدوده 

بندي و اراضی ديم مجاور آن است. در اين مرحله اولويت

لحاظ نمودن شيب و  يابی اراضی ديم مجاور شبکه باپتانسيل

گيرد. براي آبياري تکميلی در اراضی فاصله از شبکه صورت می

اي مناسب است. اين سيستم در ديم استفاده از دستگاه ارابه

يی داشته و کارادرصد بدون هيچ محدوديتی  24اراضی تا شيب 

ها و عمق آب کاربردي دارد. انعطاف زيادي نسبت به ناهمواري

ع و پوشش سطح زيادي از مزرعه براي آبياري قابليت انتقال سري

 24بنابراين اراضی ديم تا شيب ؛ استاز ديگر مزاياي اين سيستم 

درصد در صورت استفاده از اين سيستم پتانسيل الزم براي 

يابی اراضی ديم، آبياري را دارند. نکته مهم ديگر در پتانسيل

هاي هفاصله اين اراضی از شبکه است که باعث افزايش هزين
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بندي اراضی شود. در اين مرحله اولويتانتقال آب و انرژي می

( 20شکل ) اند. نقشهشدهیبررسمتري  4000ديم با فواصل 

موقعيت اراضی ديم داراي پتانسيل آبياري تکميلی براي فواصل 

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

پتانسيل براي آبياري تکميلی دهد. مساحت اراضی ديم داراي می

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

است که فاصله بهينه براي انتقال آب براي آبياري تکميلی در 

سازي هاي مختلف در مرحله بهينهاراضی ديم با توجه به هزينه

ی و اعتدال یرمضانشود. اين نتايج در مطالعات مشخص می

( براي استان قزوين و اراضی آبی و ديم و 7323همکاران )

براي اراضی آبی و ديم استان قزوين در ( 4025)ی اعتدال یرمضان

 ) Ramezaniشرايط اقليمی مختلف مورد تأييد قرارگرفته است

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

Ramezani ; 2014 ,Etedali RamezaniAbabaei and (

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

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

 

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

 فاصله اراضی ديم از شبکه

 متر

 مساحت اراضی ديم

 هکتار

 مساحت تجمعی اراضی ديم

 هکتار

4000-0 7830 7830 

2000-4000 8580 21220 

1000-2000 8300 42720 

8000-1000 5750 30210 

20000-8000 2480 32720 

 

 

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

به آبياري تکميلزی   درپی توجهیپهاي یسالخشکبا توجه به 

در اراضی ديم موردتوجه قرارگرفته است. درباره اين مديريت آبی 

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

و شيب مزارع ضروري است. هدف اصزلی ايزن تحقيزق بررسزی     

قابليت انجام آبياري تکميلی در اراضی ديم بر اساس ناهمواري و 

شده از منطقه، اراضی ديزم  ا توجه به نقشه شيب تهيهشيب بود. ب

کالس شزيب   2به بندي براي انجام آبياري تکميلی جهت اولويت

 5-8درصد، کالس شزيب   0-5اند: کالس شيب بندي شدهطبقه

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

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

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

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

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

 قزوين قابليت انجام آبياري تکميلی را دارند.

 

 منابع

. بررسی 2200. رمضانی اعتدالی، ها.، گرگين، ف.، کاکوند، پ

عملکرد دو پايگاه داده هواشناسی در تخمين ردپاي آب گياه 

ذرت، مطالعه موردي: دشت قزوين. نشريه آبياري و زهکشی 

 2203-2372(: 1) 25ايران، 

-ستوده و .ه ی،اعتدال یرمضان .،ب ي،نظر .،س ،کند یکل یاحسان

با  يباهدف سازگار نهيکشت به يالگو نيي. تع2377ع.  ،اين

. یحجم ليتحو طيدرآمد کشاورزان در شرا شيو افزا یآبکم

 .78-72 :(2) 5 ي،آب در کشاورز تيريمد

اثر  .2378. م ،یصدق و .م ان،يفتوک .،م ،یدهق ینيام .،ع ،ياحمد

 يو محتوا دانياکس یآنت یميآنز تيفعال يرو یتنش خشک

هاي ، فصلنامه تنشعدس شرفتهيپ يها پيدر ژنوت ليکلروف

 2221-2205(: 2) 24علوم زراعی،  محيطی در

محمد  و .ا ان،يسفال .،زاده، ر یميکر .،س ،یليتعد .،ع ،ياصغر

در  یتحمل تنش خشک یابيارز .2377. ، حآبادچمندوست 

. تحمل تنش يهاشاخصگندم دوروم بر اساس  يها نيال

 .278-285(: 32) 24پژوهشنامه اصالح گياهان زراعی، 

 ی. بررس2200 ط. ی،شرق و .صی، اکرم .،ف ی،بنادکوک يبرزگر

 داريپا تيريمفهوم مد یعلم داتيبر توسعه و تول مؤثرعوامل 

 8ي. آب در کشاورز تيريمختلف. مد يدر کشورها یمنابع آب

(4 :)53-11 

 اقتصادي، . بررسی2387ب.  حصاري، و .ه اسدي، ،.ر.ع توکلی،

پروژه  براي آبياري پتانسيل تک نقشه تهيه و نتايج يسازمدل

 گزارش کرخه. حوضه باالدست ديم اراضی در آب يوربهره

 به ديم، کشاورزي تحقيقات موسسه پروژه تحقيقاتی نهايی

 .2-200-305300-00-8502-85005شماره 

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

مديريت تلفيقی آبياري محدود و  يريکارگبهوري آب با بهره

عمليات زراعی برتر در زراعت غالت ديم. رساله دکتري 

آبياري و زهکشی گروه مهندسی آبياري و آبادانی، دانشکده 

 مهندسی و فناوري کشاورزي، دانشگاه تهران.

آب  يوربهره. 2377ح.  ،جيسان یدهقان و .س ا ،مقدم یقيحقا

موجود،  تي)وضع يدر استان خراسان رضو يکشاورز

آب در  تيريانداز توسعه(. مدارتقاء، چشم يهاروش

 .20-2 :(4) 5 ي،کشاورز

 و .ع ،توکلی .،م ،پارسی نژاد .،ع ،لياقت .،ه ،رمضانی اعتدالی

اراضی ديم و تخصيص  يابیيلپتانس. 2373ب.  ،آبابايی

بهينه آب بين اراضی آبی و ديم )مطالعه موردي: دشت 

 .277-217(: 4) 25. آب و خاك ايران يقاتتحق . قزوين(

 ديمصرف آب باران در تول يیکارا لي. تحل2375ع.  ی،سالک زمان

 .82-77 :(4) 3 ي،آب در کشاورز تيري. مدميگندم د

 ياريآب. اثر تک2200غ.  .س ی،بابائ و .ع ،ايستوده ن ر.، ي،ديسع

. نيدر قزو ميبر عملکرد گندم د يبا سطوح مختلف شور

 .200-87(: 4) 8ي. آب در کشاورز تيريمد

زندپارسا،  و ع.سپاسخواه،  .،ع ،یقيکامگار حق .،پور، م یعبدالله

بر رطوبت خاك، محصول و  یليتکم ياريتأثير آب ،2378. ش

 .ميد ريانج يهاباغدر  یسالخشک طيدرآمد باغداران در شرا

 72-12(: 2) 24فصلنامه علوم و مهندسی آبياري، 

مصرف آب  يورعملکرد و بهره شي. افزا2378ع.  ،يعبدزادگوهر

آب در  تيري. مدياريآب تيريمد بريهتکبا  ينیزمبادامدر 
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 .12-57 :(4) 1 .يکشاورز

دانه با  ينپروتئ يالگو نيمطالعه ارتباط ب .2378. م ،يیکاکا

 دو فصلنامه .نخود یارقام زراع یدر برخ یصفات کم

 47-24(: 2) 20هاي حبوبات ايران، پژوهش

و  یليتکم يارياثر آب ی. بررس2377م.  ،انيشهاب . وام  ی،کمال

گندم در مازندران.  یفيو ک یکم ياتبر خصوص تروژنيکود ن

 4433-4427(: 1) 22. رانيا یو زهکش ياريآب هينشر

 ديتول يشور برا يها. استفاده از آب2378ن.  ار،يآبو  .ع ،یانيک

 .40-22 :(4) 1 .يآب در کشاورز تيريگندم. مد داريپا

 يهابر روش ي. مرور2371ع.  ي،زيپرورش رو  .ا ی،گمرکچ

فشار. تحت ياريآب يهاخودکار در سامانه يبرداربهره

 .40-7 :(2) 2 .يآب در کشاورز تيريمد

آب با  يوربهره شي. افزا2377 .س ،اسالمپور و .ا ،نژاد يمراد

آب در  تيري. مدیاراض سازييکپارچهو  ياريآب ياصالح الگو

 .70-57 :(2) 5 ،يکشاورز

. معيارهاي انتخاب 2378، س. و سالمت، ع. ر. ريزيین

آبياري. کميته ملی آبياري و زهکشی ايران.  هاييستمس

 آبياري در سطح مزرعه. هاييستمسگروه کار 

وردي نژاد، و.، سهرابی، ت.، عراقی نژاد، ش. و حيدري، ن. 

در  یکشت و تخصيص آب مصرف سازي الگويبهينه. 2387

. رساله يهاي آبيارو محدوديت آب در شبکه يشرايط شور

دکتري آبياري و زهکشی گروه مهندسی آبياري و آبادانی، 
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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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