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  با استفاده از روش بیالن آب هیدرومدول واقعیآبیاری و کل راندمان ارزیابی 

 (ارومیه چایدشت نازلو ،موردی ۀ)مطالع

  

 3و خالد احمدآلی *2، جمال احمدآلی1رضاییحیدر طایفه

 

ستادیار وهشپژ ترتیب: مربیبه -2و  1 بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ؛ و ا

 استان آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران 

 تهران، ایران، استادیار گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران -3

 7/3/1398؛ تاریخ پذیرش: 18/10/1397تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

 در سال ،آبياری و هيدرومدول واقعی دشت نازلوچای اروميه با استفاده از روش بيالن آبکل ارزیابی راندمان منظور به مطالعهاین 

و بررساای آمار و اعالتات موجود بود. راندمان  ،مطالعات ميدانی ،صااحراییهای گيریاندازه. مطالعات شااامل اجرا گردید 1391

راندمان درصد و  94تا  75از راندمان توزیع درصد متغير بود.  8/78تا  4/55مقدار آن از  کهشد  گيریاندازه مزرته 14کاربرد در 

نياز آبی خالص ترکيب کشت دشت درصد و  44برابر  ،راندمان کل شبکه سنتی دشت. درصد متغير بود 92تا  66از انتقال آب نيز 

برابر  نياز آبی ناخالص ترکيب کشاات دشااتترتيب، و بدین بودمترمکعب بر هکتار  4930برابر مانتيث -بر اسااار روش پنمن

سنتی دشت نازلوچای در پایين ۀشبک. دست آمدبهمترمکعب بر هکتار  11204 و شده آبریز نازلوچای واقع  ۀدست حوضآبياری 

 ونيليم 128برابر  ینازلوچا ۀبرداشاات آب از رودخان متوساا  زانيم. اسااتهکتار  29050برابر های آن زمينمساااحت خالص 

سال مترمکعب شت برابر  ینيرزمیآب ز یو خروج یاختالف حجم آب ورود و در  سال مترمکعب  ونيليم 13د ست. در   به کینزدا

ميليون  170برابر  نازلوچایآب مصاار ی در دشاات  ،در مجموع .دارد وجود دشاات در یمنف النيبدر سااال  مترمکعب ونيليم 29

سال مترمکعب  شت در  ست. نتایج  5838برابر  نازلوچایو هيدرومدول واقعی آبياری د سال در هکتار ا سیمترمکعب در  ها برر

شان  ستدرصد  85برای کشاورزی در حدود  چایآبياری دشت نازلو کل راندمان دهدمین شاننيز  مطالعهاین  نتایج .ا  دهدمی ن

صرف واقعی ميزان که شاورزی آب م ضه  ک شده ارقام از کمتردر این حو شور سطح در راندمان مبنای بر اتالم  ست، ک در  حتی ا

 .دشو نظر تجدید باید باغی و زراتی محصوالت توليد برای آب وریبهره برایاتالم شده  ارقام

 

 های کلیدیواژه

 نیاز آبی، افزار کراپ واتنرم راندمان کاربرد آب در مزرعه،راندمان انتقال آب، آب برگشتی،  

 

 مقدمه

 ۀاسییتداد خصییو  در اساسییی هییایچییا ش از یکییی

 نیییرو وزارت بییی  کشییاورزی در آب ازدرسییت  و اصییو ی

 آبییییاری رانیییدمان جهیییاد کشیییاورزی، مو یییو وزارت  و

 آبیییاری رانییدمان پییایی  اسییت میید ی نیییرو وزارت. اسییت

 حجیی  کییه شییودمییی با یی درصیید   35 )حییدود ایییران در

 در. شیییود خیییار  دسیییتر  از و تلییی  از آب زییییادی

 بخشیی اسیت جهیاد کشیاورزی مید ی وزارت کیهصورتی

 )روانییاب یییا برگشییتی هییایآب صییورت بییه تلدییات اییی  از

 و دسییتپییایی  در سیییحی آب منییابع بییه  مقییی  ندییوذ

. شییودمییی اسییتدادهدیگییر از آن  بییار و ا ییافه  زیرزمینییی

 کالسییییک صیییورتآبییییاری بیییه رانیییدمان محاسیییب  در

در  شییودنمییی منظییور برگشییتی هییایآب سییه  ،)سیینتی 

 رانییدمان )مییر(ر  نئوکالسیییک مدییاهی  در کییهیصییورت
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 اخییتال  ،بنییابرای . شییودمییی حییا   سییه  اییی ، آبیییاری

 و مدییاهی  تعییاری  د یلبییه خانیهوزارت دو اییی  بییی  نظیر

 Nahvinia) گییردکیار مییهیر ییک بیه که است متداوتی

et al., 2015).  

 از ییییزخهیییای آبهزو حیییو هیییابییییالن آبیییی دشیییت

تییری  مسییاالی اسییت کییه در مییدیریت منییابع آب و مهیی 

منییابع طبیعییی،  هییایریییزیهییا و برنامییهگیییریتصییمی 

اسیییت محییییي زیسیییت و کشیییاورزی میییورد توجیییه 

(Pourmohammadi et al., 2015) . اسیییا  بیییرآورد

  تحلییییل ،حجییی  آب مصیییرفی در بخیییش کشیییاورزی

  .(Naseri et al., 2017)اسییت هییای بیییالن آب مر دییه

در  (Marofi & Soltani, 2006)معروفییی و سیییلیانی 

بییرای بررسییی رانییدمان انتقییال و توزیییع آب در پژوهشییی 

در را  تلدیییات آبآبییییاری و زهکشیییی شیییاوور،   شیییبک

آبییاری بیه روش دبیی   هیای ایی  شیبکتعدادی از کانیال

بییا اسییتداده از کردنیید و گیری انییدازهورودی و خروجییی 

 یریب   گییری مسیتقی  تلدیات، محاسیبهای انیدازهداده

نمییایی،   تلدییات در واحیید طییول کانییال و کییاربرد رابییی

 83تیا  34انتقیال کانیال  بیی   رانیدمانبرآورد کردند کیه 

 کانییالتوزیییع رانییدمان و  ،درصیید 60بییا متوسییي  ،درصیید

 .اسیییت درصییید 71بیییا متوسیییي  ،درصییید 5/86تیییا  45

بیا بررسیی  (Rahimi et al., 2008)رحیمیی و همکیاران 

 ییم  تیکییید بییر اصییل بقییای  ،بیییالن آب دشییت بهبهییان

اشییاره کردنیید کییه بییا آگییاهی از  ،آب  مییاده در چرخیی

تییوان مییدیریت مناسییبی را بییرای بیییالن آب منیقییه مییی

 . کرداستحصال و تامی  آب ا مال 

 هیییایسیسیییت  و میییزار  در آب مصیییر  رانیییدمان

 درصییید 30 از کمتیییر نییییل رود  حو ییی در کشیییاورزی

  حو ی کیل در رانیدمان کیهحیا ی شده اسیت در گزارش

 کیه شیودمیی بیرآورد. رسیدمیی ه  درصد 80 به نیل رود

بییار  دو تییا چهییار، هییای طبیعیییزهکییش از حاصییل آباز 

 دریییای تییا اسییوان سیید در مسیییر جریییان آب رود نیییل از

  سیسییت  چرخانیی اییی . شییودبییرداری میییبهییره مدیترانییه

 ا مییال بییا تییا اسییت سییاخته قییادر را مصییر کشییور ،آب

 موجییود آب بیییالن بییا کییهحییا ی در آب، مصییر  ا گییوی

 کشییاورزی در در سییال مترمکعییب میلیییارد 38مسییتقیما  

 میلیییارد 80 تییا 60 بییی   مییل در شییود،مییی مصییر 

برسییاند بییه مصییر   تو ییید  چرخیی درآب  مترمکعییب

(Soltani, 2012). 

 آب وریبهییییره و رانییییدمان  زمینیییی در میا عییییات

 تمرکییز محلییی رانییدمان بییر  مییده طییوربییه کشییاورزی

حو یه ییا  رانیدمان محلیی، رانیدمان بیی  پیونید و داشته

 اسیت.  یالوه بیر ایی ، مدهیو  شیده گرفتیه نادییده دشت

 و برگشییتی جریییان، پتانسیییل آبیییاری رانییدمان کالسیییک

 و یییعیت در بنیییابرای . گییییردمیییی نادییییده را بازیافیییت

  بیییه محیییدود هیییایهیییای تحقییییقیافتیییه ،آب کمبیییود

 ،مزر ییه یییا پییرو ه سییی  در آب مصییر  سییازیبهینییه

یییا  حو ییه سییی  در سیاسییتی هییایتوصیییه  ارااییبییرای 

نیییا و نحییوی . (Soltani, 2014)نیسییتند  دشییت مناسییب

 و آبیییاری  ملکییرد (Nahvinia et al., 2015)همکییاران 

 آبیییییاری حمییییودی  شییییبک سییییی  دررا  آب بیییییالن

 روش بییارانییدمان  ارزیییابی. کردنییدخوزسییتان ارزیییابی 

 77) خییا   رانییدمان کییه نشییان داد )مییر(ر  نئوکالسیییک

 کالسیییک رانییدمان از بیییشدرصیید ،  65) مییر(ر ودرصیید  

طلییو ی و  .اسییت سیییحی هییایسییامانه دردرصیید   53)

 دردر تحقیقیییی  (Toloei et al., 2015)همکیییاران 

ارومیییه   یییز دریاچییخآب ۀزرود واقییع در حییوزرینییه  حو یی

ای نتیجه گرفتنید کیه مقیدار رانیدمان در مقییا  مزر یه

درصییید و رانیییدمان در  47تییا  40دارای بییازه تییییییرات 

  81 تیییا 78 ای دارای بیییازه تییییییرات مقییییا  حو یییه

 Abbasi) و همکییاران در پییژوهش  باسییی .اسییتدرصیید 

et al., 2017) روی رانییدمان آبیییاری در کییل کشییور، 

هییای رونیید تیییییرات رانییدمان آب آبیییاری طییی سییال

 مختلیی  نشییان داد کییه رانییدمان کییاربرد آب آبیییاری در 
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  91-94هیییییای و سیییییال 81-90و  71-80دو دهییییی  

بیییوده اسیییت. درصییید  8/58و  4/58، 52ترتییییب بیییه

رانییدمان انتقییال و  دهییدمییینشییان همچنییی  هییا بررسییی

و  5/68، 0/67ترتییب هیای میذکور بیهتوزیع نییز در دهیه

 ترتییییب رانیییدمان کیییل در بیییدی  وبیییوده درصییید  2/74

 8/43و  0/36، 7/29 ترتیییبهییای یییاد شییده بییهدهییه

و همکییاران  یگانییه زاهییدپور .اسییت شییدهدرصیید بییرآورد 

(Zahedpour-Yeganeh et al., 2018)  در تحقیقیییی

 مییزار  دررا  سیییحی آبیییاری هییایسییامانه کییاربرد بییازده

 اییی  در. کردنییدارومیییه ارزیییابی  دشییت منیقییه ناز وچییای

 مییزار  و پییاییزه کشییت در گنیید   مزر یی پیینج ،تحقیییق

 )یییک آفتییابگردان و مزر ییه  دویییک  )هییر کییدو و ذرت

 متوسیي .شید گرفتیه نظیر در بهیاره کشیت مزر ه  بیرای

 بییرایدرصیید و  9/30بییرای مییزار  گنیید   کییاربرد بییازده

، 3/69 ترتیییببییه ذرت و کییدو آفتییابگردان، محصییو ت

سییییالمتی و  .شیییید محاسییییبه درصیییید 5/52و  5/51

در تحقیقیییی  (Salamati et al., 2018)همکیییاران 

هییا کانا ییت و بتنییی هییایکانییال دررا  آب توزیییع رانییدمان

کردنیید خوزسییتان ارزیییابی  اسییتان آبیییاری هییایشییبکه در

کییه دامنیی  تیییییرات رانییدمان توزیییع آب  نییدنشییان داد و

درصیید  9/38از  4و  3درجییه  هییایکانا ییت هییا ودر کانییال

در شهرسییتان )درصیید  7/99تییا   در شهرسییتان رامشیییر)

 . استدر نوسان   شوشتر

بییه بیییالن و هیدرومییدول واقعییی آب در دسییتیابی 

 وری آب در آن کنیید تییا بهییرهدشییت کمییک میییهییر 

 ارزیییابی ،میا عیهدرسیتی تعییی  شیود. هید  از ایی   بیه

 هیدرومیییدول واقعیییی دشیییت رانیییدمان کیییل آبییییاری و 

 

 .استبا استداده از روش بیالن آب ارومیه ناز وچای 

 

 هامواد و روش

 مورد مطالعه ۀمنطق

غربییی و میا عییاتی در اسییتان آذربایجییان ۀمحییدود      

  و مربییوب بییه رودخانییدارد شهرسییتان ارومیییه قییرار در 

از  . ایی  رودخانیهاسیتآبخیور آن هیای زمیی و  چایناز و

 29050 گیییرد وارتدا ییات مییرزی ترکیییه سرچشییمه مییی

کنید. را آبییاری میی چیایدشیت ناز و هیایزمی هکتار از 

  یییز دشییت و کوهسییتان رودخانییخآب ۀزحییو، 1در شییکل 

رودخانییه نشییان داده اییی  هییای اصییلی و شییاخه چییایناز و

در قسییمت شییما ی شییهر  چییایاسییت. دشییت ناز و شییده

ناز وچییای یکییی از   آبریییز رودخانیی .اسییتارومیییه واقییع 

 .استارومیه   دریاچ  های حو زیرحو ه

 های مورد مطالعهداده

هییای آبخییور رودخانیی  ناز وچییای اییی  میا عییه در زمییی 

اجیییرا  1390-91شهرسیییتان ارومییییه در سیییال آبیییی 

هیییای صیییحرایی، میا عیییات شیییامل آزمیییایش گردیییید.

وجییود میا عییات میییدانی و بررسییی آمییار و اطال ییات م

 گیریانیییدازه املبیییوده اسیییت.  ملییییات صیییحرایی شییی

رانییدمان کییاربرد آب در مزر ییه روی محصییو ت غا ییب 

گیری رانییدمان انتقییال و توزیییع دشییت ناز وچییای و انییدازه

امل شناسییایی  . میا عییات میییدانی شیی2آب بییود )شییکل 

منیقه، نهرهیا، روسیتاها، ترکییب کشیت، و نحیوۀ مصیر  

آب بیییوده اسیییت. آمیییار و اطال یییات هواشناسیییی، دبیییی 

هییای مشییاهداتی ناز وچییای و سییی  آب در چییاه رودخانیی 

 نیز بررسی و تحلیل شدند.

 

 ارزیابی راندمان کل آبياری و هيدرومدول....
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 تعاریف و مفاهیم راندمان آبیاری

رابییی  بییی  حجیی   آبیییاری  بارتسییت ازرانییدمان 

حجی  بیا خیا   یواقعی آب میورد اسیتداده بیرای مصیرف

آب انتقییال داده شییده یییا برداشییت شییده از منبییع آب 

(Abbasi et al., 2017). انییدمان آبیییاری بییا بییرآورد ر

هیای مختلی  از محیل تییمی  آب تیا ی قسیمتهاراندمان

شییود. در محییل اسییتداده از آب بییه شییري زیییر تعیییی  می

 رانییدمان کییاربرد آب در مزر ییه، رانییدمان میا عییهاییی  

انتقال آب، راندمان شبکه و  ، راندمانآب توزیع

 است. شدهراندمان دشت میا عه 

 الف( راندمان آبیاری دشت

  1  رابیییدشییت بییا اسییتداده از آبیییاری رانییدمان 

 25. طیول رودخانیه ناز وچیای در دشیت آییددست مییبه

هییای با دسییت کیلییومتر اسییت و بییا مصییر  آب در زمییی 

دشت ناز وچیای، بخیش قابیل تیوجهی از آن ندیوذ  مقیی 

  پیونییدد. اییی  آبکنیید و بییه آب زیرزمینییی میییمییی

هیا و نهرهیا استحصیال یافته بار دیگیر از طرییق چیاه ندوذ

 شود. و استداده می
 

 

(1  
= راندمان آبیاری دشت

 مقدار آب مصر  شده توسي گیاهان مثمر در دشت

 بیالن منابع آب سیحی، زیرزمینی و بارندگی مر(ر دشت
 

 

 ب( راندمان کاربرد آب در مزرعه

رانییدمان کییاربرد آب در مزر ییه برابییر بییا نسیییبت 

ریشییه بییه   توسییع ناحییی مقییدار آب ذخیییره شییده در 

. ای  راندمان تابع استحج  آب ورودی به مزر ه 

، روش زمیییی توپیییوگرافی، تسییییی  ماننییید  یییواملی 

آبیییاری، دبییی ورودی بییه نییوار یییا شیییار آبیییاری و بافییت 

 2  رابییی. رانییدمان کییاربرد آب در مزر ییه از اسییتخییا  

  .(Kanooni, 2007)آید دست میبه
 

 

 

  
مورد مطالعه در  جغرا يایی محدودهموقعيت  -1شکل 

 غربیایران و استان آذربایجان
Fig. 1- Geographical location of the study area in 

Iran and West Azarbaijan province 

ها برای راندمان کاربرد، توزیع و گيریجانمایی اندازه -2شکل 

 انتقال آب
Fig. 2- Locations of measurements for application, 

distribution and conveyance efficiency 

Ea =
 متوسي  مق آب ذخیرهشده در ناحی  توسع  ریشه

 متوسي  مق آب واردشده به قیع  تحت آبیاری
=  

(𝜃𝑓 − 𝜃𝑖) × 𝜌𝑏 × 𝑅𝑧

(
حج  جریان ورودی به قیعه

مساحت قیع  تحت آبیاری
)

 
(2  
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 که در آن،

aE = رانیییییدمان کیییییاربرد آب در مزر یییییه؛ 𝜃𝑖 و 𝜃𝑓 =  

هیای وزنیی خیا  قبیل و بعید از آبییاری ترتیب رطوبتبه

= جیر  مخصیو  هیاهری خیا    𝜌𝑏صیورت ا شیار ؛)به

=  مییق  𝑅𝑧 و؛ متییر مکعییب )بییر حسییب گییر  بییر سییانتی

 متر .توسع  ریشه )بر حسب سانتی

قبییل ، بییرای تعیییی  میییزان رطوبییت خییا  در مزر ییه

و بعد از آبییاری، از خیا  میزار  تحیت آزمیایش از چهیار 

 80تییا  60و  60تییا  40، 40تییا  20، 20  مییق صییدر تییا

در هییر مزر ییه و در هییر بییرداری شیید. نمونییه متییرسییانتی

قبیل و بعید  ،خیا  هیایی از نقییه نمونیهچهار  از ،آبیاری

برداشییت شیید. بییرای تعیییی  مقییدار آب ورودی  ،از آبیییاری

سییاخت  5و  4هییای تییی  WSCهییای از فلییو ، بییه مییزار 

موسسییه تحقیقییات فنییی و مهندسییی کشییاورزی اسییتداده 

 اجیییرای مزر یییه بیییرای  14 ،میا عیییه . در ایییی شییید

تعیییی  رانییدمان کییاربرد آب در مزر ییه هییای آزمییایش

انید  بیارتا یب منیقیه انتخاب گردید. هدیت محصیول غ

 گردان، بقنییید، انگیییور، سییییب، آفتیییارگنییید ، چینداز 

و یونجیییه. )از محصیییو ت تابسیییتانی   فرنگییییگوجیییه

ایییی  از ییییک رانیییدمان کیییاربرد آب در مزر یییه در هیییر 

)آبیییاری سییو  و  هییامحصییو ت در دو نوبییت از آبیییاری

منبیع بیا یکیی در دو مزر یه  و بیرای هیر محصیول پنج  

آب چییاه و رودخانییه تعیییی  منبییع بییا دیگییری آب چییاه و 

 ریشیییه بیییرای   میییق توسیییع ،میا عیییه در ایییی شییید. 

محصییو ت مختلیی  قبییل از آبیییاری بییا زدن پروفیییل 

 .شدگیری اندازهخا  

 انتقال آب  راندمان توزیع وج( راندمان 

و  3هیای درجیه توزییع )کانیالبرای تعییی  رانیدمان 

ابتییدا  ،  2و  1هییای درجییه انتقییال )کانییال رانییدمان   و4

 گییری تعییی  شید. بیرای انیدازه انهیآمیزان تلدات آب در 

 OTTمیکرومو ینییه بییا مییار  تجییاری نهرهییا از دبییی در 

 توزیییع ورانییدمان . اسییتداده شییدسییاخت کشییور آ مییان 

 5تیییا  3 هیییایرابیییهبییر اسیییا   انتقیییال آبرانییدمان 

  .(Marofi & Soltani, 2006)اند شدهمحاسبه 

 

(3  E = e−kl × 100 

(4  
k = −

ln
q

q0

l
 

 

 

(5  
 

Q = Q0 × e−kl 
 

 ،آنهادر که 

E توزیییع آب بییر حسییب رانییدمان  یییا انتقییال = رانییدمان

=  0q تلدییات در واحیید طییول بییازه؛ =  ییریب k درصیید؛

= دبییی  q ؛) یتییر بییر (انیییه  l  دبییی ورودی در فاصییل

 = بیییازه  l ؛(انییییه ) یتیییر بیییر  l  لصیییخروجیییی در فا

 دبییی در = Q ؛)کیلییومتر  نهرهییاگیییری تلدییات در انییدازه

دبیی در ابتیدای نهیر  = 0Q انتهای نهر ) یتیر بیر (انییه ؛ و

و نهرهییا بییرای تعیییی  تلدییات آب در  ) یتییر بییر (انیییه .

نهیییر  ، هشیییتتوزییییع آبرانیییدمان رانیییدمان انتقیییال و 

 بییار و در هییر نهییر دو  2)شییکل بررسییی   1)جییدول 

 شد. تکرار گیری اندازه

 د( راندمان کل شبکه

راندمان کل شبکه ییا رانیدمان پیرو ۀ آبییاری نییز بیا 

 آید:دست میبه 6استداده از رابی  

 

(6  Ep=Ec×Ed×Ea 

 

 که در آن،

pE  رانیییدمان کیییل شیییبکه؛ =cE رانیییدمان انتقیییال؛ = 

dE و ؛= رانیییدمان توزییییع aE  رانیییدمان کیییاربرد آب در =

 مزر ه.
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 شده گيریاندازهنهرهای مشخصات  -1جدول 

Table 1- Specifications of measured canals 

هیییای  یییط ی و خصوصییییات هواشنا یییی، آب

 مورد مطالعه زیرزمینی

 نم نسبی و  رعت باد اعات آفتابی، الف( بارش، دما، 

 سیییال آبیییی از آمیییار  ،بیییرای میا عیییات هواشناسیییی

هیییای سیییینوپتیک، کلیمیییاتو و ی ایسیییتگاه 91-1390

هییییای سیییازمان هواشناسیییی و ایسیییتگاه ،کشیییاورزی

ی وزارت نیییرو اسییتداده شییده سیینجبییارانتبخیرسیینجی و 

آمییار بییارش، دمییا، سییا ات آفتییابی، نیی  نسییبی و اسییت. 

گیری و پیس از حصیول صیحت سر ت بیاد پیس از غربیال

رای تحلییل بیارش و بی. کارگرفتیه شیدبیههیا، و سق  داده

هیای آباجیا وی سیدلی، بابیارود، از ایسیتگاه، دمای منیقیه

با رگییه، بنیید ارومیییه، تییییک، دیییز ، زینییا لو، فرودگییاه، 

د، کلهیور، کمی ، کهرییز، گچیی، آبیابیا،، کیری قرا ر، قیره

 آباد استداده شد. شور و موشیگلمان آب

هیییای در ایسیییت اه چیییاینازلو ۀب( آبیییدهی رودخانییی

 هیدرومتری

ناز وچییای   رودخانییآبییدهی از آمییار  میا عییهدر اییی  

در دو ایسیییتگاه هییییدرومتری هیییا زمیییی  ۀدر محیییدود

. ایسیییتگاه شیییداسیییتداده تیییییک و آباجیییا وی سیییدلی 

هیییدرومتری تییییک مربییوب بییه ورودی رودخانییه بییه 

و ایسییتگاه هیییدرومتری آباجییا و تقریبییا   ناز وچییایدشییت 

 در خروجی دشت واقع است. 

 های مشاهداتی منطقهج( هیدروگراف معرف چاه

 هیییای مشیییاهداتی توسیییي آمیییار  میییق آب چیییاه

 ای ارومییییه دفتیییر میا عیییات آب شیییرکت آب منیقیییه

هیا تهیه شیده اسیت. آمیار ایی  چیاه ناز وچایبرای دشت 

و شید گیری از نظیر صیحت و سیق  بررسیی پس از غربال

 بنیدی، هییدروگرا  واحید تیراز سیی  آب روش تیسی  با

منظور تعیییی  افییت یییا بییه ناز وچییایزیرزمینییی دشییت 

محاسییبه کییاهش یییا بییرای افییزایش سییی  آب زیرزمینییی 

 د.رس  گردیافزایش حج  آب زیرزمینی 

 مقدار آب ورودی و خروجی آب زیرزمینی دشتد( 

مقیییادیر آب ورودی و خروجیییی آب زیرزمینیییی در 

تیراز آب زیرزمینیی، هیای هی دشت با اسیتداده از منحنیی

آب زیرزمینییی و قابلیییت انتقییال  ۀشیییب سییی  سییدر

 شود.تعیی  می، 7  میابق رابی ،آبخوان دشت

 نوع نهر

Canal type 

 نام نهر

Canal name 

  2و  1)درجه  1اصلی خاکی 

The main earth 1 (grades 1 and 2) 

 نهر روستای شیخ سرمست

Sheikh Sarmast 

  2و  1)درجه  2اصلی خاکی 

The main earth 2 (grades 1 and 2) 

 نهر روستای  و ها 

Loolham 

  2و  1)درجه  1اصلی بتنی 

The main concrete 1 (grades 1 and 2) 

  سگر آبادنهر روستای 

Asgar Abad 

  2و  1)درجه  2اصلی بتنی 

The main concrete 2 (grades 1 and 2) 

 روستای چنقرا وی پل

Chonghoralooy-Pol 

  4و  3)درجه  1فر ی خاکی 

The sub earth 1 (grades 3 and 4) 

 نهر فر ی منشعب از نهر روستای شیخ سرمست

Sub-canal branched from Sheikh Sarmast village canal 

  4و  3)درجه  2فر ی خاکی 

The sub earth 2 (grades 3 and 4) 

 نهر فر ی منشعب از نهر روستای  و ها 

Sub-canal branched from Loolham village canal 

  4و  3)درجه  1فر ی بتنی 

The sub concrete 1 (grades 3 and 4) 

 نهر فر ی منشعب از نهر بتنی  سگرآباد

Sub-canal branched from Asgarabad concrete canal 

  4و  3)درجه  2فر ی بتنی 

The sub concrete 2 (grades 3 and 4) 

 نهر فر ی منشعب از نهر بتنی چنقرا وی پل

Sub-canal branched from  Chonghoralooy-Pol concrete canal 
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(7    

 

 که در آن،

Q  مییورد نظییر )مترمکعییب بییر   جبهیی= دبییی  بییوری از

=  b بعییید ؛= شییییب سیییی  آب زیرزمینیییی )بیییی i روز ؛

  = قابلیییت انتقییال جبهیی T )متییر ؛ و ورودی   ییرج جبهیی

 )مترمربع بر روز . و خروجی ورودی
 

 نیاز آبی  برآوردروش 

بییرای تعیییی  نیییاز خییا   گیاهییان  میا عییهدر اییی  

ابتیدا  ،آبخیور دشیت ناز وچیایهیای زمیی زرا ی و بیاغی 

روش ه ، بیی ETo) تعییرپ پتانسیییل گیییاه مرجییع -تبخیییر

 سیال بیرای CROPWAT8 افیزارنیر بیا پنم  مانتیی  و 

 ،ETo . پییس از تعییییی شییدمحاسییبه  1390-91 آبییی

از ییییک تعیییرپ پتانسییییل هیییر  -بیییرای تعییییی  تبخییییر

در  یریب گییاهی خیا  هیر گییاه  ETo مقیدار ،گیاهان

بییه دسییت  (Etc) تعییرپ گیییاهی -رب شیید و تبخیییر یی

بییرای تعیییی   ییریب گیییاهی از اطال ییات محلییی و   .آمیید

ارقییا  ارااییه شییده در کتییاب بییرآورد نیییاز آبییی گیاهییان 

بییرای محاسییبه بییاران مییر(ر ماهانییه از  وزرا ییی و بییاغی 

 ستداده شد. ا CROPWAT8افزار روش فااو در نر 

بیییالن نیییاز آبییی خییا   گیییاه بییر اسییا  محاسییبات 

بییا تعیییی   وامییل گیییاه   ریشیی  آب در  مییق توسییع

شییود. معاد ییه بیییالن مشییخ  مییی آبمصییر  و تیییمی  

. بییرای تعیییی  اسییت 8  نیییاز آبییی گیییاه بییه شییري رابییی

را بییه  8  تییوان رابیییمیییگیاهییان مقییدار آب آبیییاری  ز  

بییرای تعیییی  مقییدار  ،نوشییت. در حقیقییت 9  شییکل رابییی

بیییاران میییر(ر و رطوبیییت بایییید آب  ز  بیییرای آبییییاری، 

عییرپ پتانسیییل گیییاهی تو خیییر ذخیییره در خییا  را از تب

 کسر کرد.
 

(8  𝐸𝑇𝑐 = 𝐼𝑅 + 𝑅𝑒 + 𝑆𝑚 − 𝐿 − 𝐷𝑃 

(9  𝐼𝑅 = 𝐸𝑇𝑐 + 𝐿 + 𝐷𝑃 − (𝑅𝑒 + 𝑆𝑚) 

 ،که در آنها

ETc  =؛ تعییرپ پتانسیییل هییر گیییاه-تبخیییرIR  = نیییاز

رطوبییت ذخیییره در =  Sm ؛بییارش مییر(ر=  Re؛ آبیییاری

و  ؛نیییاز آبشییویی=  L؛ فصییل کاشییتخییا  در ابتییدای 

DP  =است ندوذ  مقی.  

 بیالن آب دشت نازلوچای

بییا تییوان را مییی ناز وچییایبیییالن آب و خییا  دشییت 

 عیی  کرد.ت 10  رابی
 
 

(10  Tv  های آب به دشتآب برگشتی از مصار  به دشت + ورودی =+ خروجی از دشت 
 

 

   هیییییای دشیییییت شیییییامل آورد سیییییا نورودی

، بارنییدگی بییر سییی  دشییت و آب ناز وچییایرودخانییه 

 . خروجییییی از اسییییتزیرزمینییییی ورودی بییییه دشییییت 

زرا ییی و  شییامل مصییار  نیییاز آبییی گیاهییاندشییت نیییز 

و ، و مراتییع پوشییش گیییاهیاز  و تعییرپ ، تبخیییربییاغی

و سییی   چییایناز و  ، رودخانیینهرهییاب آسییی  تبخیییر از 

،  در رابییی اسییت.و مصییار  شییرب، دا  و صیینعت  خییا 

10، Tv آب سییییحی و زیرزمینیییی  ۀتییییییرات ذخییییر

 .است

  هیدرومدول آبیاری

آبیییاری، بییر اسییا  هیدرومییدول واحیید سییی  تحییت 

مییورد  ۀشییود. دورمییورد نظییر تعیییی  مییی ۀنیییاز آبییی دور

ده روزه از میاه حیداکثر مصیر  ییا  ایتوانید دورهنظر میی

 حتی نیاز آبی ماهانه یا سا نه باشد. 

 هازمینکاربری 

از  ،چییایناز و هییایزمییی بییرای تعیییی  ترکیییب کشییت 

ی غربیی جییانیآذرباآمییار سییازمان جهییاد کشییاورزی اسییتان 

 .(Anon, 2012) استداده شده است

TbiQ 
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 نتایج و بحث

 راندمان کاربرد آب در مزرعه

 دارای نیوار ییا شییارهای بیاتمامی مزار  میورد آزمیایش 

  واسیییتلدییات آب در مزر ییه بییههمیی  انتهییای بسییته و 

 گییری رانیدمان کیاربرد آبانیدازهنتیایج  .ندوذ  مقی بیود

هییای گیریانییدازهآمییده اسییت.  2در جییدول  ،یییک مزر ییه

مزر یییه را از  14صیییحرایی، رانیییدمان کیییاربرد آب در 

 . 3دهد )جدول درصد نشان می 8/78تا  4/55
 

 گيری رعوبت و راندمان کاربرد آب در مزارع چغندرقندمحاسبات اندازه -2جدول 

Table 2- Calculations of soil moisture and application efficiency in sugar beet fields 
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Third 
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0-20 14.7 24.9 1.4 27.5 

98.0 390 2200 177.3 106.2 59.9 

60.8 

20-40 15.6 25.0 1.4 25.2 

40-60 16.3 24.5 1.4 22.2 

60-80 16.2 24.7 1.4 23.0 

 آبیاری پنج 
Fifth 

irrigation 

0-20 15.7 25.6 1.4 26.8 

94.2 375 2200 170.5 105.2 61.7 
20-40 16.7 25.7 1.4 24.3 

40-60 17.5 25.3 1.4 21.1 

60-80 17.3 25.5 1.4 21.9 

مزر ه شماره 
14
 

ب چاه و رودخانه 
)چیندر قند با آ
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Third 
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61.7 

20-40 15.9 25.0 1.4 24.5 

40-60 16.6 24.5 1.4 21.5 

60-80 16.5 24.7 1.4 22.3 

 آبیاری پنج 
Fifth 

irrigation 

0-20 16.0 25.6 1.4 26.1 

91.2 280 1600 175.0 103.4 59.1 
20-40 17.0 25.7 1.4 23.6 

40-60 17.7 25.3 1.4 20.4 

60-80 17.6 25.5 1.4 21.2 

 
 
 
 

 

 
 

 125-142ص /1398پایيز   /76شماره  /20جلد /های آبياری و زهکشیتحقيقات مهندسی سازه                     

 



 

133 

 نتایج راندمان کاربرد آب در مزرته )درصد( ۀخالص -3جدول 
Table 3- Summary results of application efficiency (%) 

 
 

 نام محصول
Crop name 

ریامنبع آب آبي  
Irrigation water source 

 نوبت آب
Irrigation turns 

 آبياری راندمان
Irrigation efficiency  

راندمان کاربردميانگين   
Average farm efficiency 

 سیب
Apple 

 چاه
Well 

  سوم
Third 

66.1 
 پنجم 66.0

Fifth 
66.0 

  چاه و رودخانه
Well and river 

 سوم
Third 

65.6 
 پنجم 65.0

Fifth 
64.3 

 یونجه
Alfalfa 

  چاه
Well 

 سوم
Third 

59.1 
 پنجم 59.8

Fifth 
60.4 

  چاه و رودخانه
Well and river 

 سوم
Third 

58.7 
 پنجم 57.1

Fifth 
55.4 

 آفتابگردان
Sunflower 

 چاه
Well 

 سوم
Third 

63.3 
 پنجم 64.6

Fifth 
65.9 

  چاه و رودخانه
Well and river 

 سوم
Third 

59.4 
 پنجم 60.7

Fifth 
62.1 

 انگور
Grape 

 چاه
Well 

 سوم
Third 

67.6 
 پنجم 65.7

Fifth 
63.9 

 چاه و رودخانه
Well and river 

 سوم
Third 

67.8 
 پنجم 68.7

Fifth 
69.5 

فرنگیگوجه   
Tomato 

 چاه
Well 

 سوم
Third 

77.5 
 پنجم 76.1

Fifth 
74.7 

  چاه و رودخانه
Well and river 

 سوم
Third 

78.8 
 پنجم 76.3

Fifth 
73.8 

 گندم
Wheat 

  چاه
Well 

 سوم
Third 

56.6 
 پنجم 58.9

Fifth 
61.2 

 
 Well and river چاه و رودخانه

 سوم
Third 

62.9 
 پنجم 64.4

Fifth 
65.9 

قندچغندر  
Sugar beet 

 چاه
Well 

 سوم
Third 

59.9 
 پنجم 60.8

Fifth 
61.7 

 چاه و رودخانه
Well and river 

 سوم
Third 

64.3 
 پنجم 61.7

Fifth 
59.1 

 ارزیابی راندمان کل آبياری و هيدرومدول....
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 راندمان توزیع و راندمان انتقال آب

هیای در ای  میا عه نشیان داده شیده اسیت کیه در کانیال

 94تییا  75گیییری شییده، رانییدمان توزیییع آب بییی  انییدازه

 92تییا  66  و رانییدمان انتقییال آب بییی  4درصیید )جییدول 

 است.  متییر 5درصد )جدول 

 

 راندمان کل شبکۀ آبیاری  نتی نازلوچای

 هییییای سیییاحت ارا یییی در و یییعیتم ،6در جیییدول 

 مختلیی  اسییتداده از کانییال خیییاکی یییا بتنییی و  و یییه 

بیییرای انتقیییال آب در  شیییده اسیییت. تعییییی  مجیییزای 

 هییییای مسییییاحت تحییییت تییییی(یر اسییییتداده از روش

 ؛ توانییید مدیییید واقیییع شیییودمختلییی  آبییییاری نمیییی

رانیدمان کیاربرد آب در مزر یه بیرای سیعی شید  رواز ای 

هیییای مختلییی  آبییییاری و رانیییدمان کیییاربرد آب روش

 طیییور همزمیییان در ییییک محصییو ت مختلییی  نییییز بیییه

، رانیدمان کیل 6جدول قیرار گیرنید. بیا توجیه بیه جیدول 

درصیید بییرآورد شییده  44شییبک  آبیییاری دشییت ناز وچییای 

 است.

 

 نهرهادر نتایج راندمان توزیع آب  -4جدول 

Table 4- Results of water distribution efficiency in canals 

 نوع نهر

Canal type 

 نام نهر

Canal name 

 راندمان توزیع آب )درصد(

Water distribution efficiency 

(%) 
 فرعی خاکی

Secondary-Earthy 

 نهر فرعی منشعب از نهر روستای شیخ سرمست

Sub-canal branched from Sheikh Sarmast village canal 
84 

 فرعی خاکی

Secondary-Earthy 

 نهر فرعی منشعب از نهر روستای لولهام

Sub-canal branched from Loolham village canal 
75 

 فرعی بتنی

Secondary-Concrete 

 نهر فرعی منشعب از نهر بتنی عسگر آباد

Sub-canal branched from Asgarabad concrete canal 
91 

 فرعی بتنی

Secondary-Concrete 

 نهر فرعی منشعب از نهر چنقرالوی پل

Sub-canal branched from  Chonghoralooy- Pol concrete canal 
94 

 
 نهرهادر نتایج راندمان انتقال آب  -5جدول 

Table 5- Results of conveyance efficiency in canals 

 نوع نهر

Canal type 

 نام نهر

Canal name 

 راندمان انتقال آب )درصد(

Water conveyance efficiency (%) 
 اصلی خاکی

Main-Earthy 

 شیخ سرمست

Sheikh Sarmast 
71 

 اصلی خاکی

Main-Earthy 

 لولهام

Loolham 
66 

 اصلی بتنی

Main-Concrete 

 عسگر آباد

Asgar Abad 
89 

 اصلی بتنی

Main-Concrete 

 چنقرالوی پل

Chonghoralooy-Pol 
92 
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 نازلوچای ۀآبخور رودخانهای زميندر محدوده کل آبياری اجزای راندمان  -6دول ج

Table 6- Components of total irrigation efficiency in the Nazlouchai river watershed area 
 منبع آب
Water 
supply 

انتقالوضعیت کانال    
 Condition of conv. 

canals 

 توزیع وضعیت کانال
Condition of  dist. 

canals 

 روش آبیاری
Irrigation 
method 

 محصول
Crop 

)%(انتقالراندمان   
Conveyance 

efficiency (%) 

 راندمان توزیع )%(
Distribution 

efficiency (%) 

 )%( راندمان کاربرد
Application 

efficiency (%) 

 راندمان کل)%(
Total efficiency 

(%) 

 مساحت ردیف کل دشت نازلوچای )هکتار(
Area of row throughout the 

Nazlouchai plain (ha) 

 *تأثیر وزنی هر ردیف و راندمان کل
Weight effect of each row and 

total efficiency* 

 رودخانه
River 

 خاکی
Earthy 

 خاکی
Earthy 

 نواری
Border 

 گندم و یونجه
Wheat ,Alfalfa 

70 85 60 36 2960 0.0367 

 نواری
Border 

میوهدرختان   
Fruit Trees 

70 85 65 39 2960 0.0397 

 کرتی
Basin 

 سبزیجات
Vegetables 

70 85 65 39 1080 0.0145 

 شیارهای طویل
Long Furrows 

 زراعت ردیفی
Row farming 

70 85 55 33 90 0.001 

 شیارهای کوتاه
Short Furrows 

 زراعت ردیفی
Row farming 

70 85 75 45 3760 0.0582 

 بتنی
Concrete 

 نواری
Border 

 گندم و یونجه
Wheat ,Alfalfa 

92 85 60 47 900 0.0146 

 نواری
Border 

 درختان میوه
Fruit Trees 

92 85 65 51 900 0.0158 

 کرتی
Basin 

 سبزیجات
Vegetables 

92 85 65 51 360 0.0063 

 شیارهای طویل
Long Furrows 

 زراعت ردیفی
Row farming 

92 85 55 43 70 0.001 

 شیارهای کوتاه
Short Furrows 

 زراعت ردیفی
Row farming 

92 85 75 59 1520 0.0309 

 چاه
Well 

 خاکی
Earthy 

 نواری
Border 

 گندم و یونجه
Wheat ,Alfalfa 

70 85 60 36 3050 0.0378 

 نواری
Border 

 درختان میوه
Fruit Trees 

70 85 65 39 3050 0.0409 

 کرتی
Basin 

 سبزیجات
Vegetables 

70 85 65 39 1170 0.0157 

 شیارهای طویل
Long Furrows 

 زراعت ردیفی
Row farming 

70 85 55 33 70 0.0008 

 شیارهای کوتاه
Short Furrows 

 زراعت ردیفی
Row farming 

70 85 75 45 4570 0.0708 

 بتنی
Concrete 

 نواری
Border 

 گندم و یونجه
Wheat ,Alfalfa 

92 85 60 47 375 0.0061 

 نواری
Border 

 درختان میوه
Fruit Trees 

92 85 65 51 380 0.0067 

 شیارهای کوتاه
Short Furrows 

 سبزیجات
Vegetables 

92 85 75 59 450 0.0091 

 لوله
Pipe 

 لوله
Pipe 

 نواری
Border 

 زراعت ردیفی
Row farming 

100 100 60 60 70 0.0014 

 نواری
Border 

 زراعت ردیفی
Row farming 

100 100 65 65 150 0.0034 

 شیارهای کوتاه
Short Furrows 

 گندم و یونجه
Wheat ,Alfalfa 

100 100 75 75 130 0.0034 

 بارانی
Sprinkler 

 گندم و یونجه
Wheat ,Alfalfa 

100 100 75 75 450 0.0116 

 قطره ای
Drip 

 ،هسته دارسیب، 
 انگور

Apple, Stone  
Fruits and Grape 

100 100 95 95 225 0.0074 

 جمع کل

total 
        29050 0.44 

   *) multiplied by the efficiency of each row29050This column is obtained by dividing the area of each row by the total area (                                .دست آمده است ( ضرب در راندمان هر ردیف به29050هر ردیف بر مساحت کل ) مساحتاین ستون از تقسیم *
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و ناخییال  ترکیییب هیدرومییدول آبیییاری خییال  

 چایکشت دشت نازلو

 افیییزارنیییر  و مانتیییی  پییینم  روش بیییا اسیییتداده از

CROPWAT8  و بیییا درنظیییر گیییرفت  بیییارش میییر(ر و

 خییییا ، نیییییاز آبییییی بییییرای  در ذخیییییره رطوبییییت

گیاهییان موجییود در ترکیییب کشییت منیقییه ناز وچییای 

 نییییاز آبیییی خیییا   ، 7در جیییدول محاسیییبه شییید. 

 تییراک  کشییت محصییو ت و ناخییا   دشییت بییا تییی(یر 

 دسییت آمییده اسییت. نیییاز آبییی هبییدر ترکیییب کشییت، 

 برابیییر  ناز وچیییایخیییا   ترکییییب کشیییت دشیییت 

 مترمکعیییب بیییر سیییال بیییر هکتیییار و نییییاز آبیییی  4930

 درصیییید  44بییییر اسییییا  رانییییدمان کییییل ناخییییا   

 مترمکعییب بییر سییال بییر هکتییار بییرآورد  11204برابییر 

 هیییا بیییر حسیییب . هیدرومیییدول کانیییالشیییده اسیییت

 در اینجییا امییا شییود، بییر (انیییه بییر هکتییار بیییان مییی یتییر 

سییال میید سراسییر چییون بییرآورد مصییر  کییل دشییت در 

اسییت، از واحیید مترمکعییب بییر سییال بییر هکتییار نظییر 

 استداده شده است.

 چایدرصد( ترکيب کشت دشت نازلو 44 کل نياز آبی خالص و ناخالص )با راندمان -7جدول 

Table 7- Net and gross water requirement (44% total efficiency) of the Nazlouchai Plain 

 نام محصول
Crop 

سطح زیر 
)هکتار( کشت  

Crop area 
(ha) 

تراکم کشت 
 )درصد(
Crop 

density (%) 

 نياز آبی خالص
متر مکعب در هکتار()  

Net water 
requirement (m3 /ha) 

 لصانياز آبی ناخ
 )مترمکعب در هکتار(

Gross water 
requirement 

 (m3 /ha) 

تاثير تراکم کشت در نياز 
)متر مکعب در ی خالص آب

 هکتار(
Eff. of crop density in 
net water requirement  

(m3 /ha)  

تاثير تراکم کشت بر نياز آبی 
متر مکعب در هکتار() ناخالص  

Eff. of crop density in 
gross water requirement 

(m3 /ha) 

 گندم
Wheat 

6110 21.03 2809.4 6385 590.9 1343 

 جو
Barley 

400 1.38 2345.2 5330 32.3 73.4 

 یونجه و اسپرس
Alfalfa, Sainfoin 

3785 13.03 7054.1 16032 919.1 2088.8 

 چغندرقند
Sugar beet 

590 2.03 6680.1 15182 135.7 308.3 

 سیب زمینی
Potato 

110 0.38 5163.8 11736 19.6 44.5 

 آفتابگردان
Sunflower 

1050 3.61 5359.6 12181 193.5 439.7 

 پوجه فرنگی
Tomato 

970 3.34 6093.7 13849 203.5 462.4 

 جالیز
Kitchen garden 

585 2.01 4940.3 11228 99.3 225.7 

 توتون
Tobacco 

15 0.05 5061.8 11504 2.6 6 

 ماش، نخود و لوبیا
Mung Beans, 

Peas and Beans 
80 0.28 4533.8 10304 12.5 28.3 

 ذرت
Corn 

290 1 5578.3 12678 55.8 126.8 

 کلم و پیاز
Cabbage,Onions 

170 0.59 6093.6 13849 35.6 81 

 انگور
Grape 

4140 14.25 4756.4 10810 677.8 1540.4 

هسته دارمیوه های   
Stone Fruits 

2033 7 4975.1 11307 348.2 791.3 

بادام و درختان 
 غیرمثمر

Almonds,Unpro
ductive trees 

462 1.59 4092.4 9301 65.1 147.9 

 سیب و گیالس
Apples,Cherries 

7955 27.38 5386.5 12242 1474.8 3351.9 

 گردو
Walnuts 

305 1.05 6007 13652 63.1 143.3 

 11204 4930 - - 100 29050 مجموع 

 125-142ص /1398پایيز   /76شماره  /20جلد /های آبياری و زهکشیتحقيقات مهندسی سازه                     

 



 

137 

 مورد نياز خالص و ناخالص ترکيب کشت دشت نازلوچای ۀمجموع آب ساالن -8 جدول

Table 8. Sum of annual net and gross water requirements of Nazlouchai Plain 

 توامل
Factors 

مکعب در سال نياز آبی یک هکتار )متر 

 در هکتار(
Water requirement of one hectare 

(m3/year/ha) 

 مساحت دشت )هکتار(
Plain area (ha) 

 آب زراتی مورد نياز زراتی دشت

 )ميليون متر مکعب(
Water required for plain 

farming (MCM) 
 نیاز خالص ترکیب کشت

The net water requirement for 

cultivation compound 
4930 29050 143.2 

خالص ترکیب کشت نانیاز  

The gross water requirement for 

cultivation compound 
11204 29050 325.5 

 

، مجمییو  آب سییا ن  مییورد نیییاز 8برابییر جییدول 

خیییا   و ناخیییا   ترکییییب کشیییت دشیییت ناز وچیییای 

ترتییییب هکتیییار زمیییی  کشیییاورزی  بیییه 29050)بیییرای

بیییرآورد شیییده  مکعیییبمتریلییییون م 5/325و  2/143

 است.

 بیالن آب دشت نازلوچایم ا بۀ 

در آب دشیییت ناز وچیییای بییییالن محاسیییب  نتیییایج 

 ، 4و  3هیییای راایییه شیییده اسیییت. در سیییتونا 9جیییدول 

 ، 6و  5هییای در سییتون وبییارش و تبخیییر ناشییی از آن 

آب تیییمینی ا آب آبیییاری تیییمی  شییده بییرای زرا ییت و ییی

آن دیییده بییرای سییایر مصییار  و آب برگشییتی ناشییی از 

هیای نییز مجمیو  ورودی 8و  7 هیای. در سیتونشیودمی

هیر ردیی  محاسییبه و در انتهیای اییی  دو سیتون مجمییو  

رااییه شییده اهییا هییای تمییامی ردییی هییا و خروجیییورودی

بیییالن دشییت  ،شییودکییه مشییاهده مییی گونییههماناسییت. 

در سییال  مکعییبمترمیلیییون  -29نزدیییک بییه مندییی و 

 دشیییتتیییوان هیدرومیییدول واقعیییی اسیییت. حیییال میییی

 را حساب کرد.ناز وچای 

 نازلوچای هیدرومدول واقعی دشت

اورزی برابییر ییییییییخییا   کشهییای زمییی مسییاحت 

ه انییی. مییییزان برداشیییت از رودخاسیییتر هکتیییا 29050

 و  در سیییال مکعیییبمترمیلییییون  128ناز وچیییای برابیییر 

 

 

خروجییی آب زیرزمینییی دشییت برابییر ال  ورودی و اخییت

چنییی  اسییت. هیی در سییال مترمکعییب  میلیییون 6/12

بییالن مندیی  در سیال میلییون مترمکعیب 29نزدیک بیه 

مجمییو  آب مصییرفی در دشییت ترتیییب بییدی ؛ وجییود دارد

 6/169برابییر گدتییه شییده رقیی   3ناز وچییای بییا جمییع 

هیر  اسیت. بیا ایی  مقیدار آب،در سیال میلیون مترمکعب 

 دشییت ناز وچییایهییای زمییی هکتییار از  29050 سییال

هیدرومیدول  ،بنیابرای  شیود.بدون تنش آبیی آبییاری میی

مترمکعییب  5838رابییر بواقعییی آبیییاری دشییت ناز وچییای 

کشیت بر هکتار اسیت. نییاز آبیی خیا   ترکییب در سال 

از ایییی  رو ؛ اسیییتدر سیییال  مترمکعیییب 4930دشیییت 

دسیت بیهدرصید  85دشیت ناز وچیای حیدود  کل راندمان

وری آب، بهیره تعییی بیرای تیری  شییوه مناسیب .آییدمی

دشیت، بسیت  هیر راندمان و هیدرومیدول آبییاری واقعیی 

بیییالن بییر منییابع آب سیییحی و زیرزمینییی آن اسییت. 

تحلییییل جداگانیییه منیییابع آب سییییحی و زیرزمینیییی و 

بییرداری از منییابع آب مجهییول قییرار دادن میییزان بهییره

توانید مییزان واقعیی مصیر  آب زیرزمینی از دشیت نمیی

کییاربرد آب،  . بررسییی رانییدمانکنییددر دشییت مشییخ  را 

هییر کانییال و حتییی هییر مزر ییه، هییر انتقییال و توزیییع در 

آبییاری نخواهید توانسیت رانیدمان واقعیی دشییت و   شیبک

 . کندوری آب را تعیی  بهره
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 مترمکعب(ميليون ) 1390-91در سال آبی  بيالن دشت نازلوچای -9جدول 

Table 9- Nazlochai plain water balance in 2011-2012 (Million Cubic Meter) 

 توامل

Factors 

مساحت 

 )هکتار(

Area 

(ha) 

تبخيرنفوذ و   

Precipitation 

and 

evaporation 

 منبع آب

Water supply  کل

 ورودی 

Total 

inflows 

کل 

 خروجی 

Total 

outflows 

باالنس 

 آب

Water 

balance ورودی 

Inflow 

 تبخير

Evap. 

جریان 

 برگشتی

Return 

flow 

 برداشت آب

Water 

withdrawal 

 سطح ترکیب کشت

Cultivation compound 

area 

29050 -  182.3 325.5 182.3 325.5 182.3 

 مصرف شرب و بهداشتی

Drinking and health  

consumptions 

- -  1 5 1 5 1 

 مصرف دام

Livestock 

consumptions 

- -  0.6 3 0.6 3 0.6 

 مصرف صنعتی

Industry consumptions 
- -  0.6 3 0.6 3 0.6 

 جاده

Road 
650 1 1.5 - - 1 1.5 1 

دهای صنعتیواح  

Industrial units 
100 0.3 0.2 - - 0.3 0.2 0.3 

 بستر رودخانه

River bed 
130 0.4 1.4 - - 0.4 1.4 0.4 

 جریانها و حریم آنها

The streams and their 

privacy 

1220 0.8 1.2 - 10.1 0.8 11.3 0.8 

 مناطق شهری و روستایی

Urban and rural areas 
600 1.8 1.4 - - 1.8 1.4 1.8 

 مراتع

Pastures 
650 0.8 0.8 0.6 3.2 1.4 4 1.4 

 آب زیرزمینی

Groundwater 
- -  -  25.6 13 25.6 

 نازلوچای

Nazlouchai river 
- -  -  251.8 123.8 251.8 

جریان مستقیم آب از کانالهای 

 دشت

Direct outflow of water 

from plain canals 

- -  -  - 3 - 

 جمع کل

Total 
     467.6 496.1 -28.5 
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دشییت ممکیی  اسییت چنییدی  بییار توسییي هییر آب در 

نهرهییای دسییت و از طریییق چییاه یییا کشییاورزانپ پییایی 

و بیییار دیگیییر از آن  هیییا استحصیییالکیییشمنشیییعب از زه

ماننید مدیاهیمی  تیوان بیارا نمیی. ایی  امیر استداده شیود

هیای شیبکه ییا کیارآیی مصیر  آب بییان رانیدماناجزای 

کیه در خصیو  رانیدمان آب ییا محققیانی . کیردو تدسیر 

نخواهنید توانسیت بیدون  کننیدوری آب صیحبت مییبهره

  دشییتهییر آب در  ۀمصییر  چنیید بییارکییردن  حییا  

 ند.کناههار نظر به درستی 

  رانییدمان کییل شییبکدهیید تحقیییق نشییان مییی نتییایج

درصیید و نیییاز آبییی  44آبیییاری دشییت ناز وچییای برابییر 

مترمکعیب بیر هکتیار  4930برابیر ت خا   ترکییب کشی

هییای کشییاورزی زمی هکتییار  29050اسییت. در وسییعت 

زرا یی و هیای زمیی ، نییاز آبیی ناخیا   ناز وچیایدشت 

میلیییون مترمکعییب بییرآورد  5/325بییاغی دشییت برابییر 

دشییت، یعنییی شییود. مجمییو  آب مصییرفی واقعییی در مییی

توانید با دعیل در دشیت بیرای آبییاری وجیود آبی کیه میی

. اسییتمیلیییون مترمکعییب  6/169داشییته باشیید، برابییر 

 5/325 رقیی  ،بییر مبنییای رانییدمان ،هییامیا عییات و طییري

میلیییون مترمکعییب را بییرای مصییر  گیاهییان زرا ییی و 

کییه ارقییا  کننیید، در حییا یبییاغی در دشییت محاسییبه مییی

میلیییون مترمکعییب  170رقیی  مصییر  مبتنییی بییر بیییالن، 

 دهد. را نشان می

کییه شییوری آب رودخانییه کمتییر  چییایدر دشییت ناز و

متیر اسیت، بیا ندیوذ آب بیه میکرومو  بر سیانتی 400از 

آن در دشییت، شییوری آب  ۀآبخییوان و مصییر  چنیید بییار

متییر میکرومییو  بییر سییانتی 1500نییدرت از هییا بییهچییاه

ی از تیوان طیی  وسییعکنید و بیا ایی  آب مییتجاوز میی

 .کاشتمحصو ت زرا ی را 

 سییلیانیمیا عییات بییا نتییایج  میا عییهنتییایج اییی  

(Soltani, 2012; 2014)؛ طلییو ی و همکییاران (Toloei 

et al., 2015)نیییا و همکییاران؛ نحییوی (Nahvinia et 

al., 2015)ناصیییری و همکیییاران و ؛ (Naseri et al., 

نیید اهن نتیجییه گرفتییادارد. اییی  محققییهمخییوانی  (2017

و  آبییاری رانیدماننئوکالسییک که بیا اسیتداده از مدهیو  

تیییوان مقیییدار واقعیییی اسیییتداده از بییییالن آب میییی

دشییت را تعیییی   هییرآبیییاری هیدرومییدول و رانییدمان 

 .کرد

 

 گیری نتیجه

 دسیت آمیدهبیه میا عیهتری  نتایجی کیه از ایی  مه 

 :استبه شري زیر 

 8/78تیییا  4/55از رانیییدمان کیییاربرد آب در مزر یییه  -

درصیید متییییر و متوسییي وزنییی رانییدمان کییاربرد آب در 

درصیید  65در حییدود  ناز وچییای مزر ییه در کییل دشییت

 است. 

بییا انتهییای بسییته  ینییوار ،روش غا ییب آبیییاری در دشییت -

صیورت ندیوذ  مقیی بیه آب درصید تلدیات بیه 95است و 

 پیوندد. زیرزمینی می

هییای کانییال گیییری شییده دررانییدمان توزیییع آب انییدازه -

 91هییای بتنییی از درصیید و در کانییال 84تییا  75خییاکی از 

گیییری شییده آب انییدازه انتقییالدرصیید و  رانییدمان  94تییا 

 درصیییید و در  71تییییا  66هییییای خییییاکی از در کانییییال

  .استمتییر درصد  92تا  89های بتنی از کانال

سیینتی دشییت ناز وچییای آبیییاری   شییبککییل رانییدمان  -

. اییی  مقییدار بییا ارقییا  شییودمیییدرصیید بییرآورد  44برابییر 

شیده درصید ا یال   33هیا کیه برابیر توافقی بیرای دشیت

دهیید کییه درصیید تدییاوت دارد و نشییان مییی 11اسییت 

دقییت از آب رزان و باغییداران دشییت ناز وچییای بییهکشییاو

هییای بتنییی و کانییالدر کننیید و چنانکییه آب اسییتداده مییی

مقیدار رانیدمان شیبکه بیا همیی  روش  انتقال یابیدیا  و ه 

 افزایش یابد.نیز درصد  54تواند تا آبیاری سیحی می

 29050خییا   کشییاورزی برابییر هییای زمییی مسییاحت  -

برابییر  ناز وچییای  از رودخانییآب  هکتییار، میییزان برداشییت
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، اخیییتال  ورودی و در سیییال مکعیییبمترمیلییییون  128

میلییییون  6/12خروجیییی آب زیرزمینیییی دشیییت برابیییر 

در  میلیییون مترمکعییب 29و اسییت  در سییال مترمکعییب 

بییییالن مندیییی وجیییود دارد. مجمیییو  آب میییورد سیییال 

  6/169برابییییییر  ناز وچییییییایمصییییییر  در دشییییییت 

اسییت. بنییابرای  هیدرومییدول در سییال میلیییون مترمکعییب 

مترمکعییب  5838برابییر  ناز وچییایواقعییی آبیییاری دشییت 

بر سال بر هکتیار اسیت. نییاز آبیی خیا   ترکییب دشیت 

ترتیییب، بییدی مترمکعییب بییر سییال اسییت.  4930برابییر 

درصیید  85در حییدود  چییایدشییت ناز و کییل رانییدمان

 . است

بیا  ،زرا یی و بیاغی دشیتهیای زمیی نیاز آبی ناخیا    -

 44آبیییاری دشییت ناز وچییای برابییر   رانییدمان کییل شییبک

اسییت در سییال میلیییون مترمکعییب  5/325برابییر  ،درصیید

توانیید با دعییل در دشییت بییرای حییال اینکییه آبییی کییه مییی

میلییییون  170آبییییاری وجیییود داشیییته باشییید، برابیییر 

 مهیی  نشییان   . اییی  نتیجییاسییت در سییال مترمکعییب

دهید کیه مییزان واقعیی مصیر  آب کشیاورزی بسییار می

بیر مبنییای رانیدمان در سییی  ا ییال  شیده کمتیر از ارقیا  

وری بیرای بهیره ا یال  شیده ارقیا در حتیی  ،کشور اسیت

 بایییید آب بیییرای تو یییید محصیییو ت زرا یییی و بیییاغی 

 .کردتجدید نظر 
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Abstract  

This study was carried out in 2012 to determine the total irrigation efficiency and real hydro module of 

Nazlouchai plain in Urmia, using water balance method. In addition to field experiments, we used data 

gathered from previous documents and related analytical conclusions. Field experiments conducted in 14 

farmer’s fields. The result showed that water application efficiency varied from 55.4 to 78.8%. Water 

distribution efficiency varied from 75 to 94% and water conveyance efficiency was 66 to 92%. Total 

efficiency of traditional network estimated 44% and net water requirement of cropping pattern of the plain 

based on Penman-Monteith method calculated about 4930 m^3/ha, thus gross water requirement of cropping 

pattern was 11204 m^3/ha. The traditional irrigation network of Nazlouchai plain, with 29050 hectares of 

land, is located in the lower part of Nazlouchai basin. Annual water withdrawal from Nazlouchai river 

estimated about 128 Mm^3 and differential of input – output of the plain groundwater estimated about 13 

Mm^3 annually. Water balance of Nazlouchai plain was negative with 29 Mm^3/year shortage. Estimation 

reveald that water consumption of Nazlouchai plain was 170 Mm^3 and irrigation actual hydro module of 

the plain 5838 m^3/yr/ha. The results showed that water efficiency of Nazlouchai plain in agricultural 

activities was about 85%. The results of this study showed that the actual rate of agricultural water 

consumption was lower than what was declared, based on national efficiency; the figures announced for water 

productivity in agricultural production should be reviewed too. 

  

Keywords: Application Efficiency, Conveyance Efficiency, Cropwat Software, Return Flow, Water 

Requirement   
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