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با تعيين الگوي بهينه د كشت درشرايط كمبود منابع آب درراستفاده از بيالن كامل آب خاك
زنكانال ارديبهشت سد درود

 زهرا ربيعيو رج هنرتو

و زهكشيآب رشتههتخومآشنادورايشنادبيترتهب زاريشهاگشناديزرواشكهدكشناد ياري

 مقدمه
سازي باعث افزايش سود زارعين زيردست هاي بهينه مديريت بهينه در مصرف آب با استفاده از روش

مي شبكه و در نتيجه آن افزايش توليد ناخالص داخلي و زهكشي يكي از بزرگترين. گردد هاي آبياري
آب شبكه و زهكشي درودزن مي باشدهاي بر ياري كشور كه شبكه آبياري هكتار 56000با وسعت اراضي بالغ

آب60در پايين دست سد درودزن، در دشت رامجرد مرودشت در  كيلومتري شمال غربي شهر شيراز از منابع
مي رودخانه كر بهره از 1351برداري از اين شبكه از سال بهره. شود مند و يكي در شبكهآغاز شده هاي مدرن

دو كيلومتر كانال 200اين شبكه كه داراي حدود. گردد استان فارس محسوب مي و  هاي بتوني درجه يك
مي مي و توسعه كشاورزي منطقه نقش بسزايي ايفاء در. نمايد باشد در امر توليد مديريت بهينه در مصرف آب

و زهكشي سد درودزن بر روي عواملي چون در سطح شبكه آبياري توليد محصوالت استراتژيك نظير گندم
هاي مناسب بنابراين ارائه الگوي كشت مناسب در اين منطقه با ارائه استراژي. سطح كشور تاثير بسزايي دارد

.آبياري امري ضروري است
بنابراين هدف اين پژوهش تعيين الگوي بهينه كشت در شرايط محدوديت منابع آب درشبكه آبرساني سد

:براي نيل به هدف فوق تعيين موارد زير ضروري است. باشدمي درودزن
 ارائه مدلي جهت بهينه كردن الگوي كشت در شرايط استفاده از منابع آب سطحي-1
و كاربرد در شبكه آبرساني سد درودزن-2  تعيين راندمان انتقال، توزيع
و استراتژي آبياري-3  تعيين همزمان الگوي بهينه كشت
.تر شرايط مزرعه سازي هر چه دقيق گرفتن بيالن كامل آب خاك در مدل جهت شبيهدر نظر-4

 تابع هدف
هكتاري استفاده7جهت بررسي اثر سطوح مختلف كم آبياري در سطح مزرعه از يك بهره بردار نماينده

.شد كه اين بهره بردار نماينده تقريبا در ميانه واحد هاي مورد بررسي مي باشد
هاي از تابع هدف زير با در نظر گرفتن قيمت محصوالت، هزينه،درآمد كل زارعين نمودنه براي بيشين
و نهاده شد زارعين .هاي كشاورزي استفاده خواهد
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Yعملكرد در هكتار براي گياهiام )ha

kg
(

ciPقيمت محصول براي گياهiام )Rls/kg(
iAسطح زير كشت گياهiام(ha)

iCهاي آب گياه هاي متغير به غير از هزينه كل هزينهiام)Rls/kg(
wPقيمت آب آبياري)Rls/kg(
IRكل مقدار آب آبياري گياهiام(m3)

jمرحله رشد 

iنوع محصول 

jiy ,Κآبي ضريب حساسيت گياه به كم 

jX1كوچكتر يا مساوي(مقدار كاهش نسبي مصرف آب(

ك تابع هدف با توجه محدوديت در زير به بررسي.ه در اين پژوهش در نظر گرفته شد حداكثر گرديدهاي
مي اين محدوديت :پردازيم هاي

 بيالن آب خاك-1
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i:نوع محصول 
t:هاي آبياري دهه 

,,1در معادله فوق , +titi SMSMو انتهاي يك دوره مقدار آب در محوطه ريشه . باشدمي)و فصل(ها درابتدا

titi RootRoot ,1, و ميt+1وtبه ترتيب عمق موثر ريشه محصول در فاصله زماني+, مقدار Rainباشد
ميلي(iهاي زيرين خاك قبل از كاشت گياه رطوبت ثابت اليهiSMوtدوره زمانيدر) متر ميلي(بارندگي 

tiDPوt،ETai,tدر دوره زماني) ميلي متر(،iآب آبياري اختصاص يافته براي گياهIR. است) متر به ترتيب,
tدر طول زمان.استtهاي زماني دورهiدر) متر ميلي(و نفوذ عمقي گياه) ميلي متر(تعرق واقعي–تبخير

آب)Ea(راندمان كاربرد آبياريiبراي محصول ازعهبه قسمت زير ناحيه توسبه علت نفوذ مقداري از ريشه
مي %100 :داريمين با توجه به يك چنين محدوديتي باشد، بنابرا كمتر
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 تعرق واقعي-تبخير-2
و يا اندازه برنامه به منظور بهنگام نمودن ) ETa(تعرق- گيري تبخير ريزي آبياري بستگي به محاسبه

پ و بيني نمود كه چه موقع بيني مقدار مصرف آب روزهاي آتي دارد تا بتوان پيشيشمقدار بيالن آب خاك
مي-كه تبخير ETaرابطه بين. مقدار تخليه مجاز حاصل شده است و تعرق واقعي گياه كه تبخير pETباشد

مي- از ETa مي باشد باشد بصورت زير تعرق پتانسيل ومي pETكمتر بستگي به آب خاك باقي ETaباشد
مي. مانده پيدا مي كند :باشد در اين شرايط رابطه زير برقرار
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( )ii PWPFC  خاك كل رطوبت قابل استفاده−

iPكسر تخليه آب خاك 

آب-3  سهم
تواند از آب قابل دسترس كل حجم آب آبياري در فواصل زماني پي در پي براي همه محصوالت نمي

ن موجود بيشتر باشد ميو بصورت زير :شود وشته

)5(

:كه در آن
i:نوع محصول 
t:هاي آبياري دهه 

IRi,t : ميلي متر(حجم آب آبياري بر حسب(
Ai:هكتار(مساحت(
R:ميليون متر مكعب(حجم آب موجود بر حسب(
Eci:اعشار(راندمان انتقال(

 حداكثر كاهش آب مصرفي-4

ميگي در اين پژوهش حداكثر مقدار. باشند اهان مختلف در ارتباط با حداكثر كاهش آب مصرفي متفاوت
كاهش آب مصرفي نسبت به آبياري كامل براي گياهان مختلف با توجه به حد مجاز كاهش عملكرد كه در 

شد تحقيقات پيشين .بر روي گياهان مختلف انجام شده است، در نظر گرفته
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 هاي مختلف نتايج مدل-2

پ كهژنتايج اين كم وهش نشان مي دهد و استفاده از تكنيك آبياري باعث كاهش قابل توجه مصرف آب
با( مدل اولنتايج.گردد افزايش سطح زير كشت محصوالت در منطقه مي مديريت بهينه آب در سطح مزرعه

مي) هاي كم آبياري در مراحل مختلف رشد ارزيابي استراتژي ك نشان و54/4گندم با سطحه دهد هكتار
رسيدن با مقدارهاي مرحلهو =15/0Kyي، اواخر رشد رويش=0Kyهاي استقرار آبياري در دوره ميزان كم

كم2/2براي جو با سطح،درصد24و2، 40 و ميزان و40،2،24آبياري هكتار هاي درصد در دوره40،
چغندرقند،=14/0Kyو رسيدن =15/0Kyرشد رويشي، اواخر =12/0Ky، اوايل رشد رويشي =0Kyاستقرار 

و ذرت دانه و ميزان4/4اي با سطح با سطح صفر و ذرت علوفه9آبياريكمهكتار اي درصد در دوره استقرار
و برنج با سط و آبياري كامل وارد الگوي بهينه كشت شده است1ح با سطح ناچيز در. هكتار در اين مدل

و در فصل كشت بيشترزمستانه فصل كشت اي اختصاص داده به ذرت دانهتابستانه ين سطح به گياه گندم
مديريت بهينه آب در سطح مزرعه ،ارزيابي استراتژي هاي كم آبياري در كل دوره( نتايج مدل دوم. شده است

مي)رشد رس. دهد كه مدل استراتژي آبياري كامل را براي همه گياهان انتخاب مي كند نشان د به نظر مي
مي علت دباشن امر اين است كه ضرايب واكنش عملكرد به آب در كل دوره رشد اعداد بزرگي

.)1385،شعباني(
و انتخاب گياهاني با و همچنين وقوع خشكسالي سبب تغيير نمودن الگوي كشت افزايش قيمت آب بها

و همچنين اعمال درصدهاي بيشتر كم ميهاي مخت آبياري در دوره ارزش اقتصادي باال با توجه. شود لف رشد
و در نظر گرفتن استراتژي كم آبياري، به نتايج بدست آمده در بكارگيري معادالت تخمين توليد محصول

مي آبياري در دوره لحاظ نمودن كم ارائه مدل جديد در اين. شود هاي مختلف رشد بجاي كل دوره رشد توصيه
به پژوهش كه برخالف مدل و زمين را بطور همزمان دارد، باعث هاي پيشين، امكان تعيين ينه تخصيص آب

تر سطح زير كشت انتخاب هر چه دقيق. شود كه انتخاب سطح زير كشت با دقت بيشتري صورت پذيردمي
و سبب كاهش استفاده از نهاده و همچنين كاهش هزينه نيروي انساني هاي كشاورزي مانند كود، سم

و سم مازاد در بنابراين با تعي. شود مكانيزاسيون مي ين دقيق سطح زير كشت باعث جلوگيري استفاده از كود
و در نتيجه آن شاهد كاهش هزينه و آلودگي مزرعه در اثر كشت اضافي شده هاي زيست هاي ثابت زارع

و سم در محيطي نظير آلوده شدن آب و سطحي در اثر استفاده بيش از مقدار بهينه كود هاي زيرزميني
. منطقه هستيم

و زهكشي دارد كشت نياز به مديريت خوب در شبكه ينگونه اجراي الگويا براي اداره بهتر.هاي آبياري
و توزيع آن ا،سيستم تامين آب كمتصميمات آبياري در دوره مورد نظر باشد خذ شده بايستي مبتني بر ميزان

مي ساخته شده براي عمق نرمالو با توجه به اينكه كانال از پيش  و باشد آب براي به حداقل رساندن تلفات
بره آبياري در دوره اجرايي كردن كم بهسا اي تعييناي پيشنهادي توسط مدل بايد عات آب تحويل داده شده

 آب در دوره رسيدن درصد24به عنوان مثال مشخص گردد براي كاهش.كشاورز تحقيقي به عمل آيد
كمبتنسند ساعتچ3كشاورز بايد از كانال درجه محصول، آبياري اعمال به حالتي كه در اين دوره هيچ
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ب.كمتر آب دريافت كند كرد نمي هاي پيشنهادي براي الگوي مدل،ه محدوديت منابع آب در كشوربا توجه
و مصرف آب حداقل،كشت بهينه و استفاده از حداكثر ممكن سطح زير كشت،بايد بر مبناي سود حداكثر
در.ارايه گردد مدلي كه حساسيت رشد گياهان نسبت به كمبود آب كمتر بودهاي دورهبراين اساس

كم.ري را ارايه كرده استآبيا درصدهاي مختلف كم ،هاي مختلف رشد آبياري در دوره با انتخاب استراتژي
و ميزان آب مصرفي را كاهش داد مدل اول و زمين را بكار برد . براي گياهان مختلف تخصيص بهينه آب

آبعابمنتريديمد،رشياههرود،تشكيوگلا،يرايبآمك:يديلكتاملك


