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   در حوزه منشاد يزدان و منابع آب موجود نياز آبي گياهبهينه سازي الگوي كشت بر اساس 

  

 سمانه پورمحمدي

  محمد حسين مختاري ,محمد تقي دستوراني، سيد علي محمد چراغي

  

  

  چكيده

بـه  . ستعد مي باشـد با داشتن آب و هواي متفاوت از مرطوب و نيمه مرطوب تا خشك و نيمه خشك در زمينه كشاورزي م ايران

طوري كه در شهرهاي مركزي كشور حتي با  وجود مشكل كمبود آب، كشاورزان بـا تبحـر و تجربـه خـويش كـه از اجدادشـان       

رمـز موفقيـت آنهـا بـي شـك      . موفق بوده و معاش خود را تامين نماينـد   ,كسب كرده اند توانسته اند در طول سالها دوام آورده

حوزه منشاد در استان يزد از مناطق كوهستاني قـرار گرفتـه در دل   . موجود در اين مناطق بوده استاستفاده بهينه از منابع آب 

اكنـون يكـي از   . كوير مي باشد كه منابع آب موجود در آن از ذوب برف ارتفاعات شيركوه و بارنـدگيهاي فصـلي تـامين ميشـود    

در اين مقاله ابتدا سعي شده تا برآوردي از منابع آب . اشدمشكالت كشاورزان اين منطقه كمبود آب بويژه در فصل تابستان مي ب

سپس با توجه به سطح زير كشت گياهان زراعي و باغي حوزه اقدام به محاسبه نياز آبـي آنهـا در   . موجود در منطقه صورت گيرد

پتانسيل  قدام به تعيينا, ح زير كشتوسطمنابع آب موجود و نياز آبي بين  با انجام يك مقايسه. طول يك سال زراعي شده است

برنامه ريزيها جهت افزايش سـطح زيـر كشـت    , نهايتاً به كمك نتايج محاسبات صورت گرفته. كشت در اين منطقه گرديده است

در منطقه ارائه و راهكارهاي مناسب در جهت استفاده بهينه از منابع آب موجود در منطقه و نگهداري آنهـا و همچنـين افـزايش    

  .پيشنهاد شده استراندمان آبياري 

  نياز آبي گياه، منابع آب ، راندمان آبياري، حوزه منشاد يزد :كلمات كليدي
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  مقدمه

بخش تعريف شده جهان   4بي از چالش هاي  جدب بخش آب مي باشد و ايران در بين در ايران محدوديت ذاتي منابع آ

مل بر ابهاي سـطحي و زيـر زمينـي نقـش بسـزايي در      منابع آب مشت)5.(براي تنش هاي آبي در حادترين بخش تنش قرار دارد

توجـه  ) 2.(توسعه كشاورزي داردكه توسعه كشاورزي منطقه منوط بر داشتن منابع  آب با كيفيت و كميـت مناسـب مـي باشـد    

نكردن به كيفيت آب منطقه ممكن است در امر كشاورزي منطقه مشكالتي ايجاد كند در حالي كه در آبياري با آب مرغوب ايـن  

هر چند كه استفاده از آب هايي با امالح متفاوت صدها سال است كه انجام مي شـود امـا توجـه بـه     ) 3.(مشكل ايجاد نمي شود

در تحقيقـي كـه   )4.(زيرا كيفيت آب بر روي محصول دهي تاثير بسزايي دارد.سال است كه مطرح شده است50كيفيت آن تنها 

در مـزارع  )1.(ت كيفيت آب از خوب تا متوسط براي كشاورزي طبقه بندي شددر حوزه زنجان بر روي وضع كيفي اب انجام گرف

آبياري بر اساس دوره هاي ثابتي كه به تجربه براي كشاورزان ثابت شده است صورت مي گيـرد مـثال دوره   حوزه منشاد و باغات 

ست آورد الزم اسـت از نيـاز آبـي    براي اينكه زارع بتواند از كشت خود حداكثر محصول را بد.روزه مي باشد 15-12-10-7هاي 

و اگر ميزان منابع آب محدود است گياهاني را كشت كنـد كـه بيشـترين مطابقـت را بـا      .گياه در تمام طول دوره رشد آگاه باشد

سـپس بـا   . در اين مقاله ابتدا سعي شده تا برآوردي از منابع آب موجـود در منطقـه صـورت گيـرد     .شرايط كم آبي داشته باشند

با انجـام  . سطح زير كشت گياهان زراعي و باغي حوزه اقدام به محاسبه نياز آبي آنها در طول يك سال زراعي شده استتوجه به 

. پتانسـيل كشـت در ايـن منطقـه گرديـده اسـت       اقدام به تعيين, ح زير كشتوسطمنابع آب موجود و نياز آبي بين  يك مقايسه

مه ريزيها جهت افزايش سطح زير كشت در منطقه ارائه و راهكارهـاي مناسـب   برنا, نهايتاً به كمك نتايج محاسبات صورت گرفته

  .در جهت استفاده بهينه از منابع آب موجود در منطقه و نگهداري آنها و همچنين افزايش راندمان آبياري پيشنهاد شده است

  

  مواد و روش ها 

   :منطقه مطالعاتيو خصوصيات  موقعيت جغرافيايي

ثانيـه طـول شـرقي و     56دقيقـه  و  15درجه و   54ثانيه تا  17دقيقه و  10درجه و  54يزد در  حوزه منشاد در استان

و از نظـر تقسـيم اسـتاني    . ثانيه عرض شمالي واقع شده است 48دقيقه و  35درجه و  31ثانيه تا  12دقيقه و  29درجه و  31

حـداقل ارتفـاع حـوزه    . كيلـومتر مربـع مـي باشـد     61 مساحت اين حوزه. جز استان يزد و از حوزه هاي آبخيز ميانكوه مي باشد

آبراهـه   15و  2آبراهـه درجـه    12و  1آبراهـه درجـه    32در حوزه منشـاد  . مي باشد 3420و حداكثر ارتفاع آن  1845منشاد 

در  Artemisia aucheriپوشش غالب منطقه درمنه كوهي . درجه مي باشد 32.36شيب متوسط وزني حوزه . واقع شده اند 3درجه 

از نظـر زمـين شناسـي بخـش عمـده حـوزه منشـاد را        . مي باشد siberi  Artemisiaارتفاعات و در مناطق كم ارتفاع درمنه دشتي 

گرانيت شيركوه و سنگهاي آهكي تشكيل شده است و در بعضي قسمت ها ماسه سنگ همـراه بـا مـارن و كنگلـومراي متحجـر      

باشد  و در بخشي از ارتفاعات باالتر كه ميزان بارندگي زيادتر مي Aridicيا  Torricرژيم رطوبتي خاك منطقه از نوع . ديده مي شود

. باشـد  مـي  368.35درجه سانتي گراد و بارش متوسط آن  11دماي متوسط ساالنه در اين حوزه . مي باشد Xericرژيم رطوبتي 

درجه سانتيگراد تعيـين شـده    0.84بهمن با درجه و سردترين آن  24.48گرمترين ماه سال در اين حوزه شهريور ماه با دماي 

  .شود حوزه منشاد از نظر تقسيم بندي اقليمي دو مارتن اصالح شده جز منطق سرد و نيمه خشك محسوب مي. است
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  نمايي از حوزه مطالعاتي منشاد و موقعيت قرار گيري آن بر روي نقشه:  1شكل 

 

هكتـار   25هكتار زير كشت محصوالت باغي و حدود  362ر است كه حدود هكتا 349زمين هاي زير كشت حوزه شامل

دامداران از شـاخ و بـرگ آنهـا جهـت تغذيـه دام هـا اسـتفاده        . زير كشت پوشش درختاني چون سپيدار، چنار و كبوتر مي باشد

اعي در اين منطقه الزم به ذكر است اغلب كشت زر. هكتار مي باشد 173.5سطح زير كشت محصوالت زراعي حدود . كنند]مي

هكتار آن به صورت زيـر   52معادل % 30به صورت زير درختي مي باشد به طوري كه از سطح زير كشت محصوالت زراعي تنها 

زمين هايي كه در اين منطقه جهت كشت استفاده مي شوند اكثرا در داخل دره هـا و منـاطق پـايكوهي بـه     . درختي نمي باشد

به علـت  ) كوهها و قله ها( در نقاطي كه داراي شيب تند مي باشند. رزان منطقه درآمده اندصورت تراس بندي شده توسط كشاو

منطقه منشاد بعلت وجود آب و هواي مناسب و بارنـدگي  . عدم وجود خاك و عمق مناسب زمين هاي كشاورزي ديده نمي شوند

درختي،گيالس ،آلبالو، سـيب درختـي ، زردآلـو     بادام، گردو، توت. نسبتا خوب داراي محصوالت باغي و زراعي متنوعي مي باشد

بادام و گردو در اين ميان از اهميت بيشتري برخوردارند و سطح زير كشـت  . نمونه هايي از محصوالت باغي منطقه مي باشد.... و.

كشـت  زيـر   33%اراضي باغي حوزه منشاد زير كشت محصـول بـادام و   % 24به طوري كه .بيشتري را به خود اختصاص داده اند

بعد از دو محصول فوق گيالس و آلبالو در درجه بعدي اهميت قرار دارنـد و سـطح زيـر كشـت ايـن دو محصـول       .گردو مي باشد

با توجه به اهميت آب در منطقه و تالش كشاورزان استفاده هـر چـه بهتـر از آب و زمـين كشـت گياهـان       .مي باشد% 22حدود 

از كل زمين هاي زير كشت محصوالت زراعي به گندم % 55نشاد حدود محوزه در . زراعي زير درختي در منطقه رايج شده است

از ديگـر محصـوالت   ... و محصوالت ديگري مثل يونجه، جو، سيب زميني، انواع لويبا، انـواع نخـود و پيـاز و   .اختصاص يافته است

اشد كـه بـراي تمـام گونـه هـاي      روش هاي آبياري موجود در منطقه به دو صورت كرتي و غرقابي مي ب. زراعي منطقه مي باشد

. مـي باشـد  % 40و براي سبزيجات و جـاليز حـدود   % 50راندمان  محصوالت باغي حدود . باغي و زراعي مورد استفاده مي باشد

  . متر مي باشد 100- 20ابعاد كرتها در منطقه منشاد متغير بوده و حدود 

  

  تحقيقانجام روش 

منشاد، بارنـدگي بـه عنـوان منبـع اصـلي تـامين آب در منطقـه مطالعـاتي          با توجه به شرايط توپوگرافي حاكم بر حوزه
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بارنـدگي  -روش گراديان ارتفاع. لذا ابتدا به تعيين ميزان و پراكنش بارشهاي ساالنه در حوزه منشاد پرداخته شد. شناخته ميشود

از آمار بلند مـدت بارنـدگي مربـوط بـه      ،بدليل نبود ايستگاه كافي باران سنجي در حوزه منشاد. براي اين منظور انتخاب گرديد

ارتفـاع از سـطح دريـاي ايسـتگاهها نيـز از روي نقشـه توپـوگرافي        . اسـتفاده گرديـد  ) ايستگاه 9(ايستگاههاي مجاور در منطقه 

و اسـتفاده از نقشـه    1به كمك نرم افـزار الـويس  . بارندگي منطقه با همبستگي قابل قبول بدست آمد–استخراج و گراديان ارتفاع

ي بارندگي و  نيز حجـم بارنـدگي بدسـت    متوسط وزنبر اساس آن و شد بارندگي حوزه ترسيم پراكنش ، نقشه  2رقومي ارتفاعات

همچنين از آمار بلند مدت مربوط به ايستگاه هيدرومتري حوزه مطالعاتي استفاده و متوسط حجم رواناب ساالنه ثبت شـده  . آمد

بر اساس اين ضريب و با داشـتن  سپس ، ضريب رواناب حوزه محاسبه و اناب به بارندگيبا تقسيم رو. براي اين حوزه محاسبه شد

ارتفاع رواناب ايجاد شـده در حـوزه بـه     ،با ترسيم اين نقشه. رواناب در حوزه مطالعاتي تهيه گرديدنقشه بارندگي، نقشه پراكنش 

  . ظر توليد رواناب به خوبي قابل تفكيك شدندصورت مكاني مشخص گرديد و در آن مناطقي با توان بيشتر و يا كمتر از ن

  

  بحث و نتيجه گيري

نشان دهنـده نتـايج    2شكل شماره . بارندگي حوزه مطالعاتي تعيين گرديد–همانطور كه اشاره شد ابتدا گراديان ارتفاع 

  .حاصله است

y = 0.3446x - 424.58

R2 = 0.9403
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  بارندگي حوزه منشاد -گراديان ارتفاع: 2شكل

  

  :ت زير استمعادله بدست آمده از اين طريق به صور

)1(  Rainfall = 0.3446*Alt-424.58  

  

بدسـت آمـده كـه در حـد قابـل قبـول        94/0برابر بـا  ) R2(گردد، درصد همبستگي معادله فوق  همانطور كه مشاهده مي

شكل شـماره  . به كمك نقشه رقومي ارتفاعات منطقه مطالعاتي و فرمول فوق، نقشه بارندگي حوزه مطالعاتي ترسيم شد .ميباشد

                                                
1
 -ILWIS 

2 -Digital Elevation Model (DEM) 
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ميليمتـر   478با استفاده از هيستوگرام اين نقشه، متوسط وزني بارندگي در حوزه برابـر بـا   . دهد اين نقشه را نشان مي) الف-3(

مترمكعـب يـا بـه عبـارتي       6719590حجم رواناب ، بر اساس دبي ساالنه ثبت شده در ايستگاه هيدرومتري حوزه. بدست آمد

بـا اسـتفاده از نقشـه بارنـدگي و ضـريب      . درصد بدسـت آمـد   22ريب رواناب در حوزه بنابراين ض.  ميليمتر است 109معادل با 

 .نقشه رواناب حوزه منشاد مشاهده مي شود) ب-3(در شكل شماره  .، نقشه رواناب حوزه مطالعاتي ترسيم شدرواناب

ميكنـد، قـادر بـه نشـان دادن      نقشه رواناب حوزه عالوه بر اين كه حجم رواناب خروجي و متوسط وزني رواناب را قابل محاسـبه 

همانطور كـه  ) قسمتهاي جنوبي، جنوب شرقي و جنوب غربي(بر اين اساس نقاط مرتفع حوزه . تغييرات مكاني رواناب نيز هست

اين موضوع با جـنس خـاك و خصوصـيات سـطحي زمـين در ايـن       . بارندگي بيشتري دارند، رواناب بيشتري نيز توليد كرده اند

بـر اسـاس قابليـت نگهداشـت آب در خـاك آن       ،جاهايي كه خاك به انـدازه كـافي وجـود دارد   . مخواني داردمناطق نيز كامالً ه

  .منطقه، رواناب حاصله از بارندگي كمتر شده است

  

  
  رواناب ساالنه حوزه منشاد) ب(بارندگي  و ) الف(نقشه مربوط به   :3شكل

  

  .نشان داده شده است 2كلمساحت زير كشت محصوالت مختلف باغي در حوزه منشاد در ش
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بادام

گي
س-آلبالو

گندم

جو

يونجه

غير مثمر

ساير محصو�ت

  
  مساحت زير كشت محصوالت مختلف در حوزه منشاد: 4شكل 

  

  .نشان داده شده است 1شماره ف زراعي و باغي در كل حوزه منشاد در جدول ميزان توليد و عملكرد محصوالت مختل

  

  .ميزان توليد و عملكرد محصوالت مختلف زراعي و باغي در كل حوزه منشاد: 1جدول

  محصوالت زراعي  باغي محصوالت

  نوع محصول
عملكرد 

  )kg/ha(متوسط

ميزان 

  )ton(توليد
  نوع محصول

عملكرد 

  )kg/ha(متوسط

ميزان 

  )ton(توليد

  190  2000  گندم  5/161  1900  بادام

  2/34  1800  جو  -  1000  گردو

  6/84  3600  يونجه  -  2500  توت

  8/64  12000  سيب زميني  336  4200  آلبالو-گيالس

  84000  20000  شلغم  42  6000  سيب درختي

  5/7  1000  انواع لوبيا  5/42  8500  زردآلو

  1/8  900  انواع نخود  6000  5000  انگور

  2/35  11000  پياز  6000  4000  به

  8/73  18000  صيفي جات  5/12  5000  انار

  5/41  35000  هويج و كدو  -  -  غير مثمر
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  در حوزه مطالعاتي منشاد و تعرق و بارندگي موثر تغييرات ماهانه تبخير: 5شكل 

  

داراي نيـاز آبـي حـدود     ،هكتار از اراضي زير كشت محصوالت بـاغي و زراعـي مـي باشـد     439در منطقه منشاد حدود 

متر مكعب مربوط به  فصل بهار مي باشد و مـابقي   2976527متر مكعب در سال مي باشد كه از اين مقدار حدود  7452149

. مليون متر مكعب مي باشـد  5/4در صورتي كه كل آبدهي قنوات و چشمه ها در منطقه  .دآن شامل ديگر ماههاي سال مي شو

در فصل بهار مقـداري از آب  . نياز آبي مشكلي وجود ندارد و در بقيه ماههاي سال كمبود ديده مي شود رتنها در فصل بهار از نظ

آب با انجام يكسري عمليات مكانيكي و تـدابير ديگـر در   بي استفاده باقي مانده و هدر مي رود كه مي توان با ذخيره سازي اين 

  .   ماههاي ديگر سال نيز از آن بهره جست

  منابع آبي منشادبر روي خالصه محاسبات انجام شده  :2 جدول

  بارندگي  آبدهي قنوات  نياز آبي  اراضي زير كشت
تبخير و تعرق 

  پتانسيل

  هكتار 439
متر  7452149

  مكعب

مليون متر  5/4

  مكعب
380.29  368.35  

  

مشكل آب در اين حوزه آبخيز مهمترين مشكل كشاورزي در منطقه مي باشد كه مي توان بـا انتقـال آب چشـمه هـا و     

با اقدام به ايجاد يك سيستم انتقال مناسب از هـدر رفـت آب در مسـير انتقـال شـامل      . قنوات به محل مزارع و باغات اقدام كرد

همچنين استفاده از سيستم هاي آبياري تحت فشار با توجه به داشتن سـطوح  . گيري نمودخرابي جوي و تبخيرجلو‘نفوذ  مسير

از جمله كارهاي ديگر . شيبدار  و كوهستاني بودن منطقه براي جلوگيري از هدررفت آب و افزايش راندمان آبياري استفاده نمود

كشـت گياهـاني مثـل    .اي سازگار در منطقه مي باشدانتخاب گونه ه‘ كه مي توان در جهت بهبود كشاورزي در منطقه انجام داد

زيرا از طرفي گندم غذاي اصلي مردم است و از طرف ديگر اين غالت مـي تواننـد ضـمن    . گندم و جو در منطقه توصيه مي شود

سـازي  استفاده از بارندگي هاي بهاره عالوه بر توليد دانه كاه و كلش كافي نيز توليـد كننـد كـه جهـت تغذيـه دام و سـاختمان       

با توجـه  .همچنين نگهداشت طوالني مدت آنها در انبار از جمله مواردي است كه كاشت آنها را موجه مي سازد. استفاده مي شود

به عملكرد خوب و باالي بادام و گردو كشت آنها نيز در منطقه توصيه مي شود و بهتر است در الگوي كشت باقي بمانند و سـيب  

  .رد بهتر است از الگوي كشت حذف شود و به جاي آن نخود كشت شودزميني كه نياز آبي فرواني دا
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  نتيجه گيري

مشكل آب در اين حوزه آبخيز مهمترين مشكل كشاورزي در منطقه مي باشد كه مي توان بـا انتقـال آب چشـمه هـا و     

ت آب در مسـير انتقـال شـامل    با اقدام به ايجاد يك سيستم انتقال مناسب از هـدر رفـ  . قنوات به محل مزارع و باغات اقدام كرد

همچنين با كشت گياهاني كه نياز ابي كمتري داشته و نيـاز اقتصـادي مـردم    . خرابي جوي و تبخيرجلوگيري نمود ،نفوذ  مسير

  .روستا را تامين مي كند بهترين الگوي كشت بر اساس نياز آبي گياهان منطقه ايجاد شود

  

  منابع

  .1384-ي و زير زميني استان زنجان، سازمان برنامه ريزي و مديريت زنجانبررسي كيفي آبهاي سطح ،ع.دماوندي] 1[

ساس استاندارهاي آبياري يني دشتهاي مهم استان زنجان بر ابررسي كيفيت آبهاي زير زم،غالمرضا داور پناه ،بدي پرويزع 2[

   ] 1387،سومين كنفرانس منابع آب تبريز ،اراضي كشاورزي

   ] .95آبياري، انشارات آستان قدس رضوي، صكيفيت آب در  ،ا.عليزاده 3[

بررسي كيفي آب رودخانه شطيط و گرگر با استفاده از شاخص هاي كيفيت آب ، مجموعه . قرباني،ف.م،و روشنفكر،ع رزرا،] 4[

   .1385مقاالت اولين همايش منطقه اي بهره برداري از منابع آب حوزه هاي كارون و زاينده رود، دانشگاه شهركرد،شهريور

پساب هـا و فاضـالب برگشـتي بـراي مصـارف صـنعتي و        ،كميته ابياري و زهكشي،راهنماي طبقه بندي كيفيت  اب خام ] 5[

 1385.الف،291نشريه شماره . تفريحي
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