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با استفاده از  یاریمختلف آب هایروش یبرا استان خوزستان ییرجا دیدشت شه تناسب اراضی ارزیابی

کیپارامتر یابیارز ستمیس  

 دهیچک

 یاضبا ار یاریاز جمله تناسب روش آب ییغذا داتیبر تول رگذاریتوجه به عوامل تاث ،منابع آب و خاک تیو محدود تیرشد جمع

بر اساس  یو باران یاقطره ،یسطح یاریآب هایروش تناسب اراضی برای ارزیابیبا هدف  قیتحق نی. انمایدضروری میرا  یزراع

 لیو تحل هیتجز. پس از انجام شدخوزستان  ییرجا دیهکتار در دشت شه 2250 عتبه وس ایدر منطقه کیپارامتر یابیارز ستمیس

نتایج شد.  هی( تهGIS) ییایاطالعات جغراف امانهبا استفاده از س ،مختلف آبیاری یهاروش یتناسب برا یهاخاک، نقشه یهایژگیو

( در حال حاضر درصد 5/38هکتار ) 866 (،S3) مناسب ی( تا حدوددرصد 3/31هکتار ) 704 ،یسطح یاریآب یبرا نشان داد

 مناسب اری( بسدرصد 4/0هکتار ) 8 ،یاقطره یاریآب ی. براباشندی( مN2) نامناسبدائماً ( درصد 2/30هکتار ) 680( و N1نامناسب )

(S1 ،)644 ( ( نسبتاً مناسب )درصد 6/28هکتارS2)، 52 ( تا حدوددرصد 3/2هکتار )مناسب ی (S3،) 866 ( ددرص 5/38هکتار )

 یباران یاریآب یداده شدند. برا صی( تشخN2) سبنامنادائماً ( به عنوان درصد 2/30هکتار ) 680( و N1در حال حاضر نامناسب )

( در درصد 5/38هکتار ) 866 (،S3) مناسب ی( تا حدوددرصد 3/2هکتار ) 52 (،S2) ( نسبتاً مناسبدرصد 29هکتار ) 652 ز،ین

با شاخص  یباران یاریآب ،مطابق نتایجشدند.  یابی( ارزN2نامناسب ) ( دائماًدرصد 2/30هکتار ) 680( و N1حال حاضر نامناسب )

 زین یاقطره یاریدارد. آب تیارجح یاریآب یهاروش رینسبت به سا (درصد 6/99) هکتار 2242، در 7/60تا  9/29 نیب یاریآب تیقابل

 شامل یاریآب روشهر سه محدود کننده در استفاده از  یعوامل اصل داده شد. صیروش تشخ نیترمناسب ،(درصد 4/0) هکتار 8در 

 گردید.نیز به عوامل محدود کننده افزوده  خاک میکربنات کلس ایقطره یاریدر آببوده و  یشو زهک تییایقل ،یشور

 

 .پارامتریک سیستم ارزیابی اراضی، تناسب ای،آبیاری سطحی، آبیاری قطره ،یباران یاریآب: یدیکل یهاواژه
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 مقدمه

 افزون روز رشد با و بوده غذایی محصوالت تولید در جدی مانعی جهان خشکنیمه و خشک کشورهای از بسیاری در آب کمبود

 همین در(. 2) است افتاده راه به غذا کمبود جبران هدف با کشاورزی تولیدات افزایش برای سراسری پویشی زمین، کره جمعیت

 از خاک و آب که آن به توجه با. است ضروری باشند،می مؤثر غذایی مواد تولید بر نوعی به که عواملی از آگاهی و شناخت راستا،

 ترینضروری از نیاز مورد آب تأمین نیز و اراضی هایمحدودیت و هاظرفیت شناخت لذا آیندمی حساب به موثر عوامل ترینمهم

مناطق در مصرف آب  ییکارا تواندیم یاریآب یهاروش یبرا اراضیتناسب میزان  نییتع .گرددمی تلقی تولید افزایش برای کارهاراه

 ستفادها باال، آبیاری بازده یک به دستیابی جهت آبی زراعت برای مناسب آبیاری روش یک انتخاب(. 12) خشک را بهبود بخشد مهین

 آبیاری عملیات بنابراین. باشدمی محصول تولید برای کودها افزودن و آفات کنترل مهمی به خاک و آب حفاظت و آب از بیشینه

 نتعیی. دارد را آب از فشرده و مدام استفاده هنگام در خاک و آب کیفیت تعیین در عامل ترینمهم به شدن تبدیل برای الزم ظرفیت

 از ستفادها خاک و آب منابع از بهینه استفاده برای لذا. دارد توپوگرافی و خاک خواص ارزیابی به نیاز آبیاری برای اراضی تناسب

 (.22ت )اس الزم ،نمایدمی معلوم تریبیش دقت با نظر مورد آبیاری نوع برای را اراضی تناسب که هاییروش

 خصوصیات بر آن اساس که ندنمود پیشنهاد آبیاری هایروش ارزیابی برای را پارامتریک سیستم ارزیابی( 22) و همکاران سایس

 خصوصیات: شدند تقسیم دسته چهار به اراضی تناسب گیریاندازه قابل عوامل روش، این در. است شده بنا خاک شیمیایی و فیزیکی

 خصوصیات ؛خاک کلسیم کربنات محتوای عمق، ساختمان، بافت، جمله از دارند رابطه خاک در موجود آب با که خاک فیزیکی

 قبیل زا محیطی عوامل و زهکشی شرایط ؛تبادلی سدیم ،محلول امالح جمله از دارند رابطه قلیاییت و شوری با که خاک شیمیایی

 یابیدر ارز ییایاستفاده از سامانه اطالعات جغراف نیچنهم .باشندمی مؤثر منطقه خاک ارزیابی بر مستقیم طوربه یک هر که شیب

 لیو تحل هیدر مدت زمان انجام تجز ییجوبرخوردار بوده و عالوه بر صرفه یاژهیو تیاز اهم یاریآب یهاروش یبرا کیپارامتر

قرار  نظر مد اراضی ارزیابی در مبنا روش عنوان به سیستم ارزیابی پارامتریک .آوردیها را فراهم مآن یروزرسانها، امکان بهداده

 صورت گرفته است. نهیزم نیدر ا یاریبس قاتیگرفته و تحق

 آنکارا جنوب در تحقیقاتی ایمزرعه در بارانی و ایقطره آبیاری روش دو مقایسه برای را پارامتریک ارزیابی( 10) همکاران و دنگیز

 تحلیل و تجزیه با مربوطه، هاینقشه تهیه و هاداده تحلیل و تجزیه برای جغرافیایی اطالعات امانهس از استفاده ضمن و دادند انجام
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 مورد منطقه اراضی درصد 13 که دادند نشانمنطقه  در زهکشی شرایط و قلیاییت شوری، توپوگرافی، خاک، فیزیکی خصوصیات

 سیستم از استفاده با( 3) همکاران و الباجی .دنباشمی مناسب ایقطره آبیاری برای اراضی درصد 51 و بارانی آبیاری برای مطالعه

استان  شاوور دشت اراضی از هکتار 77706 تناسب جغرافیایی اطالعات کاربرد سیستم و با همکاران و سایس پارامتریک ارزیابی

 منطقه اراضی از هکتار 14952 حدود که رسیدند نتیجه این به مورد ارزیابی قرار دادند و ایقطره و سطحی آبیاری برای را خوزستان

 وجود سطحی آبیاری برای مناسب اراضی نظر مورد منطقه در چنینهم و باشندمی مناسب بسیار ایقطره آبیاری برای مطالعه مورد

 آمده بدست نتایج نهایت در و بود خاک زهکشی و شوری ای،قطره و سطحی آبیاری برای کننده محدود عوامل ترینمهم. ندارد

 آلباچیو و ماهاری توسط که تحقیقی در .باشدمی سطحی آبیاری از تر مناسب ایقطره آبیاری منطقه اراضی برای که بود این گرنشان

 رفت،گ قرار ارزیابی مورد پارامتریک سیستم ارزیابی از استفاده با هند در آمهارا استان اراضی از بخشی آن در و شد انجام( 17)

 از هکتار 33 حدود و متوسط خاک عمق و شیب دلیل به مناسب نسبتاً اراضی رده در هکتار 308 مساحت به هازمین اعظم قسمت

 عامل خاک شوری و خاک کلسیم کربنات قبیل از عوامل سایر. شد بندیطبقه سنگین خاک دلیل به نامناسب در حال حاضر اراضی

 حدود خوزستان، استان شمال گتوند دشت اراضی تناسب( 4) همکاران و الباجی دیگر تحقیقی در چنینهم .نبودند کننده محدود

. ادندد قرار ارزیابی مورد و همکاران سایس پارامتریک سیستم ارزیابی از استفاده با ایقطره و سطحی آبیاری برای را هکتار، 13300

 بهبود سبب و بوده سطحی و ایقطره آبیاری هایروش از کارآمدتر بارانی آبیاری که داد نشان آبیاری مختلف هایروش مقایسه

 شیزهک منطقه این در آبیاری روشهر سه  از استفاده در کننده محدود اصلی عوامل. است گردیده آبیاری اهداف برای زمین تناسب

 بودند. خاک کلسیم کربنات و

 به زمینی در پارامتریک ارزیابی سیستم طبق بر ایقطره و سطحی آبیاری مقایسه هدف با پژوهشی( 16) همکاران و خاکسار مادح

 اطالعات امانهس کمک به آبیاری روش دو هر برای تناسب نقشه. دادند ترتیب خوزستان استان گرگر دشت در هکتار 15831 وسعت

 ایرهقط آبیاریبرای . شد داده یصتشخ مناسب بسیار سطحی آبیاری برای اراضی از هکتار 3444 نتایج، قمطاب. شد تهیه جغرافیایی

 روش دو هر برای کننده محدود عوامل خاک زهکشی و شوری. بودند مناسب نسبتاً هکتار 9482 و مناسب بسیار هکتار 163 نیز

 ،(20) همکاران و آقامیرلو نجفی .شدند گزارش ایقطره آبیاری برای کننده محدود عامل خاک کلسیم کربنات زیاد مقادیر و آبیاری

منطقه در ایقطره و بارانی آبیاری کارگیریبه برای اراضی تناسب ارزیابی منظوربه فازی استنتاج و پارامتریک سیستم ارزیابی دو از
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 تنتاجاس سیستم مطابق که حالی در. نمودند استفاده شرقی آذربایجان استان در اهر شهرستان جنوب در هکتار 9000 وسعت به ای

سیستم  اما بود مطالعه مورد مساحت از درصد 45 و 51 برابر ترتیببه ایقطره و بارانی آبیاری برای مناسب بسیار اراضی فازی،

 بخشی هیچ نیز ایقطره آبیاری برای و داد تشخیص مناسب بسیار بارانی آبیاری برای را اراضی از درصد 3 تنها پارامتریک ارزیابی

 روش هب ارزیابی در خاک پارامترهای تدریجی تغییرات گرفتن نظر در با داشتند اظهار مذکور گرانپژوهش. ندانست مناسب بسیار را

 آبیاری در پارامتریک ارزیابی سیستم سازیبهینه برای( 12) حسینی .تر استبیش پارامتریک روش به نسبت روش این دقت فازی،

 طالعهم این نتایج. نمود فازی منطق سیستم از اردبیل، استان فتحعلی منطقه در هکتار 5175 مساحت به زمینی در ای،قطره و سطحی

. است سطحی آبیاری برای مناسب بسیار مساحت برابر 18 حدود ایقطره آبیاری برای مناسب بسیار اراضی مساحت که داد نشان

 ارزیابی با مقایسه در تربیش دقت به منجر فازی ارزیابی خاک، پارامترهای تدریجی تغییرات به توجه با کرد اعالم چنینهم وی

 .شودمی فازی غیر پارامتریک

 و همکاران سسای پارامتریک سیستم ارزیابی از استفاده با ایقطره و سطحی آبیاری برای اراضی تناسب ارزیابی به( 1) عبدالعطیف

 SENTENAL-2  ماهوار تصویر ( وDEMع )ارتفا رقومی مدل پژوهش، این در. پرداخت مصر غربی شمال ساحل از بخشی در

 تصویر ادغام مختلف، هاینقشه تهیه منظوربه چنینهم. شدند گرفته کاربه مطالعه مورد منطقه فیزیوگرافی واحدهای شناسایی برای

 آبیاری یبرا اراضی تناسب شاخص میانگین نتایج، اساس بر. اطالعات جغرافیایی انجام شد امانهس توسط سنجیخاک و ایماهواره

 آبیاری به نسبت ایقطره آبیاری تربیش سودمندی دهندهنشان که شد تعیین 4/33 برابر سطحی آبیاری برای و 3/50 برابر ایقطره

 ،کم عمق سبک، بسیار بافت شامل آبیاری روش دو هر برای کننده محدودعوامل  دیگر، سویی از. باشدمی منطقه این در سطحی

برو و و  (6و همکاران ) نونیویب، (9کالدرون و همکاران )چنین هم .شدند معرفیخاک  کلسیم کربنات اضافی مقدار و زهکشی

رای آبیاری ب یتناسب اراض یابیارزجهت  پارامتریک سایس و همکاران یابیارز ستمیاز سدر تحقیقاتی جداگانه،  (8) سیورجیجیولد

 استفاده نمودند. ایسطحی و قطره

 مناسب اقلیم گیاهی، پوشش و خاک مالحظه قابل منابع کشور، سطحی هایآب از عظیمی قسمت از برخورداری با خوزستان استان

 از(. 13) شودمی شناخته ایران کشاورزی اصلی هایقطب از یکی عنوان به سال، در کشاورزی محصوالت نوبت سه کشت امکان و

می بنابراین و باشدمی خشکنیمه و خشک دومارتن، اقلیمی بندیتقسیم حسب بر خوزستان، مساحت از بزرگی بخش دیگر سویی
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 هدف با پژوهش این شده، ذکر موارد گرفتن نظر در با. (7و  11) گردد لحاظ احتیاط جانب آن آبی منابع از برداریبهره در بایست

 با بارانی و ایقطره سطحی، آبیاری هایروش برای خوزستان استان رجایی شهید دشت از بخشی کشاورزی اراضی تناسب ارزیابی

 .است گرفته صورت جغرافیایی اطالعات سامانه کمک به و (22) و همکاران سایس پارامتریک سیستم ارزیابی کارگیریبه

 هاروش و مواد

 مطالعه مورد منطقه

. شد انجام ایران، غربی جنوب در واقع خوزستان استان رجایی شهید دشت در هکتار 2250 وسعت به ایمنطقه در حاضر مطالعه

 دوره برای ساالنه بارندگی و دما میانگین محدوده، این در. دارد قرار امیدیه شهرستان شرق کیلومتری 10 در مطالعه مورد منطقه

(. 14) است مترمیلی 2521 منطقه ساالنه تبخیر چنینهم. است بوده مترمیلی 189 و گرادسانتی درجه 1/25 ترتیب به 1394-1354

می رایج مطالعه مورد منطقه در فاریاب کشاورزی از استفاده. نمایدمی تامین را منطقه نیاز مورد آب از ایعمده بخش زهره رودخانه

 رد. استکرتی  و نواری شیاری، آبیاری شامل منطقه کشاورزی هایزمین در استفاده مورد آبیاری یهاروش حاضر حال در. باشد

 شده فتهگر کار به زمستانی و تابستانی محصوالت آبی نیاز تامین برای سطحی آبیاری هایسامانه رجایی، شهید دشت مناطق تربیش

 منطقه عمده زراعی محصول. دارد وجود رجایی شهید دشت بزرگ مزارع در ایقطره و بارانی آبیاری از کمی بسیار موارد و اند

موقعیت منطقه مورد  (.15) شوندمی کشت نیز خیار و فرنگیگوجه هندوانه، خربزه، چونهم محصوالتی آن بر عالوه که است ذرت

 نمایش داده شده است. 1مطالعه در شکل 
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 موقعیت منطقه مورد مطالعه. 1 شکل

 

 اراضی ارزیابی مورد هایویژگی

 بافت شامل خود خاک خصوصیات که باشدمی توپوگرافی و خاک خصوصیات شامل مطالعه مورد اراضی ارزیابی مورد هایویژگی

خشک از جمله منطقه های خشک و نیمهدر خاک. است زهکشی شرایط و شوری میزان کلسیم، کربنات محتوای خاک، عمق خاک،

 ندارند ارزیابی به نیازیدرصد بوده و  100خاک نیز حدود  بازی اشباع درصد و خاک حدود صفر آلی ادهممقدار  مورد مطالعه،

 خیزیحاصل خصوصیات لذا کندنمی ایجاد محدودیتی و بوده گیاهان حد از بیش رس کاتیونی تبادل ظرفیت مقادیر طرفی از. (18)

 نسازماتفصیلی دقیق نیمهخاکشناسی  گزارش از خاک به مربوط اطالعات و آمار. (22) روندنمی بکار آبیاری برای اراضی ارزیابی در

 مواد زهکشی، خاک، عمق جمله از خصوصیاتی در که هاییخاک از دسته آن(. 15) است گردیده اخذ خوزستان استان برق و آب
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 تهیه مربوطه راهنمای و هاخاک نقشه ترتیب بدین و شده داده قرار خاک سری یک در داشته مشابهت...  و خاک دهند تشکیل

شده داده نمایش 2 شماره شکل در که شد تعیین آبیاری روش برای اراضی تناسب ارزیابی برای خاک سری پنج نهایت، در. گردید

 هایپرترمیک خاک دمای رژیم و (Aridic) اریدیک خاک رطوبتی رژیم ،(Aridisol) سول اریدی رده از منطقه هایخاک. اند

(Hyperthermic) (.15) است 

 

 مطالعه مورد محدوده خاک بندیپهنه. 2 شکل

 پارامتریک سیستم ارزیابی

 شده استفاده( 22) و همکاران سایس پارامتریک ارزیابی سیستم از مختلف آبیاری هایروش برای اراضی تناسب ارزیابی منظوربه

 مطابق ،(Ci) آبیاری قابلیت شاخص قالب در و بوده خاک شیمیایی و فیزیکی مرفولوژیکی، خصوصیات بر مبتنی روش این. است

 :گرددمی محاسبه زیر معادله

(1)  Ci = A * * * * *  
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 بندیدرجه D خاک، کلسیم کربنات محتوای بندیدرجه C خاک، عمق بندیدرجه B خاک، بافت بندیدرجه A معادله این در که

 جداول در مذکور عامل شش از یک هر بندیطبقه نحوه. باشندمی خاک شیب بندیدرجه F و زهکشی بندیدرجه E خاک، شوری

جدول  مطابق .است شده آورده 7 شماره جدول در نیز آبیاری قابلیت شاخص به توجه با اراضی تناسب هایکالس و 6 تا 1 شماره

در تمامی  بندی موثر است.دانه موجود در خاک نیز در درجه دانه یا ریز بافت خاک، میزان شن درشت رده کلی عالوه بر ،1شماره 

ریک در سیستم ارزیابی پارامت است.تر خاک با آن روش آبیاری بندی به معنی تناسب بیش، افزایش میزان درجه6تا  1جداول شماره 

 یبرا شاخص قابلیت آبیاری هاآنبا روی هم قرار دادن  وشود حاصل می نقشه به ازای شش عامل موثربرای هر سری خاک شش 

 نمایش داده شده است. 3گردد که نمودار آن در قالب شکل شماره ص میمشخنقاط مختلف منطقه 

 (4) آبیاری برای خاک بافت بندیدرجه. 1 جدول

بافت 

 خاک

 آبیاری بارانی ایآبیاری قطره آبیاری سطحی

 (%شن ریز دانه )
شن درشت دانه 

(%) 
 (%شن ریز دانه )

شن درشت دانه 

(%) 
 (%شن ریز دانه )

شن درشت دانه 

(%) 

 15> 40-15 75-40 40-15 75-40 15> 40-15 75-40 40-15 75-40 15> 40-15 75-40 40-15 75-40 
CL 100 90 80 80 50 100 90 80 80 50 100 90 80 80 50 
SIL 100 90 80 80 50 100 90 80 80 50 100 90 80 80 50 
L 90 80 70 70 45 90 80 70 70 45 90 80 70 70 45 

SICL 90 80 70 70 45 90 80 70 70 45 90 80 70 70 45 
SIC 85 95 80 80 40 85 95 80 80 40 85 95 80 80 40 
SL 75 65 60 60 35 95 85 80 75 35 90 75 70 70 35 

 .رسی ایماسه SC ای،ماسه S لوم، رسی سیلتی SICL رسی، سیلتی SIC رسی، C: خاک هایبافت نماد*

 

 (4) برای آبیاری بندی عمق خاکدرجه .2جدول 

 آبیاری بارانی ایآبیاری قطره آبیاری سطحی (cmعمق خاک )
20> 25 35 30 

50-20 60 70 65 

80-50 80 90 85 

100-80 90 100 35 

100< 100 100 100 

 

 

 (4) محتوای کربنات کلسیم خاک برای آبیاریبندی درجه .3جدول 

 آبیاری بارانی ایقطره آبیاری آبیاری سطحی (%محتوای کربنات کلسیم )

3/0> 90 90 90 

10-3/0 95 95 95 
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25-10 100 95 100 

50-25 90 80 90 

50< 80 70 80 

 

 

 

 (4) شوری خاک برای آبیاری )هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک(بندی درجه .4جدول 

ایآبیاری قطره آبیاری بارانی  آبیاری سطحی 
هدایت 

الکتریکی 

(dS/m) 
گرید یهابافت  

 ,Cهایبافت

SIC, SICL, S, 

SC 

گرید یهابافت  
 ,Cهایبافت

SIC, SICL, S, 

SC 

های دیگربافت  
 ,Cهایبافت

SIC, SICL, S, 

SC  

100 100 100 100 100 100 4>  

95 95 95 95 95 90 8-4  

50 85 50 85 50 80 16-8  

35 75 35 75 30 70 30-16  

25 65 25 65 20 60 30<  

 ای رسی.ماسه SCای، ماسه Sسیلتی رسی لوم،  SICLسیلتی رسی،  SICرسی،  Cهای خاک: نماد بافت*

 

 (4) برای آبیاری بندی زهکشیدرجه .5جدول 

ایآبیاری قطره آبیاری بارانی  آبیاری سطحی 

 یهابافت درجه زهکشی

گرید  

 ,Cهایبافت

SIC, SICL, S, 

SC 

 یهابافت

گرید  

 ,Cهایبافت

SIC, SICL, S, 

SC 

های بافت

 دیگر

 ,Cهایبافت

SIC, SICL, S, 

SC  

 مناسب 100 100 100 100 100 100

 نسبتاٌ مناسب 80 90 100 100 90 95

 نسبتاٌ ضعیف 70 80 80 90 75 85

 ضعیف 60 65 70 80 65 70

ضعیف بسیار 40 65 50 65 45 65  

 نامشخص 70 80 70 80 70 80

 ای رسی.ماسه SCای، ماسه Sسیلتی رسی لوم،  SICLسیلتی رسی،  SICرسی،  Cهای خاک: نماد بافت*

 

 

 (4) خاک برای آبیاری بندی شیبدرجه .6جدول 

ایآبیاری قطره آبیاری بارانی شیب خاک  آبیاری سطحی 

 بدون تراس با تراس بدون تراس با تراس بدون تراس با تراس (%)
100 100 100 100 100 100 1-0 

100 100 100 100 95 95 3-1 

100 95 100 100 95 90 5-3 

95 85 100 90 90 80 8-5 

85 75 90 80 80 70 16-8 

70 55 75 60 65 50 30-16 
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50 35 55 40 45 30 30< 

 

 
 

 (4) (Ciبندی شاخص قابلیت آبیاری )درجه .7جدول 

 نماد تعریف شاخص قابلیت آبیاری
 1S بسیار مناسب >80

 2S مناسب نسبتاً 60-80

 3S تا حدودی مناسب 45-59

 1N در حال حاضر نامناسب 30-44

 2N نامناسب دائماً <29

 

 

 ییاطالعات جغرافیاامانه با استفاده از س کیپارامتر ابییارز نمودار سیستم. 3شکل 

 بحث و نتایج
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، نقشه تناسب اراضی برای هر 8 شماره ولدر جد آبیاری مختلف هایروش برایخاک  هاییسربه تفکیک  آبیاری قابلیت شاخص

 9ی در جدول شماره اریمختلف آب هایروش یبرا یتناسب اراض عیو نحوه توز و مساحت 4روش آبیاری در قالب شکل شماره 

 درصد 3/31 معادل -هکتار 704) 5 و 2 ،1 کد هایخاک سری سطحی، آبیاری برای آمده، دستبه نتایج مطابق ارائه شده است.

 حاضر حال در عنوان به( اراضی درصد 5/38 معادل – هکتار 866) 3 کد با خاک سری تنها. هستند (S3ب )مناس حدودی تا( اراضی

 آبیاری روش گونه هر برای (N2) نامناسبدائماً  عنوان به( اراضی درصد 2/30 – هکتار 680) 4 کد خاک سری و( N1ب )نامناس

قلیاییت و شرایط زهکشی عوامل محدود کننده آبیاری سطحی در منطقه مورد ، شوری، 4بر اساس شکل  .شدند بندیطبقه سطحی

خاک را از عوامل  یزهکش طیشرا زی( ن8) سیورجیجی( و برو و ولد6و همکاران ) وینونی(، ب3و همکاران ) یالباج باشند.مطالعه می

 یترکم از آب در زمان یترشیتحت فشار، حجم ب یاریبا آب سهیدر مقا یسطح یاریه بودند. در آبردبرشم یسطح یاریآب تیمحدود

یمناسب م یاریبه راندمان آب یابیدست یبرا جهیباالتر است، در نت جریان ورودی یدب گرید یبه عبارت ایو  شودیداده م نیبه زم

 مناسب باشد. یزهکش طیشرا ستیبا

 -هکتار 644) 1 کد هایخاک ،(S1ب )مناس بسیار( اراضی درصد 4/0 معادل -هکتار 8) 2 کد هایخاک ای،قطره آبیاری برای 

 تا خاک عنوان به( اراضی درصد 3/2 معادل -هکتار 52) 5 کد خاک سری و( S2ب )مناس نسبتاً رده در( اراضی درصد 6/28 معادل

ب نامناس حاضر حال در عنوان به( اراضی درصد 5/38 معادل – هکتار 866) 3 کد خاک سری. شدند ارزیابی (S3ب )مناس حدودی

(N1) نامناسبدائماً  عنوان به( اراضی درصد 2/30 معادل – هکتار 680) 4 کد خاک سری و (N2) معرفی ایقطره آبیاری برای 

می اکخ ، شوری و قلیاییت و نیز شرایط زهکشیخاک ای شامل مقادیر زیاد کلسیم کربناتعوامل محدود کننده آبیاری قطره .شدند

 محدود یخاک را عامل میکربنات کلس ادیز زانیجداگانه م یقاتیدر تحق زی( ن16( و مادح خاکسار و همکاران )1) فیعبدالعط باشند.

 یارآبی باشد، باال خاک کلسیم کربنات مقدار چه( اعالم کردند چنان19د. امبوج و همکاران )نداد صیتشخ ایقطره یاریآب یکننده برا

 .ردگییقرار م ریتحت تاث یسطح یاریاز آب شیب ایقطره

 کد با خاک سری و( S2ب )مناس نسبتاً هایخاک( اراضی درصد 29 معادل -هکتار 652) 2 و 1 سری هایخاک بارانی، آبیاری برای

 هکتار 866) 3 کد با خاک سری تنها. شدند داده تشخیص( S3ب )مناس حدودی تا خاک( اراضی درصد 3/2 معادل -هکتار 52) 5

( اراضی درصد 2/30 معادل – هکتار 680) 4 کد هایخاک سری و (N1ب )نامناس حاضر حال در( اراضی درصد 5/38 معادل –
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عوامل  یزهکش طیو شرا خاک تییایقل ،خاک یشور در آبیاری بارانی نیز .شدند بندیطبقه بارانی آبیاری برای (N2ب )نامناس دائماً

خشک و  یدر نواح ژهویاز منطاق جهان، به یاریدر بس یکشاورز یخاک از مشکالت اساس تییایو قل یشور بودند.محدود کننده 

آن که شوری و (. با توجه به 21) وجود داردخاک  تییایو قل یمشکالت شور زی(. در استان خوزستان ن5) باشدیم خشکمهین

مربوط به  داتیتمه ستباییاستفاده، م دمور یاریروش آبفارغ از  ،باشدقلیاییت در هر سه روش آبیاری عاملی محدود کننده می

از  توانیهر منطقه، م یبرا یاریروش مناسب آب یرکارگیبا بهچنین هم .ردیمورد مطالعه انجام گ یخاک در اراض یشور تیریمد

 نمود. یریجلوگ یاریمخرب عوامل محدود کننده بر راندمان آب راتیتاث

 های مختلف آبیاریبرای روش های مختلف خاکسری Ci. مقادیر 8جدول 

یسطح یاریآب سری خاک ایقطره یاریآب  یباران یاریآب   

1 1/49  0/60  7/60  

2 9/50  7/80  2/68  

3 8/36  6/41  9/43  

4 6/27  0/28  9/29  

5 4/47  2/53  6/55  

 

 
 )الف(
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 )ب(

 

 
 )ج(

ای و ج( بارانی های آبیاری الف( سطحی، ب( قطرهروشبندی تناسب اراضی مورد مطالعه در دشت شهید رجایی برای . پهنه4شکل 

 .(میکربنات کلس تیمحدود s ،یزهکش تیمحدود w ت،ییایو قل یشور تیمحدود nنمادها: )

 

 

 های مختلف آبیاریمساحت و نحوه توزیع تناسب اراضی برای روش .9جدول 
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 رده تناسب

 آبیاری بارانی ایآبیاری قطره آبیاری سطحی

 سری خاک
مساحت 

(ha) 

 *نسبت

(%) 
 سری خاک

مساحت 

(ha) 
 سری خاک (%نسبت )

مساحت 

(ha) 
 (%نسبت )

1S - - - 2 8 4/0 - - - 

2S - - - 1 644 6/28 2 ،1 652 0/29 

3S 5 ،2 ،1 704 3/31 5 52 3/2 5 52 3/2 

1N 3 866 5/38 3 866 5/38 3 866 5/38 

2N 4 680 2/30 4 680 2/30 4 680 2/30 

 100 2250  100 2250  100 2250  مجموع

 یمساحت کل اراضرده تناسب مشخص برای روش آبیاری مورد نظر به یک های قرار گرفته در مساحت سری خاک یا خاک * منظور از نسبت،

 باشد.( میهکتار 2250) مورد مطالعه

 یدر سرنمایش داده شده است. بر این اساس،  5بندی تناسب اراضی در منطقه مورد مطالعه در شکل شماره در نهایت نقشه پهنه

 یاست اما در سر یو سطح یباران یاریآب از ترمناسب ایقطره یاریآب استفاده ازی( درصد از اراض 4/0هکتار، معادل  8) 2خاک کد 

 با سهیدر مقا نهیگز نتریمناسب یباران یاریاستفاده از آباراضی(  از درصد 6/99 معادل هکتار، 2242)  5و  4، 3، 1کد  هایخاک

 مطالعه مورد اراضی تناسب توانمی سطحی و ایقطره آبیاری جای به بارانی آبیاری اعمال در واقع با بود. یو سطح ایقطره یاریآب

نها راندمان آبیاری ت آبیاری بارانی بدون طراحی و اجرا صحیح، ممکن است نه کارگیریالبته به .بخشید بهبود توجهی قابل میزان به را

 براینیز طی پژوهشی اعالم کردند  (4الباجی و همکاران ) .باشد بلکه سبب ایجاد خساراتی گرددهای دیگر نداشته باالتری از روش

 تر است.ای و سطحی مناسباراضی شمال استان خوزستان، آبیاری بارانی نسبت به آبیاری قطره
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 های مختلف آبیاری.مورد مطالعه در دشت شهید رجایی برای روشبندی تناسب اراضی . پهنه5شکل 

 

 گیرینتیجه

های کشاورزی ایران دچار مشکالت مربوط به محدودیت منابع آب شرایط ویژه استان خوزستان که به عنوان یکی از پایه نظر به

ای هاین پژوهش با به کارگیری سیستم ارزیابی پارامتریک به بررسی تناسب اراضی دشت شهید رجایی خوزستان برای روش باشد،می

 مورد اراضی از هکتار 2242 در ،7/60 تا 9/29 بین آبیاری قابلیت شاخص با بارانی آبیاریبر اساس نتایج، مختلف آبیاری پرداخت. 

 معادل اراضی، از باقیمانده هکتار 8 در نیز ایقطره آبیاری .باشدمی آبیاری روش ترینناسبم اراضی، درصد 6/99 معادل مطالعه،

 و سطحی آبیاری هایروش از استفاده در اصلی کننده محدود املوع. باشدمی ترمناسب هاروش سایر به نسبت اراضی، درصد 4/0

 عواملبه  نیز خاک میکربنات کلسمقادیر زیاد  ایقطره آبیاری از استفاده در چنینهم. بود زهکشی و قلیاییت شوری، شامل بارانی

 اضافه گردید. کننده محدود

 یعنوان روش غالب در منطقه مورد مطالعه، به آبیاری بارانآبیاری سطحی، بهتوان با قاطعیت تغییر از نمی با وجود نتایج این پژوهش،

 آبیاری آب تیفیک تیمحدود ی و نیزاریآب روش رییتغ نهیهزمالحظات اقتصادی مربوط به چون مواردی همرا توصیه نمود؛ چرا که 

و اجرا دقت الزم صورت گرفته  یسو در طراح کیاز  ستباییم یباران یاریدر استفاده از آب عه حاضر بررسی نشده است.الدر مط

در  یرییتغ نیاتخاذ گردد. چن تییایو قل یاز جمله شور زاتیعوامل محدود تیرمدی منظورمناسب به داتیتمه گرید یو از سو

 ت.بازار متفاوت اس یکشاورزان و سازمانده یتر براشیب هیاول یهاهیمستلزم در دسترس بودن سرما یاریآب تیریمد یهاوهیش

 آبیاری روش خابانت در اراضی، تناسب نتعیی برای پارامتریک سیستم ارزیابی از استفاده که کرد تایید پژوهش این نتایجچنین هم

 .دهدمی افزایش را آبیاری روش هر با متناسب مساحت برآورد در دقت و بوده موثر متناسب

 گزاریسپاس

 .نمایندمی قدردانی خوزستان برق و آب سازمان کاربردی هایپژوهش دفتر مالی هایحمایت از مقاله این نویسندگان

 منابع مورد استفاده
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Land Suitability Assessment of Shahid Rajaei Plain of Khuzestan Province for Different 

Irrigation Methods Using Parametric Evaluation System 

 

Abstract 

Population growth and limited water and soil resources make it necessary to pay attention to the factors affecting food 

production, including the suitability of irrigation methods with agricultural lands. The aim of this study was to 

assessment land suitability for surface, drip and sprinkler irrigation methods based on parametric evaluation system 

in an area of 2250 hectares in Shahid Rajaei plain of Khuzestan. After analyzing soil properties, suitability maps for 

different irrigation methods were prepared using Geographic Information System (GIS). The results showed that for 

surface irrigation, 704 ha (31.3%) was marginally suitable (S3), 866 ha (38.5%) was currently not suitable (N1) and 

680 ha (30.2%) was permanently not suitable (N2). For drip irrigation, 8 hectares (0.4%) are highly suitable (S1), 644 

hectares (28.6%) are moderately suitable (S2), 52 hectares (2.3%) are marginally suitable (S3), 866 hectares (38.5%) 

were currently not suitable (N1) and 680 hectares (30.2%) were permanently not suitable (N2). For sprinkler irrigation, 

652 hectares (29%) are moderately suitable (S2), 52 hectares (2.3%) are marginally suitable (S3), 866 hectares (38.5%) 

are currently not suitable (N1) and 680 hectares (30.2%) were permanently not suitable (N2). According to the results, 

sprinkler irrigation with irrigation capability index 29.9 to 60.7 in 2242 hectares (99.6%) is preferable to other 

irrigation methods. Drip irrigation in 8 hectares (0.4%) was found to be the most suitable method. The main limiting 

factors in using all three irrigation methods include salinity, alkalinity and drainage and in drip irrigation, soil calcium 

carbonate was added to the limiting factors. 

 

Keywords: Sprinkler irrigation, Surface irrigation, Drip irrigation, Land suitability, Parametric evaluation system 

 

 


