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 استان گلستان
 

 3هحوذ عثذالحسیٌیٍ  2*، جَاد شْرکی1ًاز جاًسَزپری

 ةهّچـحان و ؿیـحان ٌكگاهدا ،ىضیعی و کكاورزي پایغارؾهّم زیـث داٌكکغه دکحؼي داٌكسّي1
  ةهّچـحان و ؿیـحان داٌكگاه اكحناد، و ىغیؼیث داٌكکغه داٌكیار2

 گؼگان ظتیؿی ىٍاةؽ و کكاورزي ؾهّم داٌكگاه ظاك، و آب ىٍِغؿی داٌكکغه آب، ىٍِغؿی گؼوه اؿحادیار3

 10/9/1396؛ جاریط پػیؼش:   3/2/1396جاریط دریافث: 

  چكیذُ

کك اورزان، دو  یًة  یآة يىتادنَ و ؾغم ىتادنَ ىسّزُا یاؿثدو ؿ یـَلاىٍؼّر ى ةَ یقجضل یًدر ا

ة ا  یجن ادف ی ؽير كاؿو آةاد، ةؼ اؿاس انگّ ةؼٌاىَ  يکكاورزان پٍتَ کار روؿحا یًآب، ة یلةؼٌاىَ جعن

صس و آب  ظلةؼ اؿاس قا یکغیگؼةا  یاؿثصامم از دو ؿ یرقغ. ؿپؾ ٌحا یظؼاص يا ةازه يپاراىحؼُا

 20ىعانؿ َ، جؿ غاد  ی ًا ي. ة ؼای غگؼد یـ َقغه ىلا یاريآة یًزى یؽانر کيتّد آب و ىىازاد، کاُف د

واكؽ در قِؼؿ حان آ  ك    یؼاز آب ؿغ وقيگ یكاؿو آةاد کَ ُيگ يىؽرؾَ پٍتَ کار  ىّزّد در روؿحا

پٍت َ ک اران،  یآة  زُايىتادنَ ىسّ یاؿثٌكان داد در کم، ؿ یرٌحا یـَقغه، اٌحعاب قغٌغ. ىلا یَجغػ

[ ُؽار ىح ؼ 36/47, 89/52ةؼاةؼ ةا ] ییٍی( ةا  صغ ةاال و پای)ىازاد آة یدر ىنؼف آة ییسؼ ةَ مؼفَ زّىٍ

 یٍ یُؽار ىحؼىکؿ ب و ک اُف در ىن ؼف زى [54/35, 66/42ةؼاةؼ ةا  ] یىکؿب و کاُف در کيتّد آة

 یـ حوؿ یه ؿ ّد ک ی ؽانى ک َ يةَ ظّر داقث ظّاُغ ىتادنَ ُکحار را ٌـتث ةَ ؾغم [40/6, 7ةؼاةؼ  ]

. در ک م، گ ؼدد¬یصف غ ى  ی ؽجّى ان ٌ یهی ّنى [82/56, 29/94جضث ىتادنَ ةؼاةؼ ةا ةازه ] يکار پٍتَ

 یلىٍسؼ ة َ جعن  جّاٌغ¬یپٍتَ کاران ٌـتث ةَ ؾغم ىتادنَ ى یًدر ة یآة يىتادالت ىسّزُا یاؿثؿ

 جّاٌغ یى یاؿثؿ یًدر ىنؼف آب و کاُف در کيتّد آب گؼدد اىا ا زّیی کاراجؼ آب از ٌلعَ ٌؼؼ مؼفَ

کك اورز از  يکاُف دُغ و در ةهٍغ ى غت ىٍس ؼ ة َ ظ ؼوج جؿ غاد یؽرا ٌ یاريپٍتَ كاةم آة یًزى یؽانى

   گؼدد. يکكاورز یثفؿان

 

 1آةاد ، پٍتَ، كاؿوىسّز آب ي،ا ةازه يةا پاراىحؼُا یجنادف یؽير ةؼٌاىَىتادنَ،  :یذیکل ّای ٍاشُ

                                           
 j.shahraki@eco.usb.ac.irٌّیـٍغه ىـئّل: *
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  هقذهِ

 از ةـیاريةاقغ.  ىی ظاورىیاٌَ ىٍعلَ در زیـث ىضیعی ىِو تىكک  زيهَ از آب کيتّد و ةضؼان

 آیٍغه در ىّزّد يُا ىضغودیث گؼفحً ٌؼؼ در ةغون ایؼان در آةی ىٍاةؽ ىنؼفکَ  ىؿحلغٌغ کارقٍاؿان

 يُ ا فؿانیث جّؿ ؿَ ةَ جّزَ ةا اظیؼ يُا ؿال در .آورد ةّزّد ظّاُغ ٌاپػیؼي  زتؼان و زغي ىكک ت

 در فام هَ ایً و یافحَ افؽایف ُا از آةعّان ةؼداري ةِؼه ٌؼخ و جسغیغ ٌؼخ ةیً فامهَ مٍؿحی و کكاورزي

 ىن ؼف ة ؼ کارقٍاؿ ان، ى غیؼیث ک َ ظّري ةَ اؿث. گؼدیغه ةیكحؼ پی در پی يُا ظكکـانی وكّع ادؼ

را  کكاورزي زيهَ از اكحنادي ةازده کو و ىنؼف پؼ ُاي ةعف در ىعنّماً ُا آةعّان آةی ىٍاةؽ ىٍعلی

 ة ا اي، جّؿؿَ جضّالت ؿؼآغاز در ظكک ٌّاصی زيهَ از کكّر ىٍاظق از ـیاري. ةؿازٌغ ىی كانٌ ظاظؼ

 اٌ غ ق غه ىّاز َ پای غار و کافی آب ىٍاةؽ ةَ دؿحؼؿی زيهَ از ىضیعی ظتیؿی جّزَ ىٍاةؽ كاةم رکّد

 جض ث را کك ّر پیكؼفث زؼیان در ىٍاظق ایً جّؿؿَ ةؼاي آىغه ةّزّد فؼمث ىـئهَ ایً کَ ظّري ةَ

ةا جّزَ ةَ ةضؼان کٌٍّی ىٍاةؽ آب در  (. ةٍاةؼای2008ً، ؿهیيان فال و زّان) اؿث داده كؼار زغي جادیؼ

جؼیً و ىضغود کٍٍغه جؼیً ٌِاده جّنیغ در ای ؼان، اُيی ث وی اه اي پی غا ک ؼده  ؾٍّان ىِو آب ةَ کكّر،

اؿ ث  ؿ ّد آورالت در کكاورزي ىضنّل پٍتَ یکی از ىضنّاز ظؼفی (. 2010ُائؼي و آؿایف، اؿث )

ىنؼفی زِان را ة َ  درمغ از آب کكاورزي 3کَ جّنیغ پٍتَ  ٌیاز آةی ةاالیی دارد ةَ ظّريکكث آن کَ 

 ای ؼان در ك غیو ةـیار يُا زىان از پٍتَ کكث(. 2008و ُيکاران،  فایتؼاگیيّدُغ ) ظّد اظحناص ىی

 جّنی غ ام هی كعب ؾٍّان ةَ ٌیؽ گهـحان اؿحان. اؿث ةّده ةّىی ٌّع از کكث ىّرد پٍتَ ركو و ىؿيّل

 زیؼکك ث پٍت َ در ای ؼان در ؿ ال زراؾ ی  ؿ عش .اؿ ث ة ّده ىؿ ؼوف ؿ فیغ ظ ي ؿؼزىیً ةَ پٍتَ

 ُ ؽار ُکح ار ؿ عش 180ة ّدن  دارا ة ا گهـ حان اؿ حان ک َ ةّده ُکحار ُؽار 380 ىؿادل 52-1351

 صانی در ایًاؿث.  ةّده رىعحهف کكّ يُا اؿحان ةیً در ىضنّل ایً کٍٍغه جّنیغ ةؽرگحؼیً، زیؼکكث

 روٌ غ گهـ حان اؿ حان در کكّر ة ّیاه کم در ىضنّل ایً زیؼکكث ؿعش اظیؼ يُا ؿال در کَ اؿث

 در ُکحار ُؽار 100 صغود ةَ 1392-93زراؾی  ؿال در آن زیؼکكث ؿعش کَ ظّريَ ةداقحَ  کاُكی

 يُا ؿ الدر  (. اىا2013 ،کكاورزي زِاد وزارت) اؿث رؿیغه گهـحان اؿحان در ُکحار ُؽار 9 و کكّر

ظّر كاةم  ةَ گهـحان در اؿحان یاهةَ و ،ىضنّل پٍتَ در ىٍاظق ىعحهف کكّر یغؿعش کكث و جّن یؼاظ

ک َ  جّنیغ ُؼ راُکاري ةؼاي زتؼان ایً کاُف نػا(. 2015و ؾـگؼي،  ةیارآ ) اؿث یافحَکاُف  یجّزِ

ة َ اف ؽایف  حؼیً ٌِاده جّنیغ ىی جّاٌغب در دؿحؼس کكاورزان ةَ ؾٍّان ىِيآکيتّد  یکی از دالیم آن

 کيک کٍغ. ؿّد آور ایً ىضنّل و جّنیغ ةِؼه وري 

 ىغیؼیث ةَ ىؼةّط ىـائم در زغیغ راُتؼد یک ؾٍّان ةَ کكاورزي، ةعف در آب ىتادنَ ؿیاؿث

 افؽایف کَ اؿث اُغافی ىسيّؾَ قاىم راُتؼد ایً. قّد ىی ىعؼح آةی  کو قؼایط در ویاه ةَ آب ىٍاةؽ

 از یکی کكاورزي ةعف ایٍکَ ةَ جّزَ ةا. دارد پی در را آب ىٍاةؽ پایغاري و صفاػث ةِتّد وري،  هةِؼ
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 صسو اج ف از جّاٌغ ىی آب وري ةِؼه در افؽایف ُؼگٌَّ اؿث، آب کٍٍغه ىنؼف ُاي ةعف ةؽرگحؼیً

 يةؼا ییفضا سادیا کَ ُغد یى ٌكان کكّرُا از یةؼظ جسارب. کٍغ زهّگیؼي ٌِاده ایً از زیادي

 ؿثُا چانف ًیا ةؼ غهتَ يةؼا ُا روش ًیؼجؼیػپ اٌؿعاف و ًیکاراجؼ از یکی آب، ؿحغ و داد و ىتادالت

 در آن ییکارا میدن ةَ آب ىتادالت ىعحهف يُا  ؿیاؿث ؼ،یاظ يُا دَُ در(. 2009دوریچ و راةیٍـّن، )

 کؼده غایپزِان جّؿؿَ  ظكک  يَیٌ و ظكک ىٍاظق در اهیو ةَ ایدٌ در آب کيتّد ىـئهَ ةا ةؼظّرد

 اىکان جا اؿث قغه ةاؾخ کكاورزان ًیة ىتادنَ و ؿحغ و داد ؿیاؿث(. 1999دراگّن و گهیـّن، ) اؿث

 ىنؼف را يکيحؼ آب ـحو،یؿ ًیُيچٍ و قغه فؼاُو ةاالجؼ ارزش ةا ىنارف در ىازاد آب از اؿحفاده

 يا  کحاةعاٌَ ىلانَ در( 2013) ویک(. 2004ُّپ،  ؛1998الٌغري،  ؛1995رزوگاٌث و ُيکاران، ) کٍغ

 صّضَ در ویاكه يؿازگار و آب ىتادالت ىعانؿَ ةَ ا،یاؿحؼان در آب اؿثیؿ و یظكکـان ٌام ةا ظّد

 ةَ صّضَ، ًیا صاضؼ صال و گػقحَ یظكکـان يادآوری ةا ىلانَ ًیا. پؼداظث ایاؿحؼان ٍگیدارن يىؼ

 ةا ىلاةهَ اةؽار کی ؾٍّان ةَ آب تادالتى یازحياؾ و ياكحناد ،یعیىض ـثیز يُا  ٍَیُؽ وفّایغ 

(، ادؼةعكی 2007جضلیق نّ و ُيکاران ) در. ثپؼداظ ایاؿحؼان در ویاكه ؼاتییجغ و آب کيتّد ،یظكکـان

جضث جغػیَ ؿغ  اینّة و آفحاةگؼدان زّ، گٍغم، ؾيغه ىضنّالتکاقث  ةا ىتادنَ در ىؽارع ؿیاؿث

ٌحایر آٌِا ٌكان داد ؿیـحو جضث  ةؼرؿی كؼار گؼفث. ىّردداٌکیً در صّضَ رودظاٌَ ؿّئیفث کاٌادا 

 ]80/15, 90/17 [ُؽار ىحؼىکؿب ةا ؿّدي ةؼاةؼ ةا  ]951, 959 [ؾغم ىتادنَ ىنؼف آةی ةؼاةؼ ةا ؿیاؿث

, 787[ىتادنَ، ىنؼف آةی ةؼاةؼ ةا  ؿیاؿثکَ ةا صفغ ؿّد ؿیـحو در  ىیهیّن دالر کاٌادا، در صانی

 ]173, 215[ىتادنَ ىٍسؼ ةَ ىازاد آةی ةؼاةؼ ةا  ؿیاؿثا ٌحیسَ گؼفحٍغ ِآٌُؽار ىحؼىکؿب دارد.  ]736

ةؼٌاىَ ریؽي  انگّ(، در ىعانؿَ ظّد ةا کارةؼد 2014قّد. ُيچٍیً نی و ُيکاران )ُؽار ىحؼىکؿب ىی

فازي در ؿیـحو کكاورزي در صّضَ رودظاٌَ ژاٌگ چیً کَ کاقث ؾيغه ىضنّالت ذرت،  جنادفی

, 99876[ؾغم ىتادنَ، ؿیـحو ةَ ىیؽان  ؿیاؿثایً ٌحیسَ رؿیغٌغ کَ جضث  پٍتَ و گٍغم اؿث. ةَ 

ُؽار دالر اىؼیکا در  ] 5672, 22056[کٍغ، و ؿّدي ىؿادل  ُؽار ىحؼىکؿب آب ىنؼف ىی ]90631

ىتادنَ ىنؼف ؿیـحو ىنؼف آةی ةؼاةؼ ةا  ؿیاؿثکَ جضث  ُکحار را دارد، در صانی ]27812, 43471[

ُکحار را داراؿث.  ]26249 , 38006[ر ىحؼىکؿب ةا صفغ ُيان ؿّد، در ُؽا] 73131,  81637[

ةٍاةؼایً ٌحیسَ گؼفحٍغ، ىتادنَ جضث ایً قؼایط، ىٍسؼ ةَ ىازاد آةی یا مؼفَ زّیی در ىنؼف آةی 

 ىعحهف ؿعّح در آب ؿحغ و داد و ىتادنَ جضثُؽار ىحؼىکؿب ىی قّد.  ]8994, 26754 [ ىؿادل ةا

 ةا ىنارف ةَ آب ثیىضغود ةا ىٍاظق در اهیو ةَ کَ کٍغ سادیا را يىازاد آب ٌغجّا یى رودظاٌَ انیزؼ

 يُا آب يُا پؼواٌَ ىسّز ىتادالت یةؼرؿ ةَ( 2014) ّیةؼوزو و پاالزا. اةغی لیجعن ةاالجؼ ارزش

 و ایاؿحؼان در يکكاورز چاه از يجؿغاد در یاضیر يؽیر  ؿیاؿث انگّ ةا آب ىٍاةؽ ثیؼیىغ در یٍیؼزىیز

 ةّدن کارآىغ ةؼ آٌِا ریٌحا. پؼداظحٍغ کكاورزان ًیة یآة يىسّزُا ىتادالت يُا  ٍَیُؽ ىلغار و ؽیجّز
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 ةَ و ىتادنَ ؿیاؿث ُؼ يازؼا ازپیف  ىِو ٌکحَ اىا. دارد دالنث آب  ٍَیةِ ىنؼف در ىتادنَ ؿیاؿث

 ؿیاؿث ًیا يازؼا از صامم ریٌحا و یادؼةعك یةؼرؿ کكاورزان، ًیة یآة يىسّزُا يگػار  اقحؼاك

 (.2007 نّ و ُيکاران،) اؿث

 ُـحٍغ رو ةَ رو آن ةا ظّد ازیٌ ىّرد آب ًیجاى ىٍتؽ ةا ارجتاط در کكاورزان کَ یىكکه یظؼف از

 ؾغم و یٌگؼاٌ ةا کكاورزان اغهب نػا ةاقغ،  یى ةؼف و یةارٌغگ ؽانیى ةَ ىٍتؽ ًیا غیقغ یواةـحگ

 جّؿط قغه افثیدر یآة يىسّزُا کَ چؼا ـحٍغُ ىّازَ اؿحفاده ىّرد ىٍتؽ از آب ؾؼضَ ثیصحي

 ،يکكاورز ٍغیفؼا در. دارد( رودظاٌَ ای ؿغ چاه،) ىٍتؽ یآة ؾؼضَ ؽانیى ةا ویىـحل ارجتاط كانیا

 كانیا ؾ وه ةَ. ةاقٍغ داقحَ یآگاُ كانیُا  ثیفؿان يةؼا افحَی لیجعن آب ؽانیى از غیةا کكاورزان

 نؽوم مّرت در ةحّاٌٍغ جا ٌكّد ًیجأى اؿث ىيکً آٌِا ةَ قغه هداد وؾغه آب از ىلغار چَ ةغاٌٍغ غیةا

 قغه داده وؾغه ىلغار اگؼ. دٍُغ کاُف را ظّد يُا ثیفؿان جّؿؿَ ای و کؼده َیجِ جؼ  گؼان ىٍتؽ از را آب

 ـحویؿ یضؼردُ ةَ ىٍسؼ لیجعن ؾغم و افحَی فیافؽا ـحویؿ ظانل ؿّد اةغ،ی لیجعن ٍغهیآ در

 ةؼ ؾ وه آن در کَ کٍغ سادیا را یظؼص غیةا ؼیىغ ث،یصحي ؾغم وزّد ٍُگام در ًیةٍاةؼا. قغ ظّاُغ

 قغه اٌسام لاتیجضل اکذؼ در کَ اؿث یصان در ًیا .گؼدد ٍَیكیة ؽیٌ ـحویؿ ؿّد آب، کارآىغ لیجعن

 ًیا ةؼ. اؿث قغه گؼفحَ غهیٌاد ىّزّد يُا صحيیث ؾغم کكاورزي، ةعف در آب ثیؼیىغ ٍَیزى در

 و آب ىٍاةؽ لیجعن و ثیؼیىغ يؼیگ  ویجني در آب ؾؼضَ انیزؼ ثیصحي ؾغم گؼفحً ٌؼؼ در ،اؿاس

ةکؼ و  ؛1996)وجؾ،  اؿث يضؼورو ىعانؿات ىؼجتط ةَ جعنیل آب  آب ىتادالت ؿیاؿث ؾيهکؼد

 ًیةٍاةؼا(. 2016و  2014نی و ُيکاران  ؛2007نّ و ُيکاران  ؛2000زٍکیٍؽ و نٌّغ  ؛1996ُيکاران 

 و يگػار  اقحؼاك ةَ ریٌحا ىّرد در یةؼرؿ و قیجضل ،یرؿي ةازار کی میجكک زا كتمدر ىسيّع، 

 ییزّ  مؼفَ جهفات، کاُف زِث در یؾيه راُکار کی ؾٍّان ةَ کكاورزان ًیة یآة يىسّزُا ىتادالت

 اىؼ ًیا. اؿث يضؼور ياىؼ آب يةؼا ةاالجؼ ارزش ةا کٍٍغه  ىنؼف يةؼا آب لیجعن ةاز و آب در

 در ظنّص ةَ آب ًیجاى از کكاورزان يةؼا كحؼیة ٍانیاظي قغن فؼاُو و آب ىنؼف دةِتّ در ًیُيچٍ

ي اظیؼ در ُا ظكکـانی ةا جّزَ ةَ ةَ جّزَ ةا ًیةٍاةؼا. ةاقغ  یى يضؼور و ىؤدؼ اریةـ یظكکـان طیقؼا

ةا جّزَ  ن وقِؼؿحا یًپٍتَ در ا یث کكثاُي یؽدر ىنؼف آب و ٌ ییزّ نؽوم مؼفَو   ىٍعلَ آ  ك 

ي ُا ؿیاؿثىلایـَ و  یةؼرؿ پاوُف، ًیا از ُغف کكاورزان، ًیة یآة يىسّزُا ىتادالت ىٍافؽ َة

آ  ك  ةا در  قِؼؿحان ةیً پٍتَ کاران روؿحاي كاؿو آةاد یآة يىسّزُا ىتادنَ و ؾغم ىتادنَفؼضی 

 ةاقغ.   ؾغم صحيیث زؼیان آب در دؿحؼس ىی ٌؼؼ گؼفحً
 

 ّا هَاد ٍ رٍش

 ؿیاؿثکكاورزان، دو  یآة يىتادنَ ىسّزُا ؿیاؿثدو  یـَىلا یٍؼّر ةؼرؿى ةَ یقجضل یًا رد

 يا ةازه يُا ةا پاراىحؼ یجنادف یؽير ةؼٌاىَ انگّؾغم ىتادنَ و ىتادنَ ةؼ اؿاس  یـحوآب جضث ؿ یلجعن
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 یَآب ةؼ پا یلدوم جعن یؽمؾغم ىتادنَ و ىکاٌ یـحوآب در ؿ یلاول، جعن یؽمقغ. ىکاٌ يؿاز انگّ

اؿث کَ در  جؼي  یكؼفحَپ يُا یک( از جکTSPٍاي ) دو ىؼصهَ یجنادف یؽير ىَةؼٌا انگّ. ىتادنَ اؿث

 يدارا ي،ا دو ىؼصهَ یظع یؽير  ةؼٌاىَ انگّ(. 2000)ُاٌگ و نّکاس،  رود  یىٍاةؽ آب ةَ کار ى یؼیثىغ

ه ةغؿث آىغ یؼصم قغه و ؿپؾ كـيث دوم، ةا جّزَ ةَ ىلاد انگّدو كـيث اؿث. اةحغا كـيث اول 

ىؼةّط ةَ ىؼصهَ  یياتجا اةحغا جني کٍغ یمتؼ ى یةَ ٌّؾ انگّ. در واكؽ گؼدد یىؼصهَ اول صم ى يةؼا

ىعانؿَ  یًدر ا .(2005 زکؼي و ایـحؼ،) قّد یآن، كـيث دوم ةؼرؿ یراول گؼفحَ قّد و ةا جّزَ ةَ ٌحا

 يا دو ىؼصهَ یادفجن یؽير  ؿیاؿث انگّ یکةغون ىتادنَ ةا  یؽمىکاٌ يآب ةؼا یلاةحغا ىـئهَ جعن

(TSPَة ) قغ: يؿاز انگّ یؼمّرت ز 

 ؾغم ىتادنَ:  ؿیاؿث يؿازانگّ( 1

(1.1) 

 

 (1.2)  

(1.3) 

(1.4)  

(1.5) 

(1.6) 

(1.7)  

                                        

، ق ّد یصغاکذؼ ى یـحوظانل کم ؿٌاؾتارت اؿث از ؿّد  J یؿٍیجاةؽ ُغف ي ؾغم ىتادنَ انگّکَ 

Bi  یافحَ، یلُؼ واصغ آب جعن يظانل ُؼ کكاورز ةَ ازاٌاؿّد Xi ؼ  يىنؼف آب ؿاالٌَ ُغف ة ؼا ُ

ص غاکذؼ  Ximaxام،  iک ارةؼ  يىسّز آب ؿاالٌَ ةؼا Wiام، iکارةؼ  يؿاالٌَ ةؼا یآة یازصغاكم ٌ Uiکارةؼ، 

کيتّد آب Pj،  Yijةَ آب جضث اصحيال  یـحوؿاالٌَ ؿ یکم دؿحؼؿ Qjام، i کارةؼ  يؿاالٌَ ةؼا یآة یازٌ

 انگ ّ ی ً. اةاق غ یى  Qjةَ آب ةؼاةؼ  یـحوکم ؿ یدؿحؼؿ یٌكغه اؿث وكح یًجأى Xi یؼؿاالٌَ کَ ىحغ

 انگ ّ يُا یثةَ ىضغود زَةغون ىتادنَ آب را ةا جّ یـحوکَ ؿ ةاقغ  یى یجنادف یؽير ةؼٌاىَىؼصهَ اول 

کَ ىن ؼف آب ُ ؼ کك اورز ة َ  کٍغ  یى یانؾغم ىتادنَ ةةؼٌاىَ در  انگّاول  یث. ىضغودگیؼد یدر ٌؼؼ ى

کَ ىنؼف آب ُؼ کكاورز از ص غاکذؼ  کٍغ  یى یانة یؽٌ انگّدوم  یث. ىضغودقّد  یىسّز آب او ىضغود ى

آب را در م ّرت ؾ غم  یلجعن  ؿیاؿ ث، انگ ّؿّم  یثاؿث. ىضغو يةا آن ىـاو یااو کيحؼ  یآة یازٌ

چِ ارم  یثظ ّد را دارد. ىض غو یز ىسّز آة ُؼ کكاورز فلط صق اؿحفاده ا یؼا. زدُغ ىیىتادنَ اٌؿکاس 
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ؾغم ىتادنَ ىضغود  ةؼٌاىَ در یـحوآب ؿ یةَ آب ةَ کم دؿحؼؿ یـحوؿ یکَ کم دؿحؼؿ کٍغ یى یانة

 .قّد  ىی

 

 ىتادنَ: ؿیاؿث يؿاز انگّ( 2

(2.1)  

 

 

(2.2)  

(2.3)  

(2.4)  

  (2.5 )                        

(2.6)  

(2.7)  

(2.8) 

 

 یـ حوصس و ک م ىن ؼف آب ؿ االٌَ ؿ ی ا Zالت، ةَ مّرت صغاكم ک ؼدن ىتاد ؿیاؿثُغف در  

ص غاكم  ی اىتادن َ ةؽرگح ؼ  ؿیاؿ ثجض ث  یـحوکَ ؿّد کم ؿ کٍغ  یى یاناول ة یث. ىضغودةاقغ  یى

کَ ىل غار آن از ص م ج اةؽ  (Jopt)ؾغم ىتادنَ ةاقغ  ؿیاؿثجضث  یـحوؿ یٍَؿّد ةِ یيوىاکؽ يىـاو

ک َ ىن ؼف آب  کٍ غ  یى  یاندوم ة یثىضغود. آیغ  یدنَ ةَ دؿث ىقغه در صانث ؾغم ىتا یٍَُغف ةِ

ىسّز داده قغه ةَ  یؽانکم ى یهَةهکَ ةَ وؿ قّد  يیجّؿط ىسّز ُؼ کكاورز ىضغود ٌ یگؼد یـحو،کم ؿ

ةَ آب ة َ ک م  یـحوؿ یکَ کم دؿحؼؿ کٍغ  یى یانؿّم ة یث. ىضغودگؼدد  یکم کكاورزان ىضغود ى

ک َ  دارد  یى  ی انة ی ؽٌ انگّچِارم  یث. ىضغودقّد  ىیتادنَ ىضغود ى ؿیاؿثدر  یـحوآب ؿ یدؿحؼؿ

ف ؼض   اؿ ث. يةا آن ىـاو یااو کيحؼ  یآة یازىتادنَ از صغاکذؼ ٌ ؿیاؿثدر  یؽىنؼف آب ُؼ کكاورز ٌ

ؿ ّد  ی اٌگؼة ی ب{کَ ة َ جؼجJopt,Xiopt,Yijoptمّرت } )انف( ةَ انگّکَ راه صم ؾغم ىتادنَ  قّد  ىی

ُؼ کكاورز و کيتّد آب ؿاالٌَ ُؼ کكاورز در ؿ ال  يةؼا یٍَىنؼف آب ؿاالٌَ ةِ و،یـحؿ یٍَظانل ةِ

)ب( ةؼاة ؼ ة ا  َىتادن َ، ىؿادن  ؿیاؿثکَ راه صم  قّد  ىیاگؼ فؼض  یًظكک، ٌؼىال و جؼ ةاقغ. ُيچٍ

{Zopt,Xi*opt,Yij*optَةاقغ کَ ة } ىتادن َ،  ؿیاؿ ثجض ث  یـ حوک م ىن ؼف آب ؿ ی اٌگؼة یبجؼج

ُؼ کكاورز و کيتّد آب ؿاالٌَ ُؼ کكاورز در ؿ ال ظك ک، ٌؼى ال و ج ؼ  يب ؿاالٌَ ةؼاآ یٍَىنؼف ةِ
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از کـ ؼ  انگ ّ یظؼوز  آب ُؼ کكاورز کَ از پؾ یؾتارجٍغ از ىنؼف واكؿ ،Ai یؼىحغ یً. ُيچٍةاقغ  یى

. ص ال Ai= Xi-Yiو ةؼاةؼ اؿث ة ا:  یغآ یکيتّد آب ُؼ کكاورز ةغؿث ى یؼىنؼف ُغف و ىحغ یؼدو ىحغ

-Zopt=∑(Xi} ةؼاة ؼ ةاق غ ة ا کٍغ  یدر صانث ؾغم ىتادنَ ىنؼف ى یـحوکَ ؿ يا صسو آب ؿاالٌَاگؼ 

∑PjYij)ىتادن َ ةؼاة ؼ ة ا  ؿیاؿ ثجض ث  یـحو{ و اگؼ کم ىنؼف آب ؿZopt ،م ّرت  ی ًدر ا ةاق غ

 ؿیاؿ ثى ّرد اٌحؼ ار از ىن ؼف آب جض ث  ییز ّ  جفاوت آب ىازاد و در واكؽ مؼفَ یؽانى یا یادؼةعك

آب  ی ؽانقاظل در واك ؽ ى یً(. ا2007 نّ و ُيکاران،) ةاقغ  ىی {ψopt-Zopt=∆Zopt} ةؼاةؼ ةا ىتادنَ

ىازاد آب رُا  اقحًکَ در مّرت د دُغ  یکؼده و ٌكان ى یـَىازاد در صانث ىتادنَ را ةا ؾغم ىتادنَ ىلا

در ىٍعل َ ى ّرد ىتادن َ  یَةؼ پا یلةّدن جعن ةَ کارآىغ جّان یىتادنَ، ىؿاز و کار  جضث یـحوقغه ؿ

 ةؼد.  یىعانؿَ پ

  

 ها جوع آوری داده

ق ؼ   یهّىحؼيک 5آ  ك  و صغود  یقيال قؼك یهّىحؼيک 45در اؿحان گهـحان و در  یؼؿغ وقيگ

 ی ثو ػؼف ی َاون یاؿث. ظؼاص  یغهگؼگاٌؼود اصغاث گؼد یؽصّضَ آةؼ یآةؼاَُ امه يقِؼ اٌتارانّم ةؼ رو

 ة ّدهدرم غ پٍت َ  40درمغ غ  ت و  60 يقتکَ ؿغ ةؼا یاريآة يُا جّان ؾتّر آب کاٌال یؽو ٌ یوجٍؼ

جضث پّقف کك ث غ  ت و  ی،ُکحار از اراض 12600 ةایـث یُؽار ُکحار قتکَ ى 21از ىسيّع  یؿٍی

 12400صغود  یؼؿغ وقيگ یاري. در صال صاضؼ صغاکذؼ جّان آةیؼدکكث پٍتَ كؼار گ یؼُکحار ز 8400

 خدرمغ پٍت َ( جّؿ ط کك اورزان ةاؾ  40درمغ غ ت و  60ث )کك يانگّ یثُکحار اؿث کَ ؾغم رؾا

ىّز ب ٌلن ان  یاري،و اظح ل در آة یؼيدرگ یسادکاىم ىضنّالت قغه و ؾ وه ةؼ ا یاريؾغم اىکان آة

روؿحاي كاؿو آةاد ٌی ؽ در پ اییً دؿ ث و در ؿ اصم چ ق ؿ غ ك ؼار گؼفح َ اى ا در  .قّد یىضنّل ى

ٌؽوالت آؿياٌی و ؾؼض َ ٌاک افی آب ؿ غ، ة ا ىك ک جی ة ؼاي ي اظیؼ کكاورزان، ةغنیم کاُف ُا ؿال

آةیاري ىضنّالت ظّد ةَ ویاه ةؼاي کاقث ىضنّل پٍتَ ةغنیم ٌیاز آةی ة االي آن ىّاز َ ُـ حٍغ و از 

ظؼفی  ةغنیم ىؽیث ٌـتی کاقث ىضنّل پٍتَ در ىٍعلَ، فؼوش ظّب ىضنّل و ؿازگاري کك اورزان 

نگّي کكث ىعاةق ةا ظؼاص ی اونی َ ؿ غ رؾای ث ٌك غه اؿ ث. از دیؼةاز ٌـتث ةَ کكث ایً ىضنّل، ا

ةٍاةؼایً، ىكک ت فؼاواٌی ةؼاي آب رؿاٌی در روؿحاُاي جضث جغػیَ ؿغ وق يگیؼ ةعن ّص در فن ّل 

ي ُ ا ظكک ةّزّد آىغه اؿث. در ایً جضلیق، جياىی ىؽارع جضث جغػیَ ؿغ وق يگیؼ ى ی ةاق ٍغ. داده

ایـحگاه كؽاكهی واكؽ در ةاالدؿث ؿغ وقيگیؼ و از ؿ ازىان آب  ي دتث قغه درُا ةارٌغگی و  دةی از داده

ي جّنیغ ىضنّل پٍتَ، ُا ي اكحنادي ُيچّن ُؽیٍَُا ىٍعلَ اي اؿحان گهـحان زيؽ آوري گؼدیغ. داده

 1395كیيث ىضنّل پٍتَ و ٌیاز آةی ىضنّل پٍتَ از زِاد کكاورزي قِؼؿحان آ  ك  ةؼاي ؿال پای َ 

ز از قؼکث آب ةؼان ي ؾيهکؼد و ىسّز آب جؿهق گؼفحَ ةَ ُؼ کكاورُا ، دادهآوري گؼدیغ. ُيچٍیً زيؽ
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صان ث ٌؼى ال و  ی،ةغؿث آوردن اصحيال وكّع ظكکـ ان يةؼا یًُيچٍآوري گؼدیغ.  ؿغ وقيگیؼ زيؽ

ة ؼ ظكک، ٌؼىال و ج ؼ  يُا  ؿال غدرم 1361-95ي ُا در ظی ؿال یةارٌغگ يُا ةؼ اؿاس داده یجؼؿان

 ؿ ال درمغ، 23 ظكک ؿال ةا ییرو روةَ اصحيال ؽانیىکَ  ظّري َ گؼدیغ ةَىضاؿت SPIصـب قاظل 

ىّكؿیث ؿغ وقيگیؼ ةؼ روي  (1دؿث آىغ. در زیؼ، قکم )َ ة درمغ 15 ىؼظّب ؿال و درمغ 62 ٌؼىال

 .دُغ را در ىٍعلَ ىّرد ىعانؿَ ٌكان ىیرودظاٌَ گؼگان رود و ىّكؿیث روؿحاي كاؿو اةاد 
 

 
 ًقشِ هٌطقِ هَرد هطالعِ  تر رٍی آتادگیر ٍ رٍستای قاسن هَقعیت سذ ٍشو: 1 شكل

 

 ًتایج 

 ةا ؿغ ةؼان  آب ًیىـئّن. اؿث آةی پٍتَ كاؿو آةاد کكاورزان انیى ؾيغه کكث قغه در ىضنّل

 ُؼ ةَ یآة ىسّز کكاورز، کكث كاةم یزراؾ ًیزى ؽانیى و ىضنّل ُؼ یآة ازیٌ و کكث ٌّع ةَ جّزَ

 ُؼ بیجؼجً یةغ. قّد یى اٌسام ىسّز ًیا ظتق ؼة آب ویجلـ واكؽ در و غدٍُ  یى کكاورزان از کغام

 ُؼ یآة ىسّز گؼفحً ٌؼؼ در ةا. اؿث کكث دفحؼچَ يدارا ؿغ، ةؼان آب قؼکث ةا كؼارداد ظتق کكاورز

 اصحيال ةَ جّزَ ةا ؽیٌ و کكث ؼیز ؿعش و ٌّع ةَ جّزَ ةا او یآة ازیٌ يویٍیى و يویىاکؽ و کكاورز

 ؿال درمغ، 23 ظكک ؿال ةا ییرو روةَ اصحيال ؽانیى) ىؼظّب، و ٌؼىال ظكک، یةآ ؿال رظغاد

 یاضیر يؽیر ةؼٌاىَ  انگّي جّؿط دؿحؼس در انیزؼ ؽانیى ،(درمغ 15 ىؼظّب ؿال و درمغ 62 ٌؼىال
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 يُا صم راه( 1) زغول. قغ زده ًیجعي، انیزؼ ٍانیاظي ؾغم جضث ىتادنَ ؾغم و ىتادنٌَؼام  دو در

 ُؼ يةؼا (Xi) آب ىنؼف ؼیىلاد زغول، ًیا در .دُغ ىی ٌكان را ىتادنَ ؾغم ؿیاؿث از آىغه ةغؿث

ؿال ظكک، ٌؼىال و  ةا ىّازَِ در (Yi) کكاورز ُؼ يرو فیپ آب کيتّد ؽانیى ،در ؿال کكاورز

 يرو فیپ آب کيتّد کـؼصامم از ( Ai) کكاورز ُؼ آب یواكؿ ىنارف و ًیىؿ اصحيال جضث ىؼظّب

 درةِیٍَ  آب ىنؼف ىذال يؼاة. اؿث قغه ارائَ ىکؿب ىحؼ ُؽار صـب ةؼ ىتادنَ ؾغم ؿیاؿث جضث او

در  ىحؼىکؿب ُؽار 15 ةؼاةؼؾغم ىتادنَ،  جضثکكث ىی کٍغ پٍتَ آةی دو ُکحار کَ  (X1) اول کكاورز

 ظكک ؿال ةا کكاورز ًیا اگؼ ىؼظّب، و ٌؼىال ظكک، يُا ؿال رظغاد اصحيال ةَ جّزَ ةا. اؿث ؿال

 کيتّد ىکؿب ىحؼ ُؽار 18/4 ؽانیى ،صانث ًیکيحؼ در و 55/7 ؽانیى صانث، ًیكحؼیة ، درقّد ىّازَ

 کيتّد ؿیاؿثجضث ایً  ىؼظّب و ٌؼىال يُا ؿال ةااو  َىّازِ مّرت در اىا داقث ظّاُغ( Y1) آب

صغ  در کكاورز ًیا يةؼا ظكک فنم در( A1) آب یواكؿ ىنؼف ًیةٍاةؼا .کؼد ٌعّاُغ جسؼةَ را یآة

 ىحؼ ُؽار 82/10 ةا ةؼاةؼ ظكک ؿال در صغ ةاالي زؼیان در دؿحؼس، در و 45/7 ؽانیى ییً زؼیان،پا

در صغ ةاال و  او ىنؼف داقث ٌعّاُغ یآة کيتّد چّن ىؼظّب و ٌؼىال فنم در و ةاقغ  یى ىکؿب

 ؿیاؿث در کكاورزان ؼیؿا يةؼا میجضه ًیا. ظّاُغ ةّد ىکؿب ىحؼ ُؽار 15 ةا ةؼاةؼپاییً ىیؽان ةِیٍَ 

در کكاورزان پٍتَ کار  ىتادنَ ؾغم ؿیاؿث جضثؿیـحو  کم، درةٍاةؼایً . دارد ىنغا ٌیؽ  ىتادنَ ؾغم

 ىحؼ ُؽار ]= 45/513Ψnt, 50/543[کيحؼیً صغ و ةاالجؼیً صغ ةؼاةؼ ةا  ؽانیى ةَ ،كاؿو اةادروؿحاي 

  ]50/68, 40/72  [ةازهةا  جّاٌغ ىلغار زىیٍی ةؼاةؼ ىیؽان ىنؼف آب ىی کَ ایًدارد  آب ىنؼف ىکؿب

Lnt = فنم یظ در ىتادنَ ؾغم ؿیاؿث در ىؽارع کم ًیُيچٍ آةیاري کٍغ. ؿیاؿثرا جضث ایً ُکحار 

 ىّازَ ىکؿب ىحؼ ُؽار = Ynt ]40/159 ,287 [ ل ةا ةازهىؿاد یآة کيت ّدةیكحؼیً و کيحؼیً  ةا ،ظكک

 ؿیاؿث ىلغار جاةؽ ُغف) ـحویؿ کم دؿّ ؾغم ىتادنَ یؿٍی ؿیاؿثدر  ُغف جاةؽ ؽانیى. قغ ظّاٍُغ

 در مّرت ةؼوز کيحؼیً و ةاالجؼیً ىیؽان ىنؼف آب ىؿادل ةا جضث صامم از کكث پٍتَ( ؾغم ىتادنَ

]29/94 ,82/56[ Jnt = پٍتَ ( ىیؽان زىیً 1ُيچٍیً ٌيّدار ) .ةّد ظّاُغدر ایً روؿحا  جّىان ّنیهیى

ةا جّزَ ةَ ظكک، ٌؼىال و ىؼظّب ةؼاي ُؼ ىؽرؾَ را مّرت ىّازَِ ةا ُؼ یک از فنّل  دركاةم آةیاري 

ؾغم  ؿیاؿثجعنیل آب جضث ٌحایر صامم از  دُغ. ٌكان ىیةَ اب جعنیل یافحَ ةَ ُؼ کكاورز 

 ؼار گؼفحَ اؿث.ك (1ٌيّدار )و  (1)در زغول  كاؿو آةادروؿحاي  ةیً کكاورزان پٍتَ کارىتادنَ 
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 عذم هثادلِ )ّسار هتر هكعة( سیاستتحت رٍستای قاسن آتاد تیي کشاٍرزاى پٌثِ کار تخصیص آب  :1 جذٍل

 ىؽرؾَ

(i) 

 ؿعش
 زیؼکكث

 ُغف ىنؼف
Xi± 

Yi - 

 ظكک
Yi+ 

 ظكک
Yi ± 

 ٌؼىال
Yi± 

 ىؼظّب
Ai- 

 ظكک
Ai+ 

 ظكک
Ai± 

 ٌؼىال
Ai± 

 ىؼظّب

1 2 15 4.18 7.55 0 0 7.45 10.82 15 15 

2 4 30 8.35 15.11 0 0 14.89 21.65 30 30 

3 2 15 4.18 7.55 0 0 7.45 10.82 15 15 

4 6 45 12.53 22.66 0 0 22.34 32.47 45 45 

5 3 22.50 6.26 11.33 0 0 11.17 16.24 22.50 22.50 

6 6 45 12.53 22.66 0 0 22.34 32.47 45 45 

7 1 7.50 2.09 3.78 0 0 3.72 5.41 7.50 7.50 

8 4 30 8.35 15.11 0 0 14.89 21.65 30 30 

9 3.50 26.25 7.31 13.22 0 0 13.03 18.94 26.25 26.25 

10 2.50 18.75 5.22 9.44 0 0 9.31 13.53 18.75 18.75 

11 7 52.50 14.61 26.43 0 0 26.07 37.89 52.50 52.50 

12 5 37.50 10.44 18.88 0 0 18.62 27.06 37.50 37.50 

13 2.50 18.75 5.22 9.44 0 0 9.31 13.53 18.75 18.75 

14 4.50 33.75 9.39 16.99 0 0 16.76 24.36 33.75 33.75 

15 7 52.50 14.61 26.43 0 0 26.07 37.89 52.50 52.50 

16 5 37.50 10.44 18.88 0 0 18.62 27.06 37.50 37.50 

17 2 15 4.18 7.55 0 0 7.45 10.82 15 15 

18 4 30 8.35 15.11 0 0 14.89 21.65 30 30 

19 3 22.50 6.26 11.33 0 0 11.17 16.24 22.50 22.50 

20 2 15 4.18 7.55 0 0 7.45 10.82 15 15 

 ي جضلیقُا ىاظػ: یافحَ

 

 يىسّزُ ا يػارگ   اقحؼاك ةَ و ىتادنَ ؿیاؿث جضث یاضیر انگّ ةَ ىؼةّط يُا  صم راه( 2) زغول

 ىك عل ریٌح ا ة َ جّز َ ة ا. دُغ ىی ٌكانزؼیان آب را  ثیصحي ؾغم صانث در را کكاورزان ًیة یآة

 ية ؼا ،ؿیاؿ ث ًی ا ظتق. اؿث کؼده ؼییجغ ،ىتادنَ ؿیاؿث جضثجعنیل آب پٍتَ کاران  کَ قّد  ىی

 ًی ا اگ ؼ ًیُيچٍ  ُ ؽار ىحؼىکؿ ب اؿ ث. 76/27ةؼاةؼ ة ا  ،دوم کكاورز آب ةِیٍَ ىنؼف ؽانیى ىذال

ّاُ غ را جضث ایً ؿیاؿث جسؼةَ ٌع یآة کيتّد قّد، ىّازَ ظكک فنم ةا ًیىؿ اصحيال جضث کكاورز

 .کؼد
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 کشاٍرزاى هجَزّای آتی عذم هثادلِ  سیاستآتیاری شذُ تحت  پٌثِ هقذار زهیي :1ًوَدار 

 تا تَجِ تِ آب تخصیص یافتِ

 

 ,11/15[ ؾغم ىتادنَ در فنم ظكک کيتّد آةی ةؼاةؼ ةا ةازه ؿیاؿثکَ ُيیً کكاورز در  در صانی

ؾ غم  صان ث ة ٌَـ تث  ای ً کك اورز ُيچٍیً ىنؼف ةِیٍَ آب. ظّاُغ داقثُؽار ىحؼىکؿب  ]35/8

کاُف یافحَ اؿث اىا ىنؼف واكؿی آب ایً پٍتَ کار ٌـتث ةَ صانث ؾغم ىتادن َ اف ؽایف یافح َ ىتادنَ 

اؿث و کيتّد آب او زتؼان گؼدیغه اؿث. اىا در ىلاةم، ٌکحَ كاةم جّزَ دیگؼ ایً اؿث ک َ ىن ؼف آب 

جّاٌ غ  ً و ةاال ةَ مفؼ رؿیغه اؿث کَ ایً ىی( جؿغادي کكاورزان در ؿال ظكک در صغ پاییAiواكؿی )

، در ص غ ةیـ حویکی از ادؼات ىٍفی ىتادنَ ىسّزُاي آةی در ىلایـَ ةا ؾغم ىتادنَ ةاقغ. ىذ  کك اورز 

ؾ غم  ؿیاؿ ثةاال و پاییً ؿال ظكک ىنؼف واكؿی آب او مفؼ اؿث در صانیکَ ُيیً کكاورز جض ث 

را در ؿال ظكک دارد. ای ً ٌکح َ ُؽار ىحؼىکؿب  ]45/7 ,82/10[ىتادنَ، ىنؼف واكؿی آةی ةؼاةؼ ةا ةازه 

ىی جّاٌغ ةاؾخ ظؼوج جؿغاي کكاورزان از ؾؼمَ کكاورزي در م ّرت ىض غودیث آب در صان ث ىتادن َ 

ىس ّز آب آٌِ ا ة َ  ؿیاؿ ثىسّزُاي آةی پٍتَ کاران و کاُف ؿعش زیؼ کكث گؼدد زیؼا جض ث ای ً 

ای ً جض ث ٌحایر ةٍاةؼایً ي ؿایؼ کكاورزان ٌیؽ ؾيّىیث دارد. ایً جفاؿیؼ ةؼا دیگؼان جؿهق گؼفحَ اؿث.

جضث ىتادنَ و ةَ اقحؼاك گ ؽاري ىسّزُ اي آة ی ة یً جعنیل آب  ٌكان ىی دُغ، فؼضی ؿیاؿثدو 

ىتادن َ در  ؿیاؿ ثایً اٌحلال و جغیی ؼ جعن یل آب در . یافحَ اؿثو اٌحلال کكاورزان پٍتَ کار جغییؼ 

جاةؽ ُ غفی ةؼاة ؼ  ةا ةؼاةؼ كاؿو آةاددر روؿحاي  کاري کكث پٍتَ حوـیؿ آب کم ىنؼفٌِایث ىٍسؼ ةَ 

 ةؼاة ؼ ة اؾ غم ىتادن َ  ؿیاؿ ثصام م از ةا صفغ ؿّد  ىحؼىکؿب ُؽار ] = 56/460Zt, 14/496[ هةازةا 

]29/94 ,82/56Jt = [  ؿعش زیؼ کكث پٍت َ  کَ ایً ىیؽان آب جّاٌایی آةیاريىیهیّن جّىان ظّاُغ قغ

در ؿ ال پٍت َ ک اران  آب کم کيت ّد ُيچٍیً .دارا ظّاُغ ةّدرا ُکحار ] = Lt 50/61, 66[ ةؼاةؼ ةا ةازه
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 ىکؿ ب ىح ؼ ُ ؽار = Yt ]11/123 ,34/244[ ةا ة ازه ىؿادل ،ةا ةَ اقحؼاك گػاري ىسّزُاي آةیظكک 

جّان ةَ کاُف ىنؼف آب در مّرت ىتادنَ  ةٍاةؼایً از ادؼات ىذتث ىتادنَ ىسّزُاي آةی ىی .ةّد ظّاُغ

 اق اره ک ؼد.و کاُف در ىنؼف زىیً در ایً روؿحا  ا صفغ ؿّد ؿیـحو و مؼفَ زّیی در ىنؼف ابة

 در ج ّان یى  را پٍت َ ک اران یآة  يُا ىسّز ىتادنَ ؿیاؿثجعنیل آب ُؼ کكاورز جضث  يُا  صم راه

آب  ىلغار ؿعش زیؼ کكث كاةم آةیاري در صغود ة اال و پ اییًٌیؽ ( 2و ٌيّدار ) کؼد ىكاُغه( 2) زغول

 .دُغ ىتادنَ ٌكان ىی ؿیاؿثدر دؿحؼس ةا جّزَ ةَ ىیؽان آب جعنیل یافحَ ةَ ُؼ کكاورز در 

 

 هكعة()ّسار هتر هثادلِ  سیاستتحت رٍستای قاسن آتاد تخصیص آب تیي کشاٍرزاى پٌثِ کار  :2 جذٍل

 Xi (i)ىؽرؾَ
- Xi 

+ 
Yi 

- 

 ظكک

Yi + 

 ظكک

Yi ± 

 ٌؼىال

Yi ± 

 ىؼظّب

Ai - 

 ظكک

Ai + 

 ظكک

Ai ± 

 ٌؼىال

Ai ± 

 ىؼظّب

1 13.88 13.88 0 0 0 0 13.88 13.88 13.88 13.88 

2 27.76 27.76 0 0 0 0 27.76 27.76 27.76 27.76 

3 13.88 13.88 5.13 13.88 0 0 0.00 8.74 13.88 13.88 

4 41.64 43.76 41.64 41.64 0 0 0.00 2.12 41.64 43.76 

5 20.82 20.82 0 0 0 0 20.82 20.82 20.82 20.82 

6 41.64 41.64 0 41.64 0 0 0.00 41.64 41.64 41.64 

7 6.94 7.83 6.94 6.94 0 0 0.00 0.89 6.94 7.83 

8 27.76 27.76 0 0 0 0 27.76 27.76 27.76 27.76 

9 24.29 24.29 24.29 24.29 0 0 0.00 0.00 24.29 24.29 

10 17.35 17.35 0 0 0 0 17.35 17.35 17.35 17.35 

11 48.58 48.58 0 48.58 0 0 0.00 48.58 48.58 48.58 

12 34.70 34.70 0 0 0 0 34.70 34.70 34.70 34.70 

13 17.35 17.35 0 0 0 0 17.35 17.35 17.35 17.35 

14 31.23 35.24 31.23 31.23 0 0 0.00 4.01 31.23 35.24 

15 48.58 48.58 0 0 0 0 48.58 48.58 48.58 48.58 

16 34.70 34.70 0 8.48 0 0 26.22 34.70 34.70 34.70 

17 13.88 13.88 0 13.88 0 0 0.00 13.88 13.88 13.88 

18 27.76 27.76 0 0 0 0 27.76 27.76 27.76 27.76 

19 20.82 20.82 0 0 0 0 20.82 20.82 20.82 20.82 

20 13.88 13.88 13.88 13.88 0 0 0.00 0.00 13.88 13.88 

 ي جضلیق ُا ىاظػ: یافحَ
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 هثادلِ هجَزّای آتی پٌثِ کاراى  سیاستهقذار زهیي پٌثِ قاتل آتیاری تحت  :2 ًوَدار

 .تا تَجِ تِ آب تخصیص یافتِ
 

كؼار داده قغه ةؼاي ىلایـَ   3ؾغم ىتادنَ و ىتادنَ در زغول  ؿیاؿث اي از ٌحایر جضث ظ مَ

 ةا جّزَ ةَ آب جعنیل يآةیاركاةم زىیً کيتّد آب و ىلغار ، اؿث. ایً ٌحایر از ىسيّع ىنؼف آب

. ةؼ ةغؿث آىغه اؿث ؿیاؿثجضث ُؼ ؿیـحو پٍتَ کاري کم  کكاورز و ُيچٍیً ؿّدُؼ  یافحَ ةَ

کيتّد اب و ىیؽان آب جعنیل یافحَ کهی ةَ  ،ؾغم ىتادنَ ؿیاؿث، جضث 3در زغول  ظتق ٌحایر کهی

 45/513Ψnt, 50/543[ةازهو  = Ynt ]40/159 ,287[ جؼجیب ةؼاةؼ ةا ةازه آةاد ةَ ي كاؿوحاپٍتَ کاران روؿ

 = Lnt  ]50/68, 40/72 [ةازهجعنیل آب كادر ةَ آةیاري زىیٍی ةَ ىـاصث ةاقغ کَ ایً ىلغار  ىی ]=

 ؿیاؿث ثکَ جعنیل آب جض دادٌكان ىسّزُاي آةی کَ ٌحایر جضث ىتادنَ  در صانی .ةاقغُکحار  ىی

یـحو پٍتَ کاري ىؿادل ةا ةازه ؿب و ىنؼف آب آکيتّد َ ؿث کاىتادنَ ةَ گٌَّ اي جغییؼ کؼده 

]34/244, 11/123[ Yt =   و]56/460, 14/496Zt = [  ىیؽان ً ای ، ُيچٍیًةاقغ ىیُؽار ىحؼىکؿب

را آةیاري کٍغ در صانیکَ ] = Lt 50/61, 66[ةؼاةؼ ةا اي  ىیؽان زىیً پٍتَآب جعنیل یافحَ ىی جّاٌغ 

  ] = 82/56J, 29/94[ةؼاةؼ ةا    ؾغم ىتادنَؽ ُغف اةصال از ج اريىیؽان ؿّد کهی ؿیـحو پٍتَ ک

ىسّزُاي آةی صفغ گؼدد. ىلایـَ ایً ٌحایر ٌكان ىی دُغ در کم ؿیـحو جضث ىتادنَ ىیهیّن جّىان 

و کاُف در کيتّد  ] = Z∆36/47, 89/52[ةؼاةؼ ةا )ىازاد آةی(  یآةىنؼف مؼفَ زّیی در  ،پٍتَ کاران

ظّاُغ ُکحار را  ] = L∆40/6, 7[ کاُف در ىنؼف زىیٍی ةؼاةؼ و ] = Y∆54/35, 66/42[ ةا آةی ةؼاةؼ

ٌلعَ ؿیاؿث ىتادنَ ىسّزُاي آةی از ، ىی کٍغ. اوال دو ٌکحَ امهی را روقً . ىلایـَ ایً ٌحایرداقث

جّاٌغ راه  ىی ب و ُيچٍیً کاُف کيتّد آب در فنم ظكکآف ؼیی در ىنٌؼؼ ىازاد آب و مؼفَ زّ

اُف کىی جّاٌغ از ظؼیق  ؿیاؿثدوىا، ایً  .ةَ ظنّص در ىّازَِ ةا ظكکـانی ةاقغ صم ىّدؼي
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 (زؼیان کو)صغ ةاال  (زؼیان کو)صغ پاییً 
 (زؼیان ىحّؿط و ةاال)صغ ةاال  (زؼیان ىحّؿط و ةاال)صغ پاییً 
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از ي کكاورز ادؿعش زیؼ کكث و ؾغم اظحناص آب ةَ جؿغادي کكاورزان در ةهٍغىغت ةَ ظؼوج جؿغ

. در ٌحیسَ کارةؼد و ػاردو جادیؼ ىٍفی ةؼ ٌؼخ اقحغال فؿانیث کكاورزي ةگفؿانیث کكاورزي ىٍسؼ قّد 

و آگاُی از ایً  دارد بآریؽان ىٍاةؽ  ةؼٌاىَ و جؼزیضات ُا ةـحگی ةَ اونّیثؿیاؿث ةؼد ایً ؾغم کار

ىغیؼیحی  يُا ةؼٌاىَدرؿث كتم از ازؼاي  اتجنيیي اجعاذ راٍُيا و پیف زىیٍَ اي ةؼاي ٌحایر ىی جّاٌغ

 ارائَیـَ ةؼاي ىلارا و جفاوت آٌِا را  ؿیاؿثظ مَ ٌحایر صامم از دو  3 ةاقغ. زغول بآىٍاةؽ 

 دُغ.  ىی

 

 عذم هثادلِ ٍ هثادلِ هجَزّای آتی پٌثِ کاراى  سیاست: هقایسِ ًتایج تحت 3جذٍل 

 ؿیاؿثٌّع 

 ازؼایی

ةیً پٍتَ 

 کاران

 کم ىنؼف آب 

 ؿیاؿثُؼ  جضث

 کم کيتّد آب

 ؿیاؿثجضث ُؼ 

كاةم پٍتَ ىلغار زىیً 

  ؿیاؿثُؼ آةیاري جضث 

ىیؽان ؿّد کم 

 ؿیـحو پٍتَ کاري

(J)  ؿیاؿثُؼ جضث 

 ؾغم ىتادنَ

 

Ψnt = [ 45/513  , 

50/543 ]  

103 × m3 

Ynt = [ 66/159  , 287] 

 103 ×  m3 

] 40/72 ,50/68[  Lnt = 

Ha 

Jnt = [ 82/56 , 

29/94 ] 

106 ×  toman 

 ىتادنَ
Zt = [ 56/460  , 

14/496 ]  103× m3 

 

Yt = [ 11/123  , 

34/244 ] 

 103 ×  m3 

 

] 66 ,50/61 Lt = [ 

Ha 

Jt = [ 82/56 , 

29/94 ] 106 

×toman 

جفاوت ةیً 

 ؿیاؿثدو 

∆Z = [ 36/47  , 

89/52 ] 

  103× m3 

∆Y = [ 54/35 ,  66/42 ] 

  103× m3 

∆L = [ 40/6  ,7] 
  ha 

صفغ ؿّد کم ةا 

 ؿیـحو

 پٍتَ کاري

 یقجضل يُا یافحَىاظػ: 

 

 گیری   ًتیجِ

ىتادن َ و  ؿیاؿثو دةازه اي ةؼاي ىلایـَ  ةا پاراىحؼُاي ةؼٌاىَ ریؽي جنادفیانگّي  ایً ىعانؿَ در 

 ؿیاؿ ثظؼاصی قغ. ىلایـ َ دو روؿحاي كاؿو آةاد ی ةیً کكاورزان پٍتَ کار آةُاي ؾغم ىتادنَ ىسّز

در  جغیی ؼکاُف در کيتّد آب و ةؼ اؿاس قاظل ىازاد آب رُا قغه )یا مؼفَ زّیی در ىنؼف آب( و 

اٌسام قغ. ٌحایر صامم  یاؿثؿةا جّزَ ةَ ىیؽان آب جعنیل یافحَ در ُؼ دو ىیؽان زىیً آةیاري قغه 

ؾ غم وض ؿیث ىتادنَ ةیً پٍتَ کاران ٌكان داد کَ ؿیاؿث ىتادنَ ٌـ تث ة َ  ؿیاؿثاز ازؼاي فؼضی 

کاُف کيتّد آب در فنم ظكک و  نؼف آب وىىتادنَ ىی جّاٌغ ادؼاف ىذتث ُيچّن مؼفَ زّیی در 

ؾغم ىتادن َ ىسّزُ اي  اؿثؿیؿّد صامم از  يانآةیاري ةا صفغ ُكاةم کارةؼي کيحؼ زىیً  ُيچٍیً
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ىتادنَ ىسّزُاي آةی ةیً پٍتَ ک اران ة َ  ؿیاؿثآةی پٍتَ کاران گؼدد. از ظؼف دیگؼ جعنیل آب در 

ی ً ىـ ئهَ ک َ ا گؼدی غب واكؿی جؿغادي از کك اورزان ةؼاة ؼ ة ا م فؼ آٌَ اي جغییؼ کؼد کَ ىنؼف گّ

فؿانی ث کك اورزي ق ّد و روي ٌ ؼخ دي کكاورز پٍتَ ک ار از ىغت ىٍسؼ ةَ ظؼوج جؿغاجّاٌغ در ةهٍغ ىی

ي آةی ُا اقحغال پٍتَ کاران ادؼگػار ةاقغ. ةٍاةؼایً ةا جّزَ ةَ ادؼات ىٍفی و ىذتث صامم از ىتادنَ ىسّز

آب ىّازَِ قّد ىّدؼ و در فن م  ىضغودیثکكاورزان، ىتادنَ ىی جّاٌغ در کّجاه ىغت وكحی ؿیـحو ةا 

ىتادنَ جضث جادیؼ ؾ غم  ؿیاؿثیً ٌكان داد کَ کارایی ٌحایر ُيچٍةاقغ. ضؼوري ٌؼىال و ىؼظّب غیؼ 

 ،از ورودي ؿ غي ىؼةّط ةَ زؼیان در دؿحؼس کكاورزان اؿث و ةا جغیؼ زؼیان در دؿ حؼس ُا صحيیث

ىتادنَ ةا جّزَ ةَ ادؼات ىذتث و ىٍف ی  ؿیاؿثنػا ازؼا و ؾغم ازؼاي ةازه ىنارف آةی جغییؼ ظّاُغکؼد. 

در  ،تایغ در ٌؼؼ ةگی ؼیودیگؼ کَ ةٌکحَ یک ىٍعلَ دارد. یاؿحيغاران در ؿي ُا یثّىتادنَ ةـحگی ةَ اون

گػقحَ ایً ىٍعلَ ىؽیث ٌـتی در کكث ىضنّل پٍتَ داقث و ةیكحؼ کكاورزان جيایم ةَ کك ث ای ً 

ي اظیؼ ةا جّزَ ةَ ٌیاز آةی ةاالي ىضنّل پٍتَ و کيتّد آب در دؿ حؼس ُا ىضنّل داقحٍغ اىا در ؿال

جضلیق در ىّرد از ایً رو ؿغ وقيگیؼ، ىیؽان کكث ایً ىضنّل کاُف یافحَ اؿث. کكاورزان از ظؼیق 

ٍسؼ ةَ کاُف ىنؼف آب گؽاري ىسّزُاي آةی کَ ىُاي ةازاري ُيچّن ىتادالت و ةَ اقحؼاكؿیایـث

جّاٌ غ پ یف زىیٍ َ ىفی غي پ یف رو گؼدد ةا صفغ ؿّد ؿیـ حو ى یدر ىنؼف آب ىی زّییو مؼفَ

ىؽیث ٌـتی ُو ةؼظّردار اؿث،  غ ىضنّالجی ُيچّن پٍتَ کَ در یک ىٍعلَ ازؿیاؿحيغاران ةؼاي صف

ریؽان ىـ ائم ةؼٌاىَجّاٌغ پیف زىیٍَ اي ةؼاي ؿیاؿحيغاران و  یً پاوُف ىیاٌحایر افؽون ةؼ ایً، قّد. 

ةاق غ.  کك ّر  کٍ ٌّی کارةؼد و یا ؾغم کارةؼد اةؽارُاي ةازاري در قؼایط ةض ؼان آبآب ةَ ظنّص در 

جؿي یو داده ي ىك اةَ ُ ا ةا چانفدیگؼ ىی جّاٌغ ةؼاي ىٍاظق ظكک و ٌیيَ ظكک  ً ایً ٌحایرُيچٍی

  قّد.

 

 پیشٌْادات 

ىتادنَ و ؾغم ىتادنَ ىسّزُاي آةی پٍتَ کاران ةا جّز َ ة َ ٌی از آة ی  ؿیاؿث، ٌحایر جضلیقدر ایً 

ض ؼایب ؿ ّد ُ ؼ  جغػی َ ؿ غ وق يگیؼ و داده قغه ةَ پٍتَ کاران جض ثىضنّل پٍتَ، ىسّزُاي آةی 

یی در ُا ؿیاؿ ثچٍ یً  کكاورز و کم آب ورودي ةَ ؿیـحو ةغؿث آىغه اؿث. اىا ةؼاي ازؼایی ق غن

در ایً پ اوُف  ةاقغ کَگػار جادیؼ ؿیاؿثةؼ ؾيهکؼد صامم از دو جّاٌغ  ىی ٌیؽ دٌیاي واكؿی ؾّاىم زیؼ

کارایی آةی اري ای ً  ،وقيگیؼةا پؼؿف از ىـئّنیً آب ةؼان ؿغ در ٌؼؼ گؼفحَ ٌكغه اؿث. اول از ُيَ، 

ُ ؼ ةِت ّدي در  ةٍ اةؼایً .درمغ اؿ ث 50/37 ةؼاةؼ ةاةَ ظّر ىحّؿط در روؿحاي كاؿو آةاد ىؽارع پٍتَ 

ىتادنَ از ظؼیق کاُف در ٌیاز آة ی ىضن ّل پٍت َ و  ؿیاؿثجّاٌغ ةؼ ٌحایر صامم از  آةیاري ىی فٍاوري

ب و آجّاٌغ ىٍسؼ ةَ ىغیؼیث ةِحؼ کيت ّد ىٍ اةؽ  ایً ىـئهَ ىی و ىنؼف آب ُؼ کكاورز جادیؼ گػار ةاقغ
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ةـیار کّچ ک اٌغازه ىؽارع ىكاُغه گؼدیغ کَ جغییؼ در آب ىازاد صامم از ىتادنَ گؼدد. در ایً پاوُف 

ُکح ار  80/3ظّر کَ ىحّؿط زىیً کكث قغه پٍت َ در ة یً ای ً کك اورزان ةؼاة ؼ ة ا  ىی ةاقغ. ُيان

ى ؽارع در  آبرف ث  ىن ؼف آب و ُ غر ،ٌؽونی ٌـتث ةَ ىلیاس دهکَ ظتق كاٌّن ةاز ةاقغ. در صانی ىی

ي ُ ا دنیم پؼاکٍغگی ىؽارع کّچک و ىٍلعؽ ةّدن آٌِا در ایً ٌاصیَ در گیؼي ةیكحؼ اؿث و ةَکّچکحؼ، 

 اٌ غازهکپارچَ ؿازي اراضی و ةؽرگحؼ قغن اورزان گؽارش قغه اؿث. ةٍاةؼایً ؿیاؿث یقغیغي ةیً کك

 گؽار ةاق غ.ج ادیؼ غ ةؼ مؼفَ زّیی در ىنؼف آب و آب ىازد صامم از ىتادنَجّاٌ ؽارع در ةهٍغ ىغت ىیى

ىتادنَ و ة َ اق حؼاك گ ؽاري ىسّزُ اي آة ی ة یً  ؿیاؿثؾيهکؼد ُؼ ٌّع در پایان كاةم ذکؼ اؿث کَ 

آٌِ ا در ظعؼپ ػیؼي ة َ جيای م کك اورزان و درز َ  (در ایً ىعانؿَ ىّردي ةیً پٍتَ کاران)کكاورزان 

ةـ حگی  ،کٍ غ ٌلف امهی در ىغیؼیث کكث ایفا ىی کَ یی ةَ ؾٍّان کـاٌیُا اؿثر چٍیً ؿیقؼکث د

جيای م ة ؼ ىك ارکث  ةؼرؿ یو ىسّزُ اي آة ی َ آگاُی آٌِا از ادؼات ىذتث و ىٍفی ىتادنةٍاةؼایً دارد. 

 ادؼ گػار ةاقغ.  ىتادنَ ؿیاؿثىی جّاٌغ ةؼ ادؼةعكی کكاورزان 
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