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 : چکیده

مهم در  هایزمینی و تاثیر روش آبیاری بر مقدار آن یکی از مولفهسطح آب زیر مقدار آب برگشتی بهدرک بهتر از برآورد     

 03تا  51در ایران در موارد بسیاری برای برآورد بیالن آبی عددی بین  باشد.درک بیالن آبی منطقه و مدیریت منابع آب می

از آنجائیکه عوامل زیادی مانند توپوگرافی، ساختمان  است. عنوان آب برگشتی در نظر گرفته شدهدرصد از آب آبیاری به

ثیر دارند لذا در نظر گرفتن رقمی ثابت برای آب أمقدار آب برگشتی ت تعرق بر-عمق توسعه ریشه و تبخیر نوع گیاه، خاک،

برگشتی ناشی از آبیاری به در این مطالعه میزان آب  های مدیریت منابع آب خطا ایجاد کند. ریزی تواند در برنامه برگشتی می

برای . گیاه یونجه که بیشترین سطح کشت زراعی منطقه را دارد انتخاب شد آبخوان دشت بردسیر مورد ارزیابی قرار گرفت.

برای   TDRاز دستگاه تعرق انجام شد.، گیری تبخیراین منظور کشت در مزرعه و کشت در میکرو الیسیمتر برای اندازه

در چند عمق استفاده گردید. نتایج نشان داد که میزان تغذیه آب زیر زمینی از طریق آبیاری در این منطقه گیری رطوبت اندازه

 عنوان آب برگشتی وجود خارجی ندارد. درصد از آبیاری به 03تا  51باشد و لحاظ نمودن مقادیر  درصد می 7/50حدود 

 زمینی سطح آب زیر تعرق،-تبخیر بیالن آب، کلمات کلیدی:

 :ن مسئلهبیا

پیوندد آب  زمینی میآبی که جهت آبیاری مورد استفاده قرار گرفته ولی از منطقه ریشه گیاه خارج شده و به سطح آب زیر

یکی از مسائل پیچیده  کنند.به صورت ضریبی از مقدار آب اختصاص داده شده بیان می "این مقدار را معموال برگشتی گویند.

 های وزارت نیرو،مطابق آمار باشد.آبخوان در اثر نفوذ ناشی از آبیاری گیاهان میبرگشتی به در مدیریت منابع آب تخمین آب

یابد. در نتیجه در یک حوضه آبریز نیاز درصد منابع آبی در هر سال به بخش کشاورزی اختصاص می 29در کشورمان بیش از 

های (. از آنجائیکه سطح ایستابی سفره5025همکاران،)سبز زاده و  آب برای کشاورزی سهم مهمی در بیالن آن حوضه دارد

زمینی حجم آب زیر ها و عواملی نظیر آن،نفوذ از کف رودخانه زمینی ثابت نبوده و در اثر نفوذ آب برگشتی کشاورزی،آب زیر

-حجم آب زیر تعرق باعث کاهش-های طبیعی و تبخیرزهکش زمینی از طریق پمپاژ چاهها،افزایش یافته و از طرفی آب زیر

ارزیابی میزان آب برگشتی ناشی از آبیاری غرقابی به 

 )مطالعه موردی دشت بردسیر( آبخوان

  

 3،مهدی نقی زاده *2، نوید جالل کمالی1مرتضی رجبی

  

 دانشگاه آزاد واحد کرمان . دانشجوی دکتری مهندسی عمران، مدیریت منابع آب،5

 . استادیار گروه مهندسی عمران آب، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان9
 .استادیار گروه تولیدات گیاهی دانشکده کشاورزی بردسیر0
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ها، محاسبه مقادیر تغذیه از طریق نفوذ ناشی از آبیاری سطحی نقش لذا بررسی بیالن هیدرولوژی آبخوان. گرددزمینی می

تا کنون تحقیقات زیادی در زمینه برآورد آب برگشتی  (.5021الدینی و همکاران،)صدر بسزایی در مدیریت منابع آب دارد

 میزان بارندگی و عمق سظح ایستابی بر تعرق، خصوصیات خاک،-تبخیر ها مانند توپوگرافی،ترانجام شده و بسیاری از پارام

 "عوامل مختلف نامعلوم، نهایتادلیل وابسته بودن این پارامترها به ثرند. بهؤتغذیه خواهد شد م میزان آب نفوذ یافته که منجر به

.سبب افت کمی و کیفی منابع آب در )5032فرامرزی، )گرد شود نتایج متفاوتی منجر می به "های مختلف تغذیه معموال روش

لفه نفوذ ناشی از آبیاری ؤلذا نیاز است که م اند. های کشور با بیالن منفی مواجه شده های کشور شده و اکثر دشت اغلب آبخوان

بی میزان آب برگشتی حاصل گیاهان زراعی با دقت قابل قبولی در معادله بیالن منظور گردد. هدف اصلی از این پژوهش ارزیا

تولید علوفه استان کرمان و های قطبیکی از از آنجائیکه دشت بردسیر  آبخوان دشت بردسیر است.از آبیاری غرقابی به

سزایی در اشتغال و خود اختصاص داده است. تولید این محصول نقش بهبیشترین سطح زیر کشت یونجه را در استان به

دلیل کشت غالب در منطقه بردسیر انتخاب گردید و با استفاده از قه دارد در این راستا گیاه یونجه بهدرآمدزایی مردم این منط

گیری میزان آب آبیاری و  منظور اندازهدر مزرعه و کشت در میکرو الیسیمتر و بکار گرفتن کنتور حجمی به کشت موجود

گیری رطوبت خاک در  سنسورهای مورد نیاز برای اندازهسپس  تعرق اقدام گردید. -گیری تبخیر اندازه همچنین نسبت به

آوری و گیری شد. پس از جمعیاب اندازه شد و عالوه بر این نوسانات سطح آب در چاه با عمق اعماق مختلف بکار گرفته

 .گردید گیری میزان آب برگشتی در دشت بردسیر اقدام اندازه ثبت اطالعات و تدوین روشهای محاسباتی به

ترتیب به باشد.هکتار می 50333هکتار و سطح محصوالت باغی  90333ر کشت محصوالت زراعی دشت بردسیر سطح زی

هکتار،  9133زمینی  هکتار، سیب 1333هکتار، جو 1133هکتار، گندم 7133های زراعی شامل یونجه بیشترین سطوح کشت

 05اینکه یونجه با با توجه به باشد.هکتار می 133 هکتار و سایر محصوالت متفرقه 5333هکتار، کلزا  9333ای ذرت علوفه

از  عنوان محصول مورد نظر انتخاب گردید. خود اختصاص داده بهدرصد، سطح کشت غالب گیاهان زراعی را در منطقه به

-غرقابی میسایر گیاهان زراعی نیاز دارد لذا در بررسی آب برگشتی حاصل از آبیاری  آنجائیکه این گیاه آب بیشتری نسبت به

رطوبت در  و سنسورهای حساس به (TDRگیری رطوبت از دستگاه رطوبت سنج )برای اندازه تواند نقش بسزایی داشته باشد.

دستگاه مذکور به  متر برای قرائت رطوبت، یک روز بعد از آبیاری در مزرعه یونجه استفاده گردید. 1/0و  0، ،1/5سه عمق 

این دستگاه در مزرعه تحقیقاتی تحت  کرد.گرمای خاک را نیز برای هر عمق ارائه می همراه قرائت رطوبت حجمی، شوری و

-( محل کار گذاری سنسورها را نشان می5نظارت دانشکده کشاورزی بردسیر در منطقه دشتکار بردسیر نصب گردید. شکل)

 دهد.

 

 محل کارگذاری سنسورها -1 شکل
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-چاه آب کشاورزی در جوار مزرعه استفاده شد. از کنتور حجمی نیز برای اندازه در این تحقیق برای آبیاری مزرعه یونجه از

 گیری میزان آب برای آبیاری استفاده گردید.

برای تعیین بافت خاک از روش هیدرومتری استفاده گردید و جرم مخصوص ظاهری خاک با استفاده از روش  همچنین

دسی  35/3شوری آب گیری شد.  د نیاز آب و خاک در آزمایشگاه اندازهکلوخه و پارافین بدست آمد. سایر پارامترهای مور

 meq/l 7/7دسی زیمنس بر متر و اسیدیته خاک  9/1و شوری عصاره اشباع خاک  meq/l 3/7زیمنس بر متر و اسیدیته 

 ود نداشت.هیچ محدودیتی از نظر کیفیت آب و خاک برای نفوذپذیری وجبدست آمد. بافت خاک شنی لومی تعیین گردید. 

در این پژوهش برای تعیین عمق توسعه ریشه گیاه یونجه در خاک مزرعه نسبت به حفر پروفیل در چند نقطه مزرعه اقدام 

گردید. با توجه به بیشینه عمق ریشه یونجه حداکثر عمق توسعه ریشه یک متر و ده سانتی متر در نظر گرفته شد. برای اندازه 

ی تحت نظارت دانشکده کشاورزی بردسیر  از میکرو الیسیمتر کار گذاشته شده در مزرعه یونجهتعرق با استفاده -گیری تبخیر

( میکرو الیسمتر کار 9شکل) تعرق واقعی اقدام شد. -گیری تبخیر به اندازه که در منطقه دشتکار بردسیر واقع شده است نسبت

 دهد.گذاشته شده را نشان می

 

 

 گذاشته شده در مزرعهمیکرو الیسیمتر کار  –2شکل 

روی مزرعه یونجه انجام شد. با استفاده از کنتور حجمی  به منظور تاثیر اثر آبیاری بر تغذیه آبخوان عملیات آبیاری سطحی بر

تعرق واقعی با استفاده از  -تبخیر .گردیدتهیه میزان بارندگی از سازمان هواشناسی آمار و  ،گیری میزان آب آبیاری اندازه

 ( آمده است.5کار گذاشته شده بصورت روزانه قرائت گردید. نتایج آن در جدول شماره ) الیسیمتر

 

 تعرق واقعی و آب آبیاری -میزان بارندگی، تبخیر –1جدول 

بارندگی  ردیف
(mm) 

تبخیر تعرق 
(mm) 

آب آبیاری 
(mm) 

 تغذیه
(mm) 

     

5 5/530 2/9300 9933 9/003 

میلیمتر  9/003تعرق برابر با -ریمیلیمتر می باشد که تفاوت آن با تبخ 5/9020از جدول ارائه شده مجموع آبیاری و بارش برابر 

درصد از آب آبیاری و بارندگی، بصورت آب برگشتی باعث تغذیه سفره آب زیر زمینی شده  7/50 "و میزان تغذیه تقریبا

 .است
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 معرفی دستاورد

های  ور به ویژه استان کرمان منابع آب زیر زمینی نقش بسیار مهمی در تامین آب مورد نیاز فعالیتدر جنوب شرق کش 

زمینی هر منطقه،در تغذیه آب زیرزمینی موثر  کشاورزی دارد. بررسی جریان برگشتی ناشی از عملیات آبیاری به منابع آب زیر

تواند در  هم برای بیالن آبی هر حوضه آبریز است که میباشد و درک صحیح از میزان آب برگشتی یکی از موضوعات م می

زمینی استان کرمان و رویه از منابع آب زیردلیل برداشت بیریزی سازمان های ذیربط مؤثر واقع شود. در سالهای اخیر بهبرنامه

های کشاورزی مناطق  عدم توازن بین آب برداشت شده از سفره و میزان تغذیه آن، سبب افت کمی و کیفی بسیاری از چاه

ها و به تبع آن شور شدن خاک باغات و مزارع  مختلف استان شده است. این موضوع موجب شور و بی کیفیت شدن آب چاه

شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که نفوذ عمقی حاصل از عملیات آبیاری و همچنین بارندگی باعث حرکت آب از 

زمینی شده و در نتیجه موجب باال آمدن سطح ایستابی سفره آب زیرزمینی  فره آب زیرهای باالتر سطح زمین به سمت س الیه

درصد از مجموع آب آبیاری و بارندگی بدست آمد و در نظر گرفتن  7/50می گردد. در این مطالعه میزان آب برگشتی برابر 

شود مشابه این مطالعه در سایر پیشنهاد میلذا  عنوان آب برگشتی وجود خارجی ندارد.درصد از آبیاری به 03تا  51مقادیر 

مناطق مختلف استان انجام شود تا درک صحیح تری از میزان آب برگشتی برای متخصصین علوم آب و همچنین ساز مانهای 

 ذیربط به منظور برنامه ریزی بهتر برای استفاده از منابع آب زیرزمینی وجود داشته باشد. 

 

 توصیه ترویجی
مشاهده  متر از سطح زمین در مزرعه مورد مطالعه انجام شد. 1/0گیری رطوبت تا عمق  اندازه این پژوهش در از آنجائیکه

تواند به  این موضوع می های رطوبتی دارای نوسانات بیشتری نسبت به سایر اعماق هستند. منحنی متری، 1/5گردید تا عمق 

ط ریشه باشد که باعث می شود مکانیزیم پویاتری از تغییرات تعرق گیاه و همچنین جذب آب توس -دلیل عواملی مانندتبخیر

تری  ها حالت یکنواخت شود این منحنی چه بر عمق افزوده می آب وجود داشته باشد و هر  رطوبت و مکش خاک نسبت به

نتیجه رسید، آبی که توان به این  هیچگونه محدودیتی برای نفوذ آب به درون خاک وجود نداشت می ازآنجائی کهکنند.  پیدا می

گیری  اندازه کند. با توجه به های سطحی برنگشته و به سمت آب زیر زمینی حرکت می کند دیگر به الیه از منطقه ریشه عبور می

درصد از مجموع  7/50تعرق و بارندگی در مدت زمان مورد مطالعه نتایج نشان داد که -تبخیر پارامترهایی مانند آب آبیاری،

سفره آب و در نتیجه به بارندگی بصورت آب برگشتی از ناحیه ریشه گیاه به سمت اعماق پایین تر حرکت کرده،آب آبیاری و 

 .زیر زمینی خواهد رسید
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