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 چکیده 
شهرها، مسائل بهداشتی و تامین حداقل هوا و اکسیژن موورد نیوا ، منوامت متوراکر شوهری را بوا        رشد صنعت و افزایش جمعیت

مشکل مواجه ساخته است. این موضوع با رشد رو  افزون جمعیت و نیا  به اسکان و انبوه سا ی باعث گردیده که سهر فضای سوبز  

ه برای افوزایش کموی و کی وی فضوای سوبز بایود بوه  ن توجوه         در شهرها به شکل قابل مالحظه ای کاهش یابد. مهمترین پارامتری ک

داشت،کمبود منابع  بی در دسترس است. بحران کر  بی در دشت مشهد و ا  بین رفتن س ره های  یر مینی هر رو  ابعاد بودتری بوه   

ال  ینده دیگور خخوایر  ب   س 06خود می گیرد و مطابت هشدار کارشناسان اگر برداشت  ب در مشهد با همین شدت ادامه پیدا کند تا 

درصد  7درصد به صنعت و تنها  3درصد  ب به کشاور ی،  88 یر مینی تمام می شود. همچنین  مار نشان می دهد در کشور ایران  

درصد مصرف  ب به کشاور ی اختصاص دارد. با وجوود   76به است اده شرب اختصاص می یابد در حالیکه در دیگر کشورهای دنیا 

یعنوی در مودت    88تا  08هزار هکتار اراضی  راعی و باغی استان تنها ا  سال  856 ب در خراسان رضوی ا  مجموع چالش اساسی 

هزار هکتار دیگر نیز به  ن  11سال اخیر  3هزار هکتار ا  این اراضی به سیستر نوین  بیاری مجهز شده است و می  87سال فقط  06

درصد  ب در این بخش همچنان هودر موی رود.رو     05تا  06سنتی و غرقابی متاس انه اضافه شده است، اما هنو  بر اساس  بیاری 

های مختل ی برای جلوگیری ا  اتالف  ب وجود دارد و همانطور که گ ته شد است اده ا  رو  های نوین   بیاری است. یکی ا  ایون  

شود کوه بوا    با توصوی ی موی  -پژوهش ا  نوع تحلیلرو  های  بیاری تحت فشار می باشد که ا  اهمیت  یادی برخوردار است. این 

محودوده موورد    با دید میدانی به بررسی میزان اضافه برداشت  ب نسبت به حالت  بیاری تحت فشار در معابر سطح مورد مطالعه، که

هواشناسوی  مب باشد،به بررسی در این خصوص پرداخته است. بوه منظوور بررسوی اقلویر و      8شهرداری منطقه  1مطالعه اداره ناحیه 

منطقه و بهره گیری ا  امالعات مربوط در مرح، خصوصیات اقلیمی و هواشناسی شهرستان مشهد در بخوش مطالعوات اقلویر منطقوه     

مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته که در  ن ا  رو  دو مارتن است اده شده است. در ادامه پژوهش در مورد اختالف سیسوتر  

ده و سعی کرده ایر  عوامل موثر در این اختالف را مورد بررسی قورار دهویر توا بتووانیر نتوایجی در  مینوه       ایده  ل و واقعی بحث ش

 نمودار ارائه کنیر.
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 مقدمه  -1

ت مشهرها، مسائل بهداشتی و تامین حداقل هوا و اکسویژن موورد نیوا  ، منوا     رشد صنعت و افزایش جمعیت

متراکر شهری را با مشکل مواجه ساخته است. این موضوع با رشد رو  افزون جمعیوت ونیوا  بوه اسوکان و     

در شهرها به شکل قابل مالحظه ای کواهش یابود. ا  ایون رو    انبوه سا ی باعث گردیده که سهر فضای سبز 

ا حجر فیزیکی شهر )ساختمان ها /ف خیابان ها و....( و نیا های جامعه ) ا  نظربهداشتی ، اوقوات  متناسب ب

فراغت و ت ریح و ...( فضای سبز نیز باید ا  نظر کی ی و کمی با توجه بوه شورایط اکولووژی شوهر و رونود      

امتری که بورای  گستر   تی  ن ساخته شود تا به نحوی مشکالت  یست محیطی برمرف گردد.مهمترین پار

کمی و کی ی فضای سبز باید به  ن توجه ویژه ای داشت، کمبود منابع  بی در دسترس اسوت. رو   افزایش 

نوان اساسی ترین رو  های مختل ی برای جلوگیری ا  اتالف  ب وجود دارد که می توان موارد خیل را به ع

  .ها بیان نمود

تغییرسیاست الگوی کشت در منامت مختلف کشور و رو  وردن به کشت گیاهان کر مصرف در منامت _الف

 با محدودیت  ب و نهایتا برنامه ریزی صحیح با محوریت  ب و منابع  بی 

 تغییر رو   بیاری سنتی به رو  های  بیاری سطحی مدرن با راندمان کاربرد باال _ب

  بیاری تحت فشار در منامت مختلف بسته به شرایط موجود تغییر رو   بیاری به رو  های _ ج

در این پژوهش ضرورت توسعه رو  های  بیاری تحت فشار در  بیواری فضوای سوبز در محودوده موورد      

 مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است.

ان توسعه یک سیستر در دو بخش کمی و کی ی امکان پذیر است و سیستمی موفت خواهد بود که همزمو      

در دو بخش یاد شده پییشرفت داشته باشد . توسعه اراضی  بی ، با میزان مصرف فعلی  ب و رساندن سطح 

فضای سبز به حد مناسب با منابع  ب محدود عملی نخواهد شد.لذا تغییر الگووی مصورف و کنتورل  ب در    

ف نمایود.کنترل  محل مصرف و افزایش سطح  یر کشت فضای سبز می تواند بسیاری ا  مشوکالت را برمور  

 ب، صرفه جویی و باال بردن راندمان  بیاری در رو  های سنتی موجود،احتیاج به صورف وقوت و هزینوه    

 های  یادی دارد.



 

 

تبدیل رو   بیاری غرقابی با راندمان پایین به رو   بیاری شیاری با راندمان بواال احتیواج بوه تسوطیح          

امناسب امکان پذیر نخواهد بود. در چنوین شورایطی   توپوگرافی ندقیت دارد و این رو  در اراضی شیبدار با 

بهترین رو  باال بردن راندمان  بیاری ، توسعه رو  های  بیاری تحت فشار )بارانی و قطره ای ( می باشد. 

اجرای این رو  ها در  مان کوتاه صورت گرفته و با ده تولید در ا اء واحد حجر  ب مصرفی با مودیریت  

 ..[1]تواند افزایش یابدمناسب ، می 

برداشوت  ب  اضوافه   توصی ی می باشد که با با دید میدانی به بررسی میزان_این پژوهش ا  نوع تحلیلی    

نسبت به حالت  بیاری تحت فشار در معابر سوطح محودود موورد مطالعوه بوه بررسوی دقیوت توری در ایون          

 خصوص پرداخته است.

  مبانی نظری -2

 دشت )جلگه مشهد (  -1

کیلومتر مربع داشته که ا  این وسعت 10566این دشت که جزء حو ه  بریز کشف رود بوده ، وسعتی بالغ بر 

تشکیل می دهد. میزان نزوالت جوی در ارت واع و سوطح    ارت اعات کیلومتر مربع  ن را دشت و بقیه را5666

 056دشت مشهد متوسط  میلی متر و در سطح 866دشت ت اوت  یادی دارد بطوریکه در ارت اع هزارمسجد 

میلی متر گزار  شده است. ا  جمله منابع  ب سطحی این دشت نیز می توان به خود رودخانه کشوف رود  

اشاره کرد.این رودخانه در گذشته دارای  ب  یادی بوده است ولی در حال حاضور بوه علوت پوایین افتوادن      

ع سیالبی شودید مقودار  ب ا  سرشواخه    سطح  ب  یر  مینی و در نتیجه قطع شدن  هکش ها تنها در مواق

 های  ن وارد می شود.

ا  عواملی که موجب توسعه کمی رو  های های  بیاری تحت فشار در کشور شده اسوت ، موی تووان         

کمبود منابع  ب ، محدود بودن  مین مناسب در بعضی ا  نقاط ، مکانیزه کردن عملیات  راعوی ، تسوریع در   

اری در موول  عملیات  بیاری و مهمترین  ن ، انعطاف پذیری رو   بیاری تحت فشار با برناموه ریوزی  بیو   

فصل کشت و افزایش راندماان را نام برد.برای کاهش تل ات و جلوگیری ا  هدر رفتن منابع محودود  ب در  

 مستعد بایستی سیستر های تحت فشار اجرا شوند.مناظت 



 

 

 روش های آبیاری  -2

رو  هوای مودرن    –به مور کلی رو  های  بیاری به سه دسته تقسیر می شوند : رو  های  بیاری سنتی 

 رو  های  بیاری تحت فشار. – بیاری سطحی 

بدیهی است که انتخاب هرکدام ا  این رو  ها بستگی به شرایط توپوگرافی  موین ، خوا، ، گیواه،  ب و      

 اجتماعی و فرهنگی جامعه دارد. –هوا ، شرایط اقتصادی 

ا فشاری بیشتر ا  یوک اتمسو ر )فشوار     بیاری تحت فشار  : بطور کلی به هر رو   بیاری که در  ن  ب ب  

نسبی(در سطح اراضی به وسیله لوله تو یع می شود،  بیاری تحت فشار می گویند.در یک نوع تقسیر بنودی  

ساده ، رو  های  بیاری به دو نوع  بیاری ثقلی و  بیاری تحت فشار تقسیر خواد شد. بیاری تحت فشار نیز 

 ..[2]ابل ت کیک است بارانی و قطره ای قبه دو نوع  بیاری 

 بیاری بارانی :  بیاری بارانی روشی است که با فشاری بیش ا  یک اتمس ر در درون لوله هایی جریان پیدا   

 کرده و در روی گیاه به صورت باران توسط نا ل هایی که به  ب پا  معروفند پاشیده می شود. 

سوال   06به شمار می رود کوه اسوت اده ا   ن در    بیاری در جهان این نوع  بیاری یکی ا  رو  های نوین   

اخیر بیشتر متداول شده است.بطور کلی می توان گ ت که  بیاری بارانی ا   مانی کوه لولوه هوای سوبک بوا      

اتصاالت سریع و  سان به با ار عرضه شد، توسعه یافته است. در این رو   ب با سرعتی مساوی یا کمتر ا  

بر سطح  مین پخش می شود تا خا، فرصت ن وخ پیدا کند.چنانچه شودت  ن وخ پذیری خا، بصورت باران 

ده و راندمان  بیاری کر خواهد شد. بطوور  بار  بیش ا  سرعت ن وخ باشد در سطح مزرعه رواناب ایجاد ش

کلی  بیاری به رو  بارانی را در اغلب شرایط مانند منامت شیبدار ، خا، های سبک، سنگین و شرایطی که 

 مریت ثقلی امکان پذیر نیست می توان اجرا نمود. بیاری به 

 مزایا و معایب آبیاری بارانی -3

هر نوع رو   بیاری دارای یک سری معایب و مزایایی است که کبا در نظر گرفتن مجموعه ایون معایوب و   

 مزایا باید اقدام به انتخاب و مراحی رو   بیاری نمود . 

 



 

 

 توانایی ها و مزایا-4

 حذف عملیات تسطیح و کاهش هزینه های  ماده سا ی اراضی -

بدلیل امکان  بیاری با عمت کر ، این رو  برای اراضی با بافت های بسیار سبک یا بسیار سونگین مناسوب   -

 خواهد بود.

 تهویه خا، به راحتی انجام می شود.-

 مبار ه با یخبندان ،  فات و انگل ها میسر است.-

 ی در مقایسه بارو  های  بیاری سطحی کمتر است.هزینه نیروی کارگر-

 تل ات به صورت رواناب به فرسایش خا، در این رو  به حداقل می رسد.-

 راندمان ابیاری در مقایسه با رو  های سنتی بیشتر است.-

 با ده محصوالت  بیاری بارانی در اغلب موارد بیشتر ا   بیاری سطحی است .-

 قال  دب هدر می رود. مین کمتری برای مسیر انت-

 امکان  بیاری در اراضی کر عمت وجود دارد.-

 در اغلب محصوالت  بیاری بارانی باعث افزایش رشد می شود.-

 امکان  بیاری در اغلب خا، ها وجود دارد.-

 امکان  بیاری در اراضی شیبدار وجود دارد.-

 امکان  بیاری در اغلب شرایط  ب و هوایی وجود دارد.-

 آبیاری بارانیمعایب  -5

 نیا  به سرمایه گذاری اولیه نسبتا باالیی دارد.-

 در صورت وجود باد یکنواختی تو یع کاهش می یابد.-

   کمبود توان فنی در منامت دور افتاده وجود دارد.

 شدت تبخیر در منامت گرم و خشک  یاد بوده ، لذا تل ات در این منامت  یاد است.-

 ت تل ات  ب  یاد است .در منامقی که باد شدید اس-

بدلیل خسارت  دن  دن به برگ محصوالت ، در این رو  است اده ا   ب هوای بوا کی یوت پوایین ممکون      -

 نیست.

 شرایطی که  بیاری بارانی توصیه می شود.-

 برای  بیاری گیاهی که دارای ریشه کر عمت هستند.-

 در اراضی با شیب  یاد و با عمت کر خا،  راعی.-

 با ن وخ پذیری  یاد.در اراضی -



 

 

 که بصورت متراکر کشت می شوند. در مورد محصوالتی-
 هواشناسی و اقلیم منطقه  -6

در مرح هر پروژه  بی ، خاکی نیا  است که مطالعه اقلیر  ب و هوای منطقه در حود نیوا  انجوام گیرد.بورای     

تعیین  ب و هوای یک منطقه باید پارامترهای مختلف را بررسی کورد.این پارامترهوا هرکودام نشوان دهنوده      

بوه وضوعیت  ب و هووای    عناصر  ب و هوایی می باشند.در این پژوهش ، به منظوور دسوتیابی      بخشی ا  

ساله مورد محاسوبه و بررسوی قورار گرفتوه      15منطقه عناصر  یر به ت کیک بخش ها در یک دوره ی  ماری 

 . .[3]اند

 هواشناسی منطقه  -7

شودت   می دهد.باران هوای بهواری  ن دارای   نزوالت جوی : عمده  نزوالت جوی مشهد را باران تشکیل-1

بار  های بهاری منطقه را همراهی می کنود. بارنودگی هوای  مسوتانه     که هوا ا  چند گاهی تگرگ  باالست

بیشتر ا  نوع برف می باشد که منطقه را س ید پو  می کند. مقدارکمی بارندگی در پائیز دارد و در تابسوتان  

وسوط  تبارندگی تقریبا ص ر است. بارنگی ساالنه مشهد دارای تغییرات بسیار  یادی بووده اسوت . ) مقودار م   

 گی ماهانه بارند

 ( ارائه شده است(.1در مشهد در جدول شماره ) 

 میلیمتر به 1371 سال تا 1361 های سال از مشهد شهر بارندگی میانگین  -1ول جد

 

 1/07درصود در دی مواه توا     76درصد است کوه ا     3/08رموبت هوا : متوسط رموبت نسبی در مشهد -0

یابد درصد در تیر ماه تغییر می کند . رومبت نسبی ا   بان ماه رو به افزایش رفته و تا فروردین ماه ادامه می 

 و بقیه سال خشک است.

 

 جمع

 تا 08سال  دی بهمن اس ند فروردین اردیبهشت  خرداد تیر  مرداد شهریور مهر           

78 
Dec Nov Oct Sep Aug Jul Jun May Apr Mar Feb Jan 

 میانگین 7/00 0/00 0/37 0/07 3/8 6 6 6 6 0/8 7/16 8/05 7/185



 

 

درجه سانتی گراد است. تغییرات فصلی ، ماهانوه   10درجه حرارت : متوسط درجه حرارت ساالنه مشهد -3

درجوه سوانتی     -0/17و رو انه درجه حرارت در مشهد نسبتا  یاد و سرد ترین درجه حورارت در  مسوتان   

ی گراد می باشد. سرد ترین مواه سوال دی مواه    درجه سانت 0/01گراد و گرم ترین درجه حرارت در تابستان 

درجه سانتی گراد و گرم ترین ماه سال تیر ماه با متوسط درجه حرارت  -0/3است با متوسط درجه حرارت 

 درجه سانتی گراد است. 1/17

 :تابش خورشیدی -0

 خورشیدی رسیده بهمیزان انرژی یکی ا  پارامتر های مهر قابل است اده در محاسبه تبخیر و تعرق گیاه مرجع،

𝑛است . مار ماهانه جمع  وری شده در ایستگاه هواشناسی مشهد نشان می دهد که بطور متوسط 

𝑁
سطح  مین     

ساعت  فتابی در ماه می باشود.در حالیکوه کمتورین سواعات      308تیرماه دارای بیشترین ساعات  فتابی یعنی 

 . فتابی در ماه داریر 108 فتابی را در بهمن ماه با 

باد :  یکی ا  پارامترهای موثر بر مقاومت  ئرودینامیکی و شرایط اتمس ر سرعت باشداست.این پارامتر با  -5

تاثیر بر پارامترهای خکر شده در نهایت تبخیر و تعریت گیاه مرجع را تحت تاثیر قرار می دهد.متوسط سرعت 

  مده است.(0ه)جدول شمار متری ا  سطح  مین در 0باد ثبت شده در ایستگاه مشهد در فاصله 

 زمین سطح از متری 2 فاصله در مشهد ایستگاه در باد سرعت متوسط -2جدول

 اس ند بهمن دی  خر  بان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ماه

سوورعت 

بووواد)متر 

 بر ثانیه(

1 0/1 0/1 3/1 0/1 8/6 5/6 0/6 3/6 8/6 5/6 7/6 

 

 اقلیم منطقه -8

به مظور بررسی اقلیر و هواشناسی منطقه و بهره گیری ا  امالعات مربوط در مرح ، خصوصیات اقلیموی و  

هواشناسی شهرستان مشهد در بخش مطالعات اقلیر منطقوه موورد مطالعوه و تجزیوه و تحلیول قورار گرفتوه        



 

 

 موده    مینه مبقه بندی  ب و هوا به خصوص در منوامت خشوک توال  هوای  یوادی بوه عمول         است.در 

است.ولی هیچ یک ا  این مبقه بندی ها را نمی توان ایده  ل دانست.مبقه بندی اقلیموی در بخشوی ا  رو    

ها توسط فرمول و در بعضی دیگر توسط نمودار صورت می گیرد.لذا در این بخش فرمول ها و توابع اقلیمی 

 ث قرار گرفته است.که در مطالعات هیدرولوژی منطقه مرح کاربرد دارند.به اختصار مورد بح

 

 رو  دو مارتن 

 روشی است که بین درجه حرارت ومقدار رموبت رابطه  یر را برقرار می کند : 

𝐼که در  ن :        =
p

t+10
     

 p = رندگی سالیانه به میلی مترمیانگین با

   t =متوسط درجه حرارت ساالنه 

 تقسیر بندی کرده است. (3) مارتن منامت را به شرح جدول شمارهدو

 

 جدول تقسیم بندی اقلیمی به روش دو مارتن -3جدول

بزرگتوور 

 35ا  
08-8/30 00-8/7 06-8/03 16-8/18 

کمتوور 

 16ا  
 ضریب  

بسووویار 

 مرموب
 نوع اقلیر خشک نیمه خشک مدیترانه ای نیمه مرموب مرموب

 

 ( خالصه می شود.0گرفتند به صورت جدول )عواملی که مورد بحث قرار در نهایت اقلیر مشهد با توجه به 

 

 



 

 

 جدول اقلم با در نظر گرفتن بارندگی، درجه حرارت و ضریب دو مارتن -4جدول 

 بارندگی منطقه    /    پارامتر
درجوووووه 

 حرارت  

ضووریب دو  

 مارتن
 نوع اقلیر دو مارتن

 خشک 3/7 3/15 7/185 مشهد

 

 محدوده مورد مطالعه  -3

شهر مشهد کالن شهری در شمال شرق ایران و شمال استان خراسان رضوی است . مساحت شهر مشهد در 

کیلومتر مربوع بووده کوه بوین رشوته کووه هوای بینوالود و هوزار مسوجد واقوع             088 خرین تغییرات بالغ بر 

60 (  است.ارت اع  ̊, 58تا )  8′ ̊, اصول موول   متر می باشد.دشت مشهد در حدف 885شهر ا  سطح دریا 20′

  )جغرافیایی

36 شمالی در شمال شرق ایران واقع شده است.(  ̊, 35 تا ) 3′ ̊,  و عرض جغرافیایی) 40′

محدوده مرد مطالعه ، ناحیه یک منطقه هشت شهر مشهد مقدس می باشد که در بافت امراف حرم رضوی   

رضوا)ع( ، ا  جنووب بوه خیابوان     واقع شده است و ا  شمال به خیابان خسروی نو ، ا  شرق به خیابان امام 

متور   807/003/3ملک الشعرای بهار و ا  غرب به خیابان دانشگاه محدود می باشد و دارای مسواحتی معوادل  

 مربع است.

بافت فشرده با قطعات  مین بسیار کوچک در این منطقه ، مساحت قابل مالحظه ای را اشغال نمووده اسوت.   

ه بوده که با گذشت  مان و گستر  شهر و به واسطه وجود بارگاه این محدوده دارای بافت قدیمی و فرسود

ا  نقاط مختلف ، جهوت خودمت رسوانی    مطهر علی ابن موسی الرضا )ع( و جذب شمار بسیاری ا   ائرین 

مناسب تر و نوسا ی بافوت فرسووده موجوود، در برگیرنوده مشوکالت و معضوالتی ا  جملوه ریزدانگوی و         

گی  یست محیطی ، تراکر جمعیوت بواال ، کمبوود خودمات و عودم پخوش       فرسودگی بافت مسکونی ،  لود

 مناسب  نها می باشد.

 



 

 

 بیان مسئله  -4

هر پدیده ای که باعث بوجود  مدن تغییر در فشار  ب  یر مینی می گردد، موجب نغییر در سوطح  ب  یور   

 ب خواهود   مینی خواهد شد.اختالف بین برداشت و جانشین  ب  یور  مینوی موجوب نوسوانات سوطحی      

شد.تغییرات در جریانات رودخانه ای رابطه نزدیکی با تغییر سطح  ب خواهد داشت.عوامل دیگر که موجب 

تغییرات در سطح  ب  یر  مینی می توانند باشند عبارتند ا  : پدیده جزرو مد ، متئورولوژی ،  لزله ، ایجواد  

غییور در شورایط  ب  یور  مینوی     بار اضافی در یک منطقوه و نشوت در سوطح  موین موی توانود موجوب ت       

شود.تغییرات سطح  ب  یر  مینی می تواند به صورت تغییرات موالنی مدت یا تغییرات فصلی باشد.دشوت  

میلوی   086مشهد به لحاظ موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی منطقه کر  بی است که متوسط بارنودگی  ن  

گوران  درصد  ب  86است که هر اکنون بیش ا   میلیون متر مکعب 1653متر و حجر  ب تجدید شونده  ن 

درصود در   7توا   0درصد  ن تبخیر می شود حدود  73که متاس انه _بهای این دشت در کشاور ی غیرعلمی 

درصد در صنعت است. بدلیل برداشت های غیر مجا  و توسعه نامناسب کشاور ی ، افوت   0بخش شرب و 

 رسیده است.متر در سال  0سطح  ب  یر  مینی به حدود 

مهمترین پارامتری که برای افزایش کمی و کی ی فضای سبز وجوود دارد، کمبوود منوابع  بوی در دسوترس        

میلیارد مکعب در سال بوده  106است.مبت  مار منابع  بی کشور شامل  ب های  یر  مینی و سطحی حدود 

میلیارد متور مکعوب در بخوش     06میلیارد متر مکعب در بخش کشاور ی و نزدیک به  70، که ا  این مقدار 

 ..[4]و شرب و سایر موارد مصرف می شود  های صنعت ، معدن

درصد مورد است اده قرار می گیورد و بخوش اعظور  ب     36-33در بخش کشاور ی  ب با راندمانی حدود   

، شوده   استحصالی در مسیر انتقال و قبل ا  کاربرد در مزرعه ا  دسترس خارج می گردد.مبت مطالعات انجام

میلیوون   18میلیون هکتار ا  اراضی کشور دارای پتانسیل کشاور ی می باشد که در حوال حاضور    51حدود 

میلیون هکتار  یر کشت محصوالت  بوی ،   7هکتار  در چرخه ی کشاور ی قرار دارد و ا  این سطح حدود 

 میلیون هکتار  یر کشت محصوالت دیر و بقیه  یش می باشد. 5/0حدود 



 

 

درصود کول اراضوی مسوتعد      00ارت دیگر اراضی  بی و دیر که در چرخه تولید قورار  دارد حودود   به عب  

کشاور ی را شامل می شود که بخش کمی ا  کل اراضی می باشد و می توان گ ت که ایران کشوری اسوت  

 که مشکل  مین  راعی ندارد ولی مشکل کمبود  ب به شدت احساس می گردد.

لوگیری ا  تل ات  ب وجود دارد که سه عمل  یر را می توان به عنوان اساسوی  رو  های مختل ی برای ج  

 ترین رو  ها پذیرفت : 

تغییر سیاست الگوی کشت در منامت مختلف کشور و رو وردن بوه کشوت گیاهوان کور مصورف در       –الف 

 منامت با محدودیت  ب و نهایتا اصل قرار دادن  ب در برنامه ریزی ها.

 اری سنتی به رو  های  بیاری سطحی مدرن با راندمان کاربرد باال .تغییر رو   بی –ب 

 تغییر رو   بیاری به رو  های  بیاری تحت فشار در منامت .مختلف بسته به شرایط موجود. –ج 

در شرایط کنونی و با توجه به وضعیت موجود کشاور ی ایران ، توسعه رو  های  بیاری تحت فشوار در    

چراکه کوار کوردن بوا رو  هوای     تر ا  رو  های  بیاری سطحی مدرن خواهد بود. اراضی مستعد، مناسب

 بیاری تحت فشار و اجزای این گونه سیستر ها به مراتب راحت تر ا  سیستر های  بیواری سوطحی مودرن    

است.ا  مرفی  ب شرب و فضای سبز دو مصرف عمده  ب در شهرهاست.در ایام تابستانی نیا   بوی اغلوب   

ضای سبز ماکزیمر بوده و مصرف  ب شرب نیز به حداکثر مقدار خوود موی رسود.لذا اسوت اده     نمونه های ف

درست ا  منابع  ب به شدت احساس می گردد و رو  های  بیاری صحیح و با راندمان بواال کموک بسویار    

 موثری به کاهش مصرف  ب خواهد کرد.

 روش تحقیق -5

 ل و مناسب برای محدوده موورد مطالعوه اسوت کوه در     در این پژوهش ، هدف انتخاب سیستر  بیاری ایده 

مورد ت اوت سیستر ایده  ل )تحت فشار( با سیستر واقعی احداث شده )مکانیکی( برای خیابوان هوایی کوه    

 سیستر  بیاری مکانیکی دارند بحث شده است .

 برای انتخاب یک سسیستر  بیاری ایده  ل  یتر های  یر دخالت دارند که عبارتند ا  : 



 

 

 نوع فضای سبز کار شده در ن خیابان ) درخت ، پرچین ، چمن (  -

 مساحت فضای سبز مورد نظر  -

 مساحت باغچه ها -

 منبع تامین  ب  بیاری  -

  مان  بیاری  -

 دبی  ب مصرفی  -

 نیا   بی گیاه  -

 نوع خا، -

  ب مصرفی گیاه -

 بر ورد نیا   بی گیاه 

موورد اسوت اده محاسوبات نیوا   بوی واقوع شوده         1880تا  1850 مار اداره هواشناسی مشهد در سال های   

است.با توجه به گزار  ویژگی های اقلیمی منطقه ، بر ورد نیا   بی گیاهان فضای سوبز بوا اسوت اده ا  داده    

ده است . برای محاسوبه  موجود صورت گرفته و ا   مار ایستگاه هواشناسی مشهد است اده شهای هواشناسی 

نیا   بی گیاهان ا  سوی سا مان ها و مراجع مختلوف علموی رو  هوای گونواگونی توصویه و ارائوه شوده        

حاضر اکثر مطالعات به رو  پیشنهاد سا مان خواروبار کشاور ی (FAO)است.ولی در حال  انجام می گیرد.

  جهانی

   لذا نیا   بی گیاهان مبت رو  گ ته شده بصورت  یر است : 

 محاسبه نیا   بی گیاهان مرجع  -

(ETC)-  محاسبه نیا   بی گیاهان مختلف 



 

 

 تصحیح بر ورد نیا  بی گیاهان با توجه به ضریب ادوکیسون.-

 اعمال ضریب پیک ماهیانه در نیا   بی گیاهان -

 دن  ن ا  نیا   بی محاسبه مقدار باران موثر و کسر کر-

 که مقادیر ETC(  مده است.5برای پوشش های مختلف فضای سبز در جدول شماره ) 

 برای پوشش های مختلف فضای سبز بر حسب میلیمتر ETCجدول مقادیر  -5جدول

 احتمال  
  بان مهر شهریور مرداد تیر خرداد  اردیبهشت فروردین ماه

 APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV نوع پوشش

06% 

 5/15 8/50 0/113 187 018 5/186 5/87 00 چمن و گل

 3/8 0/00 7/50 5/83 168 5/85 50 0/05 درخت کر نیا 

 0/10 33 0/75 8/136 0/150 110 05 0/33 درخت پر نیا 

56% 

 18 0/58 0/106 188 008 8/183 5/160 00 چمن و گل

 8/16 0/08 3/06 88 110 8/81 8/50 0/07 درخت کر نیا 

 0/10 5/30 0/86 0/108 0/158 0/100 71 8/30 درخت پر نیا 

86% 

 01 8/00 8/107 016 038 1/067 117 51 چمن و گل

 0/10 0/30 8/03 165 5/118 1/88 0/00 0/36 درخت کر نیا 

 8/10 5/06 0/85 107 3/107 8/136 78 8/06 درخت پر نیا 

 

  



 

 

 گیرینتیجه -6

با دید میدانی و جدول امالعات بدست  مده میزان اضافه برداشت  ب نسبت به حالوت  بیواری   با توجه به 

 مورد بررسی قرار می گیرند.  (0( و )1) شکل در نمودارهای تحت فشار در معابر اعالم شده

 

 میزان اضافه برداشت آب در حالت ایده آل و واقعی –1شکل

 

 میزان اختالف سیستم های ایده آل و واقعی –2شکل
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 و مآخذ: مراجع -7
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