
 
 

متغیر از نظر  درمیان ای معمولی و یک جویچه ارزیابی عملکرد آبیاری
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 چکیده :

یت آب ّ خاک ّ استفادٍ هْثش اص آب دس هضسعَ هی تْاًذ تَ تْسعَ هذیش

هذیشیت آب دس آتیاسی یذ.  وک ًوا طاّسصی ک یذاس ک چَ پا یل  جْی تَ دل ای 

سایش سّش تَ  سثت  ستشدٍ آى ً ستفادٍ گ ًذ دس تِشٍ ا هی تْا تشداسی  ُا 

ضذ. آتیاسی هْثش تا ٌَ اص آب  چَ هیاى دس یک تِی هذیشیت دس آب  جْی ای سّش 

جْیی ّ استفادٍ هْثش  تْاًذ تَ صشفَ سی است کَ اجشای دقیق آى هیآتیا

اص آب کوککککک ًوایککککذ. لککککزا دس ایککککي ت  یککککق، سّش آتیککککاسی 

ُای  ای هعوْلی تَ کوک ضاخص هتغیش تا سّش آتیاسی جْیچَ ای جْیچَ هیاى دس یک

یاتی آتیاسی حی دس  اسص ستا طش یي سا فت. دس ا قشاس گش سَ  هْسد ه ای سط ی 

تصادفی دس هٌط َ کشج اجشا ضذ. تیواسُای هْسد تشسسی  قالة تلْک ُای

یاسی ًذ اص آت ثاست تْد چَ ع وام جْی چَ ُا ّ آتیاسی هعوْلی ت صْست  جْی ُا ت

ُای پیطشّی، پسشّی، دتی ّسّدی ّ  ًْتت آتیاسی دادٍ 5هتغیش. دس هیاى دس یک

خشّجی، سطْتت قثل ّ تعذ اص ُش آتیاسی ّ کلیَ دادٍ ُای ُیذسّلیکی ّ 

گیشی ضکککذ. ًتکککای  ًطکککاى داد ککککَ  ُا اًکککذاصٍ جْیچکککَ ٌُذسکککی

ای هعوکْلی  جْیچکَ هتغیش دس ه ایسکَ تکا آتیاسی هیاى دس یک ای جْیچکَ آتیاسی

طتش  فْر اف ی تی لت ً تَ ع فی  تش ّ اص طش ًاب کو فات سّا صذ تل داسای دس

هی  یاسی  کاستشد آت ًذهاى  فضایص سا سثة ا فْرعو ی کوتش فات ً یضاى تل ه

چَ ضْد. آتیاسی کَ  هیاى دس یک ای جْی ست  یاسی ا کن آت ُای  هتغیشیکی اص سّش 

دُذ تلکَ سثة افضایص  تا هذیشیت ص یح آى ًَ تٌِا تلفات آب سا کاُص هی

 ضْد.  قاتل تْجَ کاسایی هصشف آب ًیض هی

کاستشد،  هتغیش، ساًککذهاى هیاى دس یک ای جْیچککَ آتیاسی هااای یلیاادی: واژه

 رخیشٍ، یکٌْاختی پخص ساًذهاى

  

                                                           

داًطجْی دکتشی آتیاسی ّ صُکطی، داًطکذٍ کطاّسصی ّ هٌاتع طثیعی،  -1

تِشاى ّت  ی ات اسالهی، ّاحذعلْم داًطگاٍ آصاد  

استاد -2   آصاد داًطگاٍ طثیعي، هٌاتع ّ كطاّسصي داًطكذٍ آب، هٌِذسي ّ علْم یاس 

 تِشاى ّت  ی ات علْم ّاحذ اسالهي،

تاى فاسطکاسضٌاط آتیاسی ساصهاى جِادکطاّسصی اس -3  

 

 



 
 

 


