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 در طًرت ویاز تٍ اطالػات تکمیلی می تًاویذ فرضیات مؼقًلی را در وظر تگیریذ.

 
 مطلًب است:ترای شثکٍ تا مشخظات زیر  -1

 دتی مًرد ویاز در اتتذای شثکٍ اطلی 

 َر َکتار از الگًی کشت. واخالض ویاز آتی 

 
  الگًی کشت

 وًع کشت مساحت )َکتار(

 تاغات 10850

 پائیسٌ)گىذم يجً ي کلسا (زراػت   21266

 یًوجٍ  12236

 داوٍ ای ررت 1932

 آیش 9800

 
 ترحسة مترمکعة محصًالت شثکٍ:خالض یک َکتار از آتی ویاز 

 اسفىذ تُمه دی آرر  آتان مُر شُریًر مرداد تیر خرداد شتاردیثُ فريردیه محظًل 

 0/121 0 0 0 0/79 0/72 0/26 0/34 0/32 0/374 0/698 0/389 ای ، ررت داوٍکلسا گىذم ، جً  

 0 0 0 0 0/38 0/100 0/146 0/181 0/181 0/145 0/81 0/53 یًوجٍ 

 0 0 0 0 0/6 0/30 0/61 0/78 0/81 0/58 0/21 0 تاغات میًٌ

 درطذ از اراضی تٍ آتیاری سطحی اختظاص دارد. 90 درطذ. 55ي  45راوذمان آتیاری سطحی ي آتیاری تحت فشار تٍ ترتیة 

 .درطذ 80ي  85راوذمان اوتقال ي تًزیغ تٍ ترتیة: 

 

زیر تاشذ، میسان کمثًد آب در ماٌ َای مختلف را  شرحشرایط تامیه آب تٍ  در شثکٍ آتیاری فًق، چىاوچٍ  -2

ي  تُرٌ ترداری خذمات دستًرالؼمل" سازمان تروامٍ ي تًدجٍ 170وشریٍ شمارٌ  تا کمک مراجؼی وظیرمحاسثٍ 

 ، 2ي  1شمارٌ در سىاریًَای  محتمل َایکمثًد آب مذیریت، جُت " وگُذاری شثکٍ َای آتیاری ي زَکشی

 ًد را ارائٍ فرماییذ.دی خاراَکارَای پیشىُ



 

 2ي  1ي مىثع آب زیرزمیىی در سىاریًَای شمارٌ اختصاص یافتٍ تخش کشايرزی از سذ مخسوی حجم آب 

 ماٌ

 2سىاریً شمارٌ  1سىاریً شمارٌ 

 تامیه آب از سذ 

 مترمکعة ( میلیًن ) 

 ازسفرٌ آب زیرزمیىی تامیه

 مترمکعة ( ) میلیًن

 تامیه آب از سذ 

 مترمکعة ( میلیًن ) 

 ازسفرٌ آب زیرزمیىی تامیه

 مترمکعة ( ) میلیًن

 8/48 8/8 8/58 8/11 فريردیه

 1/56 6/31 1/86 6/42 اردیثُشت

 1/51 1/21 1/61 1/41 خرداد

 1/21 1/27 1/31 1/37 تیر

 5/24 6/24 5/31 6/34 مرداد

 6/18 8/11 6/28 8/21 شُریًر

 1 8/32 9/1 8/34 مُر

 4/8 5/1 4/18 5/1 آتان

 1 1 1 1 آرر

 1 1 1 1 دی

 1 1 1 1 تُمه

 1/16 1 1/16 1 اسفىذ

 


