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 چکيده
ریزی آبیاری و استفاده نامطلوب از آب عامل اصلی محدودکنندده ووسد ه کوداورزی در ایدرا      محدودیت منابع آب، عدم برنامه

وری آب در مزارع گندم و یین گردید. بدین منظور پنج مزرعده  منظور افزایش بهرهاست. در این پژوهش زما  و میزا  آب آبیاری به

گچدی، مردر    انتخاب و با استفاده از وانسیومتر و بلوک 9830-09قهاوند در سال زراعی  -بهار و رز  -های همدا در دشتگندم 

وری آب با استفاده از حجم آب مررفی و عملکرد محاسبه شد. نتایج نوا  داد که بدا  گیری شد و نهایتاً شاخص بهرهآب آنها اندازه

یابدد. ایدن   درصدد  افدزایش مدی    6/19ای )، عملکرد محرول گندم به مقدار قابدل مححظده  ریزی صحیح مرر  آبآموزش برنامه

است و در نتیجه کارایی مرر  آب نیدز  در ومامی مزارع مورد مطال ه همراه بوده یمیزا  آب مررف یدرصد 9/18افزایش با کاهش 

عنوا  یک ابزار مناسب برای بهبود مدیریت آبیاری تر بهووا  از وانسیومدرصد افزایش یافت. نتایج این وحقیق نوا  داد که می 55

 از طریق آموزش آ  به زارعین استفاده نمود.
 

 قهاوند.  -بهار و رزن -های همدانکارایی مصرف آب، مدیریت آبیاری، گندم، دشت ها:کلید واژه
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Abstract 
Water resource limits, missing a developed irrigation program and undesirable water quality are the 

basic parameters that affect agricultural development of Iran. This research focus on irrigation amount 

water and its duration in other to increase crop yield of wheat on Hamedan-Bahar and Razan-Ghahavand 

plains. To this regard, three wheat farms located on different area of the plains were selected during 

agronomic year 2011. Consumption water amount (W) and crop yield (Y) were measured in order to 

calculate the water use efficiency (WUE) of the farms. The results showed that wheat yield significantly 

was increased (21.6%) by training of proper planning program of irrigation. This increasing yield resulted 

decreasing on using water content (23.1%) and increasing of water use efficiency (55%) in all farms of the 

experiment. The farmers training also showed that tensiometer is a simple and favorite instrument for 

optimal water using compared with gypsum blocks. 

 

Keywords: Water use efficiency, Irrigation management, Wheat, Hamedan-Bahar plain, Razan-

                     Ghahavand plain. 
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 مقدمه
های قرن حاضر است و در آینده یکی از آب یکی از چالش

مشکالت عمده بشر به حساب خواهد آمد. از یک طرف منابع آب 
شوند و از سوی دیگر مصرف و تقاضا برای آن محدودتر می

کشور جهان با  22همواره رو به افزایش است. در حال حاضر 
کمبود شدید آب روبرو هستند که بیشتر این کشورها در آفریقا و 

 ها توسط کارشناسان نشان میانه قراردارند. نتایج بررسیخاور

میالدی برای تأمین  2222دهد که این کشورها در سال می
نیازهای کشاورزی، صنعتی و شهری با مشکل کمبود آب مواجه 

(. رشد سریع جمعیت و نیاز 1991و همکاران،  1خواهند شد )سکلر
بخش کشاورزی به تولید مواد غذایی بیشتر، سبب شده است که 

تقاضای بیشتری را برای مصرف آب داشته باشد. در این راستا 
ضرورت توجه به امنیت غذایی و محدودیت منابع آبی در کشور 
باعث گردیده است که مهمترین چالش این بخش در شرایط 
کنونی، تولید غذای بیشتر از آب کمتر باشد. این هدف تنها در 

ای مناسبی برای استفاده مؤثرتر یابد که راهکارهصورتی تحقق می
 از منابع آبی در بخش کشاورزی به کار گرفته شوند. 

وری و یا کارایی مصرف آب اصوالً از دو طریق افزایش بهره
پذیر است: به ازای ثابت نگاه داشتن میزان تولید محصول در امکان

واحد  یسطح کنونی و کاهش آب مصرفی، افزایش عملکرد به ازا
آب مصرفی. بدین معنی که با حفظ منابع آبی موجود، میزان 

(. 2224، 2و باستیانس تصول تولیدی را افزایش دهیم )زوارمح
الذکر بدون نکته قابل توجه این است که دستیابی به اهداف فوق

ها، )از جمله تغییر الگوی مصرف آب( و بکارگیری برخی از روش
  باشد.پذیر نمیموجود، امکانبهبود مدیریت منابع آبی 

 ترین محصول کشاورزی ایران محسوب گندم استراتژیک
میلیون هکتار، یعنی  2تا  2طوری که همه ساله حدود گردد. بهمی

گیرد. درصد کل اراضی، زیر کشت گندم قرار می 22حدود 
همچنین از نظر تولید ماده خشک و قرارگرفتن در جیره غذایی، 

ادی است. به طوری که این محصول از نظر دارای اهمیت زی
میزان تولید در دنیا در مقام اول قرار دارد )احسانی و خالدی، 

(. به دلیل ناکافی بودن میزان بارش 2222؛ مدد و همکاران، 1312
متر( و نامناسب بودن میلی 319ساالنه در استان همدان )حدود 

خشک کشور نیمهتوزیع مکانی و زمانی آن، این استان جزء مناطق 
دهد برای جبران نیاز آبی شود. تحقیقات نشان میمحسوب می

باشد که نزدیک به گیاهان، نیاز به آبیاری مکرر در این استان می
های زیرزمینی تامین درصد از آب کشاورزی آن، از طریق آب 92
که مصرف مفید آب کشاورزی از یک سوم گردد و از آنجاییمی

-رود، الزم است راهکارهایی برای افزایش بهرهیمقدار آن فراتر نم

 وری آب در این استان ارائه شود.
 آب، وریبهره ( شاخص1392نی و همکاران )ینژاد رائقاسمی

بهزار را مزورد بررسزی     -همزدان  دشزت  زمینزی  سزیب  مززارع  در

                                                 
1- Seckler et al. 

2- Zwart and Bastiaanssen 

ریززی  قراردادند. نتایج به دست آمده نشان داد که با آموزش برنامه
زمینی بزه مقزدار قابزل    کرد محصول سیبصحیح مصرف آب، عمل

یابد. ایزن افززایش بزا کزاهش     درصد( افزایش می 13ای )مالحظه
درصد میزان آب مصزرفی در تمزامی مززارع مزورد مطالعزه       1/13

درصزد   29است و در نتیجزه کزارایی مصزرف آب نیزز     همراه بوده
 ابد.یافزایش می

در  وری آب راهزای بهزره  ( شاخص1392دهقان و همکاران )
مورد   SWAPمزارع تحت آبیاری گندم در دشت نیشابور با مدل

ریزی بررسی قراردادند. نتایج نشان داد که در صورت اصالح برنامه
یابزد.  درصزد افززایش مزی    14آبیاری، عملکرد محصول به میززان  

درصزد، عملکزرد    32آبیاری بزه میززان   عالوه بر این، با اعمال کم
ت و همچنین بیزان داشزتند کزه در    دار نداشمحصول تفاوت معنی

ریزی صحیح آبیزاری، ضزمن کزاهش آب مصزرفی،     صورت برنامه
 یابد.درصد افزایش می 21شاخص کارایی مصرف آب آبیاری 

( کارایی مصرف آب و تبخیر و تعرق 2221) 3کیو و همکاران
های مختلف آبیاری را مورد بررسی قراردادند. نتایج گندم با رژیم

 1/2-3/3خص کارایی مصرف آب فتوسنتز گندم نشان داد که شا
مول آب(، کارایی مصرف آب )میکرومول دی اکسیدکربن بر میلی

 1/1-1/2و  1-2/2ترتیب برای زیست توده و عملکرد دانه به
باشد. زمانی که مدیریت آبیاری مناسب کیلوگرم بر مترمکعب می

 دهی واعمال شد، حداکثر کارایی مصرف آب در مراحل ساقه
شیری دانه مشاهده گردید. همچنین ایشان اظهار داشتند که 

ی آب دشت مورد نظر، کاهش دفعات و مقدار آب آبیاری، در ذخیره
 مؤثر واقع شد.

-ریزی آبیاری بر بهره( تاثیر برنامه1311اکبری و همکاران )

در شبکه آبشار  SWAPوری آب کشاورزی را با استفاده از مدل 
اصفهان مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که با اصالح 

 12ریزی آبیاری، عملکرد محصول جو و گندم به مقدار برنامه
یابد. از طرف دیگر با بهبود مدیریت زراعی و درصد افزایش می

درصدی عمق آب آبیاری، عملکرد محصول تغییر  22کاهش 
 دار نداشت.معنی

( در تحقیقی دیگری با استفاده از 2221) 4همکاران ماندرا و
های مدیریتی آب در شرایط مختلف کمی و روش SWAPمدل 

کیفی را بر عملکرد محصول گندم و شوری خاک در مزارع شمال 
غربی هند بررسی کردند. نتایج به دست آمده نشان داد که کاربرد 

 12ل را تا آبیاری مکرر به میزان دقیق در مزارع، عملکرد محصو
  11درصد حتی زمانی که شوری آب زیرزمینی بیشتر از 

 دهد.زیمنس بر متر باشد، افزایش میدسی
 با توجه به محدودیت آب استان همدان و نقش مؤثر 

های بهار و رزن در تأمین آب شهرستان های همداندشت
های تابعه، و همچنین سطح زیر کشت همدان، بهار، رزن و بخش

ها و مصرف آب زیاد این محصول، آموزش این دشتگندم در 

                                                 
3- Qiu et al. 

4  - Mandare et al. 
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های صحیح مدیریت آبیاری به کشاورزان منطقه ضرورت روش
یابد. در چنین حالتی به ازای هر واحد آب مصرفی، بیشترین می

عملکرد استحصال خواهد شد. لذا هدف از این پژوهش بررسی 
وری آب در مزارع گندم و رسیدن به مصرف بهینه شاخص بهره

ریزی آبیاری به آب در بخش کشاورزی، بر اساس آموزش برنامه
 باشد.زارعین می

 

 هامواد و روش
  موقعيت جغرافيایی مزارع مورد بررسی

منطقه همدان از چهار دشت بهار، کبودرآهنگ، رزن و قهاوند 
 4222تشکیل شده است. مساحت کل این چهار دشت 

کیلومترمربع  9222یز کیلومترمربع و وسعت کل حوضه آبریز آنها ن
بهار در طول دره وسیعی  -(. دشت همدان1339نام، باشد )بیمی

های بلند و ارتفاعات الوند محصور است، با که از دو طرف به کوه
تا  1322کیلومترمربع در حد فاصل ارتفاع  932مساحت تقریبی 

متری از سطح دریا واقع شده و دارای کمترین وسعت در  1122
نام، ؛ بی1312نام، باشد )بیی منطقه همدان میهابین دشت

های مرکزی از (. در این دشت بخش1339نام، ؛ بی1329
آباد و مرکزی های اللجین، صالحشهرستان همدان و بخش

شهرستان بهار قرار دارند. این دشت بر اساس دیاگرام اقلیمی 
ی خشک سرد قرارگرفته و دارای آب و هواآمبرژه، در اقلیم نیمه

 319باشد و متوسط بارندگی ساالنه آن حدود سرد کوهستانی می
قهاوند با حوضه  -(. دشت رزن1312نام، باشد )بیمتر میمیلی

کیلومترمربع در شمال شرقی استان همدان واقع شده  3214آبریز 
 کیلومترمربع  1329و مساحت سفره آب زیرزمینی این دشت 

 متر است میلی 224ابر باشد. متوسط بارندگی این دشت برمی
 (.1339نام، ؛ بی1329نام، ؛ بی1312نام، )بی

 بهار و  -های همداندر این پژوهش مزارع واقع در دشت

 طور کامالً تصادفی انتخاب شدند و عملیات قهاوند به -رزن

تا نیمه  1319ای مربوط به این پژوهش، از نیمه اول مهر مزرعه
گندم رقم سایسون )سه مزرعه در  در پنج مزرعه 1392اول مرداد 

قهاوند( صورت  -بهار و دو مزرعه در دشت رزن -دشت همدان
در نظر  ی(. در مزارع انتخابی دو قطعه زمین مجزا1گرفت )جدول 

گرفته شد. در قطعه اول )تیمار اول( مدیریت صحیح آبیاری اجرا 
فته عنوان شاهد در نظر گرگردید و در قطعه دوم )تیمار دوم( که به

 (. 1شد، مدیریت سنتی آبیاری اعمال گردید )جدول 
گیری آب مصرفی قطعات انتخابی با نصب کنتور حجمی اندازه

های آب زیرزمینی گردید. منبع آب کلیه مزارع مورد بررسی، سفره
های آبیاری بارانی استفاده منطقه بود و در کلیه مزارع از سیستم

ارع با مدیریت زارعین گردید. همچنین مصرف کود و سم در مز
 اعمال شد.

 وری آب، در قطعاتدر جهت اهداف تحقیق، اثر آموزش و بهره
های آبیاری ن منظور سیستمیتیمارهای مورد نظر بررسی گردید. بد

مزارع مورد ارزیابی قرارگرفت و راندمان کاربرد آب در مزارع به 
آبی  دست آمد. همچنین خاک مزارع مورد تجزیه قرارگرفت و نیاز

 32گندم تعیین شد. برای تعیین مدت و دور آبیاری از دو تانسیومتر 
 32و  32طور همسان در متر و دو بلوک گچی )که بهسانتی 22و 

درصد عمق ریشه نصب شدند( استفاده شد. در این خصوص برای 
کشاورزان طی چند مرحله کالس آموزش تشکیل شد و تعداد 

 نفر بود. 322آموزشی بالغ بر های کننده در کالساعضای شرکت
 

 های خاکویژگی

برای تعیین بافت و سایر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک 
  22خورده از عمقی کمتر از هایی دستاز هر مزرعه، نمونه

متر تهیه شد. برای تعیین بافت خاک از روش هیدرومتری سانتی
نوع استفاده گردید و پس از محاسبه درصد شن، رس و سیلت، 

خاک با استفاده از مثلث بافت خاک، بررسی شد. ضمناً در هر 
 مزرعه )تیمارهای اول و دوم( شرایط خاک یکسان بود.

 

 

 مساحت مزارع مورد مطالعه )هکتار( -1جدول 

 دوم ماریت اول ماریت مزرعه

B 42/2 42/1 

D 32/2 12/2 

Z 22/2 12/1 

T 92/2 1 

V 12/3 12/9 

             مدیریت صحيح آبياري :مدیریت سنتي آبياري زارع : 
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 عملکرد تيمارهای اول و دوم -1شکل 

 

 های خاک مزارع مورد ارزیابیبرخی از ویژگی -2جدول 

 مزرعه
EC 

(ds/m) pH 
 ذرات خاک )درصد(

 بافت
وزن مخصوص 

g/cmظاهری )
3) 

حدود رطوبتی 
 )درصد(

 FC PWP شن سیلت رس

B 193/2 91/3 23 2/19 4/23 1/12 4/22 39/1 لوم رسی شنی 

D 133/2 1/3 22 2/9 4/21 9/13 1/22 42/1 لوم رسی شنی 

Z 322/2 3/3 21 43 32 1/12 2/23 39/1 لومی 

T 192/2 22/3 32 32 29 22 2/34 3/1 لوم رسی 

V 222/2 23/3 42 22 29 1/22 39 22/1 رسی 

 

 
 اول و دوم ميزان آب مصرفی در تيمارهای -2شکل 

 

( و پژمردگی FCحدود رطوبتی ظرفیت مزرعه )برای برآورد 
افزار ( از مقادیر پیشنهاد شده توسط نرمPWPدائمی )

Characteristics Soil Water  ،استفاده شد )علیزاده
 (.1312؛ هاشمی نیا، 1314
 

 روش بررسی

پس از رسیدن، محصول قطعات مورد نظر برداشت و توزین 
 گیری گردید.اندازه GPSشدند. مساحت قطعات نیز با 

وری آب )شاخص کارایی مصرف برای برآورد شاخص بهره
 (:1392و معروفی،  رائینینژاد( استفاده شد )قاسمی1آب( از رابطه )

(1) 
W

Y
W UE 

 

: آب W: عملکرد گندم )کیلوگرم در هکتار( و Yکه در آن 
 باشد.می مصرفی بر حسب مترمکعب در هکتار

درصد افزایش عملکرد ناشی از اعمال مدیریت آبیاری در 
( محاسبه شد 2( از رابطه )YIتیمار اول نسبت به تیمار دوم )

 (:1392و معروفی،  رائینینژاد)قاسمی
 

(2) )1)
21

((100  tYtYIY 

 

که در آن
1t

Y  و
2t

Y   به ترتیب عملکرد گنزدم )کیلزوگرم در :

 باشد.می هکتار( در تیمارهای اول و دوم
جویی در مصرف آب در تیمار اول نسبت به تیمار درصد صرفه

و  رائینززینژاد( محاسززبه شززد )قاسززمی3( نیززز از رابطززه )WSدوم )
 (:1392معروفی، 
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(3) )1)
21

((100  tWtWSW 

 

که در آن
1t

W   و
2t

W   به ترتیب آب مصزرفی )مترمکعزب :

باشد.در هکتار( در تیمارهای اول و دوم می
 

 نتایج و بحث
های فيزیکی و شيميایی خاک مزارع مورد مشخصه

 بررسی
برای محاسبه نیاز آبی گیاه گندم و همچنین مدیریت آب در 

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مناطق مورد مزرعه، برخی 
( ارائه شده است. 2مطالعه، تعیین گردید که نتایج آنها در جدول )

این نتایج بیانگر آن است که شوری عصاره اشباع خاک مزارع 
زیمنس بر متر قرار دسی 32/2و  133/2( بین ECeمورد نظر )

اشند. از نظر بدارد، که در محدوده مجاز برای آبیاری بارانی می
بافت خاک، مزارع مورد مطالعه دارای بافتی نسبتاً سنگین بوده و 

قرارداشته که  22/3-91/3خاک آنها بین  pHمیزان تغییرات 
 باشد.بیانگر شرایط نسبتاً خنثی عصاره اشباع خاک می

 

ریزی برنامه کارکرد مزارع مورد بررسی در شرایط

 آبياری و مدیریت زارع

شناختی مطرح شده در قسمت مواد و مبانی و روشبا توجه به 
وری آب در شرایط مدیریت صحیح ها، وضعیت موجود بهرهروش

آبیاری )تیمار اول( و مدیریت زارع )تیمار دوم( مورد بررسی 
(، پارامترهای مربوط 2( و )1های )( و شکل3قرارگرفت. در جدول )

ارائه شده به میزان آب مصرفی و عملکرد مزارع مورد بررسی 
-گونه که مالحظه میها و جدول، هماناست. بر اساس این شکل

شود، با توجه به اعمال مدیریت صحیح آبیاری، میزان آب مصرفی 
-تمامی مزارع، در تیمار اول نسبت به تیمار دوم کاهش یافت. به

 311-232که میزان آب مصرفی مزارع در تیمار اول بین طوری
متر در میلی 323-212تیمار دوم بین  متر در هکتار و درمیلی

طور متوسط هکتار متغیر بوده است و با اصالح مدیریت آبیاری به
جویی شده است. متر در هکتار در مصرف آب صرفهمیلی 132

 922طور متوسط عالوه بر کاهش مصرف آب مقدار عملکرد نیز به
 کیلوگرم در هکتار افزایش داشته است.

 

 

اخص کارایی مصرف آب آبیاری در مزارع ( مقادیر ش4جدول )
دهد. بر اساس این مورد بررسی در تیمارهای اول و دوم نشان می

نتایج، در تمامی مزارع مورد بررسی، شاخص کارایی مصرف آب 
گونه افت. همانیآبیاری در تیمار اول نسبت به تیمار دوم افزایش 

ری به شود، میزان شاخص کارایی مصرف آب آبیاکه مالحظه می
 11/1و  13/1ترتیب برابر طور متوسط در تیمارهای اول و دوم به

باشد. این مقادیر بیان کننده افزایش کیلوگرم در مترمکعب می
درصد شاخص کارایی مصرف آب آبیاری، در تیمار اول  22حدود 

( کارایی مصرف آب گندم را برای 2221باشد. کیو و همکاران )می
لوگرم بر مترمکعب گزارش نمودند کی 1/1-1/2دشت شمال چین

باشد. دهقان و که مشابه با رقم به دست آمده در این پژوهش می
-های بهرهگیری و بررسی شاخص( پس از اندازه1392همکاران )

ریزی وری آب در دشت نیشابور، گزارش کردند که با اجرای برنامه
درصد  21صحیح آبیاری شاخص کارایی مصرف آب به میزان 

یابد که مقدار کمی بیشتر از مقدار ذکر شده در این ش میافزای
( در شبکه 1311باشد. همچنین اکبری و همکاران )پژوهش می

ریزی صحیح آبیاری آبشار اصفهان بیان کردند که با اجرای برنامه
درصد  12درصد افزایش یافته است، که  42این شاخص به میزان 

 1باشد. مو و همکارانمیکمتر از مقدار ذکر شده در این پژوهش 
کارایی مصرف آب گندم را  SWAP( با استفاده از مدل 2222)

کیلوگرم بر مترمکعب گزارش  23/1-21/1در دشت شمالی چین از 
نمودند که حداقل مقدار این شاخص مشابه مقدار ذکر شده در این 

باشد. پژوهش و بیشترین مقدار آن کمتر از مقدار به دست آمده می
( نیز در پژوهشی مشابه کارایی مصرف آب 2223) 2همکارانلیو و 

کیلوگرم بر  32/2-42/1گندم را در دشت شمالی چین از 
مترمکعب گزارش نمودند که کمتر از مقدار ذکر شده در این 

 باشد.پژوهش می

جویی مصرف آب (، افزایش عملکرد و صرفه2در جدول )
ئه شده است. بر اساس آبیاری در تیمار اول نسبت به تیمار دوم ارا

 2/23تا  1این نتایج، در تمامی مزارع مورد بررسی، عملکرد از 
درصد افزایش داشته و به طور متوسط این مقدار در همه مزارع 

درصد مشاهده شد. همچنین میزان مصرف آب آبیاری در  2/21
درصد کاهش یافت و به  3/23تا  2/3تمامی مزارع مورد بررسی از 

باشد. با درصد می 1/23ن مقدار در تمامی مزارع طور متوسط ای
های صورت گرفته از قرائت کنتورها )بعد از هر توجه به بررسی

آبیاری( مشخص شد که میزان مصرف آب آبیاری در مراحل 
ابتدایی رشد گندم، توسط کشاورزان خیلی بیشتر از نیاز آبی گیاه 

-ب دریافت کردهبوده و در انتهای فصل رشد گندم کمتر از نیاز، آ

باشد. اکبری و همکاران اند، که دال بر تفاوت بین تیمارها می
( با اصالح برنامه آبیاری در شبکه آبشار اصفهان، میزان 1311)

درصد و کاهش مصرف آب را  12افزایش عملکرد گندم و جو را 
( نیز گزارش 1392درصد بیان کردند. دهقان و همکاران ) 22

ریزی آبیاری در دشت نیشابور عملکرد نامهکردند که با اصالح بر
درصد افزایش یافت. عالوه بر این با  14محصول گندم به میزان 

درصد، عملکرد محصول تفاوت  32آبیاری به میزان اعمال کم
 دار نداشت.معنی

 
 

                                                 
1  - Mo et al. 
2- Liu et al. 
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 ملکرد در مزارع مورد بررسیمقادیر آب مصرفی و ع -3جدول 

 مزرعه
mآب مصرفی )

3
/ha)  ( عملکردkg/ha) 

 تیمار دوم تیمار اول  تیمار دوم تیمار اول

B 3191 2121  2132 2122 

D 3112 4222  2193 4322 

Z 3223 3233  2929 3211 

T 2292 2222  12231 12232 

V 3223 3322  2241 2421 
 1/2112 2/2392  2/2223 2/3312 میانگین

 
kg/m) یمقادیر شاخص کارایی مصرف آب آبيار -4جدول 

 ( در مزارع مورد بررسی 3

 تیمار دوم تیمار اول مزرعه

B 14/1 12/2 

D 19/1 92/2 

Z 29/1 99/2 

T 13/1 24/1 

V 14/1 44/1 
 11/1 13/1 میانگین

 

 جویی آب در تيمار اول نسبت به تيماردوممقادیر درصد افزایش عملکرد و صرفه -5جدول 

  YI  WS مزرعه

B 1 32/23- 

D 32/32 12/31- 

Z 22/23 22/3- 

T 92/3 22/1- 

V 32/4 22/11- 
 -12/23 22/21 میانگین

 :منفي بيانگر درصد کاهش مصرف آب است عدد 
 

ریزی آبیاری مزرعه از تانسیومتر و بلوک گچی برای برنامه
ها به کشاورزان آموزش داده شد. استفاده شد و روش استفاده دستگاه

ها نشان داد که استقبال زارعین از دستگاه تانسیومتر نسبت به بررسی
 تر آن( بیشتر بود.)به دلیل کارکرد ساده بلوک گچی

 

 گيرینتيجه

وری آب از نتایج این پژوهش نشان داد که بهبود مدیریت و بهره
باشد. با استفاده از پذیر میریزی صحیح آبیاری امکانطریق برنامه

درصد عملکرد محصول، در  2/21ریزی آبیاری ضمن افزایش برنامه
درصد میزان آب مصرفی گردید. در  1/23کلیه مزارع موجب کاهش 

درصد افزایش یافت. این  22نتیجه کارایی مصرف آب آبیاری نیز 
عنوان به توان از آننتایج نشان که با آموزش تانسیومتر به زارعین، می

 ساده برای بهبود مدیریت آبیاری ستفاده نمود. ییک ابزار
 

 پيشنهادها

که میزان آب کاربردی توسط کشاورزان به علل با توجه به این -
مختلف از جمله توزیع گردشی آب بین کشاورزان و عدم اطالع آنها از 

باشد لذا میزان آب مورد نیاز گیاهان، که بیش از نیاز آبیاری است، می
گردد. برای بهبود مدیریت آبیاری، زمان و میزان آب مورد توصیه می

های ریزی آبیاری و شیوهبرای برنامهنیاز توسط ابزارهای مناسب 
 شود.مدیریت آن به کشاورزان به صورت عملی آموزش داده

در انتهای فصل رشد مالحظه شد زارعین به دلیل کمبود آب،  -
گردد مدیریت باشند. لذا توصیه میآبیاری میمجبور به اعمال کم

اری آبیاری زیر نظر کارشناس مجرب آبیآبیاری مزرعه و اعمال کم
برای انتخاب ابزار  شود.صورت گیرد و به کشاورزان نیز آموزش داده

ریزی آبیاری به کشاورزان، توصیه مناسب به منظور آموزش برنامه
تر توسط کشاورزان( گردد از تانسیومتر )به دلیل پذیرش آسانمی

 استفاده گردد.

 گزاریسپاس
یقات این پژوهش با حمایت سازمان جهادکشاورزی، مرکز تحق

کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، مراکز جهادکشاورزی 
های همدان، بهار و رزن انجام شده است که بدینوسیله از شهرستان

اند، صمیمانه زحمات تمامی کسانی که در این طرح ما را یاری کرده
 .گرددتشکر می
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