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 چکیده
وری از آب است که به صورت نسبت عملکرد محصول به مقدار  های مورد استفاده در مباحث عملکرد گیاه و آب، بهره یکی از شاخص     

وری از آب مصرفی، بیانگر میزان  باشد. بهره عالوه بارش می شود. آب مصرفی شامل بارش، آبیاری یا آبیاری به آب مصرفی تعریف می

وری آب برای محصول گندم در هر  بهره ،ساله و بر اساس اطالعات موجود ششازای واحد نهاده است. با توجه به دوره آماری  تولید به

های اوان، دز،  وری شبکه معرفی گردید. در این پژوهش شبکه وری آن به عنوان بهره سال زراعی محاسبه و در نهایت میانگین بهره

ی مصرف توند، کرخه، رامشیر و شادگان مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به عملکرد و حجم آب آبیارجایزان، گ وشاوور، مارون، فجر 

و  89/3، 30/1های اوان، گتوند و شادگان به ترتیب با  ها مربوط به شبکه وری ترین بهره آمد. بیشدست  ها به وری شبکه شده، بهره

با . بودکیلوگرم بر مترمکعب  44/3وری  مربوط به شبکه رامشیر با متوسط بهره وری ترین بهره . پایینبودکیلوگرم بر متر مکعب 98/3

که نیاز آبی گندم تامین شود عملکرد و در نتیجه  توجه به تجزیه و تحلیل رابطه عملکرد محصول و آب آبیاری به نظر رسید تا زمانی

ز مصرف گندم باالتر رود عملکرد ثابت و در بعضی مواقع کاهش که حجم آب آبیاری از نیا کند، ولی از زمانی وری افزایش پیدا می بهره

 کند.   وری کاهش پیدا می کند و در نتیجه بهره پیدا می
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Abstract 

     Water productivity is one of the indexes which is widely used in the issues related to crop 

productivity and water, and is defined as the ratio of the amount of crop yield to the amount of water 

consumed by the crop. The water consumed by the crop may be supplied by rain, Irrigation or even 

irrigation plus precipitation. In fact water productivity is an indicator of the amount of production for 

each unit of consumed water. In this study, the amount of annual water productivity was indicated 

according to the available information and six years data-set, and then the mean value was reported 

for network’s crop water productivity. In this practice, ten networks namely, Avan, Dez, Shavoor, 
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Maroon, Fajr   &  Jaizan, Gotvand, Karkhe, Ramshir and Shadegan were studied. Water productivity 

of the networks was estimated according t o the crop yield and the volume of consumed water. The 

highest rates belonged to Avan, Gotvand and Shadegan, being 1.03, 0.98 and 0.85 Kg.m-3 while 

Ramshir with an average water productivity of about 0.44 Kg. m
-3 

had the least value. An analyze 

over the relationship between crop yield and irrigation shows that, wheat crop yield will increase 

until the time that the crop’s water requirement is supplied, but it does not change or even decreases 

when the amount of applied water goes beyond the crop’s water requirement, thus as a result, the 

water productivity decreases.  
 

Keywords: Water Productivity, Irrigation and drainage networks, Wheat. 

 
 مقدمه

استراژیک      کشاورگندم محصول محسوبترین ایران زی
طوریمی به تقریبگردد. اًکه حدود ساله پنجهمه میلیونششتا

اراضیکشورهکتار، میاز اندازهزیرکشتگندمقرار گیریوگیرد.
کمیووریآبدرایرانبهعلتمحدودیتهایبهرهتحلیلشاخص

ارزشمندکیفی است)احسانیواینماده ازجایگاهخاصیبرخوردار
وریآبکشاورزیدرایراندر(.درحالحاضربهرهالف2831,خالدی

بهره ارتقای موضوع ندارد. قرار تولیدوضعیتمطلوبی در آب وری
به و جهان مختلف کشورهای در اساسی مسائل از غذایی مواد
خا و )احسانی است ایران نظیر آب کم کشورهای لدی،خصوص

بهرهب2831 بیان(. واقع در آب مقوری سوددکننده یا محصول ار
میبه آب مصرف از آمده جنبهدست شامل و مختلفباشد های

می آب همکارانمدیریتی و )سینک 2باشد ،1002 همچنین(.
.باشدمیآب،وریآبشاخصمناسبیبرایارزیابیمنابعبهره
کارآییمصرفآبگنددمدر(2831)نیریزیوحلمیفخرداود

،83/0چناران،تربتحیدریهوتربتجاماستانخراسانرابهترتید 
عربی.کیلوگرمبهازاییکمترمکع آباعالمکردند44/0و62/0

را2831وریآبکشداورزیدرسدالبهدره(2833)یزدیوهمکاران
وریآباسددااایددنپددیوهشمیددزانبهددرهبررسددینمودندددکددهبر

662/0و082/2،021/2حصوالتگندم،جوویونجدهبدهترتید م
درتحقید اکبدریوهمکداران.کیلوگرمبرمترمکع محاسبهگردید

وریآبکشداورزیریزیآبیاریبربهدره(بررویتأثیربرنامه2833)
درشبکهآبشاراصفهانانجامدادندد،اعدالمSWAPبااستفادهازمدل

ریزی،عملکدردمحصدولجدووگنددمبدهمهکردندکهبااصالحبرنا
 .درصدافزایشمییابد21مقدار

ییمصرفآبآبیاریمحصولگندمامتوسطکار(2860)حیدری     
 .کیلددوگرمبرمترمکعدد معرفددیکددرد28/2اسددتانخوزسددتانرادر

2831-63راعددیزهددای(درسددال2860محمدددیوتعددالیمقدددم)
وریآببراسدااایدنپدیوهشمیدزانبهدره،پیوهشیانجامدادند

                                                            

1 - Singh et al. 

12/8و48/0،86/0محصوالتگندم،جووسی زمیندیبدهترتید 
کیلوگرمبرمتدرمکعد محاسدبهگردیدد.نتایجتحقیقداتمهتددیو

(نشاندادمیدانگینکداراییمصدرفآبدراسدتان2861همکاران)
62/0و31/0جددو،یونجددهبددهترتیدد تمحصددوالبددرایخوزسددتان

هایصورتگرفتدهباشد.باتوجهبهبررسیکیلوگرمبرمترمکع می
کاراییمصرفآبدرشمالاستانخوزستانبهمرات بهترازجنوب

وری(دربررسدیبهدره2861رضاییرادوهمکاران) باشد.استانمی
ایاسدتانهدشهرسدتاندرآبدرمحصوالتجو،گندمویونجهکده

اصددفهانانجددامشدددهبددودبددهایددننتیجددهرسددیدندکدده،ازبددین
وریهایاستاناصفهان،شهرستانچادگانبامتوسطبهرهشهرستان

کیلوگرمبرمترمکع بیشدترین86/2آبدرمحصولگندمبهمیزان
وریآبراکمترینبهدره12/0وریمیزانمقداروخوربیابانکبابهره

 دنمترمکع داربهازایمصرفیک
وریفیزیکیگندمدرمناط مختلدفسدوریهرا(بهره2666)2اویس

درشرایطمتفاوتآبیاریبررسیکردهاسدت.درایدنمقایسدهدامنده
طیگزارشکاند درچدین،باشد.یرمیمتغ1/2الی2/0غییراتازت

کیلدوگرمبدر68/0-68/0کاراییمصرفآببرایگندمدیدمحددود
کیلوگرمبرمتر66/0-42/2وبرایشرایطآبیدرمحدودهمترمکع 

4زوارتوباستیانسدن(.3،1001)کاند وهمکدارانمکع قدراردارد
وریفیزیکیآبمحصولگنددمکشدورهایمختلدفرابهره(1004)

وریمحاسبهوگزارشکردندد.براسداانتدایجایدنپدیوهش،بهدره
کیلدوگرمبدر06/2ورفیزیکیآببهطورمتوسطبرایمحصولمذک

وریفیزیکیآب(بهره1002سین وهمکاران)مترمکع بودهاست.
کیلوگرمبدرمترمکعد 04/2رابرایمحصولگندمدرکشورهندرا

وریفیزیکیآبرابدرای(بهره1003)5لیووهمکارانمعرفیکردند.
جنتدای،انددوپنبهدرکشورهندمحاسبهکردهمحصوالتگندم،برنج

                                                            

2 -Oweis 

3 -Kang et al. 

4 - Zwart and Bastiaanssen 

5 - Liu et al. 
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وریمحصدوالتمدذکوربدهاینتحقیقاتحاکیبرآناستکهبهره
.باشدکیلوگرمبرمترمکع می12/0و34/0و04/2ترتی   

 

 ها مواد و روش
وریآبدرمحصولگندم،درنهشبکهآبیاریودراینپیوهشبهره

 فجر مارون، گتوند، کرخه، شاوور، اوان، دز، جایزان،وزهکشی
شا زراعی سال از رامشیر و 2834-31دگان مورد2836-60الی

سالهمربوطبهعملکردششهایدادهبررسیوارزیابیقرارگرفت.
گندممحصو اخذل خوزستان استان کشاورزی جهاد سازمان از ،

هاازسازمانآبوبرقگردید.حجمآبتحویلیبههرکدامازشبکه
بیاریبوسیلهکنتوراندازهگیریحجمآبآخوزستانجمعآوریشد.

ازنیزخوزستانهایآبیاریوزهکشیاستاننقشهشبکهشدهاست.
آبوریدستآوردنبهرههدفازبه.سازمانآبوبرقتهیهگردید

وریگندم،ارائهپیشنهادیکالگویکشتبهینهومتناس بابهره
میبه استحلیلباشد.دستآمده با ها آماریداده از افزارتفاده نرم

SPSS 18.انجامشد
 آبیاری در استفاده مورد آب منابع بودن محدود به توجه وبا

جوییدرصرفهاهمیتاستانخوزستاندرتولیدملیکشاورزیکشور
الزموضروریوریآبآبیاریبهرهآبیاریوافزایشاستفادهازآب

است . ازبنابراین بهرهدستبهتحقی اینهدف آبآوردن وری
شبکهلمحصو در وگندم خوزستان استان زهکشی و آبیاری های

وریمتناس بابهرهگندمهابایکدیگروارائهالگوکشتمقایسهآن
شبکه سطح در آمده خوزستانآببدست استان مطالعه هایمورد

باشد.می

 
  منطقه مورد مطالعه 

معادل مساحتی با خوزستان نظر2/28288استان از مربع کیلومتر
 بین و46جغرافیایی 42درجه تا و10دقیقه طول86درجه دقیقه

4درجهو88دقیقهتا13درجهو16شرقیازنصفالنهارگرینویچو
شده واقع ایران غربی درجنوب استوا خط از عرضشمالی دقیقه

ایناستانبراسااآمارمتوسطبارندگیسالیانه.است هسال10در
مترودورهبارندگیمعموالبینمهرماهتااردیبهشتمیلی821حدود
هایاخیربهدلیلکاهششدیدنزوالتجوی،باشد.البتهدرسالمی

 زیر به اخیر سال چند بارندگی است.میلی110متوسط رسیده متر
متوسطدرجهحرارتدردورهگرما،کهازاردیبهشتماهآغازشدهو

ا مهرماه تا حدود دارد، سانتی1/82دامه آندرجه حداکثر و گراد
(.2862.بینام).گرادنیزمیرسددرجهسانتی10گاهیبهبیشاز

ازهایسطحیایراندرخوزستانجریانداردویکسومآبحدود
 از یکی نظر مناط غنیاین میترین هایخانهرود.باشدکشور

ا مارون)جراحی( و دز کارون، مهمکرخه، هایاستانترینرودخانهز
  .شودمیمحسوب

 

    های استان خوزستان در شبکهگندم الگوی کشت 

 (2)جدول گندم اجرایمحصول حال سالالگویکشتدر از را
 2834-31زراعی شبکه2836-60الی در بررسی، مورد نشانهای
دهد.می

 

 

 لگوی کشت گندم)درصد کشت گندم در هر شبکه(ا -1جدول

سالزراعی
مارونشادگانرامشیر

فجرو
جایزان

دزاوانشاوورگتوندکرخه

2834-2831--11646610212044

2831-2832626218323211212041

2832-2836643036623462336164

2836-283336-24-3832316111

2833-2836 3268123266-612641

2836-2860 31 6346383046281486
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 عملکردگندم )کیلوگرم در هکتار( -2جدول 

سالزراعی
مارونشادگانرامشیررامشیر

فجرو
جایزان

دزاوانشاوورگتوندکرخه

2834-2831---4213120881228211426148184442

2831-28321662166211228612166182228123860848634081

2832-28362608260821448141230016668268160882328414

2836-283322062206-1401-13431611822341468616

2833-2836 214421442621164226661461-166688311686

2836-2860 2181218122664131211681104182482840664802

 

 آب آبیاری گندم)متر مکعب در هکتار( -3جدول
سالزراعی

مارونشادگانرامشیر
فجرو
جایزان

دزاوانشاوورگتوندکرخه

2834-2831--1661426884468226468142216662

2831-2832218622648611411644631114288242182434

2832-2836102888683281343610661623620814613132

2836-28338304-1116-42221660621216428622

2833-2836 12411441411612331121-362681304181

2836-2860 428126202121108382818633624283206111

 
 

 آب وری شاخص بهره

بتتدوانبدهصدورتنسدترینشکلمدیوریرادرسادهبهره  
یکیازشاخص(.2،2663رد)مولنوهمکارانستادهبهدادهتعریفک
وریاز،بهرهرمباحثعملکردگیاهوآبمصرفیهایمورداستفادهد

حصولبهمقدارآبمصدرفیآباستکهبهصورتنسبتعملکردم
عدالوههآبیاریبشود.آبمصرفیشاملبارش،آبیارییاتعریفمی
اینپیوهشمیزانآبمصرفی،حجمآبآبیداریدرباشد.بارشمی

:یدآمیدستبه(2)وریآبراازرابطهدرنظرگرفتهشدهاست.بهره

 
(2)   

 

                                                            

1 - Molen et al. 

 رابطه yIrWP(2)در )(:   وریآبآبیاری، عملکرد: Yieldبهره

 میباشد. اریمیزانآبآبی :Irrigation محصولو

،وباتوجهبهآنشوددرابتداعملکردوحجمآبآبیاریارائهمی    
آورده،دسدتبده(2)وریآبدرهرسالرابداتوجدهبدهرابطدهبهره

وریموردارزیابیقدرارهایبهرههایآماری،دادهسپستوسطآزمون
ریودرنهایتاولویتکشتگندم،براسااشاخصبهدرهگیرند.می
                                                                                                                                      آید.دستمیآببه

 

 های مورد نیاز  پارامتر
وریآب،عملکدردوردنبهرهدستآبرایبه،(2)ابطهباتوجهبهر

هایمربدوطبدهعملکدردهدروآبآبیاریموردنیازاست.دادهگندم
ارائده(1)درجددولکهزوزارتجهادکشاورزیاخذگردیدمحصولا
درهدرشدبکه،ازگندم،.دادههایمربوطبهآبآبیاریهاستگردید

).( 3
)(

 mkg
Irrigation

Yield
W P yIr
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شدهاست.نشدانداده(8)درجددولکهآبوبرقخوزستانگرفتهشدسازمان

 بررسی آماری 

بهره میزان آیا که موضوع این بررسی دربرای آب وری
هایدارندیاخیر،ازآزمونمعنیدارهایمختلفباهماختالفشبکه

 استفاده آزمونشدآماری غیر. یا اسااپارامتریک بر آماری های
بهدوگروهکلیتقسیممیپارامتریکبودنداده دادهها، هاییشوند.
برابرباشندپارامتریکاستواگرآنهاوواریانسکهنرمالباشند

                                                                                                                                                                      باشند.غیرپارامتریکمیهباشند،حداقلیکیازدوشرطرانداشت
 

 نتایج و بحث
 وری بهرهنتایج حاصل از بررسی 

رابطه به توجه بهره(2)با شد.میزان محاسبه گندم  وری

هاگندمکشتمشخصاستدراکثرسال(4)طورکهازجدولهمان
بیشترینبهرهشدهواطالعاتکاملآنموجودمی 44/2وریباشد.

مکع مرب متر بر کیلوگرم سال در اوان شبکه به وط -33زراعی
کمترینآن2836 مکع مربوطبهشبکه12/0و متر بر کیلوگرم

 باشد.می2832-36زراعیفجروجایزاندرسال

 

 گندم آب وری   میانگین آب آبیاری و عملکرد و بهره

وریبرایتحلیلبیشتربررویعواملافزایشوکاهشبهره
شبکه میانآبدر جدولها، در شبکه هر عملکرد گینآبآبیاریو

آوردهشدهاست.(1)

 

 گندم )کیلوگرم بر متر مکعب( آب وری بهره -4جدول
سالزراعی

مارونشادگانرامشیر
فجرو
جایزان

دزاوانشاوورگتوندکرخه

2834-2831--26/021/001/266/034/008/216/0
2831-283243/008/264/026/026/016/222/002/221/0
2832-283688/082/086/012/014/018/082/016/042/0
2836-283341/0-61/0-23/063/086/044/266/0
2833-2836 13/03/024/068/046/0-88/008/226/0
2836-2860 82/063/068/08/028/222/22/002/242/0

 

 در هر شبکه به ترتیب آب وری  ین آب آبیاری و عملکرد گندم و بهرهمیانگ -5جدول

شبکه 
وری)کیلوگرمبهره

برمترمکع (

آب
آبیاری)مترمکع در

هکتار(

عملکرد)کیلوگرمدر
هکتار(

رتبه

08/2866286812اوان 

63/0863484141گتوند 

32/0182226618شادگان 

61/0826814224کرخه 

 68/0123484621مارون 

 28/0228083222دز 

11/0623282146شاوور 

12/0461612313فجروجایزان 

44/0486223626رامشیر 
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تغییراتبهرهبهنظرمی بر اصلیموثر پارامتر وریآبدررسد
نوساناتحجمآبآبیاریمیتمامشبکه درهایموردبررسی، باشد.
بهکهمیزانتغییراتعملکردگندمدرسالحالی هایموردمطالعه،

آبیاریمی آب نوساناتحجم از برایمرات کمتر نتیجه در باشد.
جوییدروریآبآبیاری،مدیریتبهینهوصرفهبهبودشاخصبهره

مصرفآبآبیاریدراولویتقراردارد.
 بهرهنمایان(2)شکل میانگین میگر شبکه هر باشد.وری

نشانمیهمان کهنمودار وریودهدشبکهاوانبیشترینبهرهطور
بهره کمترین رامشیر بینشبکه اختالف دارد. گندم در را وری

شبکهمیانگین بعضی در شبکهها بعضی در و میزیاد کم باشد.ها
معنی قاطعانه بیان اختالفبرایقضاوتو این بودن بایستیدار ها

هایآماریبررسینمود.وسیلهآزمونهارابهآن
 

 رابطه عملکرد و آب آبیاری گندم

محصول عملکرد و آبیاری آب آیا اینکه مشخصشدن برای
رادرتمامگندمهایمربوطبهرابطهمستقیمدارندیاخیر،تمامداده

.گردیدهارسمشبکه

 

 
 وری گندم در هر شبکه نمودار میانگین بهره -1شکل

  

 

 
 نمودار رابطه عملکرد و آب آبیاری گندم -2شکل
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نمودارمربوطبهآبآبیاریوعملکردمحصولگندمرا(1)شکل   

شبکه تمام نشانمیدر همانها میدهد. نظر به که یکطور رسد،
می قابلمشاهده پارامتر غیرخطیبینایندو ابتدارابطه در باشد.

آبآبیا و بینعملکرد آبریمستقیممیرابطه تا اینرابطه باشد.
 حدود هرچه2000مصرفی بعد به اینجا از دارد، مکع ادامه متر

افزایشنمیحجمآبآبیاریزیادمی یابد.وقتیحجمشودعملکرد،
یابد،عملکردکاهشمترمکع افزایشمی6000آبآبیاریازحدود

می نشانپیدا رابطهغیرخطی، ایناکند. ستکههرچهآبدهنده
نمیاًلزومدادهشودبیشتربهزمین بهنظرعملکردافزایشپیدا کند.

افزایشمی نیز عملکرد تامینگردد، آبیگیاه نیاز زمانیکه تا رسد
کممشکالتکندوزمانیکهازحدنیازگیاهفراتررفت،کمپیدامی

در اضافی آب تجمع از ریشه،ناشی توسعه نمنطقه را شانخود
اززمانیکهعبارتدیگربهرود.شدنمیروبهکم،دهدوعملکردمی

حدود نکند) پیدا افزایش محصول عملکرد آبیاری، افزایشآب با
 کندمیشدنوریآبشروعبهکمبهرهمترمکع (2000

 

 آزمون آماری

 شودبرایاینکه اختالفبهتوجه بینمیانگینآیا آمده وجود

وریبهره عواملها تاثیر از ناشی اختالف این واقعا استیا اتفاقی
آزمونمختلفمی از باید شود.باشد هایآماریاستفاده (2)جدول

بهره بودن نرمال آزمون مینتایج نشان را گندم معیاروری دهد.
باالیگیریبرایتمامدادهتصمیم دستآمد)تاییدبهپنجدرصدها،

ب اطمینان با و میفرضصفر( تماماالیی که گرفت نتیجه توان
دادهشبکه ها، اختالفدانستهشودبرایاینکههاینرمالیدارند. آیا

فیشر آماره واریانسو تجزیه جدول از ندارد یا دارد استفادهوجود
شود.می

توجهبهجدول دستآمدوبه002/0گیریمعیارتصمیم(6)با
سطح ار61چونآزموندر میدرصدمورد اختالفزیابیقرار گیرد

برای)ردفرضیهصفر(.هاوجودداردوریداربینمیانگینبهرهیمعن
 ازمشخصشوداینکه آزمونیاستفاده بایدمشخصگرددچه ابتدا
هاتوزیعنرمالوواریانسبرابردارندیاخیر.اگرهردوشرطشودداده

آزمون از بودن دارا اگررا و پارامتریک راهای یکشرط حداقل
آزمون از مینداشتند استفاده پارامتریک غیر های جدول (2)شود.

آزمون جدول و بودن واریانس(3)نرمال تجزیه نشانآن را ها
 دهدمی

 

 گندم آب وری بودن بهره آزمون نرمال -6جدول

شبکهگیریمعیارتصمیم 

261/0اوان 

436/0گتوند 

621/0شادگان 

836/0کرخه 

462/0مارون 

411/0دز 

126/0شاوور 

121/0فجروجایزان 

612/0رامشیر 

 

 گندم آبوری  جدول تجزیه واریانس بهره-7جدول 



Sig. F مجموعمربعات درجهآزادی میانگینمربعات 

درونگروه 163/2 1 112/0 121/2 002/0

   برونگروه 222/2 16 042/0

 کل 836/1 81   
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طدوردهد.همانهارانشانمینتیجهآزمونبرابریواریانس3جدول
دسدتآمددبده01/0گیدریبدیشازکهمشخصاستمعیارتصمیم

درباشدد.هدابرابدرمدیشدبکه)تاییدفرضصفر(درنتیجهواریدانس
هایآماریدوفرضصفروفرضیدکمدوردبررسدیتمامیآزمون
آوریدمبدیشازدستمدیگیریکهبهمیمگیرد.اگرمعیارتصقرارمی
درصدد61دستآمد)درصورتیکهآزموندرسطحاطمیندانبه01/0

دسدتبه01/0شودواگرکمترازبررسیگردد(،فرضصفرتاییدمی
شود.بداتوجدهبدهندوعآزمدون،فرضدیاتآنآمد،فرضصفرردمی

وفدرضهدا،فرضصفرداللتبربرابریمیانگینشود.مشخصمی
داربددینحددداقلدوگددروهازیددکنشدداندهندددهاخددتالفمعنددی

دسدتآیدد،بده01/0گیریبدیشازهاست.اگرمعیارتصمیممیانگین
 باشند.هابرابرمیفرضصفرتاییدومیانگین

ورینرمالبودنویکسانبودنواریانسبهدرهشدنبعدازمشخص
.بهدلیلکوچدکشودمیهایپارامتریکاستفادههرشبکهازآزمون

بودناعداد،بایدازآزمونیاستفادهشودکهحساسدیتبداالییداشدته
باشددودار،دارایحساسیتباالمیباشد.آزمونحداقلاختالفمعنی

معیار6باشد.جدولوریمیآزمونمناسبیبرایتحلیلمیانگینبهره
رانشدانهداداربدودندادهگیریبرایمشخصکدردنمعندیتصمیم
دهد.می

هاییدرصد،آنشبکه61وسطحاطمینان6باتوجهبهجدول
تصمیم معیار که زیر یکدیگر01/0گیریشان با اختالفشان باشد

میمعنی صفر( فرضیه )رد میانگیندار اختالف مثال طور به باشد.
هایدز،مارون،شاوور،رامشیرووریگندمشبکهاوانباشبکههبهر
دارهااختالفشانمعنیباشدوباسایرشبکهدارمیروجایزانمعنیفج

بندیکلیانجامداد.جدولتوانیکدستهنیست.بههمینطری می
دهد.نشانمی6بندیراکهنتیجهتحلیلجدولاینتقسیم20

 
 

 گندمآب وری  ها بهره آزمون برابری واریانس -8جدول

مقایسههایخروجیشبکه 

233/0هاکلشبکه 

    

 
 

 گندم آبوری  گیری میانگین بهره معیار تصمیم -9جدول

کرخهشبکه
فجرو
جایزان

دزاوانمارونشاوورشادگانرامشیرگتوند

 -842/0468/0026/0111/0282/0412/0422/0002/0دز

013/0002/0642/0000/0136/0002/0082/0000/0002/0اوان

316/0221/0060/0016/0868/0241/0000/0082/0422/0مارون

062/0661/0008/0204/0084/0000/0241/0002/0412/0شاوور

106/0040/0426/0024/0000/0084/0868/0136/0282/0 شادگان

083/0214/0002/0000/0024/0204/0016/0000/0111/0 رامشیر

284/0004/0000/0002/0426/0008/0060/0642/0026/0گتوند

فجرو
جایزان

220/0000/0004/0214/0040/0661/0221/0002/0468/0

000/0220/0284/0083/0106/0062/0316/0013/0842/0کرخه
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 وری آب گندم ها بر اساس شاخص بهره بندی شبکه گروه -11جدول 

گروهسومگروهدومگروهاول 

 
08/2-اوان
63/0-گتوند
32/0-شادگان

62/0-کرخه
68/0-مارون
21/0-دز

11/0-شاوور
12/0-فجر
44/0-رامشیر

 

سهگروهمشخصشدهکدهبدهترتید (20)باتوجهبهجدول
هایموجوددرهرگروهباهماختالفاولویتمرت شدهاست.شبکه

هددایگددروهاولشددبکهشددوددردارندارنددد.پیشددنهادمددیمعنددی
تمرکزالگویکشت،درگندممتمرکزشود.

 

 گیری نتیجه
وریگندددم،مشددکالتناشددیازدسددتآمدددهازبهددرهنتددایجبدده     
توانبدهسدهگدروهمختلدفهارامیوریآبشبکهبودنبهرهپایین

تقسیمکرد:
بودنعملکرددرواحدسطحراندارندد،هاییکهمشکلپایینشبکه-
هدابسدیارزیدادتولیددمحصدولدرآنبدرایلیآبمصدرفشددهو
جدوییدرمصدرفآبها،صرفهباشد.راهکاراساسیدراینشبکهمی

یکدیازوشاووردزهایباشد.شبکهیآبیاریومدیریتمصرفآبم
د.نباشهامیاینشبکه

رسددوبدهتبدعآنهاآبکافیبهزمیننمیهاییکهدرآنشبکه-
شدکلبایددرسدحلایدنمباشد.بهنظرمیکردمحصولکممیعمل

مینکرد.درجاهاییکهچندینامکدانیوجدودآبموردنیازگیاهراتأ
توانباتغییرالگویکشتمنطقه،اسدتفادهازبدذوراصدالحندارد،می

هدایمددیریتآبیداریآبدی،اسدتفادهازروششدهومقداومبدهکدم
هداو...(یداهدرآبدرمیان،استفادهمجدداززهآبیاری،آبیارییک)کم

کندد،سدب بهبدودتدبیردیگریکهمشکلکمبدودآبراحدلمدی
وریدرمنطقهشد.بهره
گردد،ولیعملکردموردهاییکهآبموردنیازگیاهتامینمیشبکه-

.بدرای)شبکههایرامشیروفجروجدایزان(گرددحاصلنمیانتظار،

حلمناس برایافزایشعملکرد،بایدمنطقهبهطدورکامدلارائهراه
بدودنعملکدردروشدنگدردد.موردبررسیقرارگیردومشکلپایین

عواملیچونکیفیتپایینآب،مشکالتمربوطبدهخداممنطقده)از
لحاظفیزیکیوشیمیایی(،زمانکشتمحصول،بذرمورداسدتفادهو

کننددهدربدهحدداکثررسدیدنیاهردلیلیکهبتوانددعامدلمحددود
عملکردمحصولباشد،بایدمشدخصگدرددوبدامددیریتصدحیح،

باشد.مشکلحلشود.شبکهرامشیرجزاینگروهمی
،دسدتآمددهوالگدویکشدتدرحدالاجدراوریبهباتوجهبهبهره
هایاوانوگتوندکشتگندمافزایشپیداشود،درشبکهپیشنهادمی
باشدولدین،باتوجهبهاینکهعملکردمحصولکممیکند.درشادگا

وپیشدنهادوریافدزایشپیدداکدردهبهدلیلمصرفپایینآب،بهره
هایدز،مارونشود،آبرسانیبهاینشبکهافزایشپیداکند.شبکهمی

وشاوورعملکردمناسبیدرکشتگندمدارندولیبدهدلیدلمصدرف
گدردددربرخوردارنیستند،پیشنهادمیوریمناسبیباالیآب،ازبهره

هدایجوییآبدراولویدتقدرارگیدرد.درشدبکههاصرفهاینشبکه
رامشیروفجدروجدایزانبدهدلیدلمصدرفبداالیآبوهمچندین

وریآب،بدودنبهدرهبودنعملکدردمحصدولودرنتیجدهکدمپایین
داکند.گردددرصدکشتگندمدرایندوشبکهکاهشپیپیشنهادمی



 و قدردانی تشکر
سازمانآبوهمکاری،حمایتمالیدانشگاهشهیدچمراناهوازاز

برقاستانخوزسدتانوهمچندینسدازمانجهدادکشداورزیاسدتان
.بهعملمیآیدخوزستانکمالتشکروقدردانی

  

 منابع
.فحهص221لیآبیاریوزهکشیایران،گروهکارسیستمهایآبیاریدرمزرعه.وریآبکشاورزی.کمیتهم.بهرهالف2831خالدی.وه.احسانی،م.-2
 

وریآبکشاورزیبهمنظورتأمینامنیتآبیوغذاییکشور.مجموعهمقاالتیازدهمینهمایش.شناختوارتقایبهرهب2831 وه.خالدی.احسانی،م.-1
 کمیتهملیآبیاریوزهکشیایران،تهران.


م.اکبری-8 میدهقان،، ا.، و بهره2833.میرلطیفی. ریزیآبیاریبر برنامه تأثیر آبیاریو. مجله اصفهان(. آبشار شبکه موردی: وریآبدرکشاورزی)مطالعه

.26-68(:2)8زهکشی،
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..آمارهواشناسیاستانخوزستان.ادارهکلهواشناسیاستانخوزستان2862بینام.-4

(:1)2مجلهمدیریتآبوآبیاری،.تعیینوارزیابیشاخصکارآییمصرفآبمحصوالتزراعیتحتمدیریتکشاورزاندرسطحکشور.2860.حیدری،ن-1

16-48. 

کشهرستان(.یکوریآبسهمحصولزراعیجو،گندمویونجهاستاناصفهان)بهتف.بررسیبهره2861.دوستمحمدیم.م.وهوشمند،ع.،راد،ه.رضایی-2

.فحهص20دانشگاهآزاداسالمی)واحدخوراسگان(،دانشکدهکشاورزی،

،.(4)18.بررسیردپایاکولوژیکآبدربخشکشاورزیایران.نشریهآبوخام)علوموصنایعکشاورزی(،2833.محمدیانف.وعلیزاده،ا.،عربییزدی،ا.-6

21-2.

هایکاربردیمنابعآبایران،دومینکنفرانسملیپیوهشران..تجارتآبمجازیبرایمحصوالتعمدهکشاورزیدرای2860دم.تعالیمقآ.محمدی،ح.و-3

.فحهص28ای،زنجان،شرکتآبمنطقه

خوزستانبهتفکیکشهرستان.وریآبسهمحصولزراعیجو،گندمویونجهدراستان.بررسیبهره2861.الباجی،م.وم.م.دوستمحمدی،مهتدی،م.-6
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