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Introduction  
Precise estimation of the amount of water consumed, irrigation efficiency and water productivity 

of crops are the most important key indicators in agricultural sector planning of Iran. The figures 

given for the volume of water used in the agricultural sector are very different and there are serious 

doubts as to their accuracy. The average of water use efficiency in the country is 1.32 kg/m3 and its 

annual growth in the last 11 years has been reported to be 0.041 kg/m3 (Abbasi et al., 2017). 

Therefore, it is necessary to carry out an exploratory work that can be used to quantify the volume of 

water consumed by various products. Therefore, the main objective of this paper is to measure water 

consumption of wheat directly and to compare wheat water productivity in different irrigation 

systems under farmers management in Behbahan. 
 

Methodology 

The volume of application water for wheat in different farms during one season (2016-2017) was 

measured and compared. The measured values were compared with the crop water requirement 

estimated by the Penman-Monteith and the national document. To determine the volume of water 

consumed, firstly, the flow rate of the selected water sources was measured, with the appropriate 

devices (flumes, meter and micro molina). Farm information including cultivated area,  soil texture, 

soil electrical conductivity, electrical conductivity of the irrigation water used, and farm location with 

GPS were recorded. Other field information such as irrigation method, irrigation water sources 

(surface, underground), type of irrigation network (modern, traditional) were also recorded. Effective 

rainfall was calculated by the SCS method. Crop water requirement using the Penman-Monteith 

method was determined from data of current year and 10-year data for Behbahan city from the 

nearest meteorological station. 
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Results and Discussion 

32 wheat farms were selected and evaluated, of which 15 farms were irrigated with surface 

irrigation, 10 farms with sprinkler and 7 farms with drip irrigation systems. The results showed that 

the yield of wheat varied from 2000 to 6854 kg per hectare. The most water productivity of wheat 

occurred in a farm with drip irrigation being 2.79 kg/m3. Irrigation application efficiency varied from 

22.7 to 99.7%. Updated crop water requirement changed from 373.4 to 517.0 mm. The highest water 

consumption was measured to be 4626 m3/ha in the farms receiving water from springs. The results 

of the t-Test analyses showed that the yield in drip irrigation farms (average being 5169 kg/ha) was 

significantly different as compared to sprinkler and surface irrigation systems with 3574 and 3795 

kg/ha, respectively. The results of the comparison of the mean water productivity in the t-Test 

indicated that drip system with 1.51 kg/m3 of water productivity had the highest values and there was 

a significant difference with the two sprinkler and surface systems, which respectively had water 

productivity of 0.90 and 0.88 kg/m3. The Pearson correlation coefficients showed that the trend of 

changes in the amount of water consumed with the trend of changes in the application efficiency 

index and water productivity proved uncoordinated and it was significant at 1% level.   

 

Conclusions 

The results of measurements in 32 farms showed that half of the drip irrigation fields were not 

cultivated on the recommended date range. Therefore, the growth period in this half was less than 

140 days. Despite the decline in growing season and the non-observance of planting dates, yield in 

these farms was over 4000 kg ha-1. Application efficiency in sprinkler irrigation method was more 

than other irrigation methods. The reason for the high application efficiency in sprinkler irrigation 

was the backwardness of sowing date on one side and the late harvest of wheat on the other. The 

surface system with a growth period of 158 days had the highest growth period and has a significant 

difference with two dripping and sprinkler systems. The surface water system with the volume of 

water consumed at 4398.7 m3/ha had the highest volume of water consumed and showed a significant 

difference with the drip system, but this difference was not meaningful compared with the sprinkler 

system. The volume of water consumed by two systems of drip and sprinkler was measured at 3490.5 

and 3863.6 m3/ha, respectively. The backwardness of wheat harvesting time in sprinkler irrigation 

fields caused the major filling time of the grains to be adjusted to April, which coincided with a 

higher increase in the air temperature. This led to increased water consumption at this particular time 

point and caused a significant decrease in water consumption despite the lower consumption of water 

in the sprinkler system.  
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 شهرستان بهبهانهاي مختلف آبياري در در روشگندم وري آب مقایسه حجم آب مصرفي و بهره

 

 3یعباس برزیفرو  2یباغان جواد،  *1یسالمت نادر

 

 قات،یتحق سازمان  خوزستان، یعیطب منابع و یکشاورز آموزش و قاتیتحق مرکز ،یکشاورز یمهندس و یفن قاتیتحق بخش پژوهش، اریاستاد - 1

 nadersalamati@yahoo.comرانیا اهواز، ،یکشاورز جیترو و آموزش

 .نرایا کرج، ،یکشاورز جیترو و آموزش قات،یتحق سازمان ،یکشاورز یمهندس و یفن قاتیتحق موسسه پژوهش، اریاستاد  - 2

 .رانیا کرج، ،یکشاورز جیترو و آموزش قات،یتحق سازمان ،یکشاورز یمهندس و یفن قاتیتحق موسسه پژوهش، استاد  - 3

 

    26/9/1396 پذیرش:                               20/9/1396بازنگری:                             1/7/1396دریافت: 

 چکيده

 در کلیدی هایشاخص ترینمهم از کشور در زراعی محصوالت آب وریبهره و آبیاری راندمان آب مصرفی، مقداردقیق  تخمین نسبتاً

و آب مصرفی میدانی  های انجام شدهگیریاندازهبررسی نتایج ، نوشتار حاضر هدف اصلی از  .کشاورزی استبخش  هایریزیبرنامه

وری تعیین بهره همچنین و (1395-1396های مختلف آبیاری در طول یک فصل زراعی )در روش شهرستان بهبهانگندم در عملکرد 

نیاز آبی خالص به روش مقادیر برآورد شده گیری شده با اندازه مقادیر .تحت مدیریت کشاورزان استمزرعه  32در  گندم یمصرفآب 

 هفتبارانی و روش مزرعه به  دهسطحی، روش مزرعه به  15تعداد  .گردیدو سند ملی مقایسه روز شده( به نیاز آبی)مانتیث  -پنمن

کیلوگرم در هکتار بود.  6854تا  2000 گیری شده بین اندازهشدند. عملکرد گندم در تمام مزارع میای آبیاری قطرهروش مزرعه به 

کیلوگرم بر مترمکعب محاسبه شد. راندمان کاربرد در  79/2ای به میزان ای با سامانه قطرهوری آب گندم در مزرعهترین بهرهبیش

. ثبت شد متر میلی 0/517تا  4/373روز شده در مزارع از درصد بود. نیاز آبی بر اساس سند به 7/99تا  7/22بین  مورد نظر مزارع

-بهره ترینیشب یدارا ،بر مترمکعب یلوگرمک 51/1آب  وریبا بهره ایقطره سامانهنشان داد که  یدر آزمون ت نتایج یانگینم یسهمقا

بر  یلوگرمک 88/0و  90/0آب معادل  وریبهره یدارا ترتیبدارد که به یو سطح یباران سامانهبا دو  یداریبوده و اختالف معن وری

شاخص راندمان کاربرد و  ییراتبا روند تغ یحجم آب مصرف ییراتروند تغمحاسبه ضرایب همبستگی نشان داد که . مترمکعب بودند

 .دهدیدرصد را نشان م یکدار در سطح یو معن یرهمراستاغ یآب روند وریبهره

 

 .راندمان کاربرد ی،آب یازن یاری،آب هایسامانه :ه هاواژ کلید

 

 مقدمه
حجم آب مصرفی در بخش برای ه شده یاعداد و ارقام ارا

خصوص صحت و سقم آنها نیز  بسیار متفاوت بوده و در ،کشاورزی
لذا، انجام یک کار پژوهشی که بتواند به  .تردیدهای جدی وجود دارد

درباره حجم آب مصرفی محصوالت مختلف منتهی  مطمئنیاعداد 
در دشت مغان Naseri (1998 )است. شود، امری الزم و ضروری 

کیلوگرم بر مترمكعب گزارش  22/1تا  54/0وری آب گندم را بهره
وری آب در گندم ( بهره2001) .Asadi et al اسدی و  .است کرده

 Moayeriاند. کردهکیلوگرم در مترمكعب اعالم  35/1تا  61/0را 
 نواری ایقطره ارییآبکه در شهرستان دزفول  ( گزارش کرد2013)

 درصد کاهش  30حدود را مصرف آب  ،یسطح اریینسبت به آب گندم
تحقیق  جیبراساس نتا .داده استافزایش  درصد 50و بهره وری را 

Heydari (2011 )وری آب محصوالت شاخص بهره نیانگیمقدار م
محصول بر مترمكعب آب  لوگرمیک 73/0 گندم )دانه( برابر یزراع

 .شد ریگیاندازه یمصرف
Oron et al. (1996 )ییصحرا شیآزما یاشغال نیدر فلسط 

ده ش هیفضالب تصبا استفاده از فا زهپایی گندم ایقطره ارییراجع به آب
مكعب در متر 5700را حدود  یآب مصرف یفصل نیانگیانجام دادند. م

 عیینروز ت تهفو  دوترتیب و بارانی به ایدور آبیاری قطره و هكتار
تن در  10از  شیعملكرد دانه ب ،ایآبیاری قطره ماریدر تگردید و 

انه به رد دعملك نیانگیباالتر از م گیری شد که این میزاناندازه هكتار
  .بود یباران ارییروش آب

( در 2016) .Gholami et al حاصل از مطالعه یجبراساس نتا
 بارانی برای یاریآب یسامانهدر  یاریوری آب آب، بهرهیندر دشت قزو
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بر  یلوگرمک 25/1تا  0 /43سطحی یاری در آب و 2/2تا  61/0گندم 

 مترمكعب برآورد شد.
 هایستگاهیدر ا 2006تا  1993های سال یط که ایدر مطالعه 

 ،طرح تحقیقاتی انجام شد 67با استفاده از   استان کشور 13 یقاتیتحق
گندم، جو، برنج، چغندرقند، محصوالت زراعی  وری آب بهره میانگین

 بیترتو کنجد به فرنگیگوجه ،ینیزمبیس ونجه،یذرت، پنبه )بذر(، 
 11/0و  77/6، 74/2، 89/0، 61/0، 17/1، 53/0، 42/0، 37/2، 62/1
 ,Montazar and Kosari) دست آمدبهبر متر مكعب  لوگرمیک

 یقاتیمنبع تحق 84تعداد  ایمطالعهدر مورد محصوالت در . (2007
 نهکشور، پنبه از  هشتکشور، برنج از  13سال  گندم از  25  در طی

متوسط  .یدندگرد یسهشده و مقا یجمع آورکشور  دهکشور و ذرت از 
دانه(، پنبه  دیوری آب محصوالت گندم، برنج، پنبه )تولشاخص بهره

 8/1و  23/0، 65/0، 09/1، 09/1 بیوش( و ذرت به ترت دی)تول
 (.Zwart and Bastiaansen,  2004) بودبر متر مكعب  لوگرمیک

Monotti et al. (1982) که بهپنج رقم گندم نان را  ایتالیدر ا 
نشان  جیقرار دادند. نتا سهمقای موردشدند، آبیاری می ایروش قطره

 در تن 23/7 برابر ایقطره ارییداد که عملكرد دانه گندم برای آب
 هایاستانتمام  گندم آب  وریبهرهدر مطالعه دیگری . دبو هكتار
 مدل از استفاده و عملكرد مدت دراز آمار از استفاده با کشور

و تعرق(  ریتبخ نییآب به نام سوآت )برای تع النیو ب درولوژیهی
و  آبی گندم آب وریبهره ق،یتحق نیا جی. براساس نتادیبرآورد گرد

بر متر  لوگرمکی 28/0 تا 75/0 و 15/0تا  55/1 بین بیترتبه مید
وری آب گندم و بهره .(Faramarzi et al., 2010) بود مكعب 

گندم در مزارع کشاورزان  -در سامانه تناوب کشت مداوم برنج برنج 
 محصول،  دیآب و تول النیمنطقه پنجاب پاکستان با روش ب

 ریگیوری آب اندازهدامنه بهره ج،ی. براساس نتادیگرد ریگیاندازه
شده براساس واحد حجم آب ناخالص ورودی برای برنج و گندم به 

. بر مترمكعب بود لوگرمیک 78/0 -03/2و  17/0-38/0 بیرتت
 لوگرمیک 41/1گیری شده در این تحقیق وری آب اندازهمیانگین بهره

   .(Ahmad et al., 2004)  بر مترمكعب بود
  Saleem et al. (2010 ) ش سه رقم گندم را در دو رونیز

در کشور  ایچهجوی–یسطح ارییو آب سطحی ایقطره ارییآب
 رصدد 6/16 ایقطره ارییو گزارش کردند که آب سهیپاکستان مقا

صد در 4/33و  ترشبی دانه عملكرد درصد 6/11 تر،کم آب مصرف
  اشت.د ایچهجوی – یسطح ارییوری آب باالتری نسبت به آببهره

 Sammis (1980) در وری آببهره نییدر مصر به منظور تع 
 یباران ارییو آب یرسطحیز ،سطحی ایقطره ارییآب هایسامانه
 با وجود نشان داد  شیآزما جیرا بر روی گندم انجام داد. نتا یپژوهش

و  یرسطحزی ایقطره ارییکه عملكرد دانه در دو روش آب نیا
 تردرصد کم 6/26و  3/16 بیبه ترت یباران اریینسبت به آب یسطح

درصد  76و  13/43 بیدو روش به ترت نیوری آب در ااما بهره ،بود

 بر هاچكانقطره یگرفتگ بوده است. ترشیب یباران اریینسبت به آب
 کاهش آن تبعموجب کاهش مصرف آب و به هانمک و امالح اثر

 .  شد گندم عملكرد
Haghighati (2013)  در گزارشی از یک طرح تحقیقاتی

ر دارانی  ای با سامانه آبیاری بعهردر مزرا میزان عملكرد گندم 
ی را هكتار و حجم آب مصرفدر کیلوگرم  6200 ،شهرستان شهرکرد

بر  کیلوگرم 15/1وری آب را هكتار و بهرهدر مترمكعب  5368
 Helmy Fakhrood  و  ,Neyriziمترمكعب اعالم نمود. 

 تربت وشهرستان چناران، تربت حیدریه  مزارع( در ارزیابی 2004)
بارانی و  ،ایقطرههای  سامانهبا گندم جام به ترتیب در سه مزرعه 

زارش گ 44/0و  76/0، 38/0ترتیب وری را بهسطحی میزان بهره
ی منطقه در ارزیابی مزارع بارانKahlown et al. (2007 )  .ندنمود

لوگرم کی 95/3را  گندم وری مصرف آبپنجاب پاکستان میزان بهره
 هفتابی یدر ارز Heydari (2011)گیری نمودند. بر مترمكعب اندازه

ی ارانباری مزرعه گندم در شهرستان بردسیر کرمان که با سامانه آبی
 3786ا مزرعه رهفت شدند میانگین عملكرد دوار مرکزی آبیاری می

رمكعب بر مت 8094، مقدار مصرف آب در مزرعه را کیلوگرم در هكتار
عب اعالم کیلوگرم بر مترمك 559/0وری آب را معادل هكتار و بهره
 لستان وهای کرمان، گاستان تحقیق فوق که درادامه نموده است. 

ر دم درد گنمیانگین عملكه بود، نشان داد که انجام شد نیز خوزستان
و به كتار هکیلوگرم در  3494و  2274، 3785ترتیب ها بهاین استان

كعب مترم 3100و  1592، 8391را  همین ترتیب میزان آب مصرفی
یلوگرم بر ک 13/1و  43/1، 45/0وری آب متناطر را هكتار و بهرهدر 

 .Ghasemi Nezhad Raeini et alاست. بوده  مترمكعب 

دان که هم استانمزرعه گندم  5در  هرت گرفتودر ارزیابی ص (2015)
 5887ا ركرد کردند، میانگین عملاز سامانه آبیاری سطحی استفاده می

كتار و مترمكعب بر ه 5007هكتار، حجم آب مصرفی را در کیلوگرم 
 . نداهکیلوگرم بر مترمكعب محاسبه نمود 180/1وری آب را بهره

سه نوع سامانه اثرات  ،در تحقیق انجام شده در شهر همدان
ای بر چندین رقم گندم مورد )تیپ( و جویچه قطره ای ،یباران اری،یآب

از نظر عملكرد  ارقام نیتفاوت ببررسی قرار گرفت. نتاج نشان داد 
 یباران پ،یت ارییروش آب در ارییوری  آب آبنبود. مقدار بهره داریمعن

 1/1، 6/1 بیمؤثر( به ترت ی)بدون در نظر گرفتن بارندگ ایچهیو جو
 Ghadami) بود یواحد آب مصرف به ازای لوگرمیک 69/0و 

Firouzabadi et al., 2017).  وری آب در اخیراٌ، متوسط بهره
سال اخیر  11کیلوگرم بر مترمكعب و رشد سالیانه آن در  32/1کشور 

 ,.Abbasi et al) کیلوگرم بر مترمكعب گزارش شده است 041/0

2017a).   
های مختلف آبیاری در کشت تا کنون در مورد ارزیابی سامانه

شرق خوزستان  تحقیقی انجام نشده یا نتیجه چنین گندم در 
پروژه حاضر مقدار  درپژوهشی تا کنون منتشر نشده است، بنابراین 
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های مختلف در مزارع متنوعی که توسط سامانهگندم ی آب مصرف

هدف  .گیری گردیدشدند اندازهای، سطحی و بارانی آبیاری قطره
مصرفی مزارع گندم در وری و حجم آب اصلی مقاله مقایسه بهره

 های مختلف آبیاری در شهرستان بهبهان بود. سامانه
 

 هامواد روش
 گندم یآب مصرف نییمنظور تعو به یدانمی صورتپروژه به نیا

شد.  سطح شهرستان بهبهان اجرادر  1395-1396سال زراعی در 
از مزارع، حجم آب  ی، در تعدادشهرستان بهبهانصورت که در  نیبد

 یاریآب هدر مزارع تحت مطالعه بدون دخالت در برنام گندم یمصرف
که عوامل  ندانتخاب شد یمزارع طوری شد. منابع آب یرگیآنها اندازه

را  یاریآب آب تیفیبافت خاک و ک ،یاریمختلف از جمله روش آب
آن  مختلف ارقام ی، آب مصرفگندم محصول یپوشش دهند. برا

 یهر منبع آب ریز گندم یصرف. حجم آب مشدند یرگیمحصول اندازه
 ،یحجم آب مصرف نییتع برای شد. نییتع یفصل زراع کیدر طول 

مناسب  لهیوسهب ،شدهانتخاب یاز منبع آب یخروج یابتدا مقدار دب
، هر کدام از مزارع در. شدند یرگی( اندازهنهیكرومولیم و کنتور ،)فلوم

کشت هر  ریسطح ز :مزارع شامل یژگیمورد نظر، و یمنابع آب
 تیبافت خاک مزارع، هدا ،یمنبع آب ریز یمحصول و سطح کل اراض

 ی. برخگردید یرگیاندازه ،مورد استفاده یاریخاک و آب آب یكیالكتر
، GPSبا  یمكان قیدق تیمساحت، موقع لیاز مشخصات مزارع از قب

(، نوع شبكه )مدرن، ینیرزمیز ،ی)سطح یاریمنبع آب آب ،یاریروش آب
 هایدادهبا استفاده از  SCSموثر به روش   یبارندگ .شدثبت  (یسنت

خالص به  یآب ازی. نگردیدبرآورد  (1395-1396) اجرای طرحسال 
 ده هایبا استفاده از داده شده(روزنیاز آبی به) ثمانتی -منروش پن

 ستگاهیا نتریکیاز نزد بهبهان شهرستان یبرا( 1385 -1395)ساله 
 ینوپتیکس یستگاها ده سالهبا استفاده از آمار  شد. برآورد یهواشناس
 هایحداقل و حداکثر، رطوبت یدماها ،پارامتر شش کهبهبهان 

ده  یناهای داده یحداقل و حداکثر، سرعت باد و حداکثر ساعات آفتاب
 یازن ،ET Calculator افزارو با استفاده از نرم گیردمیرا در بر سال 

 هر یمحصول برا رداشتکاشت تا ب یخگندم از تار روز شدهی بهآب
سند  ریمقاد با یشده آب مصرفیرگیاندازه ریمقادمزرعه محاسبه شد. 

 زین یفصل زراع انیشد. عملكرد محصول در پا سهیمقا یمل
 یبرا ازی. آب مورد نندشد سهیو مقا نییآب تع وریو بهره یرگیاندازه
 یسطح یاریدر آب 29فائو  هیمزارع مورد مطالعه براساس نشر ییآبشو

  :شدندبرآورد  ریاز رابطه ز یو باران
 

 LR=ECw /(5ECe-ECw)            )1( 
 

 د:ش نییتع ریاز رابطه ز زین ایقطره یاریآب یبرا نیاز آبشویی
 

LR=ECw /(2Max ECe                                                )2( 
 آستانه ECe ،یاریآب آب یكیالكتر تیهدا ECwدر آن،  که

 یبرابا عملكرد صفر است.  یشور MaxECeتحمل محصول و 
ساله  10ار آم یانگینمحاسبه راندمان کاربرد ابتدا با استفاده از م

زمان  هر مزرعه از یآب یازن ETCalculator افزارو نرم یهواشناس
ا د. به شدر نظر گرفت یزموثر ن یکاشت تا برداشت محاسبه و بارندگ

و  یدگرد بر حسب درصد محاسبه ییآبشو یاز( ن1استفاده از فرمول )
ر ب ییوآبش یازهر مزرعه، ن یبرا یآب یازنظر گرفتن ن درسپس با 

 یبآ یازنموثر از  یکم نمودن بارندگ محاسبه شد. با متریلیحسب م
ن مودن یمبه آن و تقس ییآبشو یازمحاسبه شده و اضافه نمودن ن

رب در هر مزرعه و در انتها ض یحاصل بر مقدار حجم آب مصرف
 شد. حسب درصد محاسبه بر، راندمان کاربرد 100نمودن در عدد 

محصوالت  یکاهش عملكرد برا درصد 10آستانه تحمل با 
و  10تحمل با درجه   استخراج شد. 29فائو  هیمورد مطالعه از نشر

 یدس 20و  4/7 بیترتبه گندم یدرصد کاهش عملكرد برا 100
برای مقایسه آماری  بر متر توسط فائو گزارش شده است. منسیز

های مختلف گیری و محاسبه شده در مزرعه در سامانهنتایج اندازه
-t( استفاده شد. مقادیر خروجی آزمون t-Testآبیاری از آزمون تی )

Test  دو مقدار آمارهT (T statistic ) وT  بحرانی(T critical )
تر باشد، بحرانی کوچک Tاز  Tهستند. اگر قدرمطلق مقادیر آماره 

شده در دو گیریمعنی بودن اختالف مقادیر اندازهنتیجه آزمون بی
شده، گیریگرنه مقادیر اندازه دهند وسامانه آبیاری را نشان می

دار خواهند داشت. همچنین برای مقایسه آماری نتایج اختالف معنی
های مختلف آبیاری از شده در مزرعه در سامانهگیری و محاسبهزهاندا

گیری یا ضرایب همبستگی پیرسون برای تمام پارامترهای اندازه
شده استفاده گردید. بدین منظور ضرایب همبستگی برای محاسبه

دار بودن روند تغییرات در سطوح مزارع مورد ارزیابی و بر اساس معنی
سو یا ناهم سو بودن این روند تغییرات، درصد و هم  پنجو  یک

 .بررسی و تجزیه و تحلیل انجام پذیرفت

 

 بحث ونتایج 
مزرعه در نقاط مختلف شهرستان بهبهان انتخاب  32تعداد 

مزرعه در  هشتمزرعه ،  18در بخش حومه و مرکزی که  شدند. 
مزرعه در بخش  چهارمزرعه در بخش تشان و  دوبخش دودانگه، 

ارقام گندم کشت شده در مزارع مذکور شامل شوا، . بودند زیدون
و شبرنگ بودند.  2چمران، کریم، بهرنگ، دوروم، کوهدشت، چمران

سطح  متغیر بود. متر  485 تا متر  76 سطح دریا از ازمزارع ارتفاع 
 منبع تامین آب  هكتار متغیر بود. 9/33تا  63/0زیرکشت مزارع از 

 یکمزرعه از رودخانه مارون،  ده مزرعه از رودخانه خیرآباد، هشت
مزرعه از رودخانه  یکمزرعه از چاه،  ششمزرعه از رودخانه زهره، 

صورت چاه و چشمه به مزرعه از یکمزرعه از چشمه و  دوفصلی، 
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مزرعه به روش  ششمزرعه به روش مدرن و  26 بود کهزمان هم

 15ی گندم به روش بارانی، مزرعه دهشدند. تعداد میسنتی آبیاری 
 ای مزرعه به روش قطره هفتمزرعه به روش سطحی و 

(، شوری dS/m) 35/7تا  65/0شدند. شوری خاک مزارع از آبیاری 
(، دبی مورد استفاده در مزارع dS/m) 97/4تا  77/0آب آبیاری نیز از 

 7/161تا  5/16(، عمق آب آبیاری از lit/s) 61/95تا  84/6نیز از 
نوبت و نیاز آبشویی در تمام  20تا  سههای آبیاری از متر، نوبتلیمی

میانگین عملكرد  .(1)جدول  متغیر بوددرصد  5/15تا  1/2مزارع از 

هكتار بود. میانگین در کیلوگرم  6/4026معادل  این پروژهگندم در 
ترتیب درصدی به 6/44و  2/36ای افزایش عملكرد در آبیاری قطره

ترین دلیل شاید عمده آبیاری سطحی و بارانی را نشان داد.نسبت به 
کاهش عملكرد در آبیاری بارانی نسبت به آبیاری سطحی این است 

عدم رعایت تاریخ کاشت در آبیاری بارانی موجب شد تا گندم که 
نتواند حداکثر پتانسیل تولید خود را نشان دهد و همین مساله موجب 

نتایج  بیاری سطحی شده است.کاهش عملكرد گندم نسبت به آ
-tمقایسه میانگین عملكرد گندم در سه سیستم آبیاری در آزمون تی )

Test )کیلوگرم بر  5169ای با عملكرد نشان داد که سیستم قطره
داری با خود اختصاص و اختالف معنیترین عملكرد را بههكتار بیش

ردهای ترتیب دارای عملكدو سیستم بارانی و سطحی دارد که به
کیلوگرم در هكتار بودند. ولی بین عملكرد دو سیستم  3795و  3574

داری ثبت نشد. نتایج مقایسه میانگین بارانی و سطحی اختالف معنی
نشان ( t-Testوری مصرف آب سه سیستم آبیاری در آزمون تی )بهره

کیلوگرم بر مترمكعب  60/1آب  وریبهرهای با داد که سیستم قطره
وری بوده و اختالف ترین بهرههای آبیاری، دارای بیشسیستمدر بین 

ترتیب دارای داری با دو سیستم بارانی و سطحی دارد که بهمعنی
کیلوگرم بر مترمكعب بودند. ولی  88/0و  90/0 معادل آب  وریبهره
داری دو سیستم بارانی و سطحی اختالف معنیآب  وریبهرهبین 

 این تحقیقوری آب گندم در نگین بهرهمیا. (1)جدول  مشاهده نشد
در  وری آببهره. میانگین کیلوگرم بر مترمكعب بود 02/1معادل 

ترتیب نسبت به درصدی به 6/38و  4/72ای افزایش آبیاری قطره
 ترین ترین و بیشآبیاری سطحی و بارانی را نشان داد. بین کم

ترتیب سطحی بهای و در مزارع آبیاری بارانی، قطره وری آببهره
تر درصد اختالف وجود داشت. اختالف بیش 1/46و  7/62، 2/44

دلیل مدیریت مختلفی بود ای بهدر سامانه آبیاری قطره وری آببهره
طوری که های متفاوت خاک حاصل شده بود. بهکه با توجه به بافت

ساعت هم  دههای سنگالخی زمان آبیاری در یک نوبت از در زمین
 کاهشساعت  سهتر این زمان به های سنگینفت و در بافترفراتر 

ی اصلی در پیدا کرد. البته فاصله مناسب نوارهای تیپ بر روی لوله
برای کاهش که کشاورز  افزایش و کاهش زمان آبیاری موثر بود. چرا

 و هزینه خرید لوله تیپ، فاصله بین نوارهای آبیاری را افزایش داده
چكان ن هم پوشانی پیازهای رطوبتی هر قطرهاین افزایش فاصله زما

همین امر موجب افزایش زمان آبیاری گردید.  است، را افزایش داده
ای در منطقه بهبهان نكته دیگری که در مورد اجرای آبیاری قطره

ای در که نیمی از مزارع آبیاری قطرهاست این  ،باشدحایز اهمیت می
دند. لذا دوره رشد در این کشت نش ،شدهدامنه تاریخ کاشت توصیه

رغم کاهش دوره رشد و عدم روز بوده است. علی 140نیمه کمتر از 
کیلوگرم در  4000از بیش رعایت تاریخ کاشت، عملكرد این گروه 

ای )در لذا همین افزایش عملكرد در روش قطرهاست. بوده هكتار 
ر بود تکیلوگرم در هكتار بیش 4000ای، عملكرد از تمام مزارع قطره

کیلوگرم در هكتار از دو روش بارانی و  1000و این مقدار بیش از 
کاهش دوره رشد که موجب کاهش نیاز آبی  و استتر سطحی بیش

گندم در مزارع  وری آببهرهدر مجموع موجب گردید تا افزایش  ،شده
داری با دو سامانه دیگر آبیاری داشته ای اختالف معنیآبیاری قطره

 باشد. 
درصد  4/82معادل  این تحقیقمیانگین راندمان کاربرد گندم در 

 .Abbasi et al که بیشتر از مقادیر گزارش شده بوسیله بود

2017b)) درصد، در بین  9/93راندمان کاربرد بارانی با سامانه  .است
های آبیاری، دارای باالترین راندمان کاربرد بوده و از این لحاظ امانهس

(. 2ای و سطحی داشت )جدول قطرهروش داری با دو اختالف معنی
علت باال بودن راندمان کاربرد در آبیاری بارانی عقب افتادن تاریخ 

از  گندم تبع آن دیر برداشت شدن محصولکاشت از یک طرف و به
ای زیاد بود که طرف دیگر بود. اما عقب افتادن تاریخ کاشت به اندازه

از یک طرف کاهش  بنابراین شد.منجر به کاهش دوره رشد گندم 
فتادن برداشت که منجر گردید و از طرف دیگر عقب ارشد گندم دوره 

موجب  ،را تجربه کندتری روزهای گرمگندم انتهای مراحل رشد 
تر مزارع که بیشرشد شد. ازآنجایی یافزایش نیاز آبی در مراحل انتهای

و آبیاری  هباشت بودآبیاری بارانی ارزیابی شده زیر شبكه آبیاری بنه 
ها به دالیل مختلف ضی موارد در این نوبتو در بع باشدمینوبتی 

باال رفتن نیاز آبی گندم در فروردین و لذا  ،گرفتتاخیر صورت می
و  بردارنوبتی بودن تحویل آب به بهرهاز یک سو و  ماه اردیبهشت

ان های آبیاری از سوی دیگر موجب گردید تا راندمتاخیر در نوبت
راندمان کاربرد  تر شود.آبیاری در روش بارانی از دو روش دیگر بیش

درصد محاسبه  1/73و  86ای و سطحی به ترتیب دو سیستم قطره
های چنین بین سیستمهای بارانی و سطحی و همشدند. بین سیستم

ترین بیش داری محاسبه نشد.ای و سطحی نیز اختالف معنیقطره
درصد در مزارع با سامانه آبیاری بارانی  9/93دار راندمان کاربرد با مق

درصد در  73و  86ترتیب با  های بعدی بهگیری شد و رتبهاندازه
 ثبت رسیدند. ای و مزارع آبیاری سطحی بهمزارع آبیاری قطره

شده در بعضی مزارع آبیاری سطحی در پایین بودن آبیاری انجامبیش
. (2و  1ول ا)جد ثیر نبوده استتاراندمان کاربرد مزارع سطحی بی

 روز، دارای  158 سیستم سطحی با طول دوره رشدی معادل
تر بودن طول دوره رشد در آبیاری ( بیش2)ترین طول جدول بیش
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سطحی به این دلیل بود که اوال گستردگی جغرافیایی آبیاری سطحی 

 تبع تعدادتر بوده و بهدر شهرستان بهبهان از دو سیستم دیگر بیش
تر مزارع آبیاری سطحی در تر بودند. بیششده نیز بیشمزارع ارزیابی

فقط گندم کشت در این مزارع و  دارندطول سال فقط یک کشت 
زمان و فرصت کافی جهت اعمال تاریخ کاشت  ،بردارلذا بهره .شودمی

مناسب را دارد. همین رعایت تاریخ کاشت منجر گردید تا گندم دوره 
خصوص و بهای ی قطرهاما در دو سامانه .شته باشدواقعی رشد را دا

کشت قبل از گندم ذرت بوده که عمدتاً به دلیل عقب افتادن  ،بارانی
است.  رفتهعمال تاریخ کشت مناسب گندم از دست  ،برداشت ذرت

طور کلی رعایت نمودن تاریخ کاشت در اکثر مزارع آبیاری پس به
مزارع نسبت به مزارع تر شدن دوره رشد این سطحی موجب بیش

 میانگین حجم آب مصرفی گندم در  ای بوده است.بارانی و قطره
سیستم هكتار بود. در مترمكعب  8/4032معادل مزارع انتخابی 

مترمكعب بر هكتار،  7/4398 سطحی با حجم آب مصرفی معادل
 ترین حجم آب مصرفی را به خود اختصاص و اختالف بیش
ای داشت. ولی این اختالف با سیستم داری با سیستم قطرهمعنی

ای و بارانی دو سیستم قطره دار نبود. حجم آب مصرفیبارانی معنی
گیری شدند. مترمكعب بر هكتار اندازه 6/3863و  5/3490ترتیب به

ع آن بتعدم رعایت تاریخ کاشت در اکثر مزارع آبیاری بارانی و به
اری بارانی موجب گردید عقب افتادن زمان برداشت گندم در مزارع آبی

تا عمده زمان پر شدن دانه به اردیبهشت موکول شود که مصادف با 
افزایش بیشتر دمای هوا بود. لذا افزایش دما و توام با آن افزایش 

تری به گندم داده شود تا آب بیش گردیدتعرق گندم موجب  تبخیر
 هشد طع زمانی خاصتر آب در این مقموجب مصرف بیشامر همین 

تر آب در سامانه بارانی نسبت به رغم مصرف کمموجب گردید علی و 
بین (. 2و  1)جداول دار نباشد آب معنی فاین اختالف مصرسطحی 

ترین حجم آب مصرفی در مزارع آبیاری بارانی، ترین و بیشکم
درصد اختالف  9/67و  9/51، 0/35ترتیب ای و سطحی بهقطره

م آب مصرفی در سامانه آبیاری بارانی تر حجوجود داشت. اختالف کم
تر این سامانه نسبت به سطحی دلیل مدیریت سادهشاید از یک سو به

باشد و از سوی دیگر در مزارع آبیاری بارانی به محض جاری شدن 
آب در زمین یعنی زمانی که سرعت پاشش بیش از نفوذپذیری زمین 

تر ت اتوماتیک و کمشود. این امر در مدیریشد، عمال آبیاری تمام می
. (1)شكل  باشدتاثیر نمیمصرف نمودن آب در این سامانه بی

نوبت بود.  5/7معادل  این پژوهشهای آبیاری گندم در میانگین نوبت
های آبیاری در مزارع آبیاری بارانی، ترین نوبتترین و بیشبین کم

درصد اختالف  2/18و  9/42، 0/65ترتیب ای و سطحی بهقطره
های میانگین عمق آب آبیاری در سامانه. (1)جدول  د داشتوجو

متر میلی 9/93و  6/34، 9/63ترتیب ای، بارانی و سطحی بهقطره
داری داشتند کم دو به دو با هم اختالف معنیبودند که از این نظر 

 تر شودها موجب شد تا عمق نفوذ آب کمبودن زمان پاشش آبپاش

های تر بودن تعداد نوبتتبع آن بیشبه و )نسبت به دو سیستم دیگر(
آبیاری موجب گردید تا خاک با کمبود رطوبت مواجه نشود و بتواند به 

طورکه آب در اختیار محصول قرار دهد. همان ،اندازه رطوبت مورد نیاز
تر بودن زمان آبیاری در هر نوبت در آبیاری قبال ذکر شد بیش

تر شده و فوذ آب بیشای موجب گردید تا عمق نسطحی و قطره
. (2و  1ول ا)جد های آبیاری شوندعمالً موجب عقب افتادن نوبت

معادل  این مطالعهمیانگین نیاز آبی گندم براساس سند ملی آب در 
 متر میلی 0/511تا  0/423در تمام مزارع از که  متر بود. میلی 9/480

 دههای هواشناسی براساس دادهبود. میانگین نیاز آبی گندم  متغیر
. (1)شكل  متر بودمیلی 0/448معادل  این تحقیقدر ساله اخیر منطقه 

روز شده سه سیستم آبیاری نتایج مقایسه میانگین مقادیر نیاز آبی به
  4/470نشان داد که سیستم بارانی با ( t-Testدر آزمون تی )

 روزبه یآب ازینزان ترین میهای آبیاری بیشمتر، در بین سیستممیلی
 ایهای سطحی و قطرهرا به خود اختصاص داده است. روش هشد

های بعدی را به خود متر ردهمیلی 3/423و  7/444ترتیب با  به 
دالیلی که برای چگونگی افزایش راندمان کاربرد در اختصاص دادند. 

روز شده تر بودن نیاز آبی بهدر بیش ،شدی آبیاری بارانی ذکر سامانه
توان به عقب این دالیل می یاز جمله .این سامانه نیز صادق است در

دلیل عدم رعایت تاریخ کشت و مواجه شدن افتادن تاریخ برداشت به
زمان پر شدن دانه با روزهای گرم اردیبهشت اشاره نمود که موجب 

روزشده در این سامانه نسبت به دو سامانه دیگر تا نیاز آبی به هگردید
 20در حالی که در سند ملی حداکثر تاریخ برداشت گندم  تر شود.بیش

تر اردیبهشت در نظر گرفته شده است. این در حالی است که بیش
 مزارع بارانی در انتهای اردیبهشت و یا اوایل خرداد برداشت شدند.

روز شده در مزارع آبیاری بارانی، ترین نیاز آبی بهترین و بیشبین کم
درصد اختالف  2/16و  0/14، 8/27ترتیب و سطحی بهای قطره

روز شده در سامانه آبیاری تر نیاز آبی بهوجود داشت. اختالف بیش
های متفاوتی بود که در مزارع زیر پوشش دلیل تاریخ کاشتبارانی به

عبارت دیگر این این سامانه نسبت به دو سامانه دیگر ثبت شد. به
مزارع بود که خود متاثر از تاریخ کاشت اختالف مدیون دوره رشد در 

 ملی سند و شده روزبه نیاز آبینتایج مقایسه میانگین  بوده است. گندم
نشان داد نیاز آبی ( t-Testسه روش آبیاری در آزمون تی ) آب

 برآوردشده برای تمام مزارع آزمایشی مطابق سند ملی و نیاز آبی
که این دو  استمتر میلی 0/448و  9/480ترتیب برابر روز شده بهبه 

روز شده داری داشتند. مقدار نیاز آبی بهمیانگین با هم اختالف معنی
تر بود. ای و بارانی از سند ملی کمدر روش سیستم سطحی، قطره

درحالی میزان نیاز آبی طبق سند ملی آب برای گندم در این تحقیق 
، 0/472برابر  ترتیبای، بارانی و سطحی بههای قطرهبرای روش

میانگین  (. 3متر محاسبه شده است، )جدول میلی 1/487و  9/477
 روز شده و سند ملی در سامانه آبیاری سطحینیاز آبی سند به

، در مزارع با سامانه آبیاری بارانی مترمیلی 1/487و  7/444ترتیب به 
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یز ای نو در مزارع با سامانه قطرهمتر میلی 477و / 4/470ترتیب به
ثبت رسیدند. مقادیر نیاز آبی متر بهمیلی 0/472و  3/423ترتیب به

در هر سه روزشده بهدهند که اعداد محاسبه شده در سند نشان می
تر است. سامانه آبیاری نسبت به سامانه متناظر آن در سند ملی کم

روزشده در آبیاری به یآب یازن یزانمتر سند ملی با اختالف بیش
در صورتی که تاریخ کاشت رعایت از یک سو  دهدمیسطحی نشان 

و از سوی دیگر تفاوت آمار  شود مقادیر نیاز آبی کاهش خواهد یافت
هواشناسی مورد استفاده در دو روش برآورد نیاز آبی در این اختالف 

تر مزارع در های آبیاری سطحی، بیش. در سامانهموثر بوده است
مان کاشت قرار داشتند و همین امر تری از نظر زی قابل قبولدامنه

تر نیاز آبی موثرتر بوده است. عكس این مساله در در کاهش بیش
که در اکثر مزارع زیر پوشش های بارانی دیده شد. ازآنجاییسامانه

این  ،ای کشت شده بودآبیاری بارانی در کشت قبل از گندم، ذرت دانه
ماه بعضاً به بهمنماه و امر موجب گردید تا برداشت ذرت به دی

ماه انجام شد. ماه و حتی بهمنموکول گردد. لذا کشت گندم در دی
همین مساله عدم رعایت تاریخ کاشت مناسب منجر به افزایش نیاز 

میانگین حجم آب مصرفی در  گردید.روزشده بهآبی براساس سند 
مترمكعب بر هكتار  8/4032معادل  این مطالعهمزارع مورد ارزیابی در 

ترین حجم آب مصرفی در مزارع گندم در سامانه آبیاری ود. بیشب
ثبت رسید. میانگین  هكتار بهدر مترمكعب  4399سطحی به میزان 

 3490و  3864ترتیب ای بهحجم آب مصرفی در مزارع بارانی و قطره

های بعدی قرار داشتند. میانگین هكتار بودند که در ردهدر مترمكعب 
در مزارعی که از منابع آب سطحی استفاده حجم آب مصرفی گندم 

مترمكعب بر هكتار بود. این میزان در مزارعی که از  3920 ،کردندمی
مترمكعب بر هكتار  4259 ،کردندمنابع آب زیر زمینی استفاده می

 4626ها به میزان گیری شدند. باالترین مصرف آب در چشمهاندازه
نصب کنتورهای حجمی . عدم ثبت رسید هكتار بهدر مترمكعب 

رایگان بودن آب ها از یک سو و گیری مصرف آب بر روی چاهاندازه
 از مصرف  هاو چاه مقدار آب چشمهبودن تر ها و بیشچشمه

موجب گردید تا حجم آب مصرفی از  ،از سوی دیگر بردارانبهره
 های زیرزمینی تبع آن مقدار آب مصرفی از آبو بهچشمه 

نتایج مقایسه د. نرا به خود اختصاص دهصرف آب ترین میزان مبیش
از منابع آب سطحی و زیرسطحی در  میانگین حجم آب مصرفی

داری آزمون تی نشان داد که دو منبع آب مذکور با هم اختالف معنی

های میانگین حجم آب مصرفی از رودخانه .(4 و 1 ولا)جد ندارند

 1/4185و  9/3907، 5/4055ترتیب معادل ها بهمارون، خیرآباد و چاه
نتایج مقایسه میانگین حجم آب (. 4مترمكعب بر هكتار بودند )جدول 

نشان داد که ( t-Testدر آزمون تی ) فوقاز منابع آبی  مصرفی
 دو به دو با هم اختالف  ،مصرف آب در سه منبع آبی مختلف

 (.4)جدول ندارند داری معنی
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محاسبه ضرایب همبستگي پيرسون پارامترهاي 

 شدهگيري و محاسبهاندازه
ان ندمروند تغییرات حجم آب مصرفی با روند تغییرات شاخص را

 کیسطح  راستا و معنی دار درروندی غیرهم ،وری آببهرهکاربرد و 
این  صرفیدهد. به عبارت دیگر با افزایش حجم آب مدرصد را نشان می

ا فی بکاهشی نشان دادند. ولی تغییرات حجم آب مصر رونددو شاخص 
ت دیگر با درصد معنی دار بود. به عبار 5طول دوره رشد گندم در سطح 

 افتیب مصرفی افزایش خواهد افزایش دوره رشد گندم میزان حجم آ
 (.5)جدول 

ند ساساس بر روند تغییرات عملكرد گندم با روند تغییرات نیاز آبی
ند درصد معنی دار بوده ولی رو پنجدر سطح و شوری خاک ملی 

 راستا نیستند. شاخص همدو تغییرات عملكرد با این 
و  عمق آب آبیاریبا روند تغییرات  راندمان کاربردروند تغییرات 

و با روند تغییرات طول دوره درصد  پنجدر سطح  روز شدهنیاز آبی به

دار بوده است. ولی روند تغییرات معنیدرصد  یکرشد در سطح 
راستا روزشده همراندمان کاربرد با تغییرات نیاز آبی بر اساس سند به

و طول دوره رشد گندم عمق آب آبیاری بوده ولی این روند تغییرات با 
با کاهش طول دوره رشد، راندمان  (.5باشد )جدول استا میرناهم

خصوص در مزارع کاربرد افزایش یافته است که این تغییرات به
ها به دلیل عقب افتادن برداشت ذرت آبیاری بارانی که کشت آن

طوری که ای در دی ماه و یا بهمن انجام شدند، محرزتر بود. بهدانه
دوره رشد گندم شده و این روند دیر کاشتن عمال موجب کاهش 

دار را کاهش دوره رشد با روند افزایش راندمان کاربرد تغییراتی معنی
 (. 5دهد )جدول نشان می
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 وریشهای روند تغییرات نیاز آبشویی با روند تغییرات شاخص

 ر سطحو دبی مورد استفاده تغییرات معنی داری دخاک، شوری آب 
ری ت شوییرادرصد داشتند. روند تغییرات نیاز آبشویی با روند تغ یک

 (.  5راستا بود. )جدول آب و خاک هم
 س سنداساروند تغییرات عمق آب آبیاری با تغییرات نیاز آبی بر

وند ردرصد معنی دار بوده و  پنجدر سطح و طول دوره رشد ملی 
ر دیاری سو بودند. به عبارت دیگر افزایش عمق آب آبغییرات همت

ول و ط آبیاری سطحی با میزان افزایش نیاز آبی براساس سند ملی
 (.5)جدول داری داشته است تغییرات معنیدوره رشد 

طح سروند تغییرات شوری خاک با روند تغییرات شوری آب در 
که  زارعیبیان دیگر مراستا بوده است. بهدرصد معنی دار و هم یک

د تر بوها زیاد بود، آب مصرفی این مزارع نیز بیششوری خاک آن
 (.5)جدول 

د سن روند تغییرات سطح زیر کشت گندم با نیاز آبی بر اساس
 . راستا بوده استدار و غیرهمدرصد معنی پنجملی در سطح 
 وری آببهرهبا میانگین  این تحقیقدر  وری آببهرهمیانگین  

 در استان خوزستان  Heydari (2011)گیری شده توسط اندازه
وری بهرهخوانی بسیار خوبی داشت و همچنین این تطابق میزان هم
( 2004با عدد محاسبه شده از پژوهش )زوارت و باستیانسن،  آب

روش آبیاری بارانی در  وری آببهرهبسیار قابل توجه بود. میزان 
از میزان محاسبه شده  Haghighati (2013)شهرکرد که توسط 

این تحقیق کمی باالتر بود که علت آن از یک طرف  وری آببهره
تر کیلوگرم بر هكتار( و مصرف آب بیش 2000تر )حدود عملكرد بیش
 وضعیت فوق در تحقیق .مترمكعب در هكتار( 1300بود )حدود 

Ghasemi Nezhad. Raeini et al. (2015)   دیده شد که به
وری هآن از بهر وری آببهرهعلت باالتر بودن عملكرد و مصرف آب، 

  همانند پژوهش انجام شده توسط آب این پژوهش کمی باالتر بود.
Saleem et al. (2010) جویی ای عالوه بر صرفهکه آبیاری قطره

در میزان آب مصرفی نسبت به آبیاری سطحی از نظر عملكرد و 

آب نسبت به سامانه آبیاری سطحی برتری داشت. البته وری بهره
 ای در سه پارامتر فوق نسبت به تحقیق سلیمهای سامانه قطرهبرتری

دامنه در این تحقیق،  تر و بارزتر بود.محسوس (2010و همكاران )
کیلوگرم بر  41/1تا  40/0وری آب در آبیاری سطحی از بهره

 /43 این دامنه ازGholami et al. (2016 ) مطالعهمترمكعب و در 
متغیر بود. این در حالی است که  بر مترمكعب یلوگرمک 25/1تا  0

وری آب در دو سامانه آبیاری خوانی قابل قبولی بین دامنه بهرههم
 شاید دلیل این  .بارانی این تحقیق با تحقیق فوق وجود نداشت

در  ریخ کاشتهای آبیاری بارانی عدم رعایت تاخوانی در سیستمناهم
وری آب در مزارع آبیاری همنجر به کاهش بهر این تحقیق بود که

 .Gholami et alمورد مطالعه بارانی این تحقیق نسبت به مزارع 
 Ahmad et محاسبه شده توسطوری آب دامنه بهره بود.( 2016)

al. (2004 )  ،در منطقه پنجاب پاکستانNaseri (1998 ) در دشت
در شهرکرد محدودتر از دامنه این  Asadi et al. (2001) مغان و

گرفت به وری آب این تحقیق قرار میتحقیق بود ولی در دامنه بهره
های وری آب در این تحقیق در سیستمعبارت دیگر نوسانات بهره

وری نسبت این بهرهی دامنهتر مختلف آبیاری موجب گستردگی بیش
ای نسبت به مزارع مزارع قطرهتر شاید تعداد کم .به مطالعات فوق بود

وری آب در بهبهان بهره یسطحی و بارانی در گستردگی بیشتر دامنه
در  Moayeri (2013 ) در تحقیق انجام شده توسطتاثیر نباشد. بی

ای وری آب در آبیاری قطرهافزایش عملكرد و بهره  شهرستان دزفول
با  و شده درصد اعالم 50و  30ترتیب نسبت به آبیاری سطحی به

درصد ثبت  72و  36ترتیب نتایج این تحقیق که این برتری را به
ولی درصد اختالف(  6) افزایش عملكرد تطابق قابل قبولی دارد ،نمود
باالتر بوده و به همین ترتیب اختالف آن وری آب در این تحقیق بهره
تر آب در این که نشان از مصرف کم درصد اختالف( 24)تر بود بیش
شاید عدم رعایت تاریخ کاشت و عقب افتادن آن در  .لعه داردمطا

ای این تحقیق موجب کاهش دوره رشد شده و بعضی از مزارع قطره
 عمال میزان آب آبیاری کاهش یافته است. 
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 گيريهنتيج
مزرعه که با سه  32ای در گیری مزرعهاندازه شدهانجام نتایج

سامانه سطحی، بارانی و  شدند و از سهمنبع آبی مختلف آبیاری می
ای در دامنه نیمی از مزارع آبیاری قطرهکردند، سطحی استفاده می

تاریخ کاشت توصیه شده، کشت نشدند. لذا دوره رشد در این نیمه 
رغم کاهش دوره رشد و عدم رعایت روز بوده است. علی 140کمتر از 

ار بوده کیلوگرم در هكت 4000تاریخ کاشت، عملكرد این گروه بیش از 
میانگین راندمان کاربرد گندم در مزارع مورد مطالعه معادل است. 

تر از راندمان کاربرد آب آبیاری در روش بارانی بیش درصد بود. 4/82
علت باال بودن راندمان کاربرد در آبیاری بارانی دو روش دیگر بود. 

تبع آن دیر برداشت شدن عقب افتادن تاریخ کاشت از یک طرف و به
محصول گندم از طرف دیگر بود. اما عقب افتادن تاریخ کاشت به 

سیستم ای زیاد بود که منجر به کاهش دوره رشد گندم شد. اندازه
ترین طول روز، دارای بیش 158 سطحی با طول دوره رشدی معادل

ای و بارانی داری با دو سیستم قطرهدوره رشد بوده و اختالف معنی
دوره رشد در آبیاری سطحی به این دلیل تر بودن طول داشت. بیش

بود که اوال گستردگی جغرافیایی آبیاری سطحی در شهرستان بهبهان 
شده نیز تبع تعداد مزارع ارزیابیتر بوده و بهاز دو سیستم دیگر بیش

تر مزارع آبیاری سطحی در طول سال فقط یک تر بودند. بیشبیش
بردار شود. لذا بهرهمی کشت دارند و در این مزارع فقط گندم کشت

اعمال تاریخ کاشت مناسب را دارد.   برای زمان و فرصت کافی
مترمكعب بر  7/4398 سیستم سطحی با حجم آب مصرفی معادل

ترین حجم آب مصرفی را به خود اختصاص و اختالف هكتار، بیش
ای داشت. ولی این اختالف با سیستم داری با سیستم قطرهمعنی

ای و بارانی دو سیستم قطره ر نبود. حجم آب مصرفیدابارانی معنی
گیری شدند. مترمكعب بر هكتار اندازه 6/3863و  5/3490ترتیب به

عقب افتادن زمان برداشت گندم در مزارع آبیاری بارانی موجب گردید 
تا عمده زمان پر شدن دانه به اردیبهشت موکول شود که مصادف با 

تر آب در مین امر سبب مصرف بیشافزایش بیشتر دمای هوا بود. ه
تر رغم مصرف کماین مقطع زمانی خاص شده و  موجب گردید علی

 آب در سامانه بارانی نسبت به سطحی این اختالف مصرف آب 

تر بودن مقدار آب ها و بیشرایگان بودن آب چشمه دار نباشد.معنی
ز برداران، موجب گردید تا حجم آب مصرفی اچشمه از مصرف بهره

ترین میزان مصرف آب را به خود چشمه در بین منابع آب بیش
تر بودن زمان آبیاری در هر نوبت در آبیاری اختصاص دهند. بیش

تر شده و ای موجب گردید تا عمق نفوذ آب بیشسطحی و قطره
نتایج مقایسه های آبیاری شوند. عمالً موجب عقب افتادن نوبت

( t-Test)بی فوق در آزمون تی از منابع آ میانگین حجم آب مصرفی

مصرف آب در سه منبع آبی مختلف، دو به دو با هم نشان داد که 
روند تغییرات راندمان کاربرد با روند داری ندارند. اختالف معنی

روز شده در سطح پنج درصد و تغییرات عمق آب آبیاری و نیاز آبی به
دار بوده با روند تغییرات طول دوره رشد در سطح یک درصد معنی

است. ولی روند تغییرات راندمان کاربرد با تغییرات نیاز آبی بر اساس 
راستا بوده ولی این روند تغییرات با عمق آب روزشده همسند به

 باشد. راستا میآبیاری و طول دوره رشد گندم ناهم
 هبهانگردد برای سایر  محصوالت مهم شهرستان بپیشنهاد می

 یین کلزا و هندوانه مقایسه مصرف و تعاز جمله خرما، کنجد، 

 یزان متر از ترتیب یک تخمین واقعیوری آب انجام شود تا بدین بهره
 آب از منابع مختلف آبی شهرستان در دسترس مسئولین برای

 های آتی قرار گیرد.گیریتصمیم
 

 تقدیر و تشکر
بیعی طکشاورزی و منابع  و آموزش بدین وسیله از مرکز تحقیقات

در  های ماادی و حمایات هاای معناویتقبل هزینهدلیل خوزستان به
 .شودتحقیق سپاسگزاری می انجام این
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