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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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چکيده
تخمین نسبتاً دقیق مقدار آب مصرفی ،راندمان آبیاری و بهرهوری آب محصوالت زراعی در کشور از مهمترین شاخصهای کلیدی در
برنامهریزیهای بخش کشاورزی است .هدف اصلی از نوشتار حاضر ،بررسی نتایج اندازهگیریهای انجام شده میدانی آب مصرفی و
عملکرد گندم در شهرستان بهبهان در روشهای مختلف آبیاری در طول یک فصل زراعی ( )1395-1396و همچنین تعیین بهرهوری
آب مصرفی گندم در  32مزرعه تحت مدیریت کشاورزان است .مقادیر اندازهگیری شده با مقادیر برآورد شده نیاز آبی خالص به روش
پنمن -مانتیث (نیاز آبی بهروز شده) و سند ملی مقایسه گردید .تعداد  15مزرعه به روش سطحی ،ده مزرعه به روش بارانی و هفت
مزرعه به روش قطرهای آبیاری میشدند .عملکرد گندم در تمام مزارع اندازهگیری شده بین  2000تا  6854کیلوگرم در هکتار بود.
بیشترین بهرهوری آب گندم در مزرعهای با سامانه قطرهای به میزان  2/79کیلوگرم بر مترمکعب محاسبه شد .راندمان کاربرد در
مزارع مورد نظر بین  22/7تا  99/7درصد بود .نیاز آبی بر اساس سند بهروز شده در مزارع از  373/4تا  517/0میلیمتر ثبت شد.
مقایسه میانگین نتایج در آزمون تی نشان داد که سامانه قطرهای با بهرهوری آب  1/51کیلوگرم بر مترمکعب ،دارای بیشترین بهره-
وری بوده و اختالف معنیداری با دو سامانه بارانی و سطحی دارد که بهترتیب دارای بهرهوری آب معادل  0/90و  0/88کیلوگرم بر
مترمکعب بودند .محاسبه ضرایب همبستگی نشان داد که روند تغییرات حجم آب مصرفی با روند تغییرات شاخص راندمان کاربرد و
بهرهوری آب روندی غیرهمراستا و معنیدار در سطح یک درصد را نشان میدهد.

کلید واژه ها :سامانههای آبیاری ،نیاز آبی ،راندمان کاربرد.

مقدمه
اعداد و ارقام ارایه شده برای حجم آب مصرفی در بخش
کشاورزی ،بسیار متفاوت بوده و در خصوص صحت و سقم آنها نیز
تردیدهای جدی وجود دارد .لذا ،انجام یک کار پژوهشی که بتواند به
اعداد مطمئنی درباره حجم آب مصرفی محصوالت مختلف منتهی
شود ،امری الزم و ضروری است )1998( Naseri .در دشت مغان
بهرهوری آب گندم را  0/54تا  1/22کیلوگرم بر مترمكعب گزارش
کرده است .اسدی و  )2001( Asadi et al.بهرهوری آب در گندم
را  0/61تا  1/35کیلوگرم در مترمكعب اعالم کردهاندMoayeri .
( )2013گزارش کرد که در شهرستان دزفول آبیاری قطرهای نواری
گندم نسبت به آبیاری سطحی ،مصرف آب را حدود  30درصد کاهش
و بهره وری را  50درصد افزایش داده است .براساس نتایج تحقیق

 )2011( Heydariمقدار میانگین شاخص بهرهوری آب محصوالت
زراعی گندم (دانه) برابر  0/73کیلوگرم محصول بر مترمكعب آب
مصرفی اندازهگیری شد.
 )1996( Oron et al.در فلسطین اشغالی آزمایش صحرایی
راجع به آبیاری قطرهای گندم پاییزه با استفاده از فاضالب تصفیه شده
انجام دادند .میانگین فصلی آب مصرفی را حدود  5700مترمكعب در
هكتار و دور آبیاری قطرهای و بارانی بهترتیب دو و هفت روز تعیین
گردید و در تیمار آبیاری قطرهای ،عملكرد دانه بیش از  10تن در
هكتار اندازهگیری شد که این میزان باالتر از میانگین عملكرد دانه به
روش آبیاری بارانی بود.
براساس نتایج حاصل از مطالعه  )2016( Gholami et al.در
در دشت قزوین ،بهرهوری آب آبیاری در سامانهی آبیاری بارانی برای
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گندم  0/61تا  2/2و در آبیاری سطحی  0 /43تا  1/25کیلوگرم بر
مترمكعب برآورد شد.
در مطالعهای که طی سالهای  1993تا  2006در ایستگاههای
تحقیقاتی  13استان کشور با استفاده از  67طرح تحقیقاتی انجام شد،
میانگین بهرهوری آب محصوالت زراعی گندم ،جو ،برنج ،چغندرقند،
ذرت ،پنبه (بذر) ،یونجه ،سیبزمینی ،گوجهفرنگی و کنجد بهترتیب
 6/77 ،2/74 ،0/89 ،0/61 ،1/17 ،0/53 ،0/42 ،2/37 ،1/62و 0/11
کیلوگرم بر متر مكعب بهدست آمد ( Montazar and Kosari,
 .)2007در مورد محصوالت در مطالعهای تعداد  84منبع تحقیقاتی
در طی  25سال گندم از  13کشور ،برنج از هشت کشور ،پنبه از نه
کشور و ذرت از ده کشور جمع آوری شده و مقایسه گردیدند .متوسط
شاخص بهرهوری آب محصوالت گندم ،برنج ،پنبه (تولید دانه) ،پنبه
(تولید وش) و ذرت به ترتیب  0/23 ،0/65 ،1/09 ،1/09و 1/8
کیلوگرم بر متر مكعب بود (.)Zwart and Bastiaansen, 2004
 )1982( Monotti et al.در ایتالیا پنج رقم گندم نان را که به
روش قطرهای آبیاری میشدند ،مورد مقایسه قرار دادند .نتایج نشان
داد که عملكرد دانه گندم برای آبیاری قطرهای برابر  7/23تن در
هكتار بود .در مطالعه دیگری بهرهوری آب گندم تمام استانهای
کشور با استفاده از آمار دراز مدت عملكرد و استفاده از مدل
هیدرولوژی و بیالن آب به نام سوآت (برای تعیین تبخیر و تعرق)
برآورد گردید .براساس نتایج این تحقیق ،بهرهوری آب گندم آبی و
دیم بهترتیب بین  1/55تا  0/15و  0/75تا  0/28کیلوگرم بر متر
مكعب بود ( .)Faramarzi et al., 2010بهرهوری آب گندم و
برنج در سامانه تناوب کشت مداوم برنج  -گندم در مزارع کشاورزان
منطقه پنجاب پاکستان با روش بیالن آب و تولید محصول،
اندازهگیری گردید .براساس نتایج ،دامنه بهرهوری آب اندازهگیری
شده براساس واحد حجم آب ناخالص ورودی برای برنج و گندم به
ترتیب  0/17-0/38و  0/78 -2/03کیلوگرم بر مترمكعب بود.
میانگین بهرهوری آب اندازهگیری شده در این تحقیق  1/41کیلوگرم
بر مترمكعب بود (.)Ahmad et al., 2004
 )2010( Saleem et al.نیز سه رقم گندم را در دو روش
آبیاری قطرهای سطحی و آبیاری سطحی–جویچهای در کشور
پاکستان مقایسه و گزارش کردند که آبیاری قطرهای  16/6درصد
مصرف آب کمتر 11/6 ،درصد عملكرد دانه بیشتر و  33/4درصد
بهرهوری آب باالتری نسبت به آبیاری سطحی – جویچهای داشت.
 )1980( Sammisدر مصر به منظور تعیین بهرهوری آب در
سامانههای آبیاری قطرهای سطحی ،زیرسطحی و آبیاری بارانی
پژوهشی را بر روی گندم انجام داد .نتایج آزمایش نشان داد با وجود
این که عملكرد دانه در دو روش آبیاری قطرهای زیرسطحی و
سطحی نسبت به آبیاری بارانی به ترتیب  16/3و  26/6درصد کمتر
بود ،اما بهرهوری آب در این دو روش به ترتیب  43/13و  76درصد

نسبت به آبیاری بارانی بیشتر بوده است .گرفتگی قطرهچكانها بر
اثر امالح و نمکها موجب کاهش مصرف آب و بهتبع آن کاهش
عملكرد گندم شد.
 )2013( Haghighatiدر گزارشی از یک طرح تحقیقاتی
میزان عملكرد گندم را در مزرعهای با سامانه آبیاری بارانی در
شهرستان شهرکرد 6200 ،کیلوگرم در هكتار و حجم آب مصرفی را
 5368مترمكعب در هكتار و بهرهوری آب را  1/15کیلوگرم بر
مترمكعب اعالم نمود Neyrizi, .و Helmy Fakhrood
( )2004در ارزیابی مزارع شهرستان چناران ،تربت حیدریه و تربت
جام به ترتیب در سه مزرعه گندم با سامانه های قطرهای ،بارانی و
سطحی میزان بهرهوری را بهترتیب  0/76 ،0/38و  0/44گزارش
نمودند )2007( Kahlown et al. .در ارزیابی مزارع بارانی منطقه
پنجاب پاکستان میزان بهرهوری مصرف آب گندم را  3/95کیلوگرم
بر مترمكعب اندازهگیری نمودند )2011( Heydari .در ارزیابی هفت
مزرعه گندم در شهرستان بردسیر کرمان که با سامانه آبیاری بارانی
دوار مرکزی آبیاری میشدند میانگین عملكرد هفت مزرعه را 3786
کیلوگرم در هكتار ،مقدار مصرف آب در مزرعه را  8094مترمكعب بر
هكتار و بهرهوری آب را معادل  0/559کیلوگرم بر مترمكعب اعالم
نموده است .ادامه تحقیق فوق که در استانهای کرمان ،گلستان و
خوزستان نیز انجام شده بود ،نشان داد که میانگین عملكرد گندم در
این استانها بهترتیب  2274 ،3785و  3494کیلوگرم در هكتار و به
همین ترتیب میزان آب مصرفی را  1592 ،8391و  3100مترمكعب
در هكتار و بهرهوری آب متناطر را  1/43 ،0/45و  1/13کیلوگرم بر
مترمكعب بوده استGhasemi Nezhad Raeini et al. .
( )2015در ارزیابی صورت گرفته در  5مزرعه گندم استان همدان که
از سامانه آبیاری سطحی استفاده میکردند ،میانگین عملكرد را 5887
کیلوگرم در هكتار ،حجم آب مصرفی را  5007مترمكعب بر هكتار و
بهرهوری آب را  1/180کیلوگرم بر مترمكعب محاسبه نمودهاند.
در تحقیق انجام شده در شهر همدان ،اثرات سه نوع سامانه
آبیاری ،بارانی ،قطره ای (تیپ) و جویچهای بر چندین رقم گندم مورد
بررسی قرار گرفت .نتاج نشان داد تفاوت بین ارقام از نظر عملكرد
معنیدار نبود .مقدار بهرهوری آب آبیاری در روش آبیاری تیپ ،بارانی
و جویچهای (بدون در نظر گرفتن بارندگی مؤثر) به ترتیب 1/1 ،1/6
و  0/69کیلوگرم به ازای واحد آب مصرفی بود ( Ghadami
 .)Firouzabadi et al., 2017اخیراٌ ،متوسط بهرهوری آب در
کشور  1/32کیلوگرم بر مترمكعب و رشد سالیانه آن در  11سال اخیر
 0/041کیلوگرم بر مترمكعب گزارش شده است ( Abbasi et al.,
.)2017a
تا کنون در مورد ارزیابی سامانههای مختلف آبیاری در کشت
گندم در شرق خوزستان تحقیقی انجام نشده یا نتیجه چنین
پژوهشی تا کنون منتشر نشده است ،بنابراین در پروژه حاضر مقدار
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علوم و مهندسی آبیاری
آب مصرفی گندم در مزارع متنوعی که توسط سامانههای مختلف
قطرهای ،سطحی و بارانی آبیاری شدند اندازهگیری گردید .هدف
اصلی مقاله مقایسه بهرهوری و حجم آب مصرفی مزارع گندم در
سامانههای مختلف آبیاری در شهرستان بهبهان بود.
مواد روشها
این پروژه بهصورت میدانی و بهمنظور تعیین آب مصرفی گندم
در سال زراعی  1395-1396در سطح شهرستان بهبهان اجرا شد.
بدین صورت که در شهرستان بهبهان ،در تعدادی از مزارع ،حجم آب
مصرفی گندم در مزارع تحت مطالعه بدون دخالت در برنامه آبیاری
آنها اندازهگیری شد .منابع آبی مزارع طوری انتخاب شدند که عوامل
مختلف از جمله روش آبیاری ،بافت خاک و کیفیت آب آبیاری را
پوشش دهند .برای محصول گندم ،آب مصرفی ارقام مختلف آن
محصول اندازهگیری شدند .حجم آب مصرفی گندم زیر هر منبع آبی
در طول یک فصل زراعی تعیین شد .برای تعیین حجم آب مصرفی،
ابتدا مقدار دبی خروجی از منبع آبی انتخابشده ،بهوسیله مناسب
(فلوم ،کنتور و میكرومولینه) اندازهگیری شدند .در هر کدام از مزارع،
منابع آبی مورد نظر ،ویژگی مزارع شامل :سطح زیر کشت هر
محصول و سطح کل اراضی زیر منبع آبی ،بافت خاک مزارع ،هدایت
الكتریكی خاک و آب آبیاری مورد استفاده ،اندازهگیری گردید .برخی
از مشخصات مزارع از قبیل مساحت ،موقعیت دقیق مكانی با ،GPS
روش آبیاری ،منبع آب آبیاری (سطحی ،زیرزمینی) ،نوع شبكه (مدرن،
سنتی) ثبت شد .بارندگی موثر به روش  SCSبا استفاده از دادههای
سال اجرای طرح ( )1395-1396برآورد گردید .نیاز آبی خالص به
روش پنمن -مانتیث (نیاز آبی بهروزشده) با استفاده از دادههای ده
ساله ( )1385 -1395برای شهرستان بهبهان از نزدیکترین ایستگاه
هواشناسی برآورد شد .با استفاده از آمار ده ساله ایستگاه سینوپتیک
بهبهان که شش پارامتر ،دماهای حداقل و حداکثر ،رطوبتهای
حداقل و حداکثر ،سرعت باد و حداکثر ساعات آفتابی دادههای این ده
سال را در بر میگیرد و با استفاده از نرمافزار  ،ET Calculatorنیاز
آبی بهروز شده گندم از تاریخ کاشت تا برداشت محصول برای هر
مزرعه محاسبه شد .مقادیر اندازهگیریشده آب مصرفی با مقادیر سند
ملی مقایسه شد .عملكرد محصول در پایان فصل زراعی نیز
اندازهگیری و بهرهوری آب تعیین و مقایسه شدند .آب مورد نیاز برای
آبشویی مزارع مورد مطالعه براساس نشریه فائو  29در آبیاری سطحی
و بارانی از رابطه زیر برآورد شدند:
()1

)LR=ECw /(5ECe-ECw

نیاز آبشویی برای آبیاری قطرهای نیز از رابطه زیر تعیین شد:

()2
که در آن ECw ،هدایت الكتریكی آب آبیاری ECe ،آستانه
تحمل محصول و  MaxECeشوری با عملكرد صفر است .برای
محاسبه راندمان کاربرد ابتدا با استفاده از میانگین آمار  10ساله
هواشناسی و نرمافزار  ETCalculatorنیاز آبی هر مزرعه از زمان
کاشت تا برداشت محاسبه و بارندگی موثر نیز در نظر گرفته شد .با
استفاده از فرمول ( )1نیاز آبشویی بر حسب درصد محاسبه گردید و
سپس با در نظر گرفتن نیاز آبی برای هر مزرعه ،نیاز آبشویی بر
حسب میلیمتر محاسبه شد .با کم نمودن بارندگی موثر از نیاز آبی
محاسبه شده و اضافه نمودن نیاز آبشویی به آن و تقسیم نمودن
حاصل بر مقدار حجم آب مصرفی در هر مزرعه و در انتها ضرب
نمودن در عدد  ،100راندمان کاربرد بر حسب درصد محاسبه شد.
آستانه تحمل با  10درصد کاهش عملكرد برای محصوالت
مورد مطالعه از نشریه فائو  29استخراج شد .درجه تحمل با  10و
 100درصد کاهش عملكرد برای گندم بهترتیب  7/4و  20دسی
زیمنس بر متر توسط فائو گزارش شده است .برای مقایسه آماری
نتایج اندازهگیری و محاسبه شده در مزرعه در سامانههای مختلف
آبیاری از آزمون تی ( )t-Testاستفاده شد .مقادیر خروجی آزمون t-
 Testدو مقدار آماره  )T statistic( Tو  Tبحرانی ()T critical
هستند .اگر قدرمطلق مقادیر آماره  Tاز  Tبحرانی کوچکتر باشد،
نتیجه آزمون بیمعنی بودن اختالف مقادیر اندازهگیریشده در دو
سامانه آبیاری را نشان میدهند و گرنه مقادیر اندازهگیریشده،
اختالف معنیدار خواهند داشت .همچنین برای مقایسه آماری نتایج
اندازهگیری و محاسبهشده در مزرعه در سامانههای مختلف آبیاری از
ضرایب همبستگی پیرسون برای تمام پارامترهای اندازهگیری یا
محاسبهشده استفاده گردید .بدین منظور ضرایب همبستگی برای
مزارع مورد ارزیابی و بر اساس معنیدار بودن روند تغییرات در سطوح
یک و پنج درصد و هم سو یا ناهم سو بودن این روند تغییرات،
بررسی و تجزیه و تحلیل انجام پذیرفت.

LR=ECw /(2Max ECe

نتایج و بحث
تعداد  32مزرعه در نقاط مختلف شهرستان بهبهان انتخاب
شدند .که در بخش حومه و مرکزی  18مزرعه  ،هشت مزرعه در
بخش دودانگه ،دو مزرعه در بخش تشان و چهار مزرعه در بخش
زیدون بودند .ارقام گندم کشت شده در مزارع مذکور شامل شوا،
چمران ،کریم ،بهرنگ ،دوروم ،کوهدشت ،چمران 2و شبرنگ بودند.
ارتفاع مزارع از سطح دریا از  76متر تا  485متر متغیر بود .سطح
زیرکشت مزارع از  0/63تا  33/9هكتار متغیر بود .منبع تامین آب
هشت مزرعه از رودخانه خیرآباد ،ده مزرعه از رودخانه مارون ،یک
مزرعه از رودخانه زهره ،شش مزرعه از چاه ،یک مزرعه از رودخانه
فصلی ،دو مزرعه از چشمه و یک مزرعه از چاه و چشمه بهصورت
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همزمان بود که  26مزرعه به روش مدرن و شش مزرعه به روش
سنتی آبیاری میشدند .تعداد ده مزرعهی گندم به روش بارانی15 ،
مزرعه به روش سطحی و هفت مزرعه به روش قطرهای
آبیاری شدند .شوری خاک مزارع از  0/65تا  ،)dS/m( 7/35شوری
آب آبیاری نیز از  0/77تا  ،)dS/m( 4/97دبی مورد استفاده در مزارع
نیز از  6/84تا  ،)lit/s( 95/61عمق آب آبیاری از  16/5تا 161/7
میلیمتر ،نوبتهای آبیاری از سه تا  20نوبت و نیاز آبشویی در تمام

را افزایش داده است ،همین امر موجب افزایش زمان آبیاری گردید.
نكته دیگری که در مورد اجرای آبیاری قطرهای در منطقه بهبهان
حایز اهمیت میباشد ،این است که نیمی از مزارع آبیاری قطرهای در
دامنه تاریخ کاشت توصیهشده ،کشت نشدند .لذا دوره رشد در این
نیمه کمتر از  140روز بوده است .علیرغم کاهش دوره رشد و عدم
رعایت تاریخ کاشت ،عملكرد این گروه بیش از  4000کیلوگرم در
هكتار بوده است .لذا همین افزایش عملكرد در روش قطرهای (در
تمام مزارع قطرهای ،عملكرد از  4000کیلوگرم در هكتار بیشتر بود
و این مقدار بیش از  1000کیلوگرم در هكتار از دو روش بارانی و
سطحی بیشتر است و کاهش دوره رشد که موجب کاهش نیاز آبی
شده ،در مجموع موجب گردید تا افزایش بهرهوری آب گندم در مزارع
آبیاری قطرهای اختالف معنیداری با دو سامانه دیگر آبیاری داشته
باشد.
میانگین راندمان کاربرد گندم در این تحقیق معادل  82/4درصد
بود که بیشتر از مقادیر گزارش شده بوسیله Abbasi et al.
) )2017bاست .سامانه بارانی با راندمان کاربرد  93/9درصد ،در بین
سامانههای آبیاری ،دارای باالترین راندمان کاربرد بوده و از این لحاظ
اختالف معنیداری با دو روش قطرهای و سطحی داشت (جدول .)2
علت باال بودن راندمان کاربرد در آبیاری بارانی عقب افتادن تاریخ
کاشت از یک طرف و بهتبع آن دیر برداشت شدن محصول گندم از
طرف دیگر بود .اما عقب افتادن تاریخ کاشت به اندازهای زیاد بود که
منجر به کاهش دوره رشد گندم شد .بنابراین از یک طرف کاهش
دوره رشد گندم و از طرف دیگر عقب افتادن برداشت که منجر گردید
انتهای مراحل رشد گندم روزهای گرمتری را تجربه کند ،موجب
افزایش نیاز آبی در مراحل انتهایی رشد شد .ازآنجاییکه بیشتر مزارع
آبیاری بارانی ارزیابی شده زیر شبكه آبیاری بنه باشت بوده و آبیاری
نوبتی میباشد و در بعضی موارد در این نوبتها به دالیل مختلف
تاخیر صورت میگرفت ،لذا باال رفتن نیاز آبی گندم در فروردین و
اردیبهشت ماه از یک سو و نوبتی بودن تحویل آب به بهرهبردار و
تاخیر در نوبتهای آبیاری از سوی دیگر موجب گردید تا راندمان
آبیاری در روش بارانی از دو روش دیگر بیشتر شود .راندمان کاربرد
دو سیستم قطرهای و سطحی به ترتیب  86و  73/1درصد محاسبه
شدند .بین سیستمهای بارانی و سطحی و همچنین بین سیستمهای
قطرهای و سطحی نیز اختالف معنیداری محاسبه نشد .بیشترین
راندمان کاربرد با مقدار  93/9درصد در مزارع با سامانه آبیاری بارانی
اندازهگیری شد و رتبههای بعدی بهترتیب با  86و  73درصد در
مزارع آبیاری قطرهای و مزارع آبیاری سطحی بهثبت رسیدند.
بیشآبیاری انجامشده در بعضی مزارع آبیاری سطحی در پایین بودن
راندمان کاربرد مزارع سطحی بیتاثیر نبوده است (جداول  1و .)2
سیستم سطحی با طول دوره رشدی معادل  158روز ،دارای
بیشترین طول جدول ( )2بیشتر بودن طول دوره رشد در آبیاری

مزارع از  2/1تا  15/5درصد متغیر بود (جدول  .)1میانگین عملكرد
گندم در این پروژه معادل  4026/6کیلوگرم در هكتار بود .میانگین
عملكرد در آبیاری قطرهای افزایش  36/2و  44/6درصدی بهترتیب
نسبت به آبیاری سطحی و بارانی را نشان داد .شاید عمدهترین دلیل
کاهش عملكرد در آبیاری بارانی نسبت به آبیاری سطحی این است
که عدم رعایت تاریخ کاشت در آبیاری بارانی موجب شد تا گندم
نتواند حداکثر پتانسیل تولید خود را نشان دهد و همین مساله موجب
کاهش عملكرد گندم نسبت به آبیاری سطحی شده است .نتایج
مقایسه میانگین عملكرد گندم در سه سیستم آبیاری در آزمون تی (t-
 )Testنشان داد که سیستم قطرهای با عملكرد  5169کیلوگرم بر
هكتار بیشترین عملكرد را بهخود اختصاص و اختالف معنیداری با
دو سیستم بارانی و سطحی دارد که بهترتیب دارای عملكردهای
 3574و  3795کیلوگرم در هكتار بودند .ولی بین عملكرد دو سیستم
بارانی و سطحی اختالف معنیداری ثبت نشد .نتایج مقایسه میانگین
بهرهوری مصرف آب سه سیستم آبیاری در آزمون تی ( )t-Testنشان
داد که سیستم قطرهای با بهرهوری آب  1/60کیلوگرم بر مترمكعب
در بین سیستمهای آبیاری ،دارای بیشترین بهرهوری بوده و اختالف
معنیداری با دو سیستم بارانی و سطحی دارد که بهترتیب دارای
بهرهوری آب معادل  0/90و  0/88کیلوگرم بر مترمكعب بودند .ولی
بین بهرهوری آب دو سیستم بارانی و سطحی اختالف معنیداری
مشاهده نشد (جدول  .)1میانگین بهرهوری آب گندم در این تحقیق
معادل  1/02کیلوگرم بر مترمكعب بود .میانگین بهرهوری آب در
آبیاری قطرهای افزایش  72/4و  38/6درصدی بهترتیب نسبت به
آبیاری سطحی و بارانی را نشان داد .بین کمترین و بیشترین
بهرهوری آب در مزارع آبیاری بارانی ،قطرهای و سطحی بهترتیب
 62/7 ،44/2و  46/1درصد اختالف وجود داشت .اختالف بیشتر
بهرهوری آب در سامانه آبیاری قطرهای بهدلیل مدیریت مختلفی بود
که با توجه به بافتهای متفاوت خاک حاصل شده بود .بهطوری که
در زمینهای سنگالخی زمان آبیاری در یک نوبت از ده ساعت هم
فراتر رفت و در بافتهای سنگینتر این زمان به سه ساعت کاهش
پیدا کرد .البته فاصله مناسب نوارهای تیپ بر روی لولهی اصلی در
افزایش و کاهش زمان آبیاری موثر بود .چرا که کشاورز برای کاهش
هزینه خرید لوله تیپ ،فاصله بین نوارهای آبیاری را افزایش داده و
این افزایش فاصله زمان هم پوشانی پیازهای رطوبتی هر قطرهچكان
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سطحی به این دلیل بود که اوال گستردگی جغرافیایی آبیاری سطحی
در شهرستان بهبهان از دو سیستم دیگر بیشتر بوده و بهتبع تعداد
مزارع ارزیابیشده نیز بیشتر بودند .بیشتر مزارع آبیاری سطحی در
طول سال فقط یک کشت دارند و در این مزارع فقط گندم کشت
میشود .لذا بهرهبردار ،زمان و فرصت کافی جهت اعمال تاریخ کاشت
مناسب را دارد .همین رعایت تاریخ کاشت منجر گردید تا گندم دوره
واقعی رشد را داشته باشد .اما در دو سامانهی قطرهای و بهخصوص
بارانی ،کشت قبل از گندم ذرت بوده که عمدتاً به دلیل عقب افتادن
برداشت ذرت ،عمال تاریخ کشت مناسب گندم از دست رفته است.
پس بهطور کلی رعایت نمودن تاریخ کاشت در اکثر مزارع آبیاری
سطحی موجب بیشتر شدن دوره رشد این مزارع نسبت به مزارع
بارانی و قطرهای بوده است .میانگین حجم آب مصرفی گندم در
مزارع انتخابی معادل  4032/8مترمكعب در هكتار بود .سیستم
سطحی با حجم آب مصرفی معادل  4398/7مترمكعب بر هكتار،
بیشترین حجم آب مصرفی را به خود اختصاص و اختالف
معنیداری با سیستم قطرهای داشت .ولی این اختالف با سیستم
بارانی معنیدار نبود .حجم آب مصرفی دو سیستم قطرهای و بارانی
بهترتیب  3490/5و  3863/6مترمكعب بر هكتار اندازهگیری شدند.
عدم رعایت تاریخ کاشت در اکثر مزارع آبیاری بارانی و بهتبع آن
عقب افتادن زمان برداشت گندم در مزارع آبیاری بارانی موجب گردید
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
تبخیر تعرق گندم موجب گردید تا آب بیشتری به گندم داده شود
همین امر موجب مصرف بیشتر آب در این مقطع زمانی خاص شده
و موجب گردید علیرغم مصرف کمتر آب در سامانه بارانی نسبت به
سطحی این اختالف مصرف آب معنیدار نباشد (جداول  1و  .)2بین
کمترین و بیشترین حجم آب مصرفی در مزارع آبیاری بارانی،
قطرهای و سطحی بهترتیب  51/9 ،35/0و  67/9درصد اختالف
وجود داشت .اختالف کمتر حجم آب مصرفی در سامانه آبیاری بارانی
شاید از یک سو بهدلیل مدیریت سادهتر این سامانه نسبت به سطحی
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
شد ،عمال آبیاری تمام میشود .این امر در مدیریت اتوماتیک و کمتر
مصرف نمودن آب در این سامانه بیتاثیر نمیباشد (شكل .)1
میانگین نوبتهای آبیاری گندم در این پژوهش معادل  7/5نوبت بود.
بین کمترین و بیشترین نوبتهای آبیاری در مزارع آبیاری بارانی،
قطرهای و سطحی بهترتیب  42/9 ،65/0و  18/2درصد اختالف
وجود داشت (جدول  .)1میانگین عمق آب آبیاری در سامانههای
قطرهای ،بارانی و سطحی بهترتیب  34/6 ،63/9و  93/9میلیمتر
بودند که از این نظر دو به دو با هم اختالف معنیداری داشتند کم
بودن زمان پاشش آبپاشها موجب شد تا عمق نفوذ آب کمتر شود
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(نسبت به دو سیستم دیگر) و بهتبع آن بیشتر بودن تعداد نوبتهای
آبیاری موجب گردید تا خاک با کمبود رطوبت مواجه نشود و بتواند به
اندازه رطوبت مورد نیاز ،آب در اختیار محصول قرار دهد .همانطورکه
قبال ذکر شد بیشتر بودن زمان آبیاری در هر نوبت در آبیاری
سطحی و قطرهای موجب گردید تا عمق نفوذ آب بیشتر شده و
عمالً موجب عقب افتادن نوبتهای آبیاری شوند (جداول  1و .)2
میانگین نیاز آبی گندم براساس سند ملی آب در این مطالعه معادل
 480/9میلیمتر بود .که در تمام مزارع از  423/0تا  511/0میلیمتر
متغیر بود .میانگین نیاز آبی گندم براساس دادههای هواشناسی ده
ساله اخیر منطقه در این تحقیق معادل  448/0میلیمتر بود (شكل .)1
نتایج مقایسه میانگین مقادیر نیاز آبی بهروز شده سه سیستم آبیاری
در آزمون تی ( )t-Testنشان داد که سیستم بارانی با 470/4
میلیمتر ،در بین سیستمهای آبیاری بیشترین میزان نیاز آبی بهروز
شده را به خود اختصاص داده است .روشهای سطحی و قطرهای
بهترتیب با  444/7و  423/3میلیمتر ردههای بعدی را به خود
اختصاص دادند .دالیلی که برای چگونگی افزایش راندمان کاربرد در
سامانهی آبیاری بارانی ذکر شد ،در بیشتر بودن نیاز آبی بهروز شده
در این سامانه نیز صادق است .از جملهی این دالیل میتوان به عقب
افتادن تاریخ برداشت بهدلیل عدم رعایت تاریخ کشت و مواجه شدن
زمان پر شدن دانه با روزهای گرم اردیبهشت اشاره نمود که موجب
گردیده تا نیاز آبی بهروزشده در این سامانه نسبت به دو سامانه دیگر
بیشتر شود .در حالی که در سند ملی حداکثر تاریخ برداشت گندم 20
اردیبهشت در نظر گرفته شده است .این در حالی است که بیشتر
مزارع بارانی در انتهای اردیبهشت و یا اوایل خرداد برداشت شدند.
بین کمترین و بیشترین نیاز آبی بهروز شده در مزارع آبیاری بارانی،
قطرهای و سطحی بهترتیب  14/0 ،27/8و  16/2درصد اختالف
وجود داشت .اختالف بیشتر نیاز آبی بهروز شده در سامانه آبیاری
بارانی بهدلیل تاریخ کاشتهای متفاوتی بود که در مزارع زیر پوشش
این سامانه نسبت به دو سامانه دیگر ثبت شد .بهعبارت دیگر این
اختالف مدیون دوره رشد در مزارع بود که خود متاثر از تاریخ کاشت
گندم بوده است .نتایج مقایسه میانگین نیاز آبی بهروز شده و سند ملی
آب سه روش آبیاری در آزمون تی ( )t-Testنشان داد نیاز آبی
برآوردشده برای تمام مزارع آزمایشی مطابق سند ملی و نیاز آبی
بهروز شده بهترتیب برابر  480/9و  448/0میلیمتر است که این دو
میانگین با هم اختالف معنیداری داشتند .مقدار نیاز آبی بهروز شده
در روش سیستم سطحی ،قطرهای و بارانی از سند ملی کمتر بود.
درحالی میزان نیاز آبی طبق سند ملی آب برای گندم در این تحقیق
برای روشهای قطرهای ،بارانی و سطحی بهترتیب برابر ،472/0
 477/9و  487/1میلیمتر محاسبه شده است( ،جدول  .)3میانگین
نیاز آبی سند بهروز شده و سند ملی در سامانه آبیاری سطحی
بهترتیب  444/7و  487/1میلیمتر ،در مزارع با سامانه آبیاری بارانی
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بهترتیب  470/4و  477/میلیمتر و در مزارع با سامانه قطرهای نیز
بهترتیب  423/3و  472/0میلیمتر بهثبت رسیدند .مقادیر نیاز آبی
نشان میدهند که اعداد محاسبه شده در سند بهروزشده در هر سه
سامانه آبیاری نسبت به سامانه متناظر آن در سند ملی کمتر است.
اختالف بیشتر سند ملی با میزان نیاز آبی بهروزشده در آبیاری
سطحی نشان میدهد از یک سو در صورتی که تاریخ کاشت رعایت
شود مقادیر نیاز آبی کاهش خواهد یافت و از سوی دیگر تفاوت آمار
هواشناسی مورد استفاده در دو روش برآورد نیاز آبی در این اختالف
موثر بوده است .در سامانههای آبیاری سطحی ،بیشتر مزارع در
دامنهی قابل قبولتری از نظر زمان کاشت قرار داشتند و همین امر
در کاهش بیشتر نیاز آبی موثرتر بوده است .عكس این مساله در
سامانههای بارانی دیده شد .ازآنجاییکه در اکثر مزارع زیر پوشش
آبیاری بارانی در کشت قبل از گندم ،ذرت دانهای کشت شده بود ،این
امر موجب گردید تا برداشت ذرت به دیماه و بعضاً به بهمنماه
موکول گردد .لذا کشت گندم در دیماه و حتی بهمنماه انجام شد.
همین مساله عدم رعایت تاریخ کاشت مناسب منجر به افزایش نیاز
آبی براساس سند بهروزشده گردید .میانگین حجم آب مصرفی در
مزارع مورد ارزیابی در این مطالعه معادل  4032/8مترمكعب بر هكتار
بود .بیشترین حجم آب مصرفی در مزارع گندم در سامانه آبیاری
سطحی به میزان  4399مترمكعب در هكتار به ثبت رسید .میانگین
حجم آب مصرفی در مزارع بارانی و قطرهای بهترتیب  3864و 3490

مترمكعب در هكتار بودند که در ردههای بعدی قرار داشتند .میانگین
حجم آب مصرفی گندم در مزارعی که از منابع آب سطحی استفاده
میکردند 3920 ،مترمكعب بر هكتار بود .این میزان در مزارعی که از
منابع آب زیر زمینی استفاده میکردند 4259 ،مترمكعب بر هكتار
اندازهگیری شدند .باالترین مصرف آب در چشمهها به میزان 4626
مترمكعب در هكتار به ثبت رسید .عدم نصب کنتورهای حجمی
اندازهگیری مصرف آب بر روی چاهها از یک سو و رایگان بودن آب
چشمهها و بیشتر بودن مقدار آب چشمه و چاهها از مصرف
بهرهبرداران از سوی دیگر ،موجب گردید تا حجم آب مصرفی از
چشمه و بهتبع آن مقدار آب مصرفی از آبهای زیرزمینی
بیشترین میزان مصرف آب را به خود اختصاص دهند .نتایج مقایسه
میانگین حجم آب مصرفی از منابع آب سطحی و زیرسطحی در
آزمون تی نشان داد که دو منبع آب مذکور با هم اختالف معنیداری
ندارند (جداول  1و  .)4میانگین حجم آب مصرفی از رودخانههای
مارون ،خیرآباد و چاهها بهترتیب معادل  3907/9 ،4055/5و 4185/1
مترمكعب بر هكتار بودند (جدول  .)4نتایج مقایسه میانگین حجم آب
مصرفی از منابع آبی فوق در آزمون تی ( )t-Testنشان داد که
مصرف آب در سه منبع آبی مختلف ،دو به دو با هم اختالف
معنیداری ندارند (جدول .)4
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محاسبه ضرایب همبستگي پيرسون پارامترهاي
اندازهگيري و محاسبهشده
روند تغییرات حجم آب مصرفی با روند تغییرات شاخص راندمان
کاربرد و بهرهوری آب ،روندی غیرهمراستا و معنی دار در سطح یک
درصد را نشان میدهد .به عبارت دیگر با افزایش حجم آب مصرفی این
دو شاخص روند کاهشی نشان دادند .ولی تغییرات حجم آب مصرفی با
طول دوره رشد گندم در سطح  5درصد معنی دار بود .به عبارت دیگر با
افزایش دوره رشد گندم میزان حجم آب مصرفی افزایش خواهد یافت
(جدول .)5
روند تغییرات عملكرد گندم با روند تغییرات نیاز آبی براساس سند
ملی و شوری خاک در سطح پنج درصد معنی دار بوده ولی روند
تغییرات عملكرد با این دو شاخص همراستا نیستند.
روند تغییرات راندمان کاربرد با روند تغییرات عمق آب آبیاری و
نیاز آبی بهروز شده در سطح پنج درصد و با روند تغییرات طول دوره
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رشد در سطح یک درصد معنیدار بوده است .ولی روند تغییرات
راندمان کاربرد با تغییرات نیاز آبی بر اساس سند بهروزشده همراستا
بوده ولی این روند تغییرات با عمق آب آبیاری و طول دوره رشد گندم
ناهمراستا میباشد (جدول  .)5با کاهش طول دوره رشد ،راندمان
کاربرد افزایش یافته است که این تغییرات بهخصوص در مزارع
آبیاری بارانی که کشت آنها به دلیل عقب افتادن برداشت ذرت
دانهای در دی ماه و یا بهمن انجام شدند ،محرزتر بود .بهطوری که
دیر کاشتن عمال موجب کاهش دوره رشد گندم شده و این روند
کاهش دوره رشد با روند افزایش راندمان کاربرد تغییراتی معنیدار را
نشان میدهد (جدول .)5
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روند تغییرات نیاز آبشویی با روند تغییرات شاخصهای شوری
خاک ،شوری آب و دبی مورد استفاده تغییرات معنی داری در سطح
یک درصد داشتند .روند تغییرات نیاز آبشویی با روند تغییرات شوری
آب و خاک همراستا بود( .جدول .)5
روند تغییرات عمق آب آبیاری با تغییرات نیاز آبی براساس سند
ملی و طول دوره رشد در سطح پنج درصد معنی دار بوده و روند
تغییرات همسو بودند .به عبارت دیگر افزایش عمق آب آبیاری در
آبیاری سطحی با میزان افزایش نیاز آبی براساس سند ملی و طول
دوره رشد تغییرات معنیداری داشته است (جدول .)5
روند تغییرات شوری خاک با روند تغییرات شوری آب در سطح
یک درصد معنی دار و همراستا بوده است .بهبیان دیگر مزارعی که
شوری خاک آنها زیاد بود ،آب مصرفی این مزارع نیز بیشتر بود
(جدول .)5
روند تغییرات سطح زیر کشت گندم با نیاز آبی بر اساس سند
ملی در سطح پنج درصد معنیدار و غیرهمراستا بوده است.
میانگین بهرهوری آب در این تحقیق با میانگین بهرهوری آب
اندازهگیری شده توسط  )2011( Heydariدر استان خوزستان
همخوانی بسیار خوبی داشت و همچنین این تطابق میزان بهرهوری
آب با عدد محاسبه شده از پژوهش (زوارت و باستیانسن)2004 ،
بسیار قابل توجه بود .میزان بهرهوری آب روش آبیاری بارانی در
شهرکرد که توسط  )2013( Haghighatiمحاسبه شده از میزان
بهرهوری آب این تحقیق کمی باالتر بود که علت آن از یک طرف
عملكرد بیشتر (حدود  2000کیلوگرم بر هكتار) و مصرف آب بیشتر
بود (حدود  1300مترمكعب در هكتار) .وضعیت فوق در تحقیق
 )2015( Ghasemi Nezhad. Raeini et al.دیده شد که به
علت باالتر بودن عملكرد و مصرف آب ،بهرهوری آب آن از بهرهوری
آب این پژوهش کمی باالتر بود .همانند پژوهش انجام شده توسط
 )2010( Saleem et al.که آبیاری قطرهای عالوه بر صرفهجویی
در میزان آب مصرفی نسبت به آبیاری سطحی از نظر عملكرد و
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بهرهوری آب نسبت به سامانه آبیاری سطحی برتری داشت .البته
برتریهای سامانه قطرهای در سه پارامتر فوق نسبت به تحقیق سلیم
و همكاران ( )2010محسوستر و بارزتر بود .در این تحقیق ،دامنه
بهرهوری آب در آبیاری سطحی از  0/40تا  1/41کیلوگرم بر
مترمكعب و در مطالعه  )2016( Gholami et al.این دامنه از /43
 0تا  1/25کیلوگرم بر مترمكعب متغیر بود .این در حالی است که
همخوانی قابل قبولی بین دامنه بهرهوری آب در دو سامانه آبیاری
بارانی این تحقیق با تحقیق فوق وجود نداشت .شاید دلیل این
ناهمخوانی در سیستمهای آبیاری بارانی عدم رعایت تاریخ کاشت در
این تحقیق بود که منجر به کاهش بهرهوری آب در مزارع آبیاری
بارانی این تحقیق نسبت به مزارع مورد مطالعه Gholami et al.
( )2016بود .دامنه بهرهوری آب محاسبه شده توسط Ahmad et
 )2004( al.در منطقه پنجاب پاکستان )1998( Naseri ،در دشت
مغان و  )2001( Asadi et al.در شهرکرد محدودتر از دامنه این
تحقیق بود ولی در دامنه بهرهوری آب این تحقیق قرار میگرفت به
عبارت دیگر نوسانات بهرهوری آب در این تحقیق در سیستمهای
مختلف آبیاری موجب گستردگی بیشتر دامنهی این بهرهوری نسبت
به مطالعات فوق بود .شاید تعداد کمتر مزارع قطرهای نسبت به مزارع
سطحی و بارانی در گستردگی بیشتر دامنهی بهرهوری آب در بهبهان
بیتاثیر نباشد .در تحقیق انجام شده توسط  )2013( Moayeriدر
شهرستان دزفول افزایش عملكرد و بهرهوری آب در آبیاری قطرهای
نسبت به آبیاری سطحی بهترتیب  30و  50درصد اعالم شده و با
نتایج این تحقیق که این برتری را بهترتیب  36و  72درصد ثبت
نمود ،افزایش عملكرد تطابق قابل قبولی دارد ( 6درصد اختالف) ولی
بهرهوری آب در این تحقیق باالتر بوده و به همین ترتیب اختالف آن
بیشتر بود ( 24درصد اختالف) که نشان از مصرف کمتر آب در این
مطالعه دارد .شاید عدم رعایت تاریخ کاشت و عقب افتادن آن در
بعضی از مزارع قطرهای این تحقیق موجب کاهش دوره رشد شده و
عمال میزان آب آبیاری کاهش یافته است.
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نتيجهگيري
نتایج انجامشده اندازهگیری مزرعهای در  32مزرعه که با سه
منبع آبی مختلف آبیاری میشدند و از سه سامانه سطحی ،بارانی و
سطحی استفاده میکردند ،نیمی از مزارع آبیاری قطرهای در دامنه
تاریخ کاشت توصیه شده ،کشت نشدند .لذا دوره رشد در این نیمه
کمتر از  140روز بوده است .علیرغم کاهش دوره رشد و عدم رعایت
تاریخ کاشت ،عملكرد این گروه بیش از  4000کیلوگرم در هكتار بوده
است .میانگین راندمان کاربرد گندم در مزارع مورد مطالعه معادل
 82/4درصد بود .راندمان کاربرد آب آبیاری در روش بارانی بیشتر از
دو روش دیگر بود .علت باال بودن راندمان کاربرد در آبیاری بارانی
عقب افتادن تاریخ کاشت از یک طرف و بهتبع آن دیر برداشت شدن
محصول گندم از طرف دیگر بود .اما عقب افتادن تاریخ کاشت به
اندازهای زیاد بود که منجر به کاهش دوره رشد گندم شد .سیستم
سطحی با طول دوره رشدی معادل  158روز ،دارای بیشترین طول
دوره رشد بوده و اختالف معنیداری با دو سیستم قطرهای و بارانی
داشت .بیشتر بودن طول دوره رشد در آبیاری سطحی به این دلیل
بود که اوال گستردگی جغرافیایی آبیاری سطحی در شهرستان بهبهان
از دو سیستم دیگر بیشتر بوده و بهتبع تعداد مزارع ارزیابیشده نیز
بیشتر بودند .بیشتر مزارع آبیاری سطحی در طول سال فقط یک
کشت دارند و در این مزارع فقط گندم کشت میشود .لذا بهرهبردار
زمان و فرصت کافی برای اعمال تاریخ کاشت مناسب را دارد.
سیستم سطحی با حجم آب مصرفی معادل  4398/7مترمكعب بر
هكتار ،بیشترین حجم آب مصرفی را به خود اختصاص و اختالف
معنیداری با سیستم قطرهای داشت .ولی این اختالف با سیستم
بارانی معنیدار نبود .حجم آب مصرفی دو سیستم قطرهای و بارانی
بهترتیب  3490/5و  3863/6مترمكعب بر هكتار اندازهگیری شدند.
عقب افتادن زمان برداشت گندم در مزارع آبیاری بارانی موجب گردید
تا عمده زمان پر شدن دانه به اردیبهشت موکول شود که مصادف با

افزایش بیشتر دمای هوا بود .همین امر سبب مصرف بیشتر آب در
این مقطع زمانی خاص شده و موجب گردید علیرغم مصرف کمتر
آب در سامانه بارانی نسبت به سطحی این اختالف مصرف آب
معنیدار نباشد .رایگان بودن آب چشمهها و بیشتر بودن مقدار آب
چشمه از مصرف بهرهبرداران ،موجب گردید تا حجم آب مصرفی از
چشمه در بین منابع آب بیشترین میزان مصرف آب را به خود
اختصاص دهند .بیشتر بودن زمان آبیاری در هر نوبت در آبیاری
سطحی و قطرهای موجب گردید تا عمق نفوذ آب بیشتر شده و
عمالً موجب عقب افتادن نوبتهای آبیاری شوند .نتایج مقایسه
میانگین حجم آب مصرفی از منابع آبی فوق در آزمون تی ()t-Test
نشان داد که مصرف آب در سه منبع آبی مختلف ،دو به دو با هم
اختالف معنیداری ندارند .روند تغییرات راندمان کاربرد با روند
تغییرات عمق آب آبیاری و نیاز آبی بهروز شده در سطح پنج درصد و
با روند تغییرات طول دوره رشد در سطح یک درصد معنیدار بوده
است .ولی روند تغییرات راندمان کاربرد با تغییرات نیاز آبی بر اساس
سند بهروزشده همراستا بوده ولی این روند تغییرات با عمق آب
آبیاری و طول دوره رشد گندم ناهمراستا میباشد.
پیشنهاد میگردد برای سایر محصوالت مهم شهرستان بهبهان
از جمله خرما ،کنجد ،کلزا و هندوانه مقایسه مصرف و تعیین
بهرهوری آب انجام شود تا بدین ترتیب یک تخمین واقعیتر از میزان
آب از منابع مختلف آبی شهرستان در دسترس مسئولین برای
تصمیمگیریهای آتی قرار گیرد.
تقدیر و تشکر
بدین وسیله از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
خوزستان بهدلیل تقبل هزینههای ماادی و حمایات هاای معناوی در
انجام این تحقیق سپاسگزاری میشود.
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