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مقایسۀ برخی شاخصهای مدیریت مصرف آب در تولید ذرت علوفهای در پایاب
شبکههای آبیاری مدرن و سنتی
فریبرز عباسی ،*1ابوالفضل ناصری ،2محمدمهدی نخجوانیمقدم ،3نادر سالمتی ،4محمد جلینی،5
محمد خرمیان ،6سیدابراهیم دهقانیان ،7افشین یوسفگمرکچی ،8علیرضا اسالمی ،9کرامت اخوان،10
مسعود فرزامنیا ،11جواد باغانی 12و مهدی

اکبری13

 12 ،3 ،1و  -13بهترتیب :استاد؛ استادیاران؛ و دانشیاران موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترروی
کشاورزی ،کرج ،ایران
 10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،2و  -11بهترتیب :دانشیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشراورزی و منراب
طبیعی آذربایجان شرقی؛ استادیار بخش تحقیقرات فنری و مهندسری کشراورزی ،مرکرز تحقیقرات و آمروزش کشراورزی و منراب طبیعری
خوزستان؛ دانشیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشراورزی ،مرکرز تحقیقرات و آمروزش کشراورزی و منراب طبیعری خراسران روروی؛
استادیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و مناب طبیعی صفیآبراد؛ مربری ژووششری بخرش
تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و مناب طبیعی فارس؛ استادیار گروه تحقیقرات فنری و مهندسری
کشاورزی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و مناب طبیعی قزوین؛ اسرتادیار بخرش تحقیقرات آبخیرزداری ،مرکرز تحقیقرات و آمروزش
کشاورزی و مناب طبیعی خراسانشمالی؛ استادیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منراب
طبیعی اردبیل (مغان)؛ و مربی ژووششی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،مرکز تحقیقات و آمروزش کشراورزی و منراب طبیعری
اصفهان ،سازمان تحقیقات ،آموزش و تروی کشاورزی ،اصفهان ،ایران
تاریخ دریافت ،97/1/28 :تاریخ ژذیرش97/7/17 :

چکیده
ها و فراسیج های مییرررت مریرآ

با وجود اهمیت تعییی و تییقیش خیا
برنامهررزیهای کالن کشوری ،تاکجون خا
در مزارع) در پارا
ار پژوه

های میرررت مررآ

(حجم

در بخی

کشیاوریی بیرای اسیدهادر در

مررفی ،بهرروری

و رانییمان کیاربرد

خبکههای بیاری میرن و سجدی در تولیی محروالت یراعی و باغی کمدر مقارسه خیر است .هییآ ای
های میرررت مررآ

 ،مقارسۀ خا

بر ی نقاط کشور است .دادرهای پژوه

در پارا

خبکههای بیاری میرن و سجدی در تولییی ررت عووفیهای در

با انیایرگیریهای گسدردر و مسدقیم ای مزارع اسیدانهای البیری ،تهیران ،فیار

،

ویسدان ،راسان رضوی ،اردبیل ،اصههان و قزور که حییود  70درصیی ای سی ز یررکشیت ررت عووفیهای در کشیور را
پوخ

میدهجی در بی

میدهی تهاوت خا

ای  100مزرعه در پارا
های حجم

خبکههای بیاری میرن و سجدی بهدست میر است .ندیار تحقییش نشیان
در تولیی محرول در پارا

مررفی و بهرروری

ولی تهاوت عموکرد در دو خبکه معجیدار نشیر است .در پارا
بهترتیب  50/54و  54/32ت بر هکدار ،میانیی حجم
بهرروری

خبکههای میرن و سیجدی ،مییانیی عموکیرد ررت عووفیهای

مررفی بهترتیب  6983و  9085مدرمکعب بیر هکدیار ،مییانیی

بهترتیب  7/46و  6/26کیووگرم بهایای هر مدرمکعب

درصی بهدست میر است .رافدههای ار پژوه

خبکههای میرن و سیجدی معجییدار

و مییانیی رانییمان کیاربرد

بیهترتییب  73و 68

نشان میدهی که توسعۀ خبکههای میرن میتوانی در ارتقای بهرروری

،

در عمویاتی کردن برنامههای پج سالۀ توسعهای کشور و برنامۀ اقدراد مقاومدی مهیی باخی.

واژههای كلیدی
بهرروری

بیاری ،حجم

مررفی ،روشهای بیاری
http://doi: 10.22092/idser.2018.121427.1313

*نگارنده مسئولfariborzabbasi@ymail.com :
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کل آ ،مصرفی در بخش کشراورزی را برا روش بری ن آ،

مقدمه

با توجه به روند روزافزون نیاز بخششای مختلف بره آ،،

برای دو دورۀ درازمدت  50ساله و کوتاهمردت شفرت سراله

آثار و تبعات خشکسالی و تغییر اقلیم در سرالشرای آینرده

بررهترتیررب معررادل  67±18و  72±5میلیررارد متررر مکعررب

حررادتر نیررز خواشررد شرردن در ینررین شرررای ی یکرری از

برآورد کرردهانردن بردینترتیرب ،بررسریشرای اولیره نشران

راشکارشرررای مرررعثر و ملررری ،اسرررتفادۀ بهینررره از آ ،و

میدشد که مصرف آ ،در بخش کشراورزی کمترر از ارقرا

صرفهجویی در مصرف آ ،اسرتن مردیریت مصررف آ ،در

ذکر شده در کشور است و در دورهشای آمراری  50سراله و

بخش کشاورزی که بخش مدهای از مصرف آ ،در ایرران

 7ساله بهترتیب حداکثر  52و  71درصرد آ ،تجدیدژرذیر

و جهان را شامل میشود ،میتواند بسریار مرعثر و راشگشرا

استن
تا کنون م العهای منسجم در خصرو

باشدن تخمین و یا تعیین شاخصشای مردیریت مصررف آ،

تعیرین میردانی

ازجمله مقدار آ ،مصرفی ،راندمان آبیراری و بهررهوری آ،

آ ،مصررفی و بهرررهوری مصررف آ ،در تولیررد محصرروالت

محصوالت زرا ی و برایی مختلرف در کشرور از مهرمتررین

کشاورزی در ژایا ،شبکهشرای مختلرف آبیراری در کشرور

ابزارشررا و شرراخصشای کلیرردی در برنامررهریزیشای ک ر ن

گزارش نشده استن ولی م العات ژراکنرده زیرادی در ایرن

تأمین ،تخصیص و مصرف اصولی از آ ،در بخش کشاورزی

خصو

در نقاط گوناگون کشور اجرا شده استن باسری و

استن یکی از معلفهشای کلیدی مبین مدیریت صرحی آ،

شمکرراران ) (Abbasi et al., 2017aبررا م العررۀ جررام

در بخش کشاورزی ،حجم آ ،مصرفی استن از نظر میرزان

بهرهوری آ ،در ایران نشان دادنرد کره تغییررات بهررهوری

مصرف آ ،در بخششای مختلف ،در ایران نیز شمانند سایر

مصرف آ ،در کشور روند صعودی دارد و از  0/87کیلوگر

کشورشا بخش قابرل تروجهی از منراب آ،شرای سر حی و

بهازای شر متر مکعب آ ،در سرال  1384بره حردود 1/32

زیرزمینی در بخش کشاورزی استفاده میشرودن روششرای

کیلوگر بهازای شر متر مکعب آ ،در سرال  1394رسریده

تعیررین یررا برررآورد آ ،مصرررفی در بخررش کشرراورزی برره

(افزایش  52درصدی) و بهطور متوسط در شر سال 0/041

روششای مستقیم و ییرمستقیم دستهبنردی مریشروندن از

کیلوگر بهازای شرر مترمکعرب آ ،افرزایش داشرته اسرتن

جمله روششای ییر مستقیم میتوان به روش بری ن آ ،و

برخی اندازهگیرریشرای میردانی در خصرو

مقایسرۀ آ،

تعیین نیاز خالص آ ،مورد نیاز گیاشان و تبدیل آن به نیاز

مصررررفی و بهررررهوری آ ،در تولیرررد ذرت لوفرررهای در

ناخالص با اسرتفاده از رانردمان کراربرد آ ،اشراره کرردن در

سامانهشای مختلف آبیاری در نقاط کشور کره در جردول 1

روش مستقیم نیز میزان آ ،مصررفی محصروالت زرا ری و

ارائه شده است نشان میدشد حجم آ ،مصرفی و بهرهوری

بایی در مزر ه با وسایل اندازهگیرری دبری و زمران تعیرین

مصرررف آ ،ذرت لوفررهای در نقرراط مختلررف کشررور و در

میشودن ناصری و شمکاران ) (Nasseri et al., 2017حجرم

م العات مختلف بسیار متفاوت استن
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مقارسۀ بر ی خا

مررفی و بهرروری مررآ

جیول  -1الصۀ بر ی م العات در روص
عملکرد

آب مصرفی

بهرهوری آب

()ton/ha

m3/ha

kg/m3

3800
5718
8423
9400
8505
16600
10250
11593
9473

7
18/7
7/49
8/27
8/24
3/75
5/74
7/73
6/64
-

ردیف

روش آبیاری

محل اجرا

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ق رهای (تیپ)
ق رهای (تیپ)
جویچهای
ق رهای (تیپ)
ق رهای (تیپ)
س حی
جویچهای
ق رهای (تیپ)
دوار مرکزی

کرج
سروستان
سروستان
کرج
خراسانرووی
خراسانرووی
دشت مشهد
دشت مشهد
کرمان

26/6
106/9
63/1
77/7
70/0
63/2
58/8
89/7
52/9

10

جویچهای

نیشابور

-

10600

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

س حی
دوار مرکزی
دوار مرکزی
س حی
س حی
س حی
س حی
س حی
س حی
س حی
س حی
س حی
س حی
س حی
س حی
س حی
جویچهای

گلپایگان
ساوه
ساوه
بویینزشرا
تاکستان
بویینزشرا
بویینزشرا
آبیک
تاکستان
بویینزشرا
آبیک
بویینزشرا
تاکستان
قزوین
البرز
البرز
نکا

88/1
38/6
30/2
36/6
40/0
40/0
42/0
55/7
51/7
57/0
65/7
65/0
70/0
70/0
66/4
70/0
73/8

12763
5838
6310
8643
10260
8225
8720
7945
8640
9500
9309
7200
10800
12960
10208
11480
6362

6/9
7/16
4/78
4/24
3/91
4/89
4/88
6/15
5/98
6/21
7/43
9/03
6/48
5/40
6/83
6/68
11/6

28

جویچهای

نکا

67/9

7540

9

(

)

(

های میرررت مررآ

...

ررت عووفهای
مأخذ

)

)(Kanaani et al., 2015
)(Sheikholeslami & Nael, 2009
)(Sheikholeslami & Nael, 2009
)(Mousavi, 2008
)(Baghani & Khoshbazm, 2007
)(Baghani & Khoshbazm, 2007
)(Baghani, 2010
)(Baghani, 2010
)(Heydari et al., 2005
(Haghayeghi & Bahramloo,
)2010
)(Montajabi, 2012
)(Khazaei et al., 2013
)(Khazaei et al., 2013
)(Ghalebi et al., 2016
)(Ghalebi et al., 2016
)(Ghalebi et al., 2016
)(Ghalebi et al., 2016
)(Ghalebi et al., 2016
)(Ghalebi et al., 2016
)(Ghalebi et al., 2016
)(Ghalebi et al., 2016
)(Ghalebi et al., 2016
)(Ghalebi et al., 2016
)(Ghalebi et al., 2016
)(Ghalebi et al., 2016
)(Ghalebi et al., 2016
)(Akbari-Nodehi, 2014
(Rezaei-Sokht-Abandani et al.,
)2015

بایرانی و خوشربز )(Baghani & Khoshbazm, 2007

نتای م العۀ اول نشان میدشد که با تغییر روش آبیاری از

در  15مزر ه در استان خراسانرووی و بایانی (Baghani,

جویچهای به تیرپ در کشرتشرای تابسرتانه ،میرانگین آ،

) 2010در  30مزر ه در دشت مشرهد و ینراران کره روش

مصرفی بین  34تا  49درصد کاشش یافته استن در م العۀ

آبیررراری کشرررتشرررای تابسرررتانۀ آنهرررا از روش سررر حی

دو (دشت مشهد و یناران) ،نیز گفتره شرده آ ،مصررفی

(جویچهای) به ق رهای (تیپ) تبدیل شده بود ،آ ،مصرفی

کلیۀ محصوالت الگوی کشت ،بهجز ذرت لوفهای ،بین 22

گیاشان مختلف را اندازهگیری کردند و نشان دادنرد کره برا

تا  52درصد کاشش یافته استن

وجود افزایش ملکررد کلیرۀ محصروالت زرا ری در مرزارع

در زمینۀ بهرهوری آ ،ذرت لوفهای ،م العات بیشتر بر

مورد م العه ،حجم آ ،مصرفی شرم کراشش یافتره اسرتن

تولید شیبریدشای جدید با لوفۀ بیشتر متمرکز شده استن
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برخی نتای نشان میدشد کره بهررهوری آ ،آبیراری ذرت

آبیاری س حی ،راندمان کاربرد قابل حصول یا ژتانسیل 65

لوفهای بیش از  7کیلوگر بهازای شر مترر مکعرب اسرت،

درصد و در سامانهشای آبیراری تحرت فشرار بررای آبیراری

بهطوریکه استفاده از آبیراری ق ررهای در افرزایش آن اثرر

بارانی حدود  85درصد و برای آبیاری ق ررهای حردود 90

معنیداری داشرته اسرت (جردول )1ن حیردری و شمکراران

درصد گزارش شده اسرت )(Solomon, 1988; Ali, 2011ن

) (Heydari et al., 2005شاخص بهرهوری مصرف آ ،ذرت

باسرری و شمکرراران ) (Abbasi et al., 2017bگررزارش

لوفهای در آبیاری بارانی دوار مرکرزی در کرمران را 5/58

دادهاند راندمان کاربرد آ ،آبیراری در کشرور از  23ترا 86

کیلوگر بهازای شرر مترر مکعرب آ ،مصررفی انردازهگیری

درصررد متغیررر و میررانگین آن  56درصررد اسررتن می رانگین

کردهاندن شیخاالس می و نائرل (Sheikholeslami & Nael,

راندمان کاربرد در سامانهشرای کرتری ،نرواری و جویچرهای

) 2009با بررسری اثرر روش آبیراری جویچرهای و ق ررهای

بهترتیرب  53 ،55و  53درصرد اسرتن در برین روششرای

نواری بر میزان آ ،مصرفی ،ملکرد و کرارایی مصررف آ،

بارانی نیز روش رولالین (آبفشان یلتان) و ک سیک ثابرت

ذرت لوفهای در سروستان شیراز ،میزان آ ،مصررفی را در

بهترتیرب بیشرترین ( 67درصرد) و کمتررین ( 52درصرد)

روش سر حی  8435و در آبیرراری ق رررهای  5718متررر

راندمان کاربرد را داشتهاند و در آبیاری ق رهای مقدار ایرن

مکعب بر شکتار اندازهگیری کردهاندن بهررهوری مصررف آ،

شاخص  71درصد گرزارش شرده اسرتن متوسرط رانردمان

نیز در دو روش آبیاری س حی و ق رهای بهترتیب  7/48و

کاربرد آ ،آبیراری در سرامانهشرای آبیراری تحرت فشرار و

 18/76کیلوگر بهازای شر متر مکعرب آ ،بهدسرت آمرده

س حی بهترتیرب  67و  54درصرد اسرتن در زمینرۀ ایرن

است (جدول )1ن بایرانی ) (Baghani, 2010در م العرهای

شاخص مدیریت مصرف آ ،در ژایرا ،شربکهشای مردرن و

میدانی اثربخشی سامانهشرای نروین آبیراری برر منراب آ،

سنتی ،اط رات ینردانی وجرود نرداردن بنرابراین یکری از

زیرزمینی ،ملکرد و بهرهوری مصرف آ ،آبیراری گیاشران

اشداف م العه حاور مقایسره ایرن شراخص در ژایرا ،ایرن

زرا ی در دشت مشهد را بررسری و حجرم آ ،مصررفی دو

شبکهشاستن

روش آبیاری جویچهای و ق ررهای را بررای ذرت لوفرهای

ا داد و ارقا برای شاخصشای مدیریت مصرف آ ،ذرت

بهترتیب  10250و  11593مترمکعب در شکتار و بهرهوری

لوفهای در سامانهشای مختلف آبیاری بهصورت ژراکنده در

دو روش آبیاری را بهترتیب  5/74و  7/73کیلوگر برهازای

مناب یافت مریشرودن ولری تراکنون مقایسرۀ منسرجمی از

شر متر مکعب آ ،مصرفی گزارش کرده اسرت (جردول )1ن

شراخصشرای مرردیریت مصررف آ ،در ژایررا ،شربکهشررای

بهرهوری باالتر در روش آبیاری ق رهای برهریرم حجرم آ،

آبیاری مدرن و سنتی صورت نگرفته استن از ایرنرو شردف

مصرفی باالتر میتواند ناشی از ملکرد براالی محصرول در

اصلی از این م العه ،انردازهگیرری میردانی آ ،مصررفی در

این روش نسبت به روش آبیاری جویچهای باشدن

تولید ذرت لوفرهای در مرزارع تحرت مردیریت کشراورزان

شاخص مهرم دیگرر در مردیریت مصررف آ ،در بخرش

استانشای مختلف و مقایسۀ شاخصشای مردیریت مصررف

کشاورزی ،راندمان کاربرد آ ،در مرزارع و برا شرای کشرور

آ ،آبیاری در ژایا ،شبکهشای سنتی و مدرن آبیاری استن

استن برخی از صاحبنظران ،نخسرتین گرا بررای کراشش

بهطور مشخص اشداف مورد نظر بارتاند از:

بحران آ ،را افزایش راندمان آبیاری میداننرد؛ برا افرزایش

الف) تعیین حجم آ ،مصرفی (بهصورت مستقیم) در تولید

راندمان آبیاری در بخش کشاورزی ،آ ،بیشتری مریتروان

ذرت لوفررهای در مررزارع تحررت مرردیریت کشرراورزان در

برای بخرششرای شرر ،و صرنعت تخصریص دادن در روش

استانشای مختلف،
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 )،تعیین ملکرد ذرت لوفهای در مزارع مورد م العه در

حجرررم آ ،مصررررفی ،رانررردمان کررراربرد و بهررررهوری

نقاط مختلف کشور،

مصررررف آ ،آبیررراری در شررربکهشرررای سرررنتی و مررردرن

ج) مقایسۀ شاخصشای مدیریت مصرف آ ،از جمله حجرم

اندازهگیری شدندن این شاخصشا در شربکهشرای مردرن در

آ ،مصرفی ،راندمان کراربرد و بهررهوری آ ،آبیراری ذرت

مزارع تجهیز و نوسازی شده (آبیاری س حی) و تحتفشرار
(آبیاری بارانی و ق رهای) و در شربکهشرای سرنتی (مرزارع

لوفررهای در ژایررا ،شرربکهشای سررنتی و مرردرن در سر
ملینیافترهشررای ایرن ژررووشش مرریتوانرد برره نوان یکرری از

آبیاری س حی) تعیین و مقایسه شدندن شربکهشرای مرورد

شرراخصشای کلیرردی در برنامررهریزیشای کرر ن تررأمین،

م العرره در ق رربشررای تولیررد ذرت لوفررهای (بررر اسرراس

تخصیص و مصرف اصولی از آ ،در بخش کشراورزی بررای

آمارنام رۀ سررال زرا رری  )1393-94در اسررتانشررای البرررز،

برنامهریزان و تصمیمگیرندگان در س

تهران ،فارس ،خوزستان ،خراسانرووی ،اردبیل ،اصفهان و

ملی مفید باشدن

قررزوین انتخررا ،شرردندن ایررن اسررتانشررا حرردود  70درصررد
س

مواد و روشها

زیرکشت ذرت لوفهای را در کشور ژوشش میدشند

(شکل )1ن

شاخصشای مدیریت مصرف آ ،ذرت لوفهای شامل

خکل  -1وضعیت س ز یررکشت (درصی) ررت عووفهای در اسدانهای مورد م العه

کرره ایلررب شرررایط از جملرره بافررت خررا

مناطق و تعداد مزارع مورد م العه در شبکهشای سرنتی
و مدرن ششت استان در جدول  2ارائه شرده اسرتن تعرداد
مررزارع در شررر اسررتان متناسررب بررا س ر

و مرردیریتشررای

مختلف ،تاریخشای کاشت متفاوت ،شوریشای آ ،و خرا

زیرکشررت ذرت

مختلف و ییره را ژوشش دشندن شراخصشرای مرورد نظرر،

لوفهای در آن استان انتخا ،شدن در برخی مناطق (ماننرد

تحت مدیریت کشاورزان اندازهگیری شدندن بدینصورت که

استانشای البرز و اردبیل) امکان انتخرا ،مرزارع زیرر شمرۀ

ابتدا در شر یک از اسرتانشرا و شربکهشرای مرورد م العره

شبکهشای مرورد نظرر وجرود نداشرتن بره برارتی ،برخری

تعدادی از مزارع ذرت لوفهای با شماشنگی مراکز خردمات

سامانهشا در زمان اجرای این م العه در من قۀ مرورد نظرر

و مدیریتشای جهراد کشراورزی انتخرا ،و حجرم آ ،داده

وجرود نداشرتندن در مجمرروع 104 ،مزر ره در شربکهشررای

شده به مزارع ذرت لوفهای بدون دخالت در برنامه آبیاری

سنتی و مدرن ارزیابی شدهاندن مزارع طوری انتخا ،شردند

کشاورزان با فلو و یا کنتور اندازهگیری گردیدن
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جیول  -2مجاطش و تعیاد مزارع اندخابی در خبکههای بیاری میرن و سجدی
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8

استان

تعداد مزارع در شبکه

شهرستان

البرز
تهران
قزوین
اردبیل
فارس
اصفهان
خراسانرووی
خوزستان

سنتی مدرن سطحی

کرج ،نظرآباد و ساوجب
شهرری ،ژاکدشت و اس شهر
بویینزشرا و آبیک
مغان
سپیدان و مرودشت
شاشینشهر
جوین ،تربتجا و یناران
بهبهان و دزفول

جم

س

جزئیات روششناسی تحقیق به شرح زیر ارائه میگرددن

مدرن تحت فشار

4
10
7
0
7
5
6
4

1
1
0
6
0
0
2
11

1
8
3
0
5
4
10
9

43

21

40

کشرور؛  =zسر

ا تمراد 95

ا تمراد (بررای سر

برای تعیین حجم آ ،داده شده به مزارع ،ابتدا مقدار دبری

درصد ،مقدار آن  1/96در نظر گرفته شرد)؛  = 2واریران
جمعیررررت؛  =µمیررررانگین جمعیررررت؛ و  = xمیررررانگین

ابزارشررای مناسررب (فلررو  ،کنتررور ،دسررتگاه اولتراسررونیک)

اندازهگیریشان

خروجی از منبر آ( ،کانرال ،یراه ،قنرات یرا یشرمه) برا
اندازهگیرری شردن در شرر یرک از مرزارع سر
محصول ،بافت خا  ،شدایت الکتریکی خا

زیرکشرت

شاخص بهرهوری آ ،ذرت لوفهای از راب ۀ  2به دسرت

و آ ،آبیراری

آمد:

اندازهگیری و اط ات بهدست آمده یادداشت شدن بارندگی

()2

معثر نیز به روش  SCSبرآورد شد )(Anon, 1972ن نیاز آبی

CY
CW

WP 

گیاه مرج به روش ژنمن -مانتیث با استفاده از دادهشرای

که در آن،

 10سرال اخیررر بررای من قرۀ مررورد نظرر از نزدیررکترررین

 =WPبهرررهوری آ ،در تولیررد ذرت لوفررهای (کیلرروگر
بررهازای شررر مترمکعررب آ،

ایستگاه شواشناسی تهیه و برآورد شدن نیاز آبی گیاه مرجر

مصرررفی)؛ =CY1

ملکرررد ذرت

با اِ مال وریب گیاشی ) (Allen et al., 1998به نیراز آبری

لوفهای (کیلوگر در شکتار)؛ و  =CW2مجمروع حجرم آ،

خالص گیاه تبدیل شدندن ملکرد محصول در ژایران فصرل

داده شرررده و بارنررردگی مرررعثر در تولیرررد ذرت لوفرررهای

زرا ی نیز اندازهگیری و بهرهوری مصرف آ ،در شر یرک از

(مترمکعب در شکترار)ن رانردمان کراربرد آ ،در مزر ره برا

مناطق و استانشای مورد م العه محاسربه و مقایسره شردن

اسررتفاده از نسرربت نیرراز آبرری خررالص (کرره از دادهشررای

برای بررسی کفایت نمونهشای اندازهگیری شده ،از راب ۀ 1

شواشناسی  10سال اخیر به روش ژرنمرن مانتیرث بررآورد

استفاده گردید )(Saramad et al., 2001ن

شده است) به حجم آ ،مصرفی برآورد شد کره ایرن روش

()1

z22
(x  )2

متوس ی از شاخص راندمان کاربرد آ ،را در فصرل زرا ری

n

ارائه میدشدن بررای بررسری تغییررات ملکررد ،حجرم آ،

که در آن،

مصرفی ،راندمان کاربرد و شراخص بهررهوری آ ،در تولیرد

 =nتعررداد انرردازهگیریشای الز برررای تحلیررل واریرران

ذرت لوفهای در شربکهشرای مختلرف از تحلیرل واریران
استفاده شدن

ملکرد و حجرم آ ،مصررفی در تولیرد ذرت لوفرهای در

1- Crop Yield

2- Consumed Water
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(مزر ه) بررای بررآورد ملکررد ذرت لوفرهای ،حجرم آ،

نتایج و بحث

کفایت تعداد اندازهگیریشای ملکرد محصرول و حجرم

مصرفی ،بهررهوری مصررف آ ،و رانردمان کراربرد آ44 ،،

کشررور از راب رۀ  1بررهدسررت آمرردن

مزر ه بود اما تعداد اندازهگیرریشرای مسرتقیم در مزر ره

آ ،مصرررفی در س ر

بیش از  100مزر ه در نظر گرفته شد (جدول )3ن

جزئیات تعداد اندازهگیریشای میدانی در جدولشای  3و 4
نشرران داده شررده اسررتن در حالررت کلرری و بررر مبنررای

بنابراین ،تعداد اندازهگیریشای این ژووشش برای تحلیل

شاخصشرای انردازهگیرری شرده ،تعرداد انردازهگیریشا در

آماری قابل ا تماد استن بر مبنای شاخصشای اندازهگیری

مزر ه یندین برابر تعداد کفایت دادهشا در نظر گرفته شرد

شده از شر سامانۀ آبیاری ،تعداد اندازهگیریشا نیرز شمرواره

تا رویکرد تحلیل آماری و نتیجهگیریشای ژووشش ،قابلیت

از تعداد حداقل دادۀ مورد نیاز (کفایت دادهشا) بیشتر است

ا تماد و اطمینان داشته باشدن حرداکثر تعرداد نمونرۀ الز

(جدول )4ن

جیول  -3میانیی  ،انحراآ معیار و کهارت انیایرگیریها در مزارع تولیی ررت عووفهای
عملکرد ذرت علوفهای

حجم آب مصرفی

بهرهوری آب

راندمان کاربرد آب

(تن در هکتار)

(مترمکعب بر هکتار)

(کیلوگرم بهازای هر متر مکعب آب)

(درصد)

56/3

7836

7/6

73/1

انحراف معیار

19

2286

3

19

تعداد نمونه الز

44

33

44

27

≥100

≥100

≥100

≥100

شاخص آماری
میانگین

تعداد اندازهگیریشای میدانی

جیول  -4میانیی  ،انحراآ معیار و کهارت انیایرگیریها در مزارع تولیی ررت عووفهای
تحت سامانههای مخدوف بیاری س حی ،بارانی و ق ررای
روش آبیاری سطحی

(تن بر هکتار)

عملکرد ذرت علوفهای

حجم آب مصرفی

(مترمکعب در هکتار)

ازای هر مترمکعب آب)

بهرهوری آب (کیلوگرم به-

(درصد)

راندمان کاربرد آب

(تن بر هکتار)

عملکرد ذرت علوفهای

حجم آب مصرفی

(مترمکعب در هکتار)

ازای هر مترمکعب آب)

بهرهوری آب (کیلوگرم به-

(درصد)

راندمان کاربرد آب

(تن بر هکتار)

عملکرد ذرت علوفهای

حجم آب مصرفی

(مترمکعب در هکتار)

ازای هر مترمکعب آب)

بهرهوری آب (کیلوگرم به-

(درصد)

میانگین
انحراف معیار
تعداد نمونه الز
تعداد اندازهگیریشای
میدانی

روش آبیاری بارانی

راندمان کاربرد آب

شاخص آماری

روش آبیاری قطرهای

51/9
17
42

8312
2324
30

6/5
2
41

67/6
17
25

54/3
10
14

7030
1286
13

7/9
2
18

77/9
19
18

72
24
17

7192
2636
17

10/7
4
21

85/1
21
17

61

61

61

61

20

20

20

20

20

20

20

20

* تووی  :برای افزایش دقت تحلیل آماری ،در برآورد کفایت دادهشا تما دادهشا (حتی دادهشای حدی) دخالت داده شردن ولری ،دادهشرای نرمرال فقرط در تحلیرل آمراری
دخالت داده شدن بنابراین در برخی موارد ،میانگین متغیرشای این جدول با میانگین دادهشای نرمال ممکن است تفاوت اندکی داشته باشدن

بدینترتیب تحلیل آمراری و نتیجرهگیریشای ژرووشش،

شاخص حجم آ ،مصرفی (کمینه ،متوسط و بیشینۀ) برای

قابلیت ا تماد و اطمینان کافی داردن نترای تحقیرق نشران

تولید این محصول بهترتیرب  7836 ،3120و  14733مترر

میدشد کمینه ،متوسط و بیشرینۀ ملکررد ذرت لوفرهای

مکعررب در شکتررار و کمینرره ،متوسررط و بیشررینۀ شرراخص

بهترتیب  56/3 ،24/5و  130تن در شکتار اسرتن در مرورد

بهرهوری آ ،آبیاری در تولید محصول بهترتیب  7/6 ،2/3و
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 20/8کیلوگر بهازای شر متر مکعرب آ ،و بررای رانردمان

قبلی نیز مشابه ینین نتایجی گزارش شده استن بایرانی و

کاربرد آ ،در مزارع ذرت لوفهای بهترتیب  73/1 ،34/8و

خوشبز ) (Baghani & Khoshbazm, 2007ملکرد ذرّت

 100درصد استن رانردمان  100درصرد در یکری از مرزارع

لوفهای با روششای آبیاری سر حی و ق ررهای را  63/2و

آبیاری ق رهای اتفاق افتاد که دلیرل اصرلی آن کرمآبیراری

 70/0تن در شکتار گرزارش کردهانردن در ژووششری دیگرر،

استن کمآبیاری اجباری بهدلیل کمآبی در سالشرای اخیرر

بایانی ) (Baghani, 2010ملکرد این محصرول را  58/8و

در خیلی از مزارع زرا ی و بایی کشور اتفاق افتاده استن

 89/7تن در شکتار بهترتیب بررای روششرای جویچرهای و
کررررده اسرررتن شیخاالسررر می و نائرررل

الف) تأثیر شبکههای مدرن و سنّتی و روشهای آبیاری

ق ررررهای ا ررر

بر عملکرد محصول

) (Sheikholeslami & Nael, 2009ملکرد ذرت لوفهای

تأثیر شبکهشای مدرن و سنّتی بر ملکرد ذرّت لوفهای

با استفاده از روششای ق رهای و جویچرهای در سروسرتان

با استفاده از دادهشرای انردازهگیری شرده و جردول تجزیرۀ

را بهترتیب  106/9و  63/1تن در شکتار گرزارش کردهانردن

واریان

کنعرانی و شمکراران ) (Kanaani et al., 2015و موسروی

(جدول  )5بررسی شدن

نتای نشان میدشد تفاوت ملکرد حاصل از اراوی زیرر

) (Mousavi, 2008میرانگین ملکررد ایرن محصرول را در

شبکهشای آبیاری مدرن و سرنّتی از نظرر آمراری معنریدار

آبیرراری ق رررهای بررهترتیررب  26/6و  77/7تررن در شکتررار

نیست (جدول )5ن تفاوت ملکرد حاصل از کاربرد دو روش

گزارش کردهاندن

احتمررال  95درصررد

یالبی و شمکاران ) (Ghalebi et al., 2016در دو مزر ره

معنیدار نیستن ولی اسرتفاده از روش ق ررهای ،بیشرترین

تحت روش آبیاری س حی ،میانگین ملکرد ذرت لوفهای

احتمرال 95

را  66/4و  70تن در شکتار بهدسرت آوردهانردن یافتره ایرن

درصد معنیدار استن مقایسرۀ میرانگین ملکررد محصرول

ژووشش بهدلیل تنروع وامرل مرعثر برر ملکررد در مرزارع

نشان میدشد روششای آبیاری س حی ،برارانی و ق ررهای

مختلف (برای مثرال مقردار کرود داده شرده ،بافرت خرا ،

بهترتیب  54/23  4/20 ،46/844/15و 72/05  4/15

شرروری آ ،و خررا

و ییررره) ،قرردری بررا یافتررهشای سررایر

تن در شکتار ذرّت لوفهای تولید کردهاندن در ژووشششرای

ژووششگران تفاوت دارندن

آبی راری س ر حی و بررارانی در س ر

ملکرد محصول را داشرته اسرت و در سر

جیول  -5تجزرۀ واررانس عموکرد ررت عووفهای حاصل ای خبکهها و روشهای مخدوف بیاری
مجموع مربعات

درجة آزادی

میانگین مربعات

نسبت F

مقدار P

منبع تغییرات
بین شبکهشای سنتی و مدرن

290

1

290

1/2

> 10%

درون شبکهشای سنتی و مدرن

19547

79

247

کل

19837

80

بین روششای آبیاری

6718

2

3359

درون روششای آبیاری

19640

57

345

کل

26358

59

لوفهای در کشور در جدول  6نشران داده شرده اسرتن در

ب) تأثیر شبکههای مدرن و سنّتی و روشهای آبیااری

اراوی ژایا ،شبکهشای مدرن و سنّتی ،حجرم آ ،مصررفی

بر حجم آب مصرفی

تجزی رۀ واریرران

9/8

< 1%

برای تولید این محصول بسیار متفاوت و در س

بررسرری تررأثیر اسررتفاده از شرربکهشای

احتمرال

 95درصد معنیدار است (جدول  ،)6بهطوریکه حجرم آ،

آبیاری مدرن و سنّتی بر حجم آ ،مصررفی در تولیرد ذرت
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مصرفی در اراوری ژایرا ،شربکۀ آبیراری مردرن و سرنتی

لحاظ کردن این موووع مهم که اثر شربکهشرا روی حجرم

برهترتیرب  6983  264و  9085  320متررر مکعرب برر

آ ،مصرفی معنیدار است ،الز بود اثر متقابرل شربکهشای

شکتار استن بنابراین ،میتوان گفت اسرتفاده از شربکهشای

مدرن و سنّتی و سامانهشای آبیاری نیز بررسی شرودن بررای

مدرن بدون کاشش معنیدار در ملکرد محصرول ،موجرب

این کار الز بود در شر دو شبکۀ مدرن و سنتی ،دادهشرای

کاشش مصرف آ ،شرده اسرتن گریره بررای نتیجرهگیری

حاصل از شر سه سامانۀ آبیاری وجود داشته باشدن ولی این

کامررل الز اسررت شرراخص بهرررهوری آ ،در تولیررد ذرّت

نوع دادهشا در شر دو شبکه برای سه سامانه وجرود ندارنردن

لوفهای در ژایا ،ایرن شربکهشا نیرز ارزیرابی شرودن بررای

به بارتی ،در شبکهشای سنتی ،روش آبیاری س حی وجود

تحلیل آماری اثر روششای آبیاری بر حجم آ ،مصررفی برا
جیول  -6تجزرۀ واررانس حجم
منبع تغییرات
بین شبکهشای سنتی و مدرن
درون شبکهشای سنتی و مدرن
کل
بین روششای آبیاری
درون روششای آبیاری
کل

دارد ولی آبیاری ق رهای و بارانی سنتی بیمعنی استن

مررفی در تولیی ررت عووفهای در پارا

خبکههای میرن و سجدی و کاربرد روشهای مخدوف بیاری

مجموع مربعات

درجة آزادی

1076×10
4148×105
5225×105
2225×103
2021×105
2044×105

1
99
100
2
57
59

5

میانگین مربعات
5

نسبت F

مقدار P

1076×10
4190×103

25/7

< 1%

1113×103
3547×103

0/31

< 10 %

تعداد دادهشا و اندازهگیریشا در این ژووشش در مقایسره

اسررتان البرررز را در دو مزر رۀ جداگانرره بررا روش س ر حی

با ژووشششای قبلی بسیار بیشتر است ،اما در ژووشششرای

 10208و  11480متر مکعب بر شکترار گرزارش کردهانردن

ژیشین شم بهطور معمول حجم آ ،مصرفی در تولیرد ذرت

بین نتای این ژووشش با ژووشششای قبلی بهدلیرل وامرل

لوفهای در روششرای ق ررهای و سر حی متفراوت بروده
اسررتن بایررانی و خوشرربز

متعدد مدیریت زرا ی تفاوتشایی وجود داردن
ج) تأثیر شبکههای آبیاری مدرن و سنّتی و روشهاای

(Baghani & Khoshbazm,

) ،2007حجم آ ،مصرفی در روششای س حی و ق ررهای

آبیاری بر بهرهوری آب

در مررزارع اسررتان خراسررانرورروی را بررهترتیررب  16600و

تأثیرژررذیری بهرررهوری آ ،در تولیررد ذرت لوفررهای از

 8505و بایانی ) 10250 (Baghani, 2010و  11593مترر

شرربکهشای آبیرراری مرردرن و سررنتی بررر مبنررای دادهشررای

مکعب بر شکترار برهدسرت آوردنردن شیخاالسر می و نائرل

کشررور بررا

انردازهگیری شررده در مررزارع منتخرب در سر

) (Sheikholeslami & Nael, 2009مقردار آ ،مصررفی در

استفاده از تجزیۀ واریان

تولید ذرت لوفهای در سروستان را با روششای ق ررهای و

بررسیشا نشان میدشرد ترأثیر کراربرد شربکهشای آبیراری

س حی بهترتیرب  5718و  8423مترر مکعرب برر شکترار

مردرن و سرنّتی بررر شراخص بهررهوری آ ،در تولیررد ذرّت

گرزارش دادهانردن کنعرانی و شمکراران (Kanaani et al.,

احتمال کمترر از یرک درصرد معنریدار

لوفهای در س

بررسی گردید (جدول )7ن نترای

) 2015و موسوی ) (Mousavi, 2008حجم آ ،مصررفی در

است (جدول )7ن میانگین شاخص بهررهوری آ ،در مرزارع

تولید ذرت لوفهای با روش ق رهای را برهترتیرب  3800و

ذرت ژایرررا ،شررربکهشای سرررنتی و مررردرن برررهترتیرررب

 9400متر مکعب بر شکتار و یرالبی و شمکراران (Ghalebi

 6/26  0/32و  7/46  0/32کیلرروگر بررهازای شررر متررر

) et al., 2016حجم آ ،مصرفی در تولید ذرت لوفهای در

مکعب آ ،بهدست آمدن دلیل بیشتر بودن این شراخص در
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ژایا ،شبکهشای مدرن نسبت به سرنتی برهطور مرده بره

است (جدول )7ن میانگین شاخص بهررهوری آ ،در تولیرد

بیشتر برودن حجرم آ ،مصررفی در ژایرا ،شربکۀ سرنّتی

ذرت لوفررهای بررا روششررای آبیرراری سرر حی ،بررارانی و

( 9085  320مترمکعب بر شکتار) نسبت به شربکهشرای

ق رررررهای بررررهترتیررررب  7/89  0/64 ،7/02  0/64و

مدرن ( 6983  264متر مکعب بر شکتار) مربوط میشودن

 10/69  0/64کیلوگر بهازای شر مترمکعب آ ،بهدسرت

نتای تأثیرژذیری این شاخص از روششرای آبیراری نیرز در

آمدن بیشترین مقدار بهرهوری آ ،برا کراربرد روش آبیراری

جدول  7نشان داده شده استن تأثیر روششای آبیراری برر

ق رهای بهدست آمده استن مقدار این شاخص با روششای

این شاخص در س

احتمال کمتر از یک درصد معنریدار
جیول  -7تجزرۀ واررانس بهرروری

منبع تغییرات
بین شبکهشای سنتی و مدرن
درون شبکهشای سنتی و مدرن
کل
بین روششای آبیاری
درون روششای آبیاری
کل

س حی و بارانی تفاوت معنیدار آماری نداردن
در پارا

خبکهها و کاربرد روشهای بیاری

مجموع مربعات

درجة آزادی

میانگین مربعات

نسبت F

مقدار P

29
326
355
147
466
613

1
79
80
2
57
59

29
4

7

< 1%

73
8

9

< 1%

در ژووشششای قبلی نیز بیشتر بودن شاخص بهررهوری
آ ،در تولید ذرت لوفهای با کاربرد روش آبیاری ق ررهای
نسبت بره روش سر حی گرزارش شرده اسرتن برا کراربرد
روششای آبیاری س حی و ق رهای مقدار ایرن شراخص را
بایررانی و خوشرربز )(Baghani & Khoshbazm, 2007
بهترتیب  3/75و  ،8/24بایرانی ) 5/74 (Baghani, 2010و
 7/73و شیخاالس می و نائرل (Sheikholeslami & Nael,
) 7/49 2009و  18/7کیلوگر بهازای شرر مترر مکعرب آ،
گزارش کردهانردن موسروی ) (Mousavi, 2008و کنعرانی و
شمکاران ) (Kanaani et al., 2015مقدار این شاخص را در
مزارع آبیاری سر حی و ق ررهای برهترتیرب  7/00و 8/27
کیلوگر بهازای شر متر مکعب آ ،گزارش دادهاندن یالبی و
شمکراران ) (Ghalebi et al., 2016در دو مزر رۀ آبیراری
جویچهای در اسرتان البررز مقردار ایرن شراخص را  6/83و
 6/68کیلوگر بهازای شر متر مکعب آ ،بهدست آوردهانردن
میتوان گفت بهرهوری آ ،در تولید ذرت لوفهای حاصرل
از ژووشش حاور برا گرزارش ژووشششرای ژیشرین برهطور
تقریب سازگاری داردن

د) تأثیر شبکههای آبیاری مدرن و سنتی و روشهاای
آبیاری بر راندمان کاربرد آب

تجزی رۀ واریرران

بررسرری تررأثیر اسررتفاده از شرربکهشای

آبیاری مدرن و سنتی بر راندمان کاربرد آ ،در مزارع ذرت
لوفهای در س

کشور در جدول  8نشان داده شده استن

نتای بررسیشا نشان میدشرد تفراوت ایرن شراخص در دو
شبکۀ مدرن و سنتی معنیدار نیست اما میرانگین رانردمان
کاربرد آ ،در ژایا ،شبکهشای مدرن ( 73درصد) بیشتر از
میررانگین ایررن شرراخص در ژایررا ،شرربکهشای سررنتی (68
درصد) است .در جدول  ،8تأثیر کاربرد روششای آبیاری بر
راندمان کاربرد آ ،در مزارع ذرت لوفهای ارائه شده استن
نتای بررسیشا نشان میدشد استفاده از روششای مختلرف
آبیاری موجب میشود مقادیر مختلفی برای راندمان کاربرد
آ ،در تولید محصول بهدست آیدن میانگین راندمان کاربرد
آ ،در روششررای س ر حی ،بررارانی و ق رررهای بررهترتیررب
 77/9  4 ،67/7  4و  85/1  4درصررد اسررتن بنررابراین
اسررتفاده از روش ق رررهای بیشررترین رانرردمان کررراربرد
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آ ،را موجب شده استن در ژووشششای ژیشین ،باسری و

نرروین آبیرراری ،تررروی یافتررهشررای ژووششرری و آمرروزش

شمکاران ) (Abbasi et al., 2017bراندمان کاربرد را بررای

بهرهبرداران ،منجر به ارتقاء شاخصشای مصررف بهینرۀ آ،

روششای آبیاری س حی ،بارانی و ق رهای بهترتیب ،53/6

آبیاری در سالشای اخیر شده استن نکتۀ بعد این است که

 62/1و  71/1درصد گزارش دادهاند که برا یافترهشای ایرن

در سالشای اخیر به دلیل کمبرود منراب آبری ،کشراورزان

ژووشش متفاوت استن دلیل اصرلی ایرن تفراوت را در برازۀ

مجبور بره روی آوردن بره کرمآبیراری و اسرتفادۀ بهینره از

زمانی اندازهگیریشا میتوان یافتن ا ردادی کره باسری و

مناب آبی شدهاند که این خود راندمان کراربرد آ ،آبیراری

شمکراران ) (Abbasi et al., 2017bگرزارش دادهانرد بررای

را افزایش داده استن

بازۀ زمانی  1370-94و محصوالت زرا ری و برایی زیرادی

در جررردول  ،9خ صررره و جمررر بنررردی از میرررانگین

بوده استن سرمایهگذاریشای سختافزاری و نر افرزاری در

شاخصشای مورد م العه در مزارع تولید ذرت لوفرهای در

کشور از جمله تجهیز و نوسازی اراوی ،توسرعۀ روششرای

شبکهشای مدرن و سنتی ارائه شده استن

جیول  -8تجزرۀ واررانس رانیمان کاربرد
منبع تغییرات

در پارا

خبکههای بیاری میرن و سجدی

مجموع مربعات

درجة آزادی

میانگین مربعات

نسبت F

مقدار P

558
25055
256
3075
19871
22947

1
79
80
2
57
59

558
317

1/8

> 10%

1538
349

4/4

< 1%

بین شبکهشای سنتی و مدرن
درون شبکهشای سنتی و مدرن
کل
بین روششای آبیاری
درون روششای آبیاری
کل

جیول  -9مقارسۀ میانیی خا

های مورد م العه در مزارع تولیی ررت عووفهای

تحت سامانههای مخدوف بیاری س حی ،بارانی و ق ررای
نوع شبکه/روش آبیاری

شبکۀ آبیاری

سنتی
مدرن
LSD

روش آبیاری

س حی
سنتی
مدرن
LSD

بارانی
ق رهای
LSD

عملکرد ذرت

حجم آب مصرفی

بهرهوری آب

علوفهای

(مترمکعب بر

(کیلوگرم بهازای هر مترمکعب

(تن بر هکتار)

هکتار)

آب)

54/3
57/7
4/5

9085
6983
533

6/3
7/5
0/7

67/5
76/9
4/5

54/3
46/9
9/3
54/3
72/1
7/8

9085
6727
1122
7030
7192
689

6/3
7/0
1/2
7/9
10/7
1/2

67/5
67/7
9/4
77/9
85/1
7/3

راندمان کاربرد آب
(درصد)

بهطور کلی ،نتای نشان میدشد تفاوت ملکرد محصول

مدیریت آ ،در مزر ۀ شبکهشای سرنتی و مردرن متفراوت

از دو شبکه قابل توجه نیستن ولی میرانگین شراخصشرای

استن رتبۀ سامانهشای آبیراری از نظرر شمره شراخصشرای
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بیشتر و  7درصد بیشتر بهدست آمده استن

مورد م العه بهترتیرب ق ررهای ،برارانی و سر حی شربکۀ
مدرن استن مقایسۀ میانگین سامانۀ آبیاری سر حی در دو

بنرررابراین ،ظرفیرررت بهبرررود و ارتقررراء شررراخصشای

شبکۀ سنتی و مدرن نشان میدشرد تفراوت شراخصشرای

مدیریت مصررف آ ،در ژایرا ،شربکهشای مردرن آبیراری

ملکرد محصول ،بهرهوری مصرف آ ،و راندمان کاربرد آ،

قابل توجره اسرتن بره برارتی دیگرر ،اقردامات زیربنرایی و

حاصل از دو شبکه براشم تفراوت معنریداری ندارنردن ولری

سررازهای در ینررد دش رۀ اخیررر ماننررد احررداش شرربکهشررای

حجم آ ،مصرفی در دو شبکه با کاربرد آبیاری سر حی از

اصلی و فر ی آبیاری و زشکشی ،تجهیز و نوسازی شبکهشا،

نظر آماری تفاوت داردن حجم آ ،مصررفی سرامانۀ آبیراری

ژوشش نهرشای سنتی ،توسرعۀ روششرای نروین آبیراری و

س ر حی در شرربکۀ سررنتی ( 9085مترمکعررب در شکتررار)

معرفی ارقا جدید زرا ری و برایی ترأثیر قابرل تروجهی در

بیشتر از حجم آ ،مصررفی در شربکۀ مردرن ( 6727مترر

بهبود شاخصشای مدیریت مصرف آ ،داشتهانردن در کنرار

مکعب در شکتار) استن

توسررعۀ شرربکهشررای مرردرن و اقرردامات سررازهای ،بررا اتخرراذ
راشکارشای مناسب در ژایا ،شبکهشای سنتی نیز میتروان
بهرهوری آ ،و راندمان کاربرد آ ،را بهبود بخشیدن بهریرم

نتیجهگیری

در این ژرووشش ،شراخصشای مردیریت مصررف آ ،در

یافتهشای امیدبخش و معثر ایرن ژرووشش در امکران ارتقراء

تولید ذرت لوفهای در ژایا ،شربکهشای آبیراری مردرن و

شرراخصشای مرردیریت مصرررف آ ،،الز اسررت مرردیریت

کشررور در برریش از صررد مزر رره ارزیررابی

آبیررراری سرررایر محصررروالت زرا ررری و برررایی ژرمصررررف

گردیرردن در ژایررا ،شرربکهشای مرردرن نسرربت برره ژایررا،

مانند یونجره ،گنرد  ،خرمرا و ییرره در ژایرا ،شربکهشای

شبکهشای سنتی حجم آ ،مصرفی ،بهرهوری آ ،و راندمان

آبیاری ارزیابی و شاخصشای مدیریت مصررف آ ،مقایسره

کاربرد آ ،در مزارع بهترتیب  23درصد کمترر 19 ،درصرد

گرددن

سررنتی در سر

مراجع
Abbasi F., Abbasi N. and Tavakoli A. 2017a. Water productivity in agriculture: challenges and
perspectives. Water Sustain. Dev. 4(2):141-144.
Abbasi, F., Sohrab, F. and Abbasi, N. 2017b. Evaluation of irrigation efficiencies in Iran. Irrig. Drain.
Struct. Eng. Res. 17(67): 113-128.
Akbari-Nodehi, D. 2014. The effect of furrow and deficit irrigation methods on yield and water use
efficiency of forage corn in Mazandaran. J. Water Soil Sci. 18(70): 254-255.
Ali, M. H. 2011. Practices of Irrigation and On-farm Water Management. 1st Ed. Vol. 2. Springer Pub.
Allen, R. G., Pereira, L.S., Raes, D. and Smith, M. 1998. Crop evapotranspiration. Guidelines for
computing crop water requirement. FAO Irrig. Drain. Paper No. 56. FAO, Rome, Italy.
Anon. 1972. U. S. Soil Conservation Service. National Engineering Handbook. Hydrology Section 4.
Baghani, J. 2010. The Effectiveness of new irrigation systems on groundwater resources, yield and
irrigation water use efficiency in Mashhad plain (case study). Research Report. No. 880/89.
)Agricultural Documents Center. Agricultural Engineering Research Institute. (in Persian
Baghani, J. and Khoshbazm, R. 2007. Investigating the production and water use efficiency in sugar beet,
potato, tomato and corn crops under drip and surface irrigation. Research Report. No. 1366/86.
)Agricultural Documents Center. Agricultural Engineering Research Institute. (in Persian

154

...

های میرررت مررآ

مقارسۀ بر ی خا

Ghalebi, S., Shahabifar, C., Mirzaei-Bafti, M., Gomrokchi, A. and Mohammadikia, R. 2016. Evaluation of
the role of different irrigation management on water use efficiency at the level of maize producers in
Qazvin province. Research Report. No. 2057. Soil and Water Research Institute. (in Persian)
Haghayeghi, S.A. and Bahramloo, R. 2010. Sustainable management of groundwater resources with the
view of optimal use of agricultural water in Khorasan-e Razavi and Hamedan provinces (case study of
Neyshabour and Asadabad watersheds). Research Report. No. 995/89. Agricultural Engineering
Research Institute. (in Persian)
Heydari, N., Islami, A., Ghadami-Firouzabadi, A., Kannouni, A., Asadi, M. A. and Khaje-Abdollahi, M. H.
2005. Determination of water use efficiency of crops in different regions of the country (Kerman,
Hamedan, Moghan, Golestan and Khuzestan). Research Report. No. 988/84. Agricultural Engineering
Research Institute. (in Persian)
Kanaani, A., Akhavan, S. and Dehghani, P. 2015. Evaluation of water use efficiency and yield of forage
corn in surface and subsurface drip irrigation. Proceedings of the Conference and Exhibition Water
Engineering. Oct, 17. Tehran, Iran. (in Persian)
Khazaei, O., Zakirinia, M., Dehghanisanij, H. and Hezarjaribi, A. 2013. Application of devices on the
meteorological field in the field to calculate the water requirement during corn and its effect on
increasing water use efficiency in Saveh area. J. Water Soil Conserv. 20(2): 159-143. (in Persian)
Montajabi, N. 2012. The effect of irrigation interval and potassium consumption on water use efficiency
and yield of forage corn. Proceedings of the First National Conference on Water Management. May 9.
Karaj, Iran. (in Persian)
Mousavi, M. 2008. Evaluation of the effect of irrigation automation on yield and water use efficiency of
forage corn (a case study of Karaj region). M. Sc Thesis. Ferdowsi University of Mashhad. (in Persian)
Nasseri, A., Abbasi, F. and Akbari, M. 2017. Estimation of water consumption in agricultural sector by
water balance method. Eng. Res. Irrig. Drain. Struct. 18(68): 32-17. (in Persian)
Rezaei-Sokht-Abandani, R., Rezaei, M., Rezaei, N. and Ebrahimi, M. 2015. An evaluation of the effect of
irrigation and nutrition management on the yield and water productivity of corn (S.C.704) in the north
of Iran. New Findings Agric. 10(1): 39-21. (in Persian)
Saramad, Z., Bazargan, A. and Hejazi, E. 2001. Research Methods in Behavioral Sciences. Agah Pub.
Tehran. (in Persian)
Sheikholeslami, M. K. and Nael, M. K. 2009. Investigating and comparing water consumption and yield of
corn plant with two methods of tape and conventional irrigation. Proceedings of the National
Conference on Water Crisis Management. Islamic Azad University of Marvdasht Branch. Fars, Iran.
(in Persian)
Solomon, K. H. 1988. Irrigation systems and water application efficiencies. Center for Irrigation
Technology Irrigation Notes. CAIT Pud # 880104. California State University, Fresno, California.

155

Irrigation and Drainage Structures Engineering Research/Vol.19/No.73/ Winter 2019/P:143-156

Comparison of Irrigation Water Management Indices of Silage Maize in
Modern and Conventional Irrigation Networks
F. Abbasi*, A. Nasseri, M. M. Nakhjavani Moghaddam, N. Salamati, M. Joleini,
M. Khorramian, S. E. Dehghanian, A. Yousef-Gomrokchi, A. Islami, K. Akhavan,
M. Farzamnnia, J. Baghani and M. Akbari
*Corresponding Author: Professor, Agricultural Engineering Research Institue, Agricultural Research, Education
and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran. Email: fariborzabbasi@ymail.com
Received: 17 April 2018, Accepted: 9 October 2018

Abstract
Despite the importance of determining and measuring the indices of irrigation water management in the
agricultural sector for application in macroeconomic planning, these indices have not yet been done in
modern and conventional irrigation networks. Therefore, the present study was conducted to compare the
indices of irrigation water management (water consumed, water productivity and water application
efficiency) in modern and conventional irrigation networks producing silage maize in Iran. The data were
obtained by direct measurements from fields in the provinces of Alborz, Tehran, Fars, Khuzestan, Khorasan
Razavi, Ardebil, Isfahan and Qazvin, which covered about 70% of areas under cultivation of silage maize
in Iran, in more than 100 farms in modern and conventional irrigation networks. Results showed that the
differences in water consumption and water productivity indices of modern and conventional irrigation
networks were statistically significant to produce silage maize. Consequently, the yield of silage maize
measured 50.54 and 54.32 ton ha-1, water consumption measured 6983 and 9085 m3 ha-1 ,water productivity
measured 7.46 and 6.26 kg m-3, and water application efficiency measured 73% and 68% under the modern
and conventional networks, respectively. These findings indicate that development of modern irrigation
networks can promote water productivity and are valuable to be applied in the five-year national
development plan and economic programs.
Keywords: Irrigation Methods, Silage Maize, Water Consumption, Water Productivity
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