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 اریيبلبلی با سطوح مختلف آب  ا چشميلوب تيب حساسين ضرييسازی حجم آب مصرفی و تع نهيبه

 

 لرستان دانشگاه - کشاورزی دانشکده آب، مهندسی ارگروهيعباس ملکی، استاد

 لرستان دانشگاه -کشاورزی آب، دانشکده مهندسی گروه زهکشی و اریيآب ارشد کارشناسی نگار اثنی عشری دانشجوی

 لرستان دانشگاه - کشاورزی دانشکده مهندسی خاک، ارگروهيان استاديافسانه عالی نژاد

94954600090   ،    Email: negar.asnaashari@yahoo.com  

 

 

 چكيده 

راه حل بسياری از  ،نيمه خشک استفاده از راهکارهايی جهت کاهش مصرف آبخشک و  با توجه به قرار گرفتن کشور ما در مناطق

قی در سال زراعی يبلبلی، تحق  ا چشميلوبت يب حساسين ضرييسازی حجم آب مصرفی و تع نهيبهبه منظور  نيبنابرامشکالت خواهد بود. 

درصد  09و  69، 09، 599، 529ب برابر يبه ترت T5و  T1، T2  ،T3  ،T4 )ماريهای کامل تصادفی با پنج ت در قالب طرح بلوک 40-49

د درجه دوم به عنوان يتابع تول ج نشان دادينتاقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان انجام شد. يی تحق و چهار تکرار در مزرعه (یآب ازين

mبه ازایتن در هکتار(  5/2ن عملکرد)يتر شيم، بيت آب نداريطی که محدودين در شراينه معرفی شد. همچنيد بهيتابع تول
3
در  2226  

mزانين با ميت زميط محدوديدست آمد. در شرا به محصولطی دوره رشد 
را ( اليهزار ر 52555ن سود خالص)يتر شيآب، ب 5626 3

m استفاده ازبا ط کمبود آب، يدارا بوده و در شرا
ش داد تا سود يافزا هکتار 25/6زان ير کشت را به ميتوان سطح ز آب، می 7/5661 3

ت ي، دارای حساس25/6و  272/6 برابرب يبه ترت  16%و   566% مارهایيتنش رطوبتی در ت بهاه يت گيب حساسيضر .خالص حداکثر شود

 ت متوسط بودند.ي، دارای حساس655/6و  727/6 برابر 26% و 26% مارهایيکم و در ت

 

بهينه سازی، تابع توليد، ضريب حساسيت گياه، لوبيا چشم بلبلی، سطوح مختلف آبياری. :ها كليد واژه 

 مقدمه  -5

 در که هايی فعاليت آن تبع به و جهان جمعيت دليل افزايش به آن روز افزون و کاهش شيرين آب منابع محدوديت

 نام به بزرگی چالش با را انسان دور چندان نهدرآينده  گيرد، می صورت جمعيت اين نيازهای به گويی جهت پاسخ

با توجه به مسئله خشکسالی در ايران، استفاده بهينه از منابع آب و خاک امری الزم و ضروری   .[1]ساخت رو خواهد آبی رو به کم

های مهم برای نيل به اين هدف است. بنابراين اعمال مديريت صحيح آبياری  است. توجه به امر آبياری در زراعت آبی يکی از روش

باشد که عبارت است از يک تکنيک  های مديريتی آبياری می آبياری يکی از روش های سطحی ضروری است. کم خصوص در روش به
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فنی و مهندسی جهت تأمين آب مورد نياز گياهان فارياب، به طوری که حداکثر استفاده از واحد حجم )در شرايط محدوديت زمين 

 کشتسال  4مدت  هب وتيسنتر پ اریيگندم را تحت آب 5449در سالجيمز و  شيانگل .]2[دست آيد و نهايتًا حداکثر سود حاصل شود به

درصد  20 اریيآب کم طيشرا سود در واحد سطح در ًاياست. ثان یخط نهيتابع هز و درجه دوم ديتابع تول گرفتند که اواًل جهيکردند و نت

 در کامل بوده است. ثالثًا اریياز آب تر شيدرصد ب 0/50 اریيآب کم طيدر شرا یسود در واحد آب مصرف اما کامل بوده اریيتر از آب کم

 اریياز آب آب یعمق رابعًا شود. یکامل منجر به سود حداکثر نم اریيباشد، آب داشته وجود زيآب ن یو فراوان نيزم تيکه محدود یطيشرا

د عمق درص 05متر )معادل  یسانت 90عمق  نيا گردد که یکامل م اریياز آن برابر سود آب ی( ناشخالص وجود دارد که سود )درآمد

کامل  اریيآب با اریيآب کم طيسود بدست آمده در شرا اری،يآب آب درصد در عمق 09( بدست آمد. در واقع با کاهش کامل اریيآب

سازی مصرف آب  آبياری روی ذرت به بهينه طی تحقيقی در زيمبابوه با اعمال کم 5446در سال انگليش و راجا  . [3]است کساني

های توليد در حالت  تن در هکتار( و نيز هزينه 0/2های بدون آبياری )عملکرد  ها به دو بخش هزينه تابع هزينه، هزينهپرداختند. برای محاسبه 

سانتی متر عمق  0/02مترمکعب ) 0209تن در هکتار( تقسيم گرديد. نتايج نشان داد در حالت آبياری کامل با مصرف  0/0آبياری )عملکرد 

درصد، اگرچه عملکرد در واحد سطح به ميزان  04آبياری به ميزان  کم آمد. اما با اعمال  دست ن در هکتار بهت 6مصرفی(، عملکرد برابر  آب

هکتار افزايش  00/2هکتار به  5توان سطح زير کشت را از  جويی شده می تن در هکتار(، اما با آب صرفه 59/0يابد ) درصد کاهش می 95

 آب اضافی روی مطالعاتی 2652گوهری در سال  عبدزاد. [4]رسد درصد( می 60تن )افزايشی برابر  5/59تن به  6داد. در نتيجه، توليد از 

 و گل جوانه تشکيل را طی خاك اضافی آب به حساسيت ترين بيش گزارش نمود که لوبيا و داد انجام نمو مختلف مراحل در خاك

 کاهش را عملکرد آب کمبود که در حالی دهد می افزايش را عملکرد بندی غالف و گلدهی در طی آبياری و دارد گلدهی طی در

 مقدار با گياه آبی تنش تعيين و بلبلی چشم عملکرد لوبيا بر رطوبتی تنش تأثير 5277در سال  حقيقی کامکار و . رضايی[5]دهد می

 کلی طور به که داد نشان ها آننتايج  کردند. بررسی را تنش رطوبت به گياه نسبی ضريب حساسيت تعيين و عملکرد و اجزاء محصول

 تنش اين عالوه به است. شده  %20 ميزان به دانه وزن باعث کاهش غالف کردن پر و  دهی غالف گلدهی، مرحله در تنش رطوبتی

با بررسی اقتصادی کشت گياه يونجه   5954در سال  ابراهيمی پاک .]6[است شده لوبيا دانه چروکيدگی و شدن کوچک رطوبتی سبب

درصد،  29آبياری  يابد. در کم در شهرکرد نشان داد اگرچه آبياری کامل باالترين ميزان عملکرد را دارد، اما سود خالص نهايی کاهش می

Bکند و باالترين نسبت  يابد. اما سود خالص نهايی در اين تيمار تغيير نمی کاهش می درصد 0عملکرد محصول 
/C شود. بنابراين،  حاصل می

آيد. با  دست می درصد آب مصرفی نسبت به آبياری کامل باالترين ميزان درآمد خالص به ازای واحد آب مصرفی به 65جويی  با صرفه

د جويی انجام گرفته برای تحصيل حداکثر سود در مقايسه با آبياری کامل، عمق خالص مناسب اقتصادی برای منطقه شهرکر توجه به صرفه

آبياری بر توابع توليد و هزينه  طی پژوهشی اثرات کم 5905در سال  مشعل و همکاران .]5[مترمکعب گزارش شد 52099متر يا  ميلی 5209

های ده درصدی از صفر  را مورد بررسی قرار دادند. تيمارها نسبت به درصد نياز آبی گياه با افزايش 590گياه ذرت از رقم سينگل کراس 

آمد.  دست نياز آبی انجام گرفت. تابع توليد به صورت يک منحنی درجه دوم و تابع هزينه به صورت يک معادله خطی بهدرصد  529تا 

ترين عملکرد سانتی متر عمق آبياری در واحد سطح( بيش 02/0درصد نياز آبی معادل  599آمده نشان داد که آبياری کامل ) دست نتايج به

کيلوگرم در هکتار( را به همراه داشت. همچنين نتايج اين پژوهش نشان داد که آبياری بيش از  55969محصول در واحد سطح )به ميزان 

در حالت محدوديت منابع آب ترين درآمد خالص  داشت، و بيشپی خواهد آبی گياه عالوه بر افزايش هزينه، کاهش محصول را نيز در نياز

پژوهشی  5942در سال  حيدری سورشجانی و همکاران .]0[آيدمی دست ف آب بهو افزايش سطح زير کشت، در تيمار بدون کاهش مصر
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 شهرکرد، منطقه در ای علوفه ذرت آبياری بهينه عمق تعيين و کيفی و عملکرد کمی بر آبياری مختلف سطوح تأثير بررسی منظور به را

تکرار  9درصد کمبود رطوبت خاک در  599% و 550%، 599%، 00%، 59%، 00%، 09 شامل تيمار 5 تصادفی با کامل های بلوک قالب در

شهرکرد  در ای علوفه ذرت برای بهينه مصرفی آب عمق كه داد نشان اقتصادی آناليز نتايج دادند. انجام ای جويچهبه روش آبياری 

به منظور بررسی اثر  5262تفريشی و همکاران در سال قاضيان  .]4[است كامل آبياری عمق درصد 06باشد که معادل  متر می ميلی 0/002

آبياری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف ذرت شيرين پژوهشی را در غالب طرح اسپليت پالت فاکتوريل با طرح پايه  کم

اد رديف دانه در بالل، عمق های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام دادند. صفات طول بالل، قطر بالل، تعداد دانه در رديف، تعد بلوک

های هوايی، شاخص برداشت مورد مطالعه قرار گرفتند. نتايج حاصله نشان داد که  دانه، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، بيوماس اندام

  .]59[دار کليه صفات مورد ارزيابی به جز شاخص برداشت شد. آبياری سبب کاهش معنی کم

درصد از توليد لوبيای  59ذيه انسان و همچنين سطح وسيع زير کشت اين محصول در استان لرستان که ارزش گياه لوبيا در تغ به توجه با

با توجه به بحث بهينه  بنابراين کشوری را به خود اختصاص داده، اين استان را در جايگاه بااليی در توليد لوبيای کشوری قرار داده است.

نه يبهمورد محصول انتخابی، تحقيقات زيادی انجام نشده است لذا هدف از اين پژوهش  سازی منابع آب و همچنين باتوجه به اينکه در

 است.آباد  خرم در  منطقه بلبلی با سطوح مختلف آبياری  لوبيا چشمت يب حساسين ضرييسازی حجم آب مصرفی و تع

 

 

 مواد و روشها  -2

 پژوهشی با عنوان منظورهمين به با توجه به مسئله خشکسالی در کشور، استفاده بهينه از منابع آب و خاک امری الزم و ضروری است. 

، در مزرعه 49-40ی در سال زراع یاريبا سطوح مختلف آب یبلبل  چشم ايلوب و تعيين ضريب حساسيت یحجم آب مصرف یساز نهيبه

 50درجه و  00 يیايشهرستان خرم آباد در طول جغراف یغرب لمنطقه در شما ني. اشددانشگاه لرستان اجرا  یدانشکده کشاورز یقاتيتحق

ارتفاع شود و  که جزو مناطق نيمه خشک سرد محسوب میاست.  شده واقع  یشمال قهيدق 26درجه و  99 يیايو عرض جغراف یشرق قهيدق

نمونه  0 شيآزما ی، قبل از اجرامزرعهخاک  يیايميو ش یکيزيف اتيخصوص نييمنظور تع به .باشد یمتر م 5509 اياز سطح در آن

حاصل  نتايج خاک منتقل شد. شگاهينمونه مرکب به آزما هيبرداشت و پس از ته یمتر یسانت 9-99از عمق  ی به صورت زيکزاکتصادف

 .است (2-2)و  (5-2)های خاكشناسی محل مورد نظر برای اجرای طرح به قرار جدول  از آزمايش

 

 کی خاک مزرعهيزيات فيخصوص (5-2جدول 

وزن مخصوص ظاهری 

b) (𝜌 (grخاک
/cm3) 

 رطوبت ظرفيت مزرعه

 )درصد وزنی(

 رطوبت نقطه پژمردگی گياه

 )درصد وزنی(

 

Sand% 
 

 

Silt% 
 

 

Clay% 
 

 بافت خاک

 لومی 00/29 52/02 00/99 56 25 2/5

 

 شيمحل آزمای خاک يايميمشخصات ش (2-2جدول 
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 عمق نمونه خاک

(cm) 

 اسيديته

PH 

 هدايت الکتريکی

EC 

(
dS

/m) 

 ازت قابل جذب

 )درصد(

 فسفر قابل جذب

(ppm) 

 پتاسيم قابل جذب

(ppm) 

 کربن مواد آلی

 )درصد(

 آهک

 )درصد(

99-9 6/5 55/9 25/9 0 949 00/9 0/95 

 

 . است (9-2)به قرار جدول  انتقال به آزمايشگاهگيری و  بعد از نمونه، آب آبياری همچنين مشخصات شيميايی

 

 اریيی آب آبيايميمشخصات ش (9-2جدول 

 

 اسیدیته
PH 

 هدایت الکتریکی
EC 

(
dS

/m) 

 
TDS 

(meq
/lit) 

 

 
Ca 

(meq
/lit) 

 

 
Mg 

(meq
/lit) 

 

 
Na 

(meq
/lit) 

 

 
SAR 

(meq
/lit)

0.5 

 

79/6 626/0 779 6/4 6/6 22/6 929/0 

 

 مورد استفاده طرح آزمايشی -2-5

مورد استفاده جهت  یمارهايتاجرا شد. و چهار تکرار  ماريبا پنج ت  (RCBD)یکامل تصادف یها طرح بلوکاين تحقيق به صورت 

 ،یآب ازيندرصد   T4 :60 ، یآب ازيندرصد  T3 :09، (کامل یاري)آبی آب ازيندرصد  T2  :599 ،یآب ازيندرصد  T1 529 : لشام یاريآب

T5  :09  ی بود.آب ازيندرصد 

 

 عمليات زراعی و نحوه اجرای طرح -2-2

شخم زده  5940و در بهار سال  5949سازی زمين و استفاده بهتر از رطوبت، زمين در اسفند ماه سال  منطقه مورد مطالعه به منظور آماده

های زراعی منطقه  ی زمين در نيمه اول ارديبهشت ماه به مدت يک هفته در قسمتی از زمينبند و کرت حيتسط شد. عمليات آماده سازی،

ها بوسيله فاروئر ايجاد جوی و پشته بندی، تهيه رديف ، وعمليات تهيه زمين شامل شخم بهاره، ديسک، تسطيحمذکور انجام گرفت. 

متر  0/5متر ) 0/2×9 یشيابعاد هر کرت آزما ت ماه انجام گرديد.تاريخ کاشت بر اساس اقليم و عرف منطقه در نيمه دوم ارديبهش .شد

  دو روز بعد از آماده سازی زمين، اقدام به کاشت .ديدر هر کرت آماده گرد متر یسانت 09کاشت به فواصل  فيرد 0مربع( و شامل 

 اتيعمل .طور تصادفی پياده شدند تيمارها بهها و سطوح  بلوکدر اين طرح  .باشد ايی می صورت جوی و پشته نحوه کاشت بهکرديم و 

ها تنک و به يک بوته برگی، بوته 0ها در مرحله پس از استقرار گياهچه .گرفتهرز با دست انجام  یها علف نيو وج یاريکاشت، آب

کيلوگرم  0/09سوپر فسفات تريپل و مقدار کود  در هکتار لوگرميک 599دار مقدو هفته بعد از کاشت،  .يافتدر هر نقطه کاشت تقليل 

به  زمين تحت کشت، ،به صورت دستی به زمين داده شد. بعد از کاشت بذر اهيگ ازين زانيبر اساس آزمون خاک و مدر هکتار کود اوره 

ه منظور سبز پس از آن ب .گرددبرطرف  یشيآزما یها همه کرت یتا کمبود رطوبت گرديد یاريبه طور کامل آب ،یسطح یاريروش آب

 روز به طور کامل انجام گرفت.  0آبياری ديگر با دور آبياری  0کردن يکنواخت، 
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ساله( و فرمول  99به منظور تعيين ميزان آب مورد نياز هر کرت از تيمارهای فوق ابتدا با استفاده از آمار هواشناسی )آمار  طرح نيدر ا

محاسبه شد. سپس با اعمال ضريب گياهی  Cropwatدر منطقه توسط نرم افزار  (ET0)مانتيث ميزان تبخير و تعرق پتانسيل -پنمن

(KC).2)ی از رابطه اريدور آبی، اريعمق خالص آبسپس با توجه به تبخير تعرق واقعی و مقدار  ، تبخير تعرق واقعی گياه به دست آمد-

 :ديگرد  نييتع (5

  
  

     
                                                                           ( 5-2رابطه )  

f دور آبياری = (day) ، dn  =عمق خالص آبياری (mm) ، ETmax  تبخير تعرق واقعی = ماکزيمم(
mm

/day)  

 

% نياز 599روز اعمال شد که قبل از هر آبياری مقدار رطوبت خاک در  تيمار  0آبياری در هفته دوم خرداد ماه با دور آبياری  اولين کم

-2)و  (9-2)و  (2-2)د و مقدار درصد رطوبت اوليه خاک، عمق خالص آبياری و حجم آب داده شده به آن از روابط ش یريگ اندازهآبی 

 محاسبه گرديد: (0

قبل از آبیاری   
     

  
                                                                (2-2رابطه ) 

1ɵ  وزن مرطوب نمونه خاک =(gr)  ،2ɵ  وزن خشک نمونه خاک =(gr)  

 

                                               (9-2رابطه )      قبل از آبیاری        
FC رطوبت =)%( وزنی خاک در حالت ظرفيت مزرعه  ،ɵ )%( رطوبت خاک قبل از آبياری = ، D = عمق توسعه ريشه (cm)  ،bρ =  وزن مخصوص

gr/cm) ظاهری خاک
3
) 

 

                                                                          (0-2رابطه )      
V =  حجم آب داده شده به هر کرت ،A =  مساحت کرت 

 

 599( در حجم آب آبياری تيمار 2/5و  0/9، 6/9، 0/9در آخر حجم آب آبياری تيمارها با اعمال ضرايب مربوط به سطوح آبياری )

 ليتر به طور همزمان انجام شد.   5/9درصد نياز آبی، محاسبه و آبياری کليه تيمارها توسط کنتور حجمی با دقت 

 توليد تابع -2-3

 توليد( )تابع عملکرد-مصرفی آب رابطه تا است نياز مختلف، شرايط در آبياری آب های حجم تعيين و آبياری ريزی برنامه برای 

 را آبياری آب حجم بهينه مقادير آب بودن زياد يا و آب کمبود شرايط در توان می آب توليد ضرايب تعيين با گردد. مشخص

 صورت به توليد تابع  ،مصرفی آب و عملکرد بين با برازش منحنی )رگرسيون( یا مزرعه نتايج آزمايش به توجه با که نمود برآورد

 گرديد. برآورد دانه عملکرد و کاربردی آب متفاوت مقادير اساس بر مختلف های فرم

Rو  RMSE ،NRMSE ،rهای آماری  برای مقايسه آماری بين نتايج توابع توليد مختلف از نمايه
 استفاده شد:به شرح زير  2

     √
 

 
 ∑       

                                                            (0-2رابطه ) 
RMSE= استاندارد خطای مربعات ريشه، nمدل وسيله به شده زده تخمين های داده =   ،شده گيری اندازه های داده =  ، ها =تعداد داده 
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 ̅
                                                                          (6-2رابطه )

NRMSE= شده گيری اندازه های داده ميانگين =̅  ،شده نرمال استاندارد خطای مربعات ريشه 

  
∑      ̅      ̅  

   

√∑      ̅   
   ∑      ̅   

   

                                               (5-2رابطه )

= r  مدل وسيله به شده زده تخمين های داده ميانگين =̅ ، ضريب همبستگی پيرسون 

                                                               (0-2رابطه )          √   

= R
 تشخيص( )ضريب تعيين  2

 (RMSEاستاندارد) خطای مربعات ريشه مقدار ترين کم که تابعی توليد، توابع از کدام هر برای آماری های نمايه محاسبه از پس

( و ضريب تعيين يا ضريب rضريب همبستگی پيرسون) مقدار ترين بيش و (NRMSEشده) نرمال استاندارد خطای مربعات ريشه و

Rتشخيص)
 گردد. بهترين تابع توليد انتخاب می باشد، به عنوان ( را دارا می2

 تعيين و خالص سود سازی بهينه برای مدلی بيان بوده، نظر مد تر بيش پژوهش اين در که آنچه مناسب، توليد تابع انتخاب از پس

 اساس بر خالصه طور به که است محصول فروش قيمت و هزينه توليد، تابع اساس بر مصرفی آب حجم ای آستانه های شاخص

 سود تابع و     توليد تابع که حالتی برای مصرفی آب حجم ای آستانه های شاخص .]55[شوند می تعيين زير وندر

 تابع دو، درجه منحنی صورت به        خالص

 )بر ثابت نيز محصول قيمت و خطی صورت به     هزينه

 زير روابط صورت به باشد بازار( نرخ يا تضمينی نرخ اساس

 بود: خواهد

 

  

      کامل آبياری حجم -5

 آيد. می دست به آن، دادن قرار صفر مساوی و (W) مصرفی آب حجم حسب بر توليد تابع از گيری مشتق با

    
  

   
                                                                             (59-2رابطه )

      آب محدوديت حالت در مصرفی آب حجم -2

توان با مساوی صفر قرار دادن مشتق معادله سود  اين حجم آب، مقدار سود خالص حداکثر مقدار خود را داراست، اين حجم را میدر 

 دست آورد. که در اين حالت مساحت زمين تابعی از حجم آب است. خالص به
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   [
       

    
]
   

                                                                                (50-2رابطه ) 

      زمين محدوديت حالت در مصرفی آب حجم -9

دست آورد اما در اين حالت مساحت زمين ثابت بوده و  توان با مساوی صفر قرار دادن مشتق معادله سود خالص به را می حجماين 

 آب نيست.  حجمتابعی از 

   
       

     
                                                                               ( 50-9رابطه ) 

 

 اهيت گيب حساسيضر -2-4

( 56-9)، از رابطه (Ky)همچنين در اين پژوهش به منظور ارزيابی حساسيت محصول به کمبود آب خاک و فاکتور عکس العمل 

 :[12]صورت زير استفاده گرديد ( به5454پيشنهادی دورنباس و کاسام)

  
 

    
      

  

     
                                                                    (56-9رابطه )    

تبخير و  ETmaxتبخير و تعرق واقعی و  ETآبياری،  فاکتور حساسيت محصول به کم Kyحداکثر محصول،  Ymaxميزان محصول بدست آمده،  Y :که در آن

 متر است(. )واحد محصول کيلوگرم در هکتار و واحد تبخير و تعرق ميلیاست تعرق حداکثر 

تر باشد،  بيش Kyدهد که رابطه بين درصد کاهش محصول و درصد کاهش آب يک رابطه خطی است. هرچه  اين رابطه نشان می

آبياری اعمال  روش آبياری و مرحله يا مراحلی از رشد که کمتر است که بستگی به نوع گياه، نوع واريته،  گياه به تنش آبی حساس

 .[13]شده دارد
 

 آماری محاسبات -2-5

جهت رسم نمودارها گرفت و   قرار  ليتحل و هيمورد تجز یآمار یافزارها آمده با استفاده از نرم دست به جيمحصول نتا داشتپس از بر

 استفاده شد. Excelافزار   از نرم

 

 گيری بندی و نتيجه جمع -9

 تابع توليد (5-2)تيمار طبق جدول   هر ميانگين عملکرد کل و رشد فصل طول در کاربردی آب استفاده از ميانگين مقادير حجم با

 که آورديم دست ( به2-2جدول )را با برازش منحنی)رگرسيون( مطابق  توابع معادله و با توجه به توابع مختلف رسم کرده را محصول

 باشد. می مترمکعب در هکتار حسب بر مصرفی آب مقدار wو  هکتار در کيلوگرم حسب بر کل عملکرد مقدار  y(w)آن در

 ا چشم بلبلیيلوب عملکرد و رشد فصل طول در هکتار هر در کاربردی آب حجم (5-2جدول 

m3) مصرفیحجم آب 
/ha) دانه  عملکرد(kg

/ha) تيمار 
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6246 67/2626  T1 

6929 99/2662 T2 

4602 99/2462  T3 

7427 47/6692  T4 

2796 27/6066  T5 
 

ريشه مربعات ، (RMSE)های آماری ريشه مربعات خطای استاندارد برای مقايسه آماری بين نتايج توابع توليد مختلف از نمايه همچنين 

R)ضريب تعيين يا ضريب تشخيصو  (rضريب همبستگی)، (NRMSE)خطای استاندارد
 .استفاده شد (2

 د مختلفيج توابع تولين نتايسه آماری بيمقا (2-9جدول 

 نمایی منحنی درجه دو خطی درجه یک تابع

y=0.3695x+384.06 y=-0.0001 x فرم تابع
2
+1.2538x-1413.2 y=1621.6 Ln(x)-11486 

RMSE 218 141 143 

NRMSE 0.1045 0.0676 0.0684 

r 0.94 0.99 0.97 

R
2 0.8779 0.9816 0.9476 

 

Rو  rترين مقدار و بيش NRMSEو  RMSEترين مقدار در نهايت تابعی که کم
را دارا باشد، به عنوان بهترين تابع توليد انتخاب  2

انتخاب  (، فرم تابع توليد به صورت منحنی درجه دو2-2پردازيم. که با توجه به جدول) کرده و بر اساس آن به ادامه مبحث می

 که به شرح زير خواهد بود:، گردد می

(5-9معادله )                                                     

سازی مصرف آب برای گندم، توابع درجه دوم را بين عملکرد دانه و تبخير و  جهت بهينه 2990 در سال در همين زمينه لی و همکاران

تابع درجه دوم را  5904در سال  محمدی و همکارانهمچنين . [14]تعرق و همچنين بين عملکرد دانه و بازده مصرف آب معرفی نمودند

  .]50[فرنگی به عنوان تابع بهينه معرفی کردند برای گوجه
 

 سازی حجم آب مصرفی و سود خالص بهینه -3-1

 و انگليش روش  از استفاده با کار اين گردد. تهيه سود و درآمد، هزينه توابع است الزم بهينه مصرفی آب مقدار تعيين برای

معادله تابع درآمد برای سطح زير  ]56[بلبلی ريال برای هر کيلوگرم لوبيا چشم 09999با توجه به قيمت  . [4]شود می انجام (5662راجا)

 شود: کشت يک هکتار به شکل زير نوشته می

              [                                ]     ( 5-9معادله )                                                       
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 609/662/5برابر ، 5940کل هزينه توليد يک هکتارلوبيا، تا سال نامه های جهاد کشاورزی و با در نظر گرفتن نرخ تورم آماربا توجه به   

 :]55[بنابراين تابع هزينه به صورت زير خواهد بوداست. ريال 

                                                                                               (2-9معادله )                         

 آيد: می دست به زير صورت هزينه به درآمد و توابع تفاضل از نيز سود تابع
                                                                                                                                 (9-9معادله )                           

 ای حجم آب مصرفی های آستانه شاخص -9-2   

دست  ای حجم آب مصرفی به صورت زير به های آستانه ها گفته شد، از معادالت مربوطه شاخص به همان طريقی که در مواد و روش

 آيد: می

      کامل آبياری حالت در مصرفی آب حجم -5

 
     

  
                             

  

  
                                                                        

      آب محدوديت حالت در مصرفی آب حجم -2

                     [
(               )        

               
]
   

           
  

  
                                                              

      زمين محدوديت حالت در مصرفی آب حجم -9

                     
                    

                 
        

  

  
    

       

تواند زمين  ، ممکن است تابعی از آب مصرفی باشد. بدين معنی که اگر منابع آب محدود باشد، مدير مزرعه می(A)سطح آبياری شده

آبياری سطح زير کشت را با ميزان مصرف آب هماهنگ نمايد.  کافی را تحت آبياری قرار دهد، مشروط بر اينکه با استفاده از فن کم

متر آب زير  ميلی Wتوان با عمق معادل  متر مکعب باشد، سطحی که می Vقه اگر حجم آب موجود در فصل زراعی برای يک منط

  شود: کشت برد از رابطه زير تعيين می

                  
 

 
                                                                                                                            (0-9معادله )               

    A )سطح آبياری شده )هکتار =  ،V حجم کل آب قابل دسترس که همان حجم آب مصرفی در آبياری کامل است = (m3
) ،W  مقدار آب مصرفی =

 (mm) بهينه در شرايط محدوديت آب

 گردد: جويی شده در حالت محدوديت آب به صورت زير محاسبه می ميزان سطح زير کشت با آب صرفهبنابراين 
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نشان داده   سازی در آن شود که روند بهينه تشکيل می (9-9)ای حجم آب مصرفی محاسبه شده، جدول  های آستانه با توجه به شاخص

 شده است. 

 ا چشم بلبلیيل اقتصادی حجم آب مصرفی لوبيتحل (9-9جدول )

6 2 7 4 6 6 9 2 7 60 66 

   ها شاخص

(
  

  
) 

  

(
  

  
) 

 

 )%( 

 

(
 

 
) 

 

 ریال6000

 در هکتار 

 

 ریال 6000

 در مترمکعب

 
     

)ریال در 

 هکتار(

 

)%( 

 

)%( 

   7207 9/6702  7/77 062/2 42679 6266 66/0 97767 - 6/62 

   6067 2/2792  6/67 277/6 66666 6602 - 66666 9/64 - 

   6267 2/2666  - 679/6 42766 926 - 42766 - - 

نسبت درآمد ناخالص به  -6جویی شده نسبت به آبیاری کامل،  صرفه میزان آب -4عملکرد دانه،  -7حجم آب مصرفی،  -2ها،  شاخص -6های جدول عبارتند از:  ستون

کل درآمد  -7جویی شده،  میزان امکان افزایش سطح زیر کشت با آب صرفه-2سود خالص نسبت به واحد آب مصرفی،  -9سود خالص در واحد سطح،  -6هزینه تولید، 

 افزایش سود خالص در حالت محدودیت آب. -66افزایش سود خالص در حالت محدودیت زمین،  -60، خالص با امکان افزایش سطح زیر کشت در مقایسه با آبیاری کامل

 

تن در  0/2برابر  ماکزيمم عملکردمترمکعب آب مصرفی،  6264(، با مصرف wm)دهد که در حالت آبياری کامل  ( نشان می9-9جدول )

 0964با مقدار  (wA)زمين و فراوانی آب وجود داشته باشد در شرايطی که محدوديت حجم آب مصرفی بهينه. دست آمد هکتار به

درصد افزايش داشته  5/50هزار ريال در هکتار دارا بوده، که نسبت به آبياری کامل  06505ترين سود خالص را با مقدار  ، بيشمترمکعب

درصد نسبت به  9/94جويی شده به ميزان  صرفهتوان گفت که آبياری کامل منجر به حداکثر سود خواهد شد. با مقدار آب  است بنابراين نمی

 هکتار افزايش داد. با افزايش سطح زير کشت با آب 60/9توان سطح زير کشت را به ميزان  آبياری کامل در حالت محدوديت آب، می

ل خواهد داشت. همچنين با هزار ريال در هکتار را به دنبا 54909جويی شده در مقايسه با آبياری کامل، حداکثر سود خالص با مقدار  صرفه

درصد کاهش عملکرد را  52/0درصد نياز آبی( لوبيا چشم بلبلی نسبت به آبياری کامل، فقط  4/09درصد آب مصرفی) 5/54کاهش تقريبًا 

 گرچهدرصد نياز آبی( لوبيا چشم بلبلی نسبت به آبياری کامل، ا 5/69درصد آب مصرفی) 9/94به دنبال خواهد داشت. با کاهش تقريبًا 

 تری به ازای واحد آب مصرفی را دارا بوده است.  درصد سود خالص بيش 5/62درصد کاهش عملکرد را به دنبال دارد، اما  56/20

 كسب هدف با زودرس ذرت رقم سه برای و هزينه توليد توابع اساس بر را آبياری بهينه و شاخص های عمق 5215در سال  انصاری

 شرايط در و نبوده حداكثر سود خالص كامل، آبياری در عملكرد حداكثر وجود با كه رسيد نتيجه اين و به تعيين سود حداكثر

 آب، از حداكثر هدف استفاده با آب محدوديت شرايط در و درصد 2 حدود اراضی از حداكثر استفاده هدف با زمين، محدوديت

 .]55[داشت خواهند كامل آبياری نسبت به آب مصرف در كاهش درصد 56 حدود

 

 اهيت گيب حساسيضر -2-2

 ارائه شده است.  (2-2)مقادير عملکرد دانه و تعرق گياه در تيمارهای مختلف آبياری در جدول 
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 عملکرد دانه و تعرق گیاه در تیمارهای مختلف آبیاری( 4-3جدول )

   
  

 

    

 
       

  
  

     

 
 تیمار         

- - 67/2626  67/2626 - 229 229 T1 

294/0 046/0 67/2626  99/2662 669/0 229 977 T2 

26/0 027/0 67/2626  99/2462 777/0 229 672 T3 

949/0 794/0 67/2626  47/6692 606/0 229 447 T4 

766/0 606/0 67/2626  27/6066 666/0 229 276 T5 

 

، چون مقادير ضريب  [18]ها گفته شد ( طبق آنچه که در قسمت بخش مواد و روش2662و مقادير پيشنهادی فائو ) (2-2)با توجه به جدول 

قرار دارند بنابراين از  6-2/6دست آمد، بين  به 25/6و  272/6درصد نياز آبی که به ترتيب برابر با  16درصد و  566حساسيت گياه در تيمار 

درصد نياز آبی به تنش  16درصد و  566ن به آن معنی است که حساسيت لوبيا چشم بلبلی در تيمارهای تری برخوردارند و اي حساسيت کم

 در لذا کند. حفظ را خود آبی تعادل تواند می اسمز، بهتر فرآيند بهتر تنظيم و تعرق روی ها روزنه ثرؤم رطوبتی کم بوده و با کنترل

 26است. در صورتی که چون مقادير ضريب حساسيت گياه  در تيمارهای  آب کمبود جبرانبه  سريعًا قادر شود، مواجه تنش با مواردی که

قرار دارند، بنابراين دارای حساسيت متوسطی  2/6-5/5دست آمد، بين  به 655/6و  727/6درصد نياز آبی که به ترتيب برابر با  26درصد و 

داگدلن و گزارش کردند.  25/5و  15/6، 5/5ه و ذرت را به ترتيب برابر با ( ميزان ضريب حساسيت يونجه، پنب5666هستند. دورنباس و کسام)

-2662ها مقدار آن در سال  سال مورد بررسی قرار دادند که طبق نتايج آن ميزان ضريب حساسيت را برای پنبه در دو 2996در سال  همکاران

ميزان ضريب حساسيت  2656در سال  همچنين سينگ و همکاران. [19]بوده است 71/6برابر با  2662-2665و در سال  62/6برابر  2662

، 7/6، 21/6درصد نياز آبی به ترتيب برابر با  56و  26، 76، 16، 66گياهی را برای پنبه مورد بررسی قرار دادند که مقدار آن برای تيمارهای 

 .[20]دست آمد به 62/5و  66/6، 17/6

 
 نتيجه گيری 

( و RMSEشه مربعات خطای استاندار )ين مقدار ريتر که کمد درجه دوم يتابع تولگردد که  می مشاهده تحقيق اين نتايج اساس بر

Rضريب تعيين )و ( rضريب همبستگی) ن مقداريتر شيو ب (NRMSEشه مربعات خطای استاندار نرمال شده )ير
برای  را دارا بود،( 2

ت آب يطی که محدودياری نشان داد در شرايسازی آب آب نهيج بهين نتايهمچننه معرفی شد. يد بهيا چشم بلبلی به عنوان تابع توليلوب

ا چشم يمترمکعب در طی دوره رشد لوب 2226تن در هکتار( در واحد سطح به ازای آب مصرفی  5/2زان عملکرد)ين ميتر شيم، بيندار

ال در هکتار( را دارا يهزار ر 52555سود خالص)ن يتر شيمترمکعب آب، ب 5626زان ين با ميت زميط محدوديدست آمد. در شرا بلبلی به

% 26متر مکعب در هکتار آب در طول دوره رشد که حدود  7/5661اری و استفاده از يآب ط کمبود آب، در اثر کميبوده و در شرا

خالص حاصل از واحد ش داد تا سود ياری کامل افزايهکتار نسبت به آب 25/6زان ير کشت را به ميتوان سطح ز اری کامل است، میيآب

دست آمده  ج بهيتنش رطوبتی طبق نتا بهاه يت گيب حساسيد. ضريآ ی به عمل يجو ن در مصرف آب صرفهيسطح حداکثر شود و همچن

از آبی يدرصد ن 26و  26مارهای يت کم و در تي، دارای حساس25/6و  272/6ر يب با مقادياز آبی به ترتيدرصد ن 16و  566مارهای يدر ت

 ت متوسط بودند.ي، دارای حساس655/6و  727/6ر يب با مقاديبه ترت
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