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 گندم مزارعدر  و کارآيي مصرف آب یاریکاربرد آبارزيابي راندمان 

 

دانشگاه علوم آبیاری و زهکشي گروه مهندسي آب ، دانشجوی دکتری تهیه کننده: نادر نادری

 *کشاورزی و منابع طبیعي ساری

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي ساریگروه مهندسي آب ضیاء تباراحمدی، استاد  میرخالق

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي ساریگروه مهندسي آب ، استاديار رامین فضل اولي
               Naderi7367@yahoo.com

 

 چکیده

کارآيي مصرف اين تحقیق راندمان کاربرد آب و  اهمیت مديريت مصرف آب در بخش کشاورزی، دربا توجه به 

مقادير حجم جريان ورودی، رواناب خروجي، رطوبت خاک قبل آب در مزارع گندم استان سمنان بررسي شد. 

و و بعد از آبیاری، عمق توسعه ريشه و عملکرد، اندازه گیری و براساس آنهاا مقاادير رانادمان هاای کااربردآب 

کارآيي مصرف آب در هر يک از مزارع انتخابي تعیین گرديد. نتايج نشان مي دهد که بیشاترين تلاااآ آب در 

در اکثر مزارع مطالعه شده نسابت باه عوامال متعاددی از قبیال  راندمان کاربرد آبوجود دارد و آبیاری اول 

، خصوصیاآ فیزيکي خاک و عوامل ديگار متییار اسات. متوسا  ، طول و شیب جويچه هامديريت مزرعه، عمق

جاه باودن باه درصد برآورد شده اسات. باي تو 6/03برابر  گندم استانمقادير راندمان کاربرد آب برای مزارع 

خصوصیاآ خاک، شیب زمین، عمق و طول جويچه ها، عدم تسطیح مناسب و نامناسب بودن زمان شروع آبیاری 

با نیاز آبي گیاه و کم بودن دبي ورودی به جويچه ها سبب افزايش تلااآ آب در مزارع شاده اسات.  متوسا  

دور آبیاری باال و ايجاد زه گیری گرديد. کیلوگرم بر مترمکعب اندا 66/3مقدار شاخص کارآيي مصرف آب برابر 

ورزی نامناسب و عدم تساطیح مناساب زماین از های سبک، خاکهای سنگین در خاکتنش در مزرعه، آبیاری

 اند.عوامل اصلي کاهش کارآيي مصرف آب بوده

 استان سمنانگندم، ارزيابي، راندمان آبیاری، کارآيي مصرف آب،  ها:واژه کلید
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 مقدمه -1

ريزي و مديريت منابع آب و در برنامهشاخص کارآيي مصرف آب محصوالت زراعي و راندمان آبیاري با توجه به اهمیت 

و تاثیر تجربیات عملي کشاورزان بر  ها شاخصاين است. با تعیین  ضروريمختلف آنها در مناطق  تعییناقتصاد کشاورزي، 

( در 6831کانوني ) آن و تلفیق اين تجربیات با اصول علمي مي توان راهکارهاي الزم جهت باال بردن آن را ارائه نمود.

تحقیقي راندمان آبیاري جويچه اي را تحت مديريت هاي بخش دولتي و خصوصي در مغان مورد بررسي قرار داد. متوسط 

درصد و در مزارع  7/14و  9/42رد آب در مزارع ذرت و چغندرقندتحت مديريت بخش دولتي به ترتیب راندمان کارب

درصد بدست آمد. مديريت آبیاري از نظر توجه به خصوصیات  1/86و  8/16تحت مديريت بخش خصوصي به ترتیب 

 .][راندمان آبیاري بوده استاز مهم ترين عوامل موثر بر  خاک و تناسب بین زمان شروع آبیاري و نیاز آبي گیاه

. داد در سه سال متوالي انجام به منظور بررسي وضعیت مديريت آبیاري سطحي در استان خراسان يپژوهش (6834باغاني)

بار ارزيابي(. نتايج  48کشاورزان مورد ارزيابي قرار گرفته است) تحت مديريتمزرعه در مناطق مختلف  1در اين تحقیق 

 98تا  4/2ها نشان داد که تغییرات بازده کاربرد آب آبیاري در مزارع مورد آزمايش بسیار زياد است. اين مقادير از آزمايش

ت، بازده کاربرد آب آبیاري هاي اولیه در زماني که عمق ريشه کم اسکه آبیاري نمودگزارش  ويدرصد متغیر بوده است. 

متوسط  تحقیقي( طي 6833) و همکاران نادري .][کندبسیار کم و از اواسط دوره رشد به بعد وضعیت مطلوبي پیدا مي

درصد و متوسط کارآيي مصرف آب را براي گندم  1/66راندمان کاربرد آب در اراضي پايین دست قنوات استان سمنان را 

و فلفل قرمز  03/0، آفتابگردان 06/0، کنجد  6/0، جو 46/0، کلزا 28/6، پیاز 71/6جه فرنگي ،گو12/6، سیب زمیني 2/0

( متوسط کارآيي مصرف آب و راندمان کاربرد آب 6896کريمي و حداد ) .][کیلوگرم بر مترمکعب گزارش نمود6/0

درصد  69/28کیلوگرم بر مترمکعب و  29/0آبیاري محصوالت عمده زراعي در دشت مه والت تربت حیدريه را به ترتیب 

بدست آوردند.  عوامل اصلي پايین بودن کارآيي مصرف آب و راندمان کاربرد آبیاري عبارت بودند از پايین بودن 

( مولفه هاي 6896. صادقي و زارعي )][يکنواختي توزيع آب، باال بودن تلفات آبیاري و پايین بودن عملکرد محصوالت

مزرعه ذرت در شهرستان فیروزآباد فارس بررسي  90روي و کارآيي استفاده از آب آبیاري را در تاثیرگذار بر بهره 

نمودند. نتايج نشان داد تعداد دفعات آبیاري، سطح زيرکشت، فناوري آبیاري، بافت خاک، شیب زمین و تجربه و سطح 

  .][بهره وري استفاده از آب بوده اندموثر بر سواد کشاورز از عوامل مهم 
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( عوامل افزايش بهره وري آب در کشت برنج در استان مازندران را مورد بررسي قرار دادند. 6896دريجاني و همکاران )

مالحظه شد با افزايش سطح زيرکشت، بهره وري مصرف آب افزايش يافت. لذا يکپارچه سازي اراضي و تشکیل تعاوني 

 .][مصرف آب شناخته شدبهره وري مالکي و افزايش هاي تولید به عنوان راهکاري مناسب براي کاهش خرده 

 86( طي مطالعه اي، راندمان کاربرد آب را در مزرعه چغندرقند بطور متوسط در کل فصل زراعي بین 6991راين و بکر ) 

سیع ( در استرالیا با مطالعه و4006اسمیت و همکاران ) .][درصد گزارش نمودند 10تا  80درصد و براي نیشکر بین 14تا 

درصد و به  600تا  67که زير کشت پنبه قرار داشتند راندمان کاربرد آب را در مزارعي مورد آبیاري جويچه اي  79روي 

مزارع هدف اين تحقیق تعیین راندمان کاربرد آب و کارآيي مصرف آب در . ][درصد گزارش کرده اند 23طور متوسط 

پس از انجام عملیات ارزيابي و تعیین راندمان وکارايي مصرف آب، نتايج بدست آمده بوده است. استان سمنان  گندم

 .          شده اندتجزيه و تحلیل و عوامل موثر بر افزايش يا کاهش راندمان آبیاري و کارايي مصرف آب بررسي 

 مواد و روش ها -2

انتخاب شدند. سپپس اطالعپات در شهرستان هاي شاهرود، سمنان، دامغان و گرمسار  گندمدر اين تحقیق تعدادي از مزارع 

، بافپت خپاک و عملکپرد محصولدر مورد تجربیات، تکنیك هاي مورد استفاده در آبیاري، میزان آب مصرفي براي تولید 

گرديد. درنهايپت پپس . در مزارع انتخابي، سیستم آبیاري سطحي با روش هاي معمول ارزيابي گرديدمحصول جمع آوري 

از جمع آوري میداني داده ها و انجام عملیات ارزيابي و تعیین راندمان کاربرد وکارايي مصرف آب، نتپايج بدسپت آمپده، 

کپارايي مصپرف آب بررسپي شپده انپد. و  تجزيه و تحلیل شده اند. پس از آن  داليل پايین يپا بپاال بپودن رانپدمان آبیپاري

در هپر  آورده شپده اسپت. بپازده آبیپاري )رانپدمان کپاربرد آب( 4و 6در جداول  ارعمزمشخصات کلي و مشخصات فني 

مزرعه درسه نوبت )اوايل، اواسط و اواخر فصل زراعي( تعیین شده است. در هر منطقه ارزيابي ها در سه مزرعه انجام شپده 

ر حسپب کیلپوگرم در عملکرد محصول، کارايي مصپرف آب )در پايپان فصپل زراعپي( بپ مصرفياست. براساس کل آب 

گیري راندمان آبیاري )راندمان کاربرد آب( در هر کدام از مزارع انتخابي، هکتار بدست آمده است. جهت ارزيابي و اندازه

مخصوص ظاهري، رطوبت نقطه پژمردگي، رطوبپت ظرفیپت زراعپي( تعیپین شپده جرم کلیه عوامل فیزيکي خاک مزرعه )

گیري اندازه  6( تیپ WSCفلوم )و يا  2( تیپ WSCآبیاري به وسیله فلوم ) است. آب ورودي و خروجي در قطعه تحت

  .][شده است
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 مشخصات کلي مزارع انتخابي -1جدول
شماره 

 طرح

 مساحت روش آبیاري رقم شهرستان

 )هکتار(

 70 جويچه اي پیشتاز شاهرود 6

 3 جويچه اي امید 4

 6 جويچه اي الوند 8

 سمنان 2

 

 60 جويچه اي پیشتازسوپرالیت

 60 جويچه اي پیشتازمادري 6

 2 جويچه اي کوير 1

 6 جويچه اي اکبري 1الين دامغان 7

 6 جويچه اي اکبري 1الين 3

 66 جويچه اي الوند 9

 6 جويچه اي پیشتازمادري گرمسار 60

 6/4 جويچه اي پیشتازمادري 66

 63 جويچه اي پیشتازمادري 64

 

 مزارع انتخابيمشخصات فني  -2جدول
شماره 

 طرح

شیب مزرعه 

 )درصد(

طول 

 جويچه

 )متر(

جرم مخصوص  بافت خاک

ظاهري )گرم بر 

 مترمکعب(سانتي

رطوبت ظرفیت 

زراعي 

 )درصدحجمي(

رطوبت نقطه 

پژمردگي 

 )درصدحجمي(

 6/66 7/84 42/6 رسي سیلتي 70 86/0 6

 7/68 9/43 28/6 لومي شني 10 16/0 4

 3/62 3/47 22/6 لومي شني 76 62/0 8

 1/67 3/86 86/6 لومي رسي 10 66/0 2

 2/62 6/86 20/6 لومي 10 74/0 6

 3/68 4/46 66/6 لومي شني 86 12/0 1

 6/46 4/80 41/6 رسي سیلتي 80 28/0 7

 3/69 3/47 80/6 رسي سیلتي 80 16/0 3

 6/61 2/41 88/6 لومي رسي 70 63/0 9

 4/61 3/82 87/6 لومي رسي 20 84/0 60

 6/62 3/46 64/6 لومي شني 86 27/0 66

 9/63 1/49 28/6 لومي 80 89/0 64

 
ي زير قابل راندمان کاربرد آب بیانگر تلفات موجود در مزرعه به صورت نفوذعمقي و رواناب انتهاي مزرعه بوده و از رابطه

                                محاسبه است: 
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در اين رابطه :   
1d  عمق آب ذخیره شده در ناحیه ريشه گیاه ،

2d  مقپادير باشد. ميشده به جويچه ها  دادهعمق آب
2d 

به وسیله فلوم اندازه گیري مي شود. مقدار 
1d .از رابطه زير بدست مي آيد 

      (4 )                                                                                                 Zb Rd .).( 211    

 آن،در که 
1 2و،رطوبت وزني خاک قبل و بعد از آبیاريb مخصوص ظاهري خاک و  جرمZR  عمق توسعه ريشپه

اندازه گیري رطوبت خاک قبل و بعد از آبیاري از منطقه توسعه ريشه ها نمونه برداري، پس از توزين و خشك  براياست. 

ساعت بعد از آبیاري تعیپین  23تا  42کردن آنها در آون و به دست آوردن وزن خاک خشك، میزان رطوبت خاک قبل و 

 . ][شده است

 ،بر حسب کیلوگرم در هکتار مقادير عملکرد محصول و فصل زراعيمصرفي در هر مزرعه در طول براساس حجم کل آب 

. پپس از جمپع سپتيي مصرف آب از تقسیم عملکرد محصول بر میزان آب مصرفي در مناطق مختلپف تعیپین  شپده اآکار

 آوري میداني داده ها و انجام عملیات ارزيابي ها، نتايج بدست آمده تجزيه و تحلیل شده اند.

 گیریجهبندی و نتیجمع -0

هاي سه نوبت آبیاري در مراحل گیرياندازه 6ارائه شده است. در مزرعه  8در جدول  گندم رعانتايج راندمان آبیاري در مز

 (6833) نپادريدرصد بپوده اسپت.  8/60و  4/23و  7/66ترتیب دهد که راندمان کاربرد آب بهمختلف رشد گیاه  نشان مي

درصد تعیین نموده است که با نتايج اين تحقیق  6/26آبیاري براي مزارع گندم را بطور متوسط راندمان در استان سمنان نیز 

پائین ترين راندمان کاربرد آب در آبیاري اول مي باشد که يکي از داليل آن خشپکي سپطح مزرعپه و  .][ هماهنگ است

کندي حرکت جبهه آب در آبیپاري اول نرم بودن خاک مزرعه در اثر عملیات خاک ورزي مي باشد که اين عوامل باعث 

 زني بذر آبیاري بیش از حدنیاز گیاه بوده است. هاست. همچنین در ابتداي فصل رشد جهت جوانهدر طول جويچه

درصد بوده است. آبیاري بپیش از حپد و کوتپاه  7درصد و رواناب سطحي  9/62صورت نفوذ عمقي متوسط تلفات آب به

باعث افزايش تلفات به صورت نفوذ عمقي متر( با توجه به بافت رسي سیلتي خاک در اين مزرعه  70ها ) جويچهبودن طول 

اما در مجموع وضعیت راندمان کاربرد آبیاري در اين مزرعه نسبت به دو مزرعه گنپدم ديگپر در شپاهرود بهتپر شده است. 

ز رسیدن آب به انتهاي جويچه آبیاري قطع مي شد که است که دلیل آن مديريت بهتر آبیاري مزرعه بود به طوري که قبل ا

 اين کار باعث افزايش راندمان کاربرد شده بود. 
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ترتیب دهد که راندمان کاربرد آب بپههاي سه نوبت آبیاري در مراحل مختلف رشد گیاه  نشان ميگیرياندازه 4در مزرعه 

ین ترين راندمان کاربرد آب در آبیاري اول مي باشپد. متوسپط درصد بوده است. در اين مزرعه نیز پائ 6/87و  1/81و  4/66

درصد بوده است. آبیاري براساس حقابه نپه براسپاس  6/61درصد و رواناب سطحي  4/66صورت نفوذ عمقي تلفات آب به

 هاباعث افزايش تلفات به صورت نفوذ عمقي شده است. نیاز گیاه و پائین بودن دبي ورودي به جويچه

ترتیب دهد که راندمان کاربرد آب بپههاي سه نوبت آبیاري در مراحل مختلف رشد گیاه  نشان ميگیرياندازه 8در مزرعه 

درصد بپوده اسپت. پپائین تپرين رانپدمان کپاربرد آب در آبیپاري اول مپي باشپد. متوسپط تلفپات آب  9/41و  6/43و  1/9

اسپت. آبیپاري بپیش از حپد و  نفوذپپذيري خپوب  درصد بپوده 2/44درصد و رواناب سطحي  6/61صورت نفوذ عمقي به

خاک مزرعه و استفاده از دور آبیاري ثابت مطابق با سهم آب کشاورز از آب چاه باعث افپزايش تلفپات بپه صپورت نفپوذ 

 عمقي شده است. 

ترتیب آب بپهدهد که راندمان کاربرد هاي سه نوبت آبیاري در مراحل مختلف رشد گیاه  نشان ميگیرياندازه 2در مزرعه 

صورت درصد بوده است. کمترين راندمان کاربرد آب در آبیاري اول مي باشد. متوسط تلفات آب به 0/64و  9/66و  2/67

 درصد بوده است.  7/1درصد و رواناب سطحي  9/64نفوذ عمقي 

ي با دور ثابت و کوتاه همان گونه که مالحظه مي گردد قسمت اعظم تلفات مربوط به نفوذعمقي است. دلیل اين امر آبیار

متر( مي باشد. اما در مجموع وضعیت راندمان کاربرد آبیاري در اين مزرعه نسبت به دو مزرعه  10بودن طول جويچه ها )

ديگر در سمنان بهتر است که دلیل آن مديريت بهتر آبیاري مزرعه  و شیب کم مزرعه مي باشد و آبیاري قبل از رسیدن آب 

 .مي شد که اين کار باعث افزايش راندمان کاربرد شده است به انتهاي جويچه قطع

ترتیب دهد که راندمان کاربرد آب بپههاي سه نوبت آبیاري در مراحل مختلف رشد گیاه  نشان ميگیرياندازه 6در مزرعه 

صورت ت آب بهدرصد بوده است. کمترين راندمان کاربرد آب در آبیاري اول مي باشد. متوسط تلفا 7/89و  2/87و  7/62

 10درصد بوده است. آبیاري بیش از حد و کوتاه بودن طپول جويچپه هپا ) 6/64درصد و رواناب سطحي  9/61نفوذعمقي 

 متر( با توجه به بافت لومي خاک در اين مزرعه باعث افزايش تلفات به صورت نفوذ عمقي شده است. 

ترتیب دهد که راندمان کاربرد آب بهتلف رشد گیاه  نشان ميهاي سه نوبت آبیاري در مراحل مخگیرياندازه 1در مزرعه 

  درصد بوده است. پائین ترين راندمان کاربرد آب در آبیاري اول مي باشد. متوسط تلفات آب 7/82و  8/80و  6/3
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درصد بوده است. آبیاري بیش از حد و پايین بودن دبي ورودي 9/69درصد و رواناب سطحي  1/66صورت نفوذ عمقي به

 به جويچه ها باعث افزايش تلفات به صورت نفوذ عمقي شده است. 

 مقادير راندمان هاي آبیاري در مزارع گندم -0جدول
شماره 

 مزرعه

نوبت 

 آبیاري

حجم آب 

 ورودي

)مترمکعب 

 هکتار(در 

حجم آب 

 خروجي

)مترمکعب 

 در هکتار(

متوسط رطوبت 

حجمي خاک 

قبل از آبیاري 

 )درصد(

متوسط رطوبت 

حجمي خاک 

بعد از آبیاري 

 )درصد(

متوسط عمق 

توسعه ريشه 

 متر()سانتي

تلفات 

نفوذ 

عمقي 

 )درصد(

تلفات 

رواناب 

 سطحي

 )درصد(

راندمان 

کاربرد 

آب 

 )درصد(

6 6 8/6669 2/649 1/62 4/26 3 71 8/3 7/66 

1 1/727 9/26 6/69 6/86 80 4/21 1/6 4/23 

60 320 1/69 6/40 4/43 66 1/24 6/7 8/60 

 6/83 7 9/62 86 3/82 6/63 77 6029 متوسط

4 6 6410 1/401 9/62 6/84 3 2/74 2/61 4/66 

6 9/130 6/682 6/63 3/41 80 7/28 7/69 1/81 

9 1/760 9/96 3/69 6/46 60 2/29 6/68 6/87 

 8/43 6/61 4/66 8/49 6/43 7/67 6/626 3/338 متوسط

8 6 6746 9/839 7/60 2/86 3 3/17 1/44 1/9 

6 1/372 6/469 6/61 7/42 80 3/21 6/46 6/43 

9 3/782 1/624 0/69 2/48 26 7/68 2/69 9/41 

 6/46 2/44 6/61 7/47 6/41 2/66 7/460 6/6666 متوسط

2 6 1/6666 2/91 8/62 6/23 3 2/71 4/1 2/67 

2 9/381 3/17 3/40 4/88 86 20 6/3 9/66 

3 3/773 2/22 2/46 6/43 67 8/24 7/6 0/64 

 2/20 7/1 9/64 8/88 1/81 3/63 6/19 6/6067 متوسط

6 6 2/6299 2/637 3/66 2/89 3 3/74 6/64 7/62 

2 6/310 6/94 2/63 1/47 86 9/66 7/60 2/87 

7 4/378 642 4/69 6/46 66 6/21 4/62 7/89 

 1/80 6/64 9/61 7/84 3/80 6/61 6/682 7/6077 متوسط

1 6 6610 9/464 1/64 9/42 3 7/19 3/46 6/3 

2 2/784 9/643 2/61 2/44 87 6/64 1/67 8/80 

7 4/740 9/621 9/66 7/40 64 9/22 2/40 7/82 

 6/42 9/69 1/66 8/84 7/44 66 4/671 9/370 متوسط

7 6 2/6461 4/694 9/63 3/24 3 6/19 8/66 4/66 

2 3/216 66 1/46 7/47 81 6/26 3/66 6/27 

3 8/686 98 6/40 4/46 67 6/84 6/67 2/60 

 1/87 9/62 1/27 7/88 9/86 8/40 2/668 4/766 متوسط
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 مقادير راندمان هاي آبیاري در مزرعه گندم -0ادامه جدول
شماره 

 مزرعه

نوبت 

 آبیاري

حجم آب 

 ورودي

)مترمکعب 

 در هکتار(

حجم آب 

 خروجي

)مترمکعب 

 در هکتار(

متوسط رطوبت 

حجمي خاک 

قبل از آبیاري 

 )درصد(

متوسط رطوبت 

حجمي خاک 

بعد از آبیاري 

 )درصد(

متوسط عمق 

توسعه ريشه 

 متر()سانتي

تلفات 

نفوذ 

عمقي 

 )درصد(

تلفات 

رواناب 

 سطحي

 )درصد(

راندمان 

کاربرد 

آب 

 )درصد(

3 6 3/6232 864 3/67 1/83 3 6/16 7/48 4/66 

2 4/276 3/600 1/69 0/46 88 3/20 2/46 3/87 

3 2/636 8/604 7/44 3/41 60 6/27 1/67 8/86 

 6/43 9/40 66 8/80 6/80 40 636 3/326 متوسط

9 6 6374 2/103 6/62 3/84 3 7/69 6/84 3/7 

2 6/921 8/467 6/62 1/46 86 4/23 4/47 1/42 

7 1/397 6/406 3/67 8/44 60 6/64 2/44 6/46 

 4/69 2/47 6/68 7/49 1/46 6/66 1/866 1/6483 متوسط

60 6 2/6260 9/694 7/68 6/23 3 6/17 8/68 4/69 

6 964 1/37 6/63 6/86 86 89 1/9 2/66 

9 2/6064 2/667 2/40 1/43 10 3/89 1/66 1/23 

 7/89 6/66 3/23 8/82 4/81 2/67 1/684 9/6642 متوسط

66 6 6/6083 3/466 3/66 6/80 3 6/16 2/40 6/62 

2 2/730 6/633 4/62 6/44 20 2/88 6/42 6/24 

3 960 1/401 2/66 8/46 13 4/88 7/44 6/22 

 1/88 2/44 22 7/83 1/42 3/68 4/404 6/909 متوسط

64 6 9/974 3/666 3/69 4/88 3 2/78 1/66 66 

2 6/114 4/646 7/40 4/41 87 66 8/63 7/80 

3 1/340 610 7/44 3/47 66 8/21 6/69 4/82 

 8/46 3/67 9/61 8/88 6/49 6/46 8/622 7/363 متوسط

 
ترتیب بپهدهد که راندمان کاربرد آب هاي سه نوبت آبیاري در مراحل مختلف رشد گیاه  نشان ميگیرياندازه 7در مزرعه 

 درصد بوده است. در اينجا نیز کمترين راندمان کاربرد آب در آبیاري اول مي باشد. متوسط تلفات 2/60و  6/27و  4/66

بپودن دبپي ورودي بپه جويچپه هپا و   کمدرصد بوده است.  9/62درصد و رواناب سطحي  1/27صورت نفوذ عمقي آب به

 باعث افزايش تلفات به صورت نفوذ عمقي شپده اسپت.استفاده از دور آبیاري ثابت مطابق با سهم آب کشاورز از آب چاه 

اما در مجموع وضعیت راندمان کاربرد آبیاري در اين مزرعه نسبت به دو مزرعه ديگر گندم در دامغان بهتر است کپه دلیپل 

 تر آبیاري مزرعه  و به کار بردن حجم آب کمتر و شیب طولي کمتر مي باشد. آن مديريت به
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ترتیب دهد که راندمان کاربرد آب بپههاي سه نوبت آبیاري در مراحل مختلف رشد گیاه  نشان ميگیرياندازه 3در مزرعه 

صورت ترين راندمان کاربرد آب در آبیاري اول مي باشد. متوسط تلفات آب بهکمدرصد بوده است.  8/86و  3/87و  4/66

 هابودن دبي ورودي به جويچه کمدرصد بوده است. آبیاري بیش از حد و  9/40درصد و رواناب سطحي  0/66نفوذ عمقي 

رعه طول جويچپه هپا همچنین با توجه به بافت رسي سیلتي خاک مزباعث افزايش تلفات به صورت نفوذ عمقي شده است. 

هاي سه نوبت آبیاري در مراحل مختلپف رشپد گیپاه  نشپان گیرياندازه 9 در مزرعه متر( خیلي کوتاه به نظر مي رسد. 80)

ترين راندمان کاربرد آب در آبیاري اول کمدرصد بوده است.  6/46و  1/42و  3/7ترتیب دهد که راندمان کاربرد آب بهمي

درصد بوده است. همان گونپه کپه  2/47درصد و رواناب سطحي  6/68صورت نفوذ عمقي ب بهمتوسط تلفات آ .مي باشد

مربوط به نفوذعمقي است. دلیل اين امر آبیپاري بپیش از حپد و  کوتپاه بپودن آب تلفات  بخش زيادي از شودمالحظه مي 

يد کم عمق و عپري  باشپند در همچنین با توجه به اينکه بافت خاک لومي رسي است جويچه ها با  ،طول جويچه ها است

 همین موضوع باعث افزايش تلفات مي شود.چنین نیست و  مزرعه مورد مطالعهحالي که در 

دهد که راندمان کاربرد آب هاي سه نوبت آبیاري در مراحل مختلف رشد گیاه  نشان ميگیرياندازه 60در مزرعه  

ترين راندمان کاربرد آب در آبیاري اول مي باشد. متوسط تلفات آب کمدرصد بوده است.  1/23و  2/66و  4/69ترتیب به

درصد بوده است. کوتاه بودن طول جويچه ها و  استفاده از دور  6/66درصد و رواناب سطحي  3/23صورت نفوذ عمقي به

ما در مجموع ا باعث افزايش تلفات به صورت نفوذ عمقي شده است.آبیاري ثابت مطابق با سهم آب کشاورز از آب چاه 

وضعیت راندمان کاربرد آبیاري در اين مزرعه نسبت به دو مزرعه گندم ديگر در گرمسار بهتر است که دلیل آن مديريت 

بهتر آبیاري مزرعه بود به طوري که قبل از رسیدن آب به انتهاي جويچه آبیاري قطع مي شد که اين کار باعث افزايش 

 راندمان کاربرد شده بود. 

ترتیب دهد که راندمان کاربرد آب بههاي سه نوبت آبیاري در مراحل مختلف رشد گیاه  نشان ميگیرياندازه 66در مزرعه 

صورت ترين راندمان کاربرد آب در آبیاري اول مي باشد. متوسط تلفات آب بهکمدرصد بوده است.  6/22و  6/24و  6/62

تلفپات  بخش زيادي از شودهمان گونه که مالحظه مي  است.درصد بوده  2/44درصد و رواناب سطحي  0/22نفوذ عمقي 

مربوط به نفوذعمقي است. دلیل اين امر استفاده از دور آبیاري ثابپت مطپابق بپا سپهم آب کشپاورز از آب چپاه اسپت. آب 

جويچه همچنین با توجه به بافت سنگین خاک جويچه ها بايد عري  تر باشند که در اينجا چنین نیست ضمن اين که طول 

دهپد کپه رانپدمان هاي سه نوبت آبیاري در مراحل مختلف رشپد گیپاه  نشپان ميگیرياندازه 64 ها کوتاه است. در مزرعه
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متوسپط  .ترين راندمان کاربرد آب در آبیاري اول مپي باشپدکمدرصد بوده است.  4/82و  7/80و  66ترتیب کاربرد آب به

درصد بوده است. کم بودن دبي ورودي بپه جويچپه  3/67رواناب سطحي درصد و  9/61صورت نفوذ عمقي تلفات آب به

باعث افزايش تلفات به صورت ها، کم بودن عرض جويچه ها با توجه به بافت سنگین خاک و کوتاه بودن طول جويچه ها 

  نفوذ عمقي شده است.

کیلوگرم بر  17/0مصرف آب  متر مکعب در هکتار و متوسط کارآيي 3/7048متوسط آب مصرفي در مزارع گندم استان 

 بطورکلي عوامل زير باعث کاهش کارايي مصرف آب در مزارع گندم بوده است: مترمکعب بدست آمد.

سبك مانند بافت لومي  در مزارعي با بافت خاک، روز( از فروردين ماه به بعد و ايجاد تنش در مزرعه40دور آبیاري باال )

، عدم انجام وجین و سمپاشي، وده است و نه آبیاري هاي سنگین و طوالنيآبیاري هاي سبك و مکرر موردنیاز ب شني

 .ورزي نامناسب و همچنین عدم تسطیح مناسب زمینخاک، کاربرد آب بیشتر از نیاز گیاه

راندمان کاربرد آب بپراي  دارنتايج نشان مي دهد که بیشترين تلفات آب در آبیاري اول وجود دارد. متوسط مقدر مجموع 

کیلوگرم بر مترمکعب اندازه  17/0کارآيي مصرف آب برابر  داردرصد و متوسط مق 1/80به ترتیب برابر مزارع گندم استان 

عواملي که باعث افزايش گیري گرديد. قسمت عمده تلفات به صورت نفوذعمقي بوده است. با توجه به نتايج بدست آمده، 

زمان شروع آبیاري و مقدار انتخاب  -6استان خواهند شد، عبارتند از:  مزارع گندم راندمان و کارآيي مصرف آب در سطح

توجه بپه خصوصپیات خپاک و شپیب زمپین در انتخپاب طپول و  -4 آب آبیاري متناسب با نیاز آبي گیاه نه براساس حقابه،

تپر  به طوري که در خاک هاي داراي بافت خاک سنگین جويچه ها بايپد کپم عمپق، عپري  و طپوالنيعرض جويچه ها 

کپاهش مقپدار رونپاب  -6انتخپاب دبپي ورودي مناسپب بپه جويچپه هپا،  -2تسطیح و يکپارچه سازي اراضپي،  -8باشند، 

برگپزاري دوره هپاي آموزشپي مفیپد  -1خروجي از مزرعه از طريق به کاربردن آب خروجي در جويچه هاي پايین دست، 

تپامین بپه موقپع  -7بهترين ابزار در افپزايش بهپره وري آب، براي کشاورزان و افزايش اطالعات علمي و فني آنها به عنوان 

 نهاده هاي کشاورزي و انجام به موقع عملیات کوددهي، سمپاشي و وجین.

  مراجع -4

. ارزيابي راندمان آبیاري جويچه اي تحت مپديريت هپاي مختلپف در منطقپه مغپان. مجلپه تحقیقپات 6831کانوني، ا. -][

 .67-84: 4شماره ،  3کشاورزي. جلد مهندسي
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. بررسي بهپره وري آب در کشپت بپرنج اسپتان مازنپدران. 6896دريجاني، ع.، س.، احمدي کلیجي و م.، امین روان.  -][
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[7]- Raine S.R, Bakher D.M. 1996. Increased furrow irrigation efficiency through better design and 

management of cane fields. Proc. Aust. Soc. Sugar Cane Tech. 18, 119-124.  
[8]- Smith R.J, Raine S.R, Minkovich J. 2005. Irrigation  application efficiency and  deep drainage 

potential under surface irrigated cotton. Agric. Water Manage. 71 (2): 117-130.  

 . طراحي سیستم هاي آبیاري. دانشگاه امام رضا)ع(.6836علیزاده، ا.  -][
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