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چكيده
هدف اصلی از اجرای این تحقیق ،اندازهگیری مستقیم و مزرعهای آب مصرفی ذرت علوفهای تحت مدیریت
کشاورزان و تعیین بهرهوری آب در بهبهان بود .بدین ترتیب ،حجم آب مصرف شده برای ذرت علوفهای در شهرستان
بهبهان در سامانههای آبیاری بارانی و سطحی و منابع آبی مختلف در طول یک فصل زراعی ( )1395-96اندازهگیری
شد .مقادیر اندازهگیری شده با نیاز آبی خالص به روش پنمن -مانتیث برآورد و با مقادیر سند ملی آب مقایسه

گردید.

میانگین عملکرد در دو سامانه بارانی و سطحی  58329کیلوگرم بر هکتار بود .بهرهوری آب در مزارع از  3/91تا 13/71
کیلوگرم بر مترمکعب در نوسان بود .میانگین راندمان کاربرد ذرت علوفهای در سامانه آبیاری بارانی به میزان 73/3
درصد به ثبت رسید .حجم آب مصرفی ذرت علوفهای در سامانه آبیاری سطحی  9778و در مزارع آبیاری بارانی 6991
مترمکعب بر هکتار اندازهگیری شد .نتایج مقایسه میانگین نیاز آبی خالص به روش پنمن -مانتیث و سند ملی آب دو
سامانه آبیاری در آزمون تی نشان داد که میانگین نیاز آبی خالص با مقدار  439/6میلیمتر اختالف معنیداری با سند
ملی به میزان  581/8میلیمتر دارد .مقایسه ضرایب همبستگی پیرسون نشان داد روند تغییرات بهرهوری آب با روند
تغییرات راندمان کاربرد ذرت روندی همراستا و معنیدار در سطح  5درصد را نشان میدهد .بدیهی است با افزایش
راندمان کاربرد ،بهرهوری آب افزایش یافته است.
واژههای کليدی :راندمان کاربرد ،حجم آب مصرفی ،نیاز آبی.
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Abstract
The main objective of this project was to measure water consumption of silage maize under farm
management. Thus, the volume of water consumed for silage maize in Behbahan was measured in sprinkler
and surface irrigation systems and various water resources during one growing season (2016-2017). The
measured values of the net water requirement were estimated by the Penman-Monteith method and also
compared with the national document values. The average yield in surface and sprinkler irrigation systems
was 58329 kg ha-1. Water productivity varied from 3.91 to 13.71 kg per cubic meter in all fields. The average
of application efficiency in sprinkler irrigation systems was 73.3%. The average amount of water consumed
by silage maize in surface irrigation farms was 9778 and in farms irrigated by sprinkler systems was 6991
cubic meters per hectare. Comparison of the average of net water requirement calculated by the PenmannMontieth and those obtained from the national water document using the T-test showed a significant
difference being 440 and 582 mm, respectively. Comparison of the Pearson correlation coefficients showed
that the trend of changes in water productivity with trend of changes in maize yield was significant at 5%
level. Obviously, by increasing the application efficiency, water productivity was increased.
Keywords: Application efficiency, Consumed water ,Water requirement

) در تحقیقی در آبیاری2015( رضایی و همکاران

مقدمه

125 ،100 ،75 جویچهای نشان دادند که به ازای مقادیر

همانند سایر کشورها در ایران بخش بزرگی از

 میلیمتر تبخیر از تشت که منجر به دورهای150 و

.آب مصرفی در بخش کشاورزی مصرف میشود

،مختلف و نوبتهای متفاوتی برای هر تیمار میشد

بنابراین انجام یک طرح تحقیقاتی که حاصل آن رسیدن

 کیلوگرم71230  تا64750 عملکرد ذرت علوفهای را از

به اعدادی مطمئن در تعیین میزان آب مصرفی در این

9/757 در هکتار و کارایی مصرف آب ماده خشک را از

حوزه باشد ضرورتی انکارناپذیر است که خروجی آن

. کیلوگرم بر مترمکعب متغیر گزارش نمودند15/37 تا

میتواند در تصمیمگیریهای منطقهای و کشور در

6966  تا4634 مصرف آب در تیمارهای مختلف از

.زمینه آب حایز اهمیت باشد

)2014(  اکبری نودهی.مترمکعب بر هکتار نوسان داشت

ذرت یک گونه علوفهای مهم است که برای مصرف

در تحقیقی به منظور بررسی تأثیر روشهای آبیاری

به صورت سیلویی کل گیاه برداشت میشود (کورس و

جویچهای و کم آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب

 این گیاه با وجود داشتن یک مرحله.)1997 همکاران

 درصد نیاز آبی با آبیاری100  نشان داد که تیمار،ذرت

برداشت دارای عملکرد ماده خشک باالیی است سیلوی

 درصد نیاز آبی با60 کامل جویچهها بیشترین و تیمار

آن به آسانی تهیه میشود و یک علوفه خوش خوراك با

آبیاری یک در میان ثابت جویچهها کمترین عملکرد ذرت

کیفیت پایدار برای دام میباشد و انرژی باالتری نسبت

 بیشترین کارآیی.علوفهای را به خود اختصاص دادهاند

.)2000 ،به سایر علوفهها داراست (کوران و پوسچ
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مصرف آب در تیمار  60درصد نیاز آبی با آبیاری یک

کرمان ،خشکی موضعی ریشه با جابجائی بعد از دو

در میان ثابت جویچهها و کمترین مقدار کارآیی مصرف

دور آبیاری (فاصله  28روزه) میباشد .عملکرد ذرت

آب مربوط به تیمار  100درصد نیاز آبی با آبیاری کامل

علوفهای تیمارهای مختلف از  23800تا  60533کیلوگرم

جویچهها بوده است .کمترین و بیشترین میزان مصرف

در هکتار و کارایی مصرف آب از  2/42تا  6کیلوگرم بر

آب در تیمارهای مختلف از  3303تا  6363مترمکعب بر

مترمکعب متغیر بود .میزان مصرف آب در تیمارهای

هکتار در نوسان بود .نتایج پژوهش شیخ االسالمی و

مختلف از  5312تا  14413مترمکعب بر هکتار متغیر

نائل ( )2009در آبیاری سطحی و قطرهای نواری دو

بود .افضلی و همکاران ( )1391در پژوهشی با دو روش

مزرعه نشان داد که میزان آب مصرفی ذرت در مزرعة

آبیاری جویچهای و قطرهای نواری نشان دادند ،عملکرد

آبیاری سطحی  8423مترمکعب و در مزرعه آبیاری

در آبیاری قطرهای نواری  9درصد بیشتر از روش

قطرهای نواری  5718متر مکعب بوده است .عملکرد

آبیاری جویچهای بود .در آبیاری جویچهای  13850و

محصول در مزرعة آبیاری سطحی  63125کیلوگرم در

آبیاری قطرهای نواری  7530مترمکعب آب در هکتار

هکتار و در مزرعه آبیاری قطرهای  107320کیلوگرم در

مصرف شد .آبیاری قطرهای نواری باعث  40درصد

هکتار بوده که در میزان آب مصرفی  47درصد و در

صرفه جویی در مصرف آب شد.

میزان محصول برداشت شده  70درصد تفاوت معنی-

در مطالعات مزرعهای ،حقیقی ( )2013در

داری بین دو روش آبیاری مشاهده شد .کریمی و

شهرکرد در مزعهای با سامانه آبیاری بارانی عملکرد

همکاران ( )2015در تحقیقی بر روی ذرت دانهای نشان

ذرت علوفهای را  66489کیلوگرم بر هکتار ،حجم آب

دادند که کمترین و بیشترین کارایی مصرف آب در این

مصرفی را  5391مترمکعب بر هکتار و بهرهوری آب را

پژوهش از  0/3تا  1/5کیلوگرم بر مترمکعب بهترتیب در

 12/3کیلوگرم بر مترمکعب اندازهگیری نمود .همچنین

آبیاری قطرهای نواری و آبیاری سطحی نوسان داشت

منتجبی و همکاران ( )2012در گلپایگان در مزعهای با

و عملکرد محصول نیز در دو روش سطحی و قطرهای

سامانه آبیاری سطحی عملکرد ذرت علوفهای را 88065

نواری بهترتیب از  6058/7تا  12873/5کیلوگرم بر

کیلوگرم بر هکتار ،حجم آب مصرفی را 12763

هکتار متغیر بود .نتایج تحقیق رضائی استخروئیه و

مترمکعب بر هکتار و بهرهوری آب را  6/9کیلوگرم بر

همکاران ( )2011نشان داد که بیشترین عملکرد

مترمکعب اندازهگیری نمودند .حیدری ( )2011در کرمان

بیولوژیکی  32431کیلوگرم در هکتار به تیمار جویچه-

عملکرد ذرت علوفهای را  52889کیلوگرم بر هکتار،

ای یک در میان در مرحله اول رشد ) (CM1و کمترین

حجم آب مصرفی را  9473مترمکعب بر هکتار و بهره-

آن با عملکرد  17654کیلوگرم در هکتار به تیمار خشکی

وری آب را  5/58کیلوگرم بر مترمکعب اندازهگیری

موضعی ریشه با جابجائی جویچههای مرطوب بعد از

نمود .خزایی و همکاران ( )2013در ساوه در دو مزعه

سه دور آبیاری در مرحله دوم ) (D3M2اختصاص

با سامانه آبیاری بارانی عقربهای عملکرد ذرت علوفهای

داشت .کارآئی مصرف آب برای تیمار شاهد برابر 2/57

را بهترتیب  38580و  30200کیلوگرم بر هکتار ،حجم

و برای خشکی موضعی ریشه با جابجائی جویچههای

آب مصرفی را  5838و  6310مترمکعب بر هکتار و

مرطوب بعد از دو آبیاری در تمام دوره رشد

)(D2T

بهرهوری آب را  7/16و  4/78کیلوگرم بر مترمکعب

برابر شش (کیلوگرم عملکرد بیولوژیکی بر متر مکعب

اندازهگیری نمود .غالبی و همکاران ( )2013تحقیقی در

آب) حاصل شد .با توجه به کارآیی مصرف آب،

شهرهای استان قزوین انجام دادند بهطوریکه در

مناسبترین روش کمآبیاری برای ذرت در منطقه

شهرستان آبیک میانگین عملکرد ذرت علوفهای در 14
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مزرعهی دارای سامانه آبیاری سطحی  55714کیلوگرم

بیالن آب و تعیین نیاز خالص آب مورد نیاز گیاهان و

بر هکتار ،حجم آب مصرفی  9458مترمکعب بر هکتار و

تبدیل آن به نیاز ناخالص با استفاده از راندمان کاربرد

بهرهوری آب  6/151کیلوگرم بر مترمکعب اندازهگیری

میتوان اشاره نمود .در روش مستقیم میزان آب

شد .در شهرستان بویینزهرا میانگین عملکرد ذرت

مصرفی محصوالت زراعی و باغی در مزرعه با وسایل

علوفهای در  8مزرعهی دارای سامانه آبیاری سطحی

اندازهگیری جریان تعیین میشود .در این تحقیق ،آب

 57000کیلوگرم بر هکتار ،حجم آب مصرفی 9500

مصرفی ذرت علوفهای در مزارع ،بدون دخالت در

مترمکعب بر هکتار و بهرهوری آب  6/211کیلوگرم بر

برنامه آبیاری آنها و تحت مدیریت زارعان اندازهگیری

مترمکعب اندازهگیری شد .پایرو و همکاران ()2009

شده است .در انتخاب منابع آبی مزارع ،عوامل مختلف

نشان دادند که زمان آبیاری تأثیر مهمی در مقدار ماده

بهگونهای مدنظر بودند که بتوانند روش آبیاری ،بافت

خشک ذرت دارد و حساسیت ذرت به آب در زمان پر

خاك و کیفیت آب آبیاری را پوشش دهند .در این تحقیق

شدن و خمیری شدن دانه میباشد .یازار و همکاران

آب مصرفی ارقام مختلف محصول ذرت علوفهای،

( )1999با بررسی تاثیر شش سطح مختلف آبیاری روی

اندازهگیری شدند .حجم آب مصرفی ذرت علوفهای زیر

ذرت گزارش کردند گیاهانی که  80درصد از آب آبیاری

هر منبع آبی در طول یک فصل زراعی با اندازهگیری

را دریافت کرده بودند ،دارای بیشترین عملکرد ماده

دبی منبع آبی و زمان کارکرد آن تعیین شد .برای تعیین

خشک بودند .چاکیر ( )2004نشان داد که تنش رطوبتی

حجم آب مصرفی ،مقدار دبی خروجی از منبع آبی

در طول مراحل مختلف رشد ذرت ،عملکرد آن را در

انتخاب شده ،با وسیله مناسب (فلوم ،کنتور و

درجات متفاوت کاهش میدهد که شدت کاهش عملکرد

میکرومولینه) اندازهگیری شدند .در هر کدام از مزارع

نه تنها به شدت تنش بلکه به مرحله رشدی گیاه نیز

انتخابی ،برخی ویژگیهای مزارع از جمله سطح

وابسته است .روبین و دامینگو ( )2003نشان دادند یک

زیرکشت هر محصول و سطح کل اراضی زیر منبع آبی،

تا دو روز تاخیر در آبیاری ذرت در مرحله گرده

بافت خاك مزارع ،هدایت الکتریکی خاك و آب آبیاری

افشانی و تلقیح  22درصد عملکرد دانه را کاهش میدهد.

مورد استفاده ،اندازهگیری گردید .ثبت اطالعات برخی از

تنش آبی از مهمترین عوامل محیطی تاثیرگذار بر

مشخصات مزارع از قبیل مساحت ،موقعیت دقیق مکانی

عملکرد و کیفیت علوفه است (هلت و تایمونز 2001؛

با  ،GPSروش آبیاری ،منبع آب آبیاری (سطحی،

کانگ و همکاران 1968؛ برنگوار و فاسی .)2000

زیرزمینی) ،نوع شبکه (مدرن ،سنتی) انجام شد .بارندگی

هدف اصلی این مقاله اندازهگیری میدانی آب

موثر در صورت وجود به روش  SCSبرآورد گردید.

مصرفی مزارع ذرت علوفهای در سطح شهرستان

نیاز آبی خالص به روش پنمن -مانتیث با استفاده از

بهبهان و مقایسه بهرهوری آب آنها بود .تا بدین وسیله

دادههای سال جاری و دادههای  10ساله

برای

میزان مصرف و بهرهوری آب تحت مدیریتهای زراعی

شهرستان بهبهان از نزدیکترین ایستگاه هواشناسی

مختلف و در سامانههای آبیاری مورد مقایسه و

تهیه و تعیین شد .مقادیر اندازهگیری شده آب مصرفی

ارزیابی قرار گیرند.

با مقادیر سند ملی مقایسه شد .عملکرد محصول در

مواد و روشها

پایان فصل زراعی نیز اندازهگیری و بهرهوری فیزیکی

روشهای تعیین یا برآورد آب مصرفی در بخش

آب تعیین و مقایسه شدند .آب مورد نیاز برای آبشویی

کشاورزی به روشهای مستقیم و غیرمستقیم دسته-

مزارع مورد مطالعه بر اساس نشریه فائو  29در آبیاری

بندی میشوند .از جمله روشهای غیرمستقیم به روش

سطحی و بارانی از رابطه زیر برآورد شدند:
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)LR=ECw /(5ECe-ECw

آب متنوع بودند .پنج مزرعه از رودخانه خیرآباد ،دو

ECe

مزرعه از رودخانه مارون ،سه مزرعه از چاه و یک

آستانه تحمل محصول و  MaxECeشوری با عملکرد

مزرعه از چاه و چشمه بهصورت همزمان استفاده می-

صفر است .آستانه تحمل با  10درصد کاهش عملکرد

نمود .ده مزرعه به روش مدرن آبیاری میشدند و یک

برای محصوالت مورد مطالعه از نشریه فائو 29

مزرعه با استفاده از چاه به روش سنتی (سطحی)

استخراج شد.آستانه تحمل با  10و  100درصد کاهش

آبیاری میشد .منابع استفاده از آب نیز متنوع بودند.

عملکرد برای ذرت علوفهای به ترتیب  3/2و  16دسی

یازده مزرعه از آب رودخانههای مارون ،خیرآباد و

زیمنس بر متر توسط فائو گزارش شده است.

چندین حلقه چاه استفاده میکردند .تعداد هشت مزرعه-

که در آن ECw ،هدایت الکتریکی آب آبیاری،

تعداد یازده مزرعه در نقاط مختلف شهرستان

ی ذرت به روش بارانی و سه مزرعه به روش سطحی

بهبهان انتخاب شدند .هفت مزرعه در بخش حومه و

آبیاری میشدند که از این سه مزرعه ،دو مزرعه زیر

مرکزی ،سه مزرعه در بخش دودانگه و یک مزرعه در

پوشش شبکه بوده و یک مزرعه از آب چاه استفاده

بخش زیدون انتخاب شدند .ارتفاع از سطح دریا در

میکردند ولی هر سه مزرعه به روش سطحی آبیاری

مزارع انتخابی از  145تا  378متر و سطح زیر کشت

میشدند (شکل .)1

مزارع از  5/1تا  33/9هکتار متغیر بود .منابع استفاده از

شکل  – 1پراکندگی مزارع مورد مطالعه در شهرستان بهبهان.

برای مقایسه آماری نتایج اندازهگیری و محاسبه

خواهند داشت .همچنین برای مقایسه آماری نتایج

شده در مزرعه در سامانههای مختلف آبیاری از آزمون

اندازهگیری و محاسبه شده در مزرعه در سامانههای

تی تست استفاده شد .مقادیر خروجی آزمون تی تست

مختلف آبیاری از ضرایب همبستگی پیرسون برای تمام

دو مقدار آماره  1Tو  Tبحرانی 2هستند .اگر قدرمطلق

پارامترهای اندازهگیری یا محاسبه شده استفاده گردید.

مقادیر آماره  Tاز  Tبحرانی کوچکتر باشد ،نتیجه

بررسی و تجزیه و تحلیل پارامترهای مختلف در تمام

آزمون بیمعنی بودن اختالف مقادیر اندازهگیری شده

مزارعی که مورد ارزیابی قرار گرفتند بر اساس معنی-

در دو سامانه آبیاری را نشان میدهند در غیر این-

دار بودن روند تغییرات ضرایب همبستگی در سطوح 1

صورت مقادیر اندازهگیری شده ،اختالف معنیدار

و  5درصد ،هم سو یا ناهم سو بودن این روند ،انجام
پذیرفت.

T statistic
T critical

1
2
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و در سطح اعتماد  5درصد با هم اختالف معنی داری

نتایج و بحث
ارقام زراعی مختلفی در مزارع انتخابی کشت

نداشتند (جدول  .)2میانگین راندمان کاربرد در دو

Simon

سامانه بارانی و سطحی در شهرستان بهبهان 69/5

ایرانی ،مغان و  Simonخارجی بودند .تاریخ کاشت

درصد بود .میانگین راندمان کاربرد ذرت علوفهای در

مزارع از  21تیرماه تا  2شهریور ماه متغیر و تاریخ

تمام مزارع از  48/7تا  98/4درصد در نوسان بود

برداشت اواخر آبان و اوایل آذر بود .طول دوره رشد با

(جدول  .)1سامانه بارانی با راندمان کاربرد 73/3

توجه به تاریخ کاشت و ارقام مورد استفاده نوسان

درصد ،باالترین میزان راندمان کاربرد را به خود

داشت و این دوره از  73تا  132روز متغیر بود .نیاز

اختصاص داده و نسبت به میزان  59/1درصدی سامانه

آبشویی در مزارع از  2/1تا  38/1درصد ،نوبتهای

سطحی اختالف معنیداری نداشت (جدول  .)2کمترین

آبیاری از  10تا  42نوبت ،عمق آب آبیاری از 16/6

و بیشترین مقدار راندمان کاربرد در مزارع آبیاری

 64/0میلیمتر ،هدایت الکتریکی آب آبیاری از  0/8تا

بارانی بهترتیب  35/4و  89/5درصد اندازهگیری شد.

 ،dS m-1 4/4هدایت الکتریکی خاك از  0/7تا ،dS m-1 7/1

کمترین و بیشترین مقدار راندمان کاربرد در مزارع

دبی آب آبیاری از  16/7تا  76/9لیتر بر ثانیه و سطح

آبیاری سطحی بهترتیب  53/3و  69/4درصد اندازه-

زیرکشت مزارع از  5/1تا  33/9هکتار متغیر بودند.

گیری شد .بین کمترین و بیشترین راندمان کاربرد در

شده و بیشترین ارقام مورد استفاده بهترتیب

میانگین عملکرد در دو سامانه بارانی و سطحی

مزارع آبیاری بارانی و سطحی بهترتیب  60/44و

در شهرستان بهبهان  58329کیلوگرم بر هکتار بود

 35/42درصد اختالف وجود داشت .بیشآبیاری انجام

(جدول  .)1میانگین عملکرد ذرت علوفهای مزارع در تمام

شده در مزارع آبیاری سطحی در پایینتر بودن راندمان

مزارع از  48042تا  68450کیلوگرم در هکتار در

کاربرد مزارع سطحی نسبت به مزارع آبیاری بارانی

نوسان بود .نتایج مقایسه میانگین صفات مورد بررسی

بیتاثیر نبوده است (شکل  .)1مصرف زیاد آب از طرفی

در آزمون تی 1نشان داد دو سامانه بارانی و سطحی که

و عدم شوری آب از طرف دیگر موجب گردید تا علی-

بهترتیب دارای عملکردهای  60919و  55397کیلوگرم

رغم نیاز آبی کمتر ،راندمان کاربرد مزرعه شماره 8

در هکتار بودند اختالف معنی داری با هم نداشتند .بین

کاهش قابل مالحظهای داشته باشد .در مزرعه شماره

کمترین و بیشترین عملکرد در مزارع آبیاری بارانی و

 11دلیل اصلی افزایش راندمان کاربرد ،مصرف کمتر

سطحی بهترتیب  28/35و  17/18درصد اختالف وجود

آب و یا به عبارت دیگر مدیریت بهتر آب در این مزرعه

داشت .اختالف کمتر عملکرد در مزارع با سامانه آبیاری

بوده و علیرغم اینکه روش آبیاری مزرعه سطحی

سطحی شاید به دلیل مدیریت سادهتر این سامانه نسبت

بوده ولی راندمان کاربرد نسبت به مزرعه شماره 8

به سطحی باشد که موجب گردیده تا بین کمترین و

بیش از  40درصد بیشتر میباشد (جدول .)1

بیشترین عملکرد مزارع ،اختالف کمتری نسبت به

میانگین حجم آب مصرفی ذرت علوفهای در دو

مزارع آبیاری بارانی وجود داشته باشد (شکل .)1

سامانه بارانی و سطحی در شهرستان بهبهان 7751

بهرهوری آب در تمام مزارع از  3/91تا  13/71کیلوگرم

مترمکعب بر هکتار بود .در مزرعه شماره  9به دلیل

بر مترمکعب در نوسان بود .میانگین بهرهوری آب در

تاریخ کاشت زودتر (در نیمه دوم تیر ماه) و مدیریت

مزارع آبیاری بارانی و سطحی بهترتیب با  8/52و 7/84

مصرف ضعیف آب چاه ،حجم آب مصرفی تا 14733

کیلوگرم بر مترمکعب که  8درصد با هم اختالف داشتند

مترمکعب بر هکتار افزایش یافت (جدول  .)1سامانه

t-Test

1

آبیاری سطحی با حجم آب مصرفی معادل 9778/5

ارزیابی بهره وری آب سامانههای آبیاری بارانی و سطحی در مزارع . . .

105

مترمکعب بر هکتار اختالف معنیداری با سامانه آبیاری

و این آبیاری هم در نوبتهای آبیاری و هم در مقدار

بارانی با  6991/1مترمکعب بر هکتار داشت (جدول .)2

آب داده شده ظهور و بروز مینماید .البته همین مساله

بین کمترین و بیشترین حجم آب مصرفی در مزارع

مدیریتی در مورد مزارع آبیاری سطحی نیز صادق می-

آبیاری بارانی و سطحی بهترتیب  54/87و 66/11

باشد .میانگین نیاز آبشویی در دو سامانه بارانی و

درصد اختالف وجود داشت .اختالف کمتر حجم آب

سطحی در شهرستان بهبهان  66/9میلیمتر بود.

مصرفی در سامانه آبیاری بارانی شاید به دلیل این

میانگین نیاز آبشویی ذرت علوفهای در تمام مزارع از

باشد که در مزارع آبیاری بارانی به محض جاری شدن

 8/0تا  133/0میلیمتر در نوسان بود (جدول  .)1زمانی

آب در زمین یعنی زمانی که سرعت پاشش بیش از نفوذ

که سرعت پاشش آبپاش بیش از سرعت نفوذپذیری

پذیری زمین شد عمال ،آبیاری تمام میشود این امر در

نهایی خاك شد ،انجام آبیاری متوقف میشود این امر

مدیریت اتوماتیک و کمتر مصرف نمودن آب در این

در مدیریت اتوماتیک و مصرف کمتر آب در این سامانه

سامانه بیتاثیر نیست (شکل  .)2سامانه آبیاری بارانی

موثر است .مقدار  133میلیمتر ،میزان نیاز آبشویی در

با  29/5نوبت آبیاری ،بیشترین نوبت آبیاری را به خود

مزرعه شماره  4مربوط به کل دوره آّبیاری است که 28

اختصاص داد و ردهی بعدی با  18/3نوبت به سامانه

نوبت آبیاری انجام شده است .هدایت الکتریکی زیاد آب

سطحی تعلق گرفت و از این لحاظ اختالف معنی داری با

( )dS m-1 4/41مورد استفاده در مزرعه شماره  4موجب

هم داشتند (جدول  .)2تعداد نوبت های آبیاری به روش

افزایش نیاز خالص آّبی در این مزرعه شده است.

آبیاری وابسته است .چون دور آبیاری به روش آبیاری

میانگین عمق آب آبیاری در دو سامانه بارانی و سطحی

وابسته است .مثال دور آبیاری قطرهای کمتر ،بارانی

در شهرستان بهبهان  32/4میلیمتر بود .عمق آب

قدری بیشتر و روش سطحی از همه اینها بیشتر است.

آبیاری در تمام مزارع از  16/6تا  64/1میلیمتر در

بهطوریکه در جداول ( 1و  )2نیز مشاهده میشود،

نوسان بود (جدول  .)1میانگین عمق آب آبیاری در

میانگین نوبتهای آبیاری در دو سامانه سطحی و

مزارع بارانی معادل  24/2میلیمتر بود .عمق آب آبیاری

بارانی بهتریتب  18/3و  29/5نوبت ثبت شد .تعداد

در سامانه آبیاری سطحی با  54/4میلیمتر اختالف

نوبتهای آبیاری در مزارع با سامانه بارانی از  23تا

معنیداری با عمق آب آبیاری سامانه آبیاری بارانی

 42نوبت و در سامانه سطحی از  10تا  30نوبت متغیر

داشت (جدول  .)2کمترین و بیشترین عمق آب آبیاری

بودند .این گستره وسیع تغییرات در نوبتهای آبیاری

در مزارع آبیاری بارانی بهترتیب  16/6و  34/3میلیمتر

به آب در دسترس و مدیریت بهرهبرداری بستگی دارد.

اندازهگیری شد .نوع بافت خاك و سرعت پاشش آب-

بهطوریکه نوبتهای آبیاری در مزارعی که از آّب چاه

پاشها در این اختالف عمق آبیاری موثر بوده است.

استفاده میکردند با روش آبیاری بارانی تحت مدیریت

اختالف کمتر عمق آب آبیاری در سامانه آبیاری

بیشتر زارع بودند .ولی در مزارعی که زیر پوشش

سطحی به دلیل حجم بیشتر آبی است که در آبیاری

شبکه آبیاری بنه باشت رودخانه خیرآباد بوده و روش

سطحی نسبت به دیگر سامانهها مصرف میشود و این

آبیاری بارانی دارند دورآبیاری  4روز تعریف شده

امر موجب گردیده تا بین کمترین و بیشترین عمق آب

است .در حالی که در مزارعی که بهرهبردار از آب چاه

آبیاری ،اختالف کمتری نسبت به مزارع آبیاری بارانی

استفاده مینمود در بعضی موارد حتی دور آبیاری به

وجود داشته باشد (جدول  .)1میانگین نوبتهای آبیاری

دو روز تقلیل مییافت .در مزارعی که مالکیت چاه به

در دو سامانه بارانی و سطحی در شهرستان بهبهان

بهرهبردار برمیگردد ،معموالً بیشآبیاری اتفاق میافتد

 26/5نوبت بود .میانگین نوبتهای آبیاری ذرت علوفه-
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ای در تمام مزارع از  10تا  42نوبت در نوسان بود.

میلیمتر داشت (جدول  .)2میانگین طول دوره رشد

میانگین نوبتهای آبیاری در مزارع بارانی و سطحی به

ذرت علوفهای در دو سامانه بارانی و سطحی در

ترتیب  29/5و  18/3نوبت بود .دریافت آب کمتر در

شهرستان بهبهان  105/7روز بود .میانگین طول دوره

مزارعی که زیر شبکه بودند و از رودخانه آب می-

رشد ذرت علوفهای در تمام مزارع از  90تا  132روز در

گرفتند ،بهدلیل مدیریتی است که از سوی سازمان آب

نوسان بود (جدول  .)1اختالف کمتر طول دوره رشد در

در واگذاری آب انجام میشود .بههر حال کمبود و

سامانه آبیاری بارانی به دلیل تاریخ کاشتهای مناسب-

بحران آب در سالهای اخیر و پایین افتادن آب پشت

تر نسبت به مزارع با سامانه سطحی بود .به عبارت

سدها موجب گردیده تا آب کمتری به کشاورزان تعلق

دیگر این اختالف مدیون دوره رشد در مزارع بود که

گیرد و این امر موجب پایین آمدن نوبتهای آبیاری از

خود متاثر از تاریخ کاشت مناسب بوده است (جدول .)1

یک طرف و بهتبع آن مصرف آب کمتری در این مزارع

کم بودن مصرف آب در مزارعی که از رودخانه

نسبت به مزارعی شده که از چاه آب دریافت مینمایند.

خیرآباد آب دریافت میکردند ،عمدتاً به این دلیل بود که

زیرا عدم کنترل و نبود کنتورهای اندازهگیری بر روی

تمام مزارع به صورت بارانی آبیاری میشدند (مزارع

چاهها موجب استحصال بیشتر آب از سفرههای

شماره  5 ،3 ،2 ،1و  )6و همچنین ردهی بعدی که به

زیرزمینی شده است .اختالف کمتر عمق آب آبیاری در

رودخانه مارون رسید شامل دو مزرعهای بود که به

سامانه آبیاری بارانی به دلیل نوع سامانه و حجم آب

روش سطحی آبیاری میشدند (مزارع شماره  10و )11

مصرفی کمتری است که در این سامانه نسبت به

و تحت کنترل شبکه آبیاری و زهکشی مارون آب

سطحی انجام میشود .میانگین نیاز آبی پنمن مانتیث در

دریافت میکردند (جدول  .)1هر چند میزان آب دریافتی

دو سامانه بارانی و سطحی در شهرستان بهبهان

در هر نوبت آبیاری سطحی باالست ولی مدیریتی که از

 439/6میلیمتر بود .نیاز خالص آبی پنمن مانتیث در

طریق سازمان آب در مزارع زیر پوشش شبکه مارون

تمام مزارع از  310/3تا  655/3میلیمتر در نوسان بود.

اتخاذ میگردد ،در این کاهش مصرف آب بیتاثیر نبوده

باال بودن نیاز آبی پنمن مانتیث در مزرعه شماره  9به

است .اختالف کمتر حجم آب مصرفی در مزارع زیر

دلیل کشت زودتر مزرعه بود که منجر به افزایش تبخیر

پوشش رودخانه خیرآباد این بود که تمام مزارع از

تعرق گیاه شده است .مقادیر روش پنمن مانتیث دو

سامانه آبیاری بارانی استفاده مینمودند و دور آبیاری

سامانه آبیاری نشان داد که سامانه سطحی با 476/8

در مزارع نسبتاً یکسان بوده و یا اختالف کمی با هم

میلیمتر با مقدار مشابه در سامانه آبیاری بارانی به

داشتند .در حالی که در مزارع زیر پوشش چاهها ،هم

میزان  425/7میلیمتر اختالف معنی داری نشان نداد

نوبتهای آبیاری متنوعتر بود و هم میزان آب

(جدول  .)2میانگین نیاز آبی پنمن مانتیث با مقدار 439/1

استحصالی در هر نوبت آبیاری از یک چاه با دیگر

میلیمتر اختالف معنیداری با سند ملی به میزان 581/8

چاهها تفاوت داشت .حجم آب مصرفی در مزارعی از

میلیمتر دارد .همچنین میزان نیاز آّبی پنمن مانتیث در

منابع آب سطحی استفاده میکردند از  4993تا 9609

مزارع با سامانه سطحی با مقدار  476/8میلیمتر

مترمکعب بر هکتار متغیر بود .ولی در مزارعی که از

اختالف معنی داری با سند ملی در این مزارع با مقدار

منابع آب زیرسطحی استفاده میکردند ،میزان حجم آب

 585/0میلیمتر داشت و میزان نیاز آّبی پنمن مانتیث در

مصرفی آنها از  4826تا  14733مترمکعب متغیر بود

مزارع با سامانه بارانی با مقدار  425/6میلیمتر اختالف

(شکل .)2

معنی داری با سند ملی در این مزارع با مقدار 580/6
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جدول  -1مشخصات مزارع زیرکشت ذرت علوفهای در سامانههای بارانی و سطحی.
نیاز آبی(میلیمتر) بر
شماره

روش

مزرعه

آبیاری

اساس

منبع آب مورد استفاده

سند ملی پنمن مانتیث

حجم کل

عمق آب

عملکرد

آبیاری آب مصرفی محصول
(kg ha-1 )m3 ha-1( )mm

بهره وری آب
-3

( )kg m

راندمان
کاربرد
()%

1

بارانی

رودخانه خیرآباد

585

430/4

22/4

7389

59105

8/00

63/8

2

بارانی

رودخانه خیرآباد

585

430/4

26/0

7552

60248

7/98

62/5

3

بارانی

رودخانه خیرآباد

585

539/1

23/2

6024

65463

10/87

98/4

4

بارانی

چاه

581

349/4

19/7

5308

49133

9/26

89/4

5

بارانی

رودخانه خیرآباد

585

454/5

34/3

7888

53135

6/74

63/2

6

بارانی

رودخانه خیرآباد

585

512/5

26/0

6250

56692

9/07

90/1

7

بارانی

چاه و چشمه

585

310/3

16/6

4826

48042

9/96

83/7

8

بارانی

چاه

554

376/6

25/5

10693

67050

6/27

35/4

9

سطحی

چاه

585

655/3

49/1

14733

57619

3/91

53/3

10

سطحی

رودخانه مارون

585

428/7

64/1

9609

56688

5/90

48/7

11

سطحی

رودخانه مارون

585

346/4

49/9

4993

68450

13/71

75/4

میانگین

-

-

581/8

439/6

32/4

7751

58329

8/33

69/45

55
50
45
40
35
30
25
20

9
بهره وری آب (1)kg/m-1

6
سطحی

بارانی
(ha-1
1)M3

حجم آب مصرفی

(ha-1
1)m3

زیرزمینی

سطحی

10000
9000
8000
7000
6000
سطحی

بارانی

56000
سطحی
سند ملی

بارانی
پنمن مانتیث

600
550
500
450
400
350
300

حجم آب مصرفی

منبع آب

منبع آب

بارانی

58000

2

1

 =2سطحی  =1بارانی

شكل  – 2مقایسه برخی شاخصهای مورد مطالعه در مزارع و سامانه های آبياری بارانی و سطحی.

نیاز آبی ( )mmا

9000
8000
7000
6000

سطحی

عمق آب آبیاری ( )mmا

7

60000

عملکرد (kg ha-1

8

62000
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سالمتی ،عباسی

جدول – 2مقایسه ميانگين شاخصهای اندازهگيری و محاسبه شده در آزمون تی ()t-Test
بارانی

سطحی

 Tآماری

T
بحرانی

تیمار

بارانی

سطحی

T
آماری

T
بحرانی

57358

60918

-1/438

2/364

حجم آب مصرفی ()m3 ha-1

6991/1

9778/5

-2/728

2/364

بهرهوری آب ()kg m-3

8/52

7/84

0/831

2/364

عمق آب آبیاری ()mm

24/2

54/4

-13/741

2/364

راندمان کاربرد ()%

73/3

59/1

2/223

2/364

نوبت آبیاری

29/0

18/3

3/462

2/364

تیمار
عملکرد
()kg ha-1

ضرایب همبستگی پيرسون برای پارامترهای اندازه-
گيری و محاسبه شده
روند تغییرات حجم آب مصرفی با روند تغییرات
شاخص بهرهوری آب و راندمان کاربرد آب روندی
غیرهمراستا و معنیدار در سطح  1درصد را نشان
میدهد .به عبارت دیگر با افزایش حجم آب مصرفی این
دو شاخص سیر کاهشی نشان دادند (جدول .)3
روند تغییرات بهرهوری آب با روند تغییرات
راندمان کاربرد ذرت روندی همراستا و معنیدار در
سطح  5درصد را نشان میدهد .بدیهی است با افزایش
راندمان کاربرد ،بهرهوری آب افزایش یافته است و
برعکس (جدول .)3
روند تغییرات عملکرد با روند تغییرات نیاز
آبشویی در سطح  5معنیدار بوده ولی روند تغییرات
عملکرد با این شاخص همراستا نیست .یا از زاویهای
دیگر در اراضی که با افزایش نیاز آبشویی (مزارع با
شوری خاك بیشتر) مواجه هستند ،عملکرد حتما کاهش
پیدا کرده است (جدول .)3
میزان آب مصرفی مزارع ذرت علوفهای با
آبیاری قطرهای در شهرستان بهبهان با کمترین مقدار
آب مصرفی با نتایج کریمی و همکاران ( )2015مطابقت

قابل قبولی داشت .در حالی که این میزان مصرف با
مقادیر گزارش شده توسط افضلی و همکاران ()2012
همخوانی قابل قبولتری داشت .این همانندی مصرف
آب در عملکرد نیز مشاهده شد .میزان آب مصرفی
مزارع ذرت علوفهای شهرستان بهبهان که به روش
جویچهای آبیاری میشدند ،با میزان مصرف آب در
تیمار  75میلیمتر تبخیر از تشت در پژوهش رضایی و
همکاران ( )2015و همچنین با دامنه مصرف آب در
پژوهش افضلی و همکاران ( )2012و نتایج تحقیق شیخ
االسالمی و نائل ( )2009انطباق قابل قبولی داشت.
همچنین دامنه عملکرد مزارع آزمایشی این پژوهش با
دامنه عملکرد ذرت علوفهای در پژوهش رضایی و
همکاران ( )2015همخوانی خیلی خوبی داشت .نتایج
تحقیق حقیقتی ( )2013و غالبی و همکاران ( )2013از
نظر عملکرد ،حجم آب مصرفی و بهرهوری آب در
محدوده اعداد این پژوهش قرار داشت و از این لحاظ
تطابق نتایج قابل توجه بود .نتایج این پژوهش از نظر
حجم آب مصرفی و بهرهوری آب در مزارع ذرت
علوفهای با سامانه آبیاری سطحی با نتایج مطالعه
منتجبی و همکاران ( )2012انطباق خوبی داشتند.
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جدول  – 3ضریب همبستگی پيرسون محاسبه شده برای برخی شاخصهای اندازهگيری شده در سامانههای آبياری سطحی
و بارانی.

()mm

عمق آب آبیاری

نیاز آبشویی ()mm

راندمان کاربرد ()%

-0/4724

0/3356

1

-0/0341

1

عملکرد ()kg ha-1

-0/5916

-0/1031

()kg m-3

-0/0353

*

بهره وری آب

-0/3468

-0/2041

0/6888

0/4160

()m3 ha-1

0/4682

*

حجم آب مصرفی

0/1214

**-0/7463

0/0762

**-0/8189

1

0/5760=%5
0/7079=%1
حجم آب مصرفی ()m3 ha-1
-3

بهره وری آب ( )kg m

1

-1

عملکرد ( )kg ha

1

راندمان کاربرد ()%
نیاز آبشویی ()mm
عمق آب آبیاری ()mm

1

نتيجه گيری کلی

n = 11

که میانگین نیاز خالص آبی پنمن مانتیث اختالف معنی-

نتایج اندازهگیریهای میدانی در  11مزرعه

داری با سند ملی دارد .استفاده از روش پنمن مانتیث

آبیاری سطحی و بارانی نشان داد که بیشآبیاری انجام

موجب صرفهجویی در مصرف آب به میزان 24/4

شده در مزارع آبیاری سطحی در پایینتر بودن راندمان

درصد (معادل صرفهجویی به میزان  1422مترمکعب بر

کاربرد مزارع سطحی نسبت به مزارع آبیاری بارانی

هکتار) برای کشت ذرت علوفهای در شهرستان بهبهان

موثر بود .کمترین و بیشترین عمق آب آبیاری در

میباشد .میانگین عملکرد دو سامانه آبیاری در ضریب

مزارع آبیاری بارانی بهترتیب  16/6و  34/3میلیمتر

همبستگی پیرسون نشان داد که روند تغییرات عملکرد

اندازهگیری شد .نوع بافت خاك و سرعت پاشش آب-

ذرت علوفهای با روند تغییرات نیاز آبشویی ،در سطح 5

پاشها در این اختالف عمق آبیاری موثر بوده است.

معنی دار بوده ولی روند تغییرات عملکرد با این

باالترین مصرف آب در چاهها بهثبت رسید .نتایج

شاخص همراستا نیست .به بیان دیگر در اراضی که با

مقایسه میانگین نیاز خالص آبی به روش پنمن مانتیث و

شوری آب و یا خاك بیشتر مواجه بودند ،عملکرد

سند ملی آب دو سامانه آبیاری در آزمون تی نشان داد

کاهش یافته است.
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