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 (1331/ 8/ 22تاریخ تصویب:  -1331/ 7/ 21تاریخ بازنگری:  -1331/ 1/ 11)تاریخ دریافت: 

 چكيده

در تحت مدیریت کشاورزان  گندمای آب مصرفی گیری مستقیم و مزرعهاندازهمیدانی برای  ای مطالعه هدفاین تحقیق با  

گیری شده با نیاز آبی اندازه مقادیر مزرعه از مزارع شهرستان بهبهان انجام شد. 21در  (1331-31)یک فصل زراعی 

نتایج نشان داد  .گردیدمقایسه آب و همچنین با مقادیر سند ملی  شده( روز به)سند ملی مانتیث  -خالص به روش پنمن

مصرف آب گندم در مزارع با سامانه  وریبهره نیانگیمدرصد در نوسان بود.  7/33تا  7/22از  که راندمان کاربرد مزرعه

باالترین مصرف آب در مزارع بر مترمکعب بود.  لوگرمیک 32/0در شهرستان بهبهان معادل  یو سطح یباران یاریآب

-tه میانگین نیاز آبی در آزمون تی )رسید. نتایج مقایس به ثبتمترمکعب بر هکتار  2121ها به میزان زیرپوشش چشمه

Testمتر در کل دوره رشد، اختالف میلی 0/211و  2/283روز شده به ترتیب با ( نشان داد که میانگین سند ملی و به

 یدار یمعن تغییراتی ی،حجم آب مصرف راتییروند تغی با هم داشتند. ضرایب همبستگی پیرسون نشان داد که دار یمعن

هرچه دبی مزرعه . داشتمصرف آب  وریشاخص راندمان کاربرد و بهره راتییراستا با روند تغ هم ریدرصد و غ 1در سطح 

 کند.وری مصرف آب کاهش پیدا میو حجم آب مصرفی افزایش یابد بهره

 حجم آب مصرفی، نیاز آبی، راندمان کاربردگندم،  :های کليدیواژه
 

 3مقدمه
ایران همانند سایر کشاورزی در   بخشمورد نیاز آب بخش عمده 

در  .شود می نیهای سطحی و زیرزمینی تأم کشورها، از منابع آب

آب مصرفی محصوالت میزان شرایط فعلی که تناقضاتی در 

 کار یک انجام دارد، وجود مختلف هایسازمان بین مختلف

اند به اعداد متقنی در باره حجم بتو که کشور سطح در پژوهشی

آب مصرفی محصوالت مختلف در کشور منتهی شود، امری الزم 

-تصمیم به شایانی کمک تواندو ضروری بوده و نتایج آن می

بنماید. در مورد آب  کشاورزی و آب با مرتبط مسئولین گیری

مصرفی گندم در گذشته مطالعاتی صورت گرفته است که به 

 Haghighatiشود.  نتایج بدست آمده از تعدادی از آنها اشاره می

( با انجام یک طرح تحقیقاتی، میزان عملکرد گندم در 2013)

 1200ای با سامانه آبیاری بارانی را در شهرستان شهرکرد مزرعه

مترمکعب بر  1318ر و حجم آب مصرفی را کیلوگرم بر هکتا

کیلوگرم بر مترمکعب  11/1وری مصرف آب را هکتار و بهره

                                                                                             
 nadersalamati@yahoo.comنویسنده مسئول:  *

( در 2004) Nirizi and Helmi Fakhrdavoodاعالم نمود. 

و  هیدریح تربتای در سه شهرستان چناران، ارزیابی مزرعه

ی ا قطرههای سطحی، به ترتیب در سه مزرعه با سامانه جام تربت

 بیبه ترتبرای گندم را  شده محاسبهوری نی میزان بهرهو بارا

کیلوگرم بر مترمکعب گزارش نمودند.  22/0و  71/0، 38/0

Asadi et al. (2001بهره ) در شهرکرد وری مصرف آب در گندم

اساس  بر .اندکیلوگرم در مترمکعب اعالم کرده 31/1تا  11/0را 

 یمحصوالت زراعوری مصرف آب شاخص بهره نیانگیم ،جینتا

برای مناطق کرمان، همدان، مغان، گلستان و  گندم )دانه(

 دیگرد ریگیبر مترمکعب اندازه لوگرمیک 73/0 برابرخوزستان 

(Heydari، 2011.) وری بهره نییبا هدف تعدیگری  قیدر تحق

کشاورزان منطقه  تیریمزارع گندم تحت مددر مصرف آب 

وری مصرف بهره ،رخهک زیدشت آزادگان در جنوب حوضه آبر

بوده )با احتساب  ریبر مترمکعب متغ لوگرمیک 2/1تا  1/0آب از 

آن  دامنه ی( ولیاز آب مصرف یمقدار باران مؤثر به عنوان بخش

تا  3/0 از ،درصد مزارع کشاورزان مورد مطالعه 10برای حدود 

بر  لوگرمیک 21/0حدود آن بر مترمکعب و متوسط  لوگرمیک 1/0
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ی بررس کیدر  (.Abasalan et al. ،2010) بدست آمدمترمکعب 

با  یانتخاب یمحصول زراع 10وری مصرف آب بهره ریمقاد ،دیگر

های سال یانجام شده ط یقاتیطرح تحق 17 جیاستفاده از نتا

 ،استان کشور 13 یقاتیتحق هایستگاهیدر ا 1381تا  1372

وری بهره میانگین ،یبررس نیا جی. بر اساس نتادیگرد نییتع

 ونجه،یمصرف آب گندم، جو، برنج، چغندرقند، ذرت، پنبه )بذر(، 

، 22/0، 37/2، 12/1 بیو کنجد به ترت فرنگیگوجه ،ینیزمبیس

بر  لوگرمیک 11/0و  77/1، 72/2، 83/0، 11/0، 17/1، 13/0

بر اساس (. Montazar and Kosari ،2007) مترمکعب بود

، ریسال اخ 21مربوط به  یقاتیمنبع تحق 82مطالعه تعداد 

کشور و  3کشور، پنبه از  8کشور، برنج از  13اطالعات گندم از 

متوسط  و مقایسه گردیدند. شده یآور جمعکشور  10ذرت از 

گندم، برنج، شامل محصوالت این وری مصرف آب شاخص بهره

، 03/1 بیوش( و ذرت به ترت دیدانه(، پنبه )تول دیپنبه )تول

 Zwart) بودبر مترمکعب  لوگرمیک 8/1و  23/0، 11/0، 03/1

and Bastiaansen, 2004 .)Prihar et al. (1976 ) با انجام

 یانیالده خشک مهیدر منطقه نی آزمایشی ها کرتای در  مطالعه

 گزارش کردند. متریلیم 212گندم را  تعرق ریمقدار تبخ ،هند

 نیز با کشور مختلف هایاستان گندم آبمصرف  وریبهره

 درولوژیهی مدل از استفاده و عملکرد مدت دراز آمار از استفاده

و تعرق( برآورد  ریتبخ نیی)برای تع SWATآب به نام  النیو ب

Abd El-Rahman (2009 )(. Faramarzi et al.  ،2010) دیگرد

چکان شامل چهار و  قطره یگندم را با دو مقدار آبده تهیسه وار

 ارییخط و دو خط آب کی شیدر ساعت و دو آرا تریهشت ل

و گزارش کرد که  ی نمودهدر کشور مصر بررس سطحی ایقطره

-و بهره ماریت نهتریدر ساعت ب تریل 2 یبا آبده ارییدو خط آب

 13/1و  17/1، 20/1گندم  تهیارسه و ارییوری مصرف آب آب

 دانه در مترمکعب آب بود. لوگرمیک

 Kahlown et al. (2007 در ارزیابی مزارع بارانی گندم )

 31/3وری مصرف آب را پنجاب پاکستان، میزان بهرهمنطقه 

( در 2011) Heydariگیری نمودند. کیلوگرم بر مترمکعب اندازه

مزرعه گندم در شهرستان بردسیر کرمان که با سامانه  7ارزیابی 

 7شدند، میانگین عملکرد آبیاری بارانی دوار مرکزی آبیاری می

کیلوگرم بر هکتار، مقدار مصرف آب در مزرعه را  3781مزرعه را 

وری مصرف آب را معادل مترمکعب بر هکتار و بهره 8032

 Shajariکیلوگرم بر مترمکعب اعالم نموده است.  113/0

ی محاسبه شده در آبیاری سطحی ور بهره( نیز میزان 2012)

رمکعب کیلوگرم بر مت 703/0مزرعه گندم در دشت داراب را 

( در پژوهشی که در 2011) Heydariاعالم کرده است. 

کرمان، گلستان و خوزستان انجام داد، میانگین  هایاستان

و  2272، 3781 بیبه ترتها را عملکرد گندم در این استان

و  1132، 8331و به همین ترتیب میزان آب مصرفی را  3232

ناظر را وری مصرف آب متهمترمکعب در هکتار و بهر 3100

کیلوگرم بر مترمکعب اعالم نموده  130/1و  230/1، 211/0

( در ارزیابی صورت 2012) .Ghasemi Nejad Raeini et alاست. 

مزرعه گندم شهرستان همدان که از سامانه آبیاری  1گرفته در 

کیلوگرم  1887کردند، میانگین عملکرد را سطحی استفاده می

مترمکعب در هکتار  1007در هکتار و حجم آب مصرفی را 

کیلوگرم بر  180/1وری مصرف آب را گیری و بهره اندازه

مترمکعب اعالم نمودند. نتایج پژوهش انجام شده بر روی گندم 

در منطقه سیستان با دو روش آبیاری نواری انتها بسته و شیاری 

 داریمعنی بر صفات مورد بررس ارییکه اثر روش آب نشان داد

را  اهیفاکتورهای رشد گ هیکل اری،یآب آب زانیم مارینبود؛ اما ت

در  یآب مصرف نیانگیم قرار داد. ریتحت تأث داریبه صورت معن

 ارییدرصد آب 11 کامل و ارییدرصد آب 71 کامل، ارییآب ماریت

وری و بهره 2730و  3101، 2273 برابر با بیکامل به ترت

بدست  کیلوگرم بر مترمکعب 17/1تا  31/0مصرف آب در دامنه 

(. در تحقیق Keykhaei and Ganjikhorramdel, 2016آمد )

 ،یباران ؛ارییسه نوع سامانه آبانجام شده در شهر همدان اثرات 

ای بر چندین رقم گندم مورد بررسی ی )تیپ( و جویچها قطره

از نظر عملکرد  ارقام نیتفاوت بنشان داد  جینتاقرار گرفت. 

 ارییروش آب در ارییمصرف آب آبوری نبود. مقدار بهره داریمعن

مؤثر( به  ی)بدون در نظر گرفتن بارندگ ایچهیو جو یباران پ،یت

 بود یواحد آب مصرف به ازای لوگرمیک 13/0و  1/1، 1/1 بیترت

Ghadami Firouzabadi et al., 2017)). پژوهش دیگر  جینتا

در منطقه  کاربردی گندمآب  وریبهره هنیبه رینشان داد مقاد

 زانیبا در نظر گرفتن م منابع آب، تیمحدود طیمشهد و در شرا

کل آب کاربردی به  رییمنطقه، با بکارگ نیا در مؤثر یبارندگ

 1/1 برابر اری،یآبکم تیریو با اعمال مد متریلیم 220ه انداز

 Nakhjavanimoghaddam etباشد میبر مترمکعب  لوگرمیک

al., 2017) .)32/1وری مصرف آب در کشور بهره ، متوسطراًیاخ 

سال اخیر  11کیلوگرم بر مترمکعب و رشد سالیانه آن در 

 ,.Abbasi et alکیلوگرم بر مترمکعب گزارش شده است ) 021/0

2017.) 

با هدف  ای است که پروژهمقاله حاضر برگرفته از نتایج 

های زراعی وری مصرف آب گندم تحت مدیریتتعیین بهره

و همچنین به منظور  های متفاوت آبیاری امانهمختلف و در س

مقایسه میزان مصرف آب آبیاری با نیاز آبی محاسبه شده برای 

 گندم )اعداد موجود در سند ملی آب( انجام شده است. 



 021 ...های آبياریهوری مصرف آب در سامانسالمتی و همكاران: تعيين بهره 

 هامواد و روش
آب  نییبه منظور تعاست،  یدانمیپژوهش  ککه یپروژه  نیا

شهرستان سطح در تحت مدیریت کشاورزان  گندم یمصرف

 از مزارع مزرعه 21 صورت که در تعداد نیشد. بد بهبهان اجرا

 هبدون دخالت در برنام) گندم ی، حجم آب مصرفکشاورزان

شامل مشخصات و  هیشد. اطالعات پای رگیاندازه (آنها یاریآب

با استفاده از  یاریخاک و آب آب ECمزرعه، بافت خاک،  تیموقع

مزارع ی شد. منابع آب نییه تعاز آب و خاک مزرع بردارینمونه

 ،یاریکه عوامل مختلف از جمله روش آب ندانتخاب شد یطور

را پوشش دهند. حجم آب  یاریآب آب تیفیبافت خاک و ک

با  یفصل زراع کیدر طول  یهر منبع آب ریز گندم یمصرف

در شد.  نییو زمان کارکرد آن تع یمنبع آب یدب یرگیاندازه

مزارع مورد مطالعه در شهرستان ( موقعیت مکانی 1شکل )

 بهبهان نشان داده شده است.

 

 
 

 . پراکندگی مزارع مورد مطالعه در شهرستان بهبهان3شكل 

 

از  یخروج یابتدا مقدار دب ،یحجم آب مصرف نییتع برای

 یرگیکنتور اندازهو یا  فلوم لهیوس هب ،انتخاب شده یمنبع آب

 یاریمنبع آب آب ،یاریمزارع شامل روش آب هاییژگی. وشد

 قیدق تیموقع ،(ی(، نوع شبکه )مدرن، سنتینیرزمیز ،ی)سطح

بافت خاک مزارع،  ،کشت محصول ریسطح ز ،GPSبا  یمکان

ی و رگیاندازه ،مورد استفاده یاریخاک و آب آب یکیالکتر تیهدا

به روش  1331-1331سال زراعی مؤثر  یبارندگ. گردید ثبت

SCS  روز شده در واقع محاسبه منظور از سند به. گردیدبرآورد

نیاز آبی  برآوردباشد. می ثمانتی -منخالص به روش پن یآب ازین

پارامترهای دمای حداقل و حداکثر، رطوبت حداقل استفاده از با 

 ستگاهیار و حداکثر، حداکثر ساعات آفتابی و سرعت باد د

و  1331تا سال  1381ی سینوپتیک بهبهان از سال هواشناس

 یرگیاندازه ری. مقادانجام شد ETCalculatorافزار استفاده از نرم

. عملکرد گردید سهیمقا یسند مل ریمقاد با یشده آب مصرف

با مشاهده فاکتورهای فروش و  زین یفصل زراع انیمحصول در پا

ها تحت مطالعه بود، بردارانی که مزارع آنهای باسکول بهرهبرگه

. آب ندشد سهیو مقامزارع محاسبه مصرف آب  وریو بهرهتعیین 

فائو  هیمزارع مورد مطالعه بر اساس نشر ییآبشو یبرا ازیمورد ن

 :شدبرآورد  ریاز رابطه ز یو باران یسطح یاریدر آب 23

 LR=ECw /(5ECe-ECw)          ( 1)رابطه 

 ،یاریآب آب یکیالکتر تیهداECw (dS/m )در آن،  که

ECe (dS/m آستانه تحمل ) محصول است. آستانه به شوری

محصوالت مورد مطالعه  یکاهش عملکرد برا درصد 10تحمل با 

درصد  10آستانه تحمل با  .ه استاستخراج شد 23فائو  هیاز نشر

بر متر توسط فائو  منسیز یدس 2/7 گندم یکاهش عملکرد برا

با استفاده برای محاسبه راندمان کاربرد ابتدا  گزارش شده است.

 ETCalculatorافزار ساله هواشناسی و نرم 10از میانگین آمار 

نیاز آبی هر مزرعه از زمان کاشت تا برداشت محاسبه و بارندگی 

 ییآبشو ازین( 1نیز در نظر گرفته شد. با استفاده از فرمول ) مؤثر

ر حسب درصد محاسبه گردید و سپس با در نظر گرفتن نیاز ب

متر محاسبه شد. نیاز آبشویی بر حسب میلیآبی برای هر مزرعه، 

از نیاز آبی محاسبه شده و اضافه  مؤثرباکم نمودن بارندگی 

نمودن نیاز آبشویی به آن و تقسیم نمودن حاصل بر مقدار حجم 

، 100نمودن در عدد آب مصرفی در هر مزرعه و در انتها ضرب 

راندمان کاربرد بر حسب درصد محاسبه شد. برای مقایسه آماری 

های گیری و محاسبه شده در مزرعه در سامانهنتایج اندازه

( استفاده شد. مقادیر t-Testمختلف آبیاری از آزمون تی )

Tخروجی آزمون تی دو مقدار آماره 
هستند. اگر  2بحرانی Tو  1

تر باشد، نتیجه بحرانی کوچک Tاز  Tه قدرمطلق مقادیر آمار

گیری شده در دو معنی بودن اختالف مقادیر اندازهآزمون بی

گیری شده،  دهند وگرنه مقادیر اندازهسامانه آبیاری را نشان می

                                                                                             
1. T statistic 
2. T critical 
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دار خواهند داشت. همچنین برای مقایسه آماری اختالف معنی

ای هگیری و محاسبه شده در مزرعه در سامانهنتایج اندازه

مختلف آبیاری از ضرایب همبستگی پیرسون برای پارامترهای 

گیری یا محاسبه شده استفاده گردید. بدین منظور ضرایب اندازه

همبستگی بر اساس تعداد مزارعی که مورد ارزیابی قرار گرفتند 

درصد  1و  1دار بودن روند تغییرات در سطوح  یمعنو بر اساس 

بودن این روند، این بررسی و تجزیه و تحلیل  سو ناهمو هم سو یا 

 برای پارامترهای مختلف انجام پذیرفت.

 نتايج و بحث 
مزرعه در نقاط مختلف شهرستان بهبهان انتخاب  21تعداد 

مزرعه در بخش  8مزرعه در بخش حومه و مرکزی،  3شدند. 

مزرعه در بخش زیدون انتخاب شدند. ارتفاع از  2دودانگه و 

متر ختم شد. سطح  377متر شروع شده و به  71ز سطح دریا ا

مزرعه از  1هکتار متغیر بود.  3/33تا  1/0زیرکشت مزارع از 

مزرعه از  1مزرعه از رودخانه مارون،  8رودخانه خیرآباد، 

مزرعه از  1مزرعه از چشمه و  2مزرعه از چاه،  2رودخانه زهره، 

مزرعه به  11زمان استفاده نمودند، صورت همچاه و چشمه به

و آب  مزرعه با استفاده از چاه 1شدند و روش مدرن آبیاری می

ی مزرعه 8رودخانه و چشمه به روش سنتی آبیاری شدند. تعداد 

شدند. مزرعه به روش سطحی آبیاری  13گندم به روش بارانی و 

-در سه مزرعه به دلیل ارقام مختلف کشت شده و تاریخ کشت

رداشت مختلف، هر مزرعه به دو یا های بهای گوناگون و زمان

( 3و  2، 1سه بخش تقسیم شد. مزرعه اول به سه بخش )مزارع 

 22و ) (21و  20و دو مزرعه دیگر هر کدام به دو بخش )مزارع 

 لیتر بر ثانیه، 11/31تا  17/1( تقسیم شدند. مقادیر دبی از 21 و

(، شوری آب آبیاری dS/m) 31/7تا  11/0شوری خاک مزارع از 

(، دبی مورد استفاده در مزارع نیز از dS/m) 37/2تا  77/0نیز از 

 7/111تا  0/22(، عمق آب آبیاری از lit/s) 11/31تا  82/1

نوبت و نیاز آبشویی در  20تا  3های آبیاری از متر، نوبتمیلی

 (.1درصد متغیر بود )جدول  1/11تا  1/2تمام مزارع از 

های آبیاری سامانه میانگین عملکرد گندم در مزارع با

کیلوگرم  1/3701بارانی و سطحی در شهرستان بهبهان معادل 

ترین عملکرد در مزارع آبیاری ترین و بیشدر هکتار بود. بین کم

درصد اختالف وجود  81/23و  00/10 بیبه ترتبارانی و سطحی 

ترین عملکرد در مزارع ترین و کمداشت. اختالف زیاد بین بیش

اری بارانی نسبت به مزارع آبیاری سطحی شاید به با سامانه آبی

دلیل رعایت نمودن تاریخ کاشت در بعضی مزارع و عدم رعایت 

زیرا که رعایت تاریخ ؛ تاریخ کاشت در بعضی دیگر از مزارع باشد

بوده و  مؤثرکاشت در نمایان شدن حداکثر عملکرد محصول 

ترین  عدم رعایت آن نیز موجب شده تا کاهش عملکرد، اصلی

واکنش گیاه به این اصل مهم باشد. الزم به ذکر است که مزارع 

آبیاری بارانی در کشت قبل از گندم، عمدتاً زیر کشت ذرت بوده 

ای برداشت شدند. از آنجایی تر این مزارع به صورت دانهکه بیش

های دی ای در منطقه بهبهان عمدتاً به ماهکه برداشت ذرت دانه

تاریخ  که نیاشود و با توجه به موکول می هما بهمنو بعضاً به 

آذر پیشنهاد  11آبان تا  11کاشت مناسب گندم در خوزستان از 

ماه و یا اوایل بهمن منجر گردیده است، لذا کاشت گندم در دی

گردیده تا دوره رشد گندم کوتاه شده و گندم فرصت کافی برای 

شد و این رسیدن به حداکثر پتانسیل تولید خود را نداشته با

موجبات کاهش عملکرد محصول را فراهم نموده  متعاقباً مسئله

وری مصرف آب گندم در مزارع با سامانه است. میانگین بهره

 88/0آبیاری بارانی و سطحی در شهرستان بهبهان معادل 

وری مصرف آب در تمام کیلوگرم بر مترمکعب بود. میانگین بهره

ر مترمکعب در نوسان بود. کیلوگرم ب 23/1تا  33/0مزارع از 

 2/81میانگین راندمان کاربرد گندم در شهرستان بهبهان معادل 

تا  72/22درصد بود. میانگین راندمان کاربرد در تمام مزارع از 

(. میانگین حجم آب مصرفی 1درصد متغیر بود )جدول  7/33

 7/2182های آبیاری بارانی و سطحی معادل گندم در سامانه

 8817تا  2821کتار بود که در تمام مزارع از مترمکعب در ه

(. میانگین نیاز 1مترمکعب در هکتار در نوسان بود )شکل 

های آبیاری بارانی و سطحی در آبشویی گندم در سامانه

متر بود. میانگین عمق آب میلی 1/30شهرستان بهبهان معادل 

 1/32و  3/33 بیبه ترتآبیاری در مزارع آبیاری سطحی و بارانی 

ترین عمق آب آبیاری در مزارع ترین و بیشمتر بودند. کممیلی

گیری شد. متر اندازهمیلی 7/13و  22 بیبه ترتآبیاری بارانی 

ها و میزان شوری آب پاشنوع بافت خاک، سرعت پاشش آب

ترین و بوده است. کم مؤثرها در این اختالف عمق آبیاری چاه

و  7 بیبه ترتهای آبیاری در مزارع آبیاری بارانی ترین نوبتبیش

نوبت  11و  3 بیبه ترتنوبت و در مزارع آبیاری سطحی  20

تر عمق آب آبیاری در سامانه گیری شدند. اختالف کماندازه

تری آبیاری بارانی به دلیل نوع سامانه و حجم آب مصرفی کم

. شده است است که در این سامانه نسبت به سطحی انجام

میانگین نیاز آبی گندم بر اساس سند ملی آب و سند به روز 

به های آبیاری بارانی و سطحی در شهرستان شده در سامانه

متر بودند. میانگین نیاز آبی گندم میلی 0/211و  2/283 بیترت

به بر اساس سند ملی آب و سند به روز شده در تمام مزارع 

متر در میلی 0/117ا ت 2/373و از  0/111تا  0/213از  بیترت

روز شده در مزارع ترین نیاز آبی بهترین و بیشنوسان بود. کم

و در مزارع آبیاری  0/117و  2/373 بیبه ترتآبیاری بارانی 
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متر محاسبه شدند. بین میلی 7/237و  2/381 بیبه ترتسطحی 

روز شده در مزارع آبیاری بارانی ترین نیاز آبی بهترین و بیشکم

درصد اختالف وجود  11/11و  73/27 بیبه ترت و سطحی

روز شده در سامانه آبیاری تر نیاز آبی بهداشت. اختالف بیش

های متفاوتی بود که در مزارع زیر تاریخ کاشت لیبه دلبارانی 

عبارت پوشش این سامانه نسبت به سامانه دیگر ثبت شد. به

ود که در های رشد متفاوتی بدیگر این اختالف مربوط به دوره

های متنوع مشاهده شد مزارع آبیاری بارانی به دلیل تاریخ کشت

(. طول دوره رشد گندم در 2)نسبت به آبیاری سطحی( )شکل 

-ترین و بیشروز در نوسان بود. کم 181تا  121تمام مزارع از 

و  121 بیبه ترتترین طول دوره رشد در مزارع آبیاری بارانی 

روز  181و  122 بیبه ترتی سطحی روز و در مزارع آبیار 118

تر طول دوره رشد در سامانه گیری شدند. اختالف کماندازه

تر نسبت به های مناسبآبیاری سطحی به دلیل تاریخ کشت

به عبارت دیگر این اختالف به خاطر  .مزارع با سامانه بارانی بود

از تاریخ  متأثرتفاوت در طول دوره رشد مزارع بود که خود 

 (.1تفاوت بوده است )جدول کاشت م
روز شده و سند ملی در سامانه میانگین نیاز آبی سند به

و در مزارع با سامانه  1/287و  7/222 بیبه ترتآبیاری سطحی 
بدست آمد. مقادیر نیاز  277و  2/270 بیبه ترتآبیاری بارانی 

دهند که اعداد محاسبه شده در سند آبی دو سند نشان می
ر دو سامانه آبیاری نسبت به سامانه متناظر آن شده در ه روز به

دهد که نیاز آبی گندم تر است و این نشان میدر سند ملی کم
(. 2تر است )شکل در منطقه بهبهان نسبت به سند ملی کم

شده در آبیاری سطحی  روز بهتر سند ملی با سند اختالف بیش
ر دهد در صورتی که تاریخ کاشت رعایت شود مقادینشان می

شده کاهش خواهد یافت. در  روز بهنیاز آبی نیز بر اساس سند 
ی تر مزارع در دامنههای آبیاری سطحی، بیشسامانه

ی از نظر زمان کاشت قرار داشتند و همین امر در تر قبول قابل
در  مسئلهبوده است. عکس این  مؤثرترتر نیاز آبی کاهش بیش

های بارانی دیده شد. لذا عدم رعایت تاریخ کاشت که سامانه
 توأماًشده گردیده است  روز بهمنجر به افزایش نیاز آبی در سند 

شده با سند ملی شده  روز بهموجب کاهش اختالف نیاز آبی سند 
ترین حجم آب مصرفی در مزارع گندم در سامانه است. بیش

 به ثبتر مترمکعب در هکتا 2333آبیاری سطحی به میزان 
 3812رسید. میانگین حجم آب مصرفی در مزارع بارانی 

ی بعدی قرار داشت. میانگین مترمکعب در هکتار بود که در رده
حجم آب مصرفی گندم در مزارعی که از منابع آب سطحی 

مترمکعب در هکتار بود. این میزان در  3323کردند، استفاده می
 2103 کردند یمه مزارعی که از منابع آب زیرسطحی استفاد

(. حجم آب مصرفی 2گیری شد )شکل مترمکعب بر هکتار اندازه
تا  2821شدند، از  در مزارعی که از منابع آب سطحی آبیاری می

مترمکعب در هکتار و در مزارعی که از منابع آب  2812
مترمکعب در  8817تا  2882کردند، از زیرسطحی استفاده می

انگین حجم آب مصرفی گندم در (. می2هکتار متغیر بود )شکل 
 3371کردند، مزارعی که از آب رودخانه خیرآباد استفاده می

گیری شد. این میزان در مزارعی که از مترمکعب در هکتار اندازه
و  2117 بیبه ترتکردند چاه و از رودخانه مارون استفاده می

گیری شد. همچنین این میزان مترمکعب بر هکتار اندازه 2011
به کردند و رودخانه زهره استفاده می زارعی که از چشمهدر م

 مترمکعب در هکتار بود. 2821و  2121 بیترت
 2121ها به میزان باالترین مصرف آب در چشمه

های بعدی به مزارعی که رسید و رده به ثبتمترمکعب در هکتار 
های مارون و خیرآباد و رودخانه زهره استفاده ها، رودخانهاز چاه

نمودند اختصاص پیدا کرد. بدیهی است که زیاد بودن میزان می
 ریتأث یبتر مصرف کردن آب چشمه و رایگان بودن آب در بیش

نبوده است. البته پایین بودن مصرف در مزارعی که از رودخانه 
کردند، عمدتاً به این دلیل بود که اکثر مزارع خیرآباد استفاده می

ی بعدی که به همچنین رده شدند وبه صورت بارانی آبیاری 
رودخانه مارون مربوط است، شامل مزارعی بود که به روش 
سطحی آبیاری گردیدند و تحت کنترل شبکه آبیاری و زهکشی 

کردند. هر چند میزان آب دریافتی در هر مارون آب دریافت 
نوبت آبیاری سطحی باال بود ولی مدیریتی که از طریق سازمان 

ای بود شش شبکه مارون اعمال شد به گونهآب در مزارع زیر پو
نوبت، تجاوز  1و به ندرت از  2و یا  3های آبیاری از که نوبت

کرد. لذا، این نوع اعمال مدیریت در کاهش مصرف آب می
نبوده است. حجم آب مصرفی در منابع مختلف آبی  ریتأث یب

ترین حجم آب مصرفی در ترین و بیشمتغیر بود. بین کم
ها ها و چشمههای خیرآباد، مارون، چاهه از رودخانهمزارعی ک

 71/10و  22/17، 71/32، 72/27 بیبه ترتاستفاده نمودند 
-ترین و کمدرصد اختالف وجود داشت. اختالف کم بین بیش

های ترین حجم آب مصرفی در مزارع زیر پوشش رودخانه
نه تر مزارع از ساماخیرآباد و مارون به این دلیل بود که بیش

نمودند. مزارعی که آبیاری آبیاری بارانی و یا سطحی استفاده 
ها متعدد بود. ولی های آبیاری آنبارانی داشتند هر چند نوبت

میزان آب مصرفی در هر نوبت کم بود و در مزارعی که به صورت 
شدند با توجه به اعمال مدیریت مصرف آب از سطحی آبیاری 

ی آبیاری کاهش پیدا کرد. در هاطرف سازمان آب، تعداد نوبت
های آبیاری ها، هم نوبتحالی که در مزارع زیر پوشش چاه

تر بود و هم میزان آب استحصالی در هر نوبت آبیاری از متنوع
 (.1ها تفاوت داشت )جدول یک چاه با دیگر چاه
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 های آبياری بارانی و سطحیگندم در سامانه کشت ريزمشخصات مزارع  .3جدول 

شماره 

 مزرعه

روش 

 آبیاری

 ( بر اساسمتریلی)م یآب ازین
حجم کل آب 

مصرفی 

(m3/ha) 

 ازین

یی آبشو

(mm) 

راندمان 

 کاربرد )%(

طول دوره 

رشد 

 )روز(

عملکرد 

 محصول
kg/ha 

 یور بهره

 مصرف آب

(kg/m3) 
 یمل سند

روز سند به

 شده

 )پنمن مانتیث(

 31/0 2778 111 1/18 2/21 1011 3/210 0/280 سطحی 1

 02/1 2222 128 1/88 1/21 2121 3/213 0/212 سطحی 2

 08/1 2123 122 1/33 3/21 3182 8/211 0/213 سطحی 3

 31/0 2130 172 3/31 8/22 2883 3/331 0/280 سطحی 2

 23/1 2000 173 8/10 0/37 2821 2/381 0/280 سطحی 1

 33/0 3100 181 7/22 0/10 8817 7/381 0/280 سطحی 1

 71/0 2383 113 2/81 3/22 2030 0/272 0/231 سطحی 7

 02/1 1102 111 2/13 8/21 2812 2/213 0/231 سطحی 8

 81/0 3221 111 0/81 7/20 3878 1/221 0/238 سطحی 3

 17/0 2321 172 3/11 2/21 2110 3/211 0/111 سطحی 10

 88/0 3008 110 7/33 2/21 3213 3/212 0/231 سطحی 11

 31/0 3320 112 3/31 0/21 3323 1/221 0/238 سطحی 12

 12/1 2100 128 0/77 0/20 3813 0/221 0/283 سطحی 13

 12/0 3121 112 1/72 0/22 2711 1/213 0/237 سطحی 12

 11/0 2321 123 1/31 1/37 2313 7/237 0/232 سطحی 11

 77/0 3100 122 2/33 7/27 2237 0/117 0/231 بارانی 11

 73/0 3200 121 3/83 2/21 2211 1/232 0/273 بارانی 17

 18/1 3371 121 7/31 2/22 3201 1/217 0/271 بارانی 18

 73/0 3071 122 1/38 1/10 3713 7/227 0/231 بارانی 13

 83/0 3100 121 1/32 2/21 2011 1/232 0/280 بارانی 20

 31/0 3238 121 1/38 1/21 3718 1/277 0/277 بارانی 21

 70/0 3002 121 3/81 2/21 2173 7/270 0/230 بارانی 22

 11/0 2000 123 1/38 1/22 2882 2/373 0/271 بارانی 23

 11/1 1000 118 2/30 7/10 2211 7/101 0/217 بارانی 22

 23/1 1000 112 8/37 8/10 3330 2/103 0/213 بارانی 21

 

 
 های مورد مطالعه در دو سامانه آبياری بارانی و سطحی. مقايسه برخی از شاخص2شكل 

 

 (t-Test) آزمون تی

نتایج مقایسه میانگین عملکرد دو سامانه آبیاری در آزمون تی 

(t-Test نشان داد دو سامانه بارانی و سطحی )با  بیبه ترت

کیلوگرم در هکتار اختالف  3731و  3172عملکردهای 

ی آب آبیاری در دو سامانه ور بهرهی با هم نداشتند. دار یمعن

ی با هم نداشتند. سامانه بارانی دار یمعنبارانی و سطحی اختالف 

درصد، دارای باالترین راندمان  3/33راندمان کاربرد با متوسط 

ی ی با سامانه سطحدار یمعنکاربرد بوده و از این لحاظ اختالف 

درصد داشت. سامانه سطحی با طول دوره  03/73با مقدار 

ترین طول دوره رشد بوده و روز، دارای بیش 118 رشدی معادل
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روز داشت.  137 ی با سامانه بارانی به میزاندار یمعناختالف 

مترمکعب  7/2338 سامانه سطحی با حجم آب مصرفی معادل

ختصاص داد ترین حجم آب مصرفی را به خود ابر هکتار، بیش

مترمکعب بر  1/3813ولی این اختالف با سامانه بارانی به میزان 

ترین متر، بیشمیلی 3/33دار نبود. سامانه سطحی با هکتار معنی

ی دار یمعناختصاص داد و اختالف  به خودی را اریعمق آب آب

متر داشت. ارتفاع از میلی 1/32با سامانه بارانی با عمق آبیاری 

و  7/331 بیبه ترتهای بارانی و سطحی سامانهسطح دریا در 

(. بین 2ی با هم داشتند )جدول دار یمعنمتر اختالف  1/217

روز شده در دو سامانه سطحی و بارانی اختالف مقادیر سند به

ی مشاهده نشد. نیاز آبی برآورد شده برای تمام مزارع دار یمعن

و  2/283برابر شده به ترتیب  روز بهآزمایشی مطابق اسناد ملی و 

متر محاسبه شدند که این دو میانگین با هم میلی 0/211

 روز بهتوان ادعا نمود که سند ی داشتند. لذا میدار یمعناختالف 

تواند موجب شده با برآورد کمتر نیاز آبی گندم در بهبهان می

(. نتایج 3کاهش مصرف آب در شهرستان بهبهان گردد )جدول 

 ز منابع آبی مختلف در آزمون تی ا مقایسه حجم آب مصرفی

(t-Test نشان داد که مصرف آب در سه منبع آبی مختلف، دو )

ی نشان ندادند. میانگین مقدار دار یمعنبه دو با هم اختالف 

 بیبه ترتها های مارون، خیرآباد و چاهمصرف آب از رودخانه

مترمکعب بر هکتار بود.  0/2117و  2/3371، 3/2011معادل 

از منابع آب سطحی و  ایسه میانگین حجم آب مصرفینتایج مق

زیرسطحی در آزمون تی نشان داد که دو منبع آب مذکور با هم 

ی داشتند. میانگین حجم آب مصرفی از منابع دار یمعناختالف 

 7/2102و از منابع زیرسطحی برابر  1/3323آب سطحی 

 (.2مترمکعب بر هکتار بود )جدول 
 

 (t-Testگيری و محاسبه شده در آزمون تی )های اندازه. نتايج مقايسه ميانگين شاخص2جدول 

 بحرانی T آماری T سطحی بارانی تیمار بحرانی T آماری T سطحی بارانی تیمار

 1/3813 7/2338 387/1- 121/2 (m3/haحجم آب مصرفی) 3172 3731 118/0- 121/2 (kg/ha) عملکرد

 121/2 112/8 33/1 10/12 نوبت آبیاری 831/0 871/0 211/0- 121/2 (kg/m3وری مصرف آب)بهره

 1/32 3/33 377/1- 121/2 (mmعمق آب آبیاری ) 121/2 137/3 0/73 3/33 راندمان کاربرد )%(

 0/28 2/31 871/0 121/2 (mmنیاز آبشویی ) 121/2 -373/0 2/7 2/1 نیاز آبشویی )%(

 3/277 1/287 871/1- 121/2 (mmسند ملی ) 121/2 -201/2 3/118 1/131 طول دوره رشد )روز(

2/270 (mmروز شده )سند به 121/2 311/2 1/217 7/331 ارتفاع از سطح دریا )متر(  7/222 832/1 121/2 

 
 (t-Testروز شده و سند ملی در آزمون تی ). نتايج مقايسه سند به1جدول 

   سطحی  بارانی

 بحرانی T آماری T (mm) یسند مل (mm) روز شدهسند به آماری T (mm) یسند مل (mm) روز شدهسند به

2/270  3/277 711/0- 7/222 1/287 887/2- 121/2 

 

 (t-Test. نتايج مقايسه ميانگين منابع آبی و نياز آبی در آزمون تی )9جدول 

منابع آب 

(m3/ha) 

رودخانه 

 مارون
 آماری T چاه

رودخانه 

 مارون

رودخانه 

 خیرآباد
T آماری 

رودخانه 

 خیرآباد
 بحرانی T آماری T چاه

3/2011 0/2117 101/1- 3/2011 2/3371 230/0 2/3371 0/2117 332/0- 212/2 

منابع آب 

(m3/ha) 

منابع آب 

 سطحی

منابع آب 

 زیرسطحی
T آماری T نیاز آّبی   بحرانی

(mm) 

 یسند مل

سند 

 روز به

 شده

T آماری T بحرانی 

1/3323 7/2102 211/2- 081/2  2/283 3/212 327/3 020/2 

 

محاسبه ضرايب همبستگی پيرسون برخی از پارامترهای 

 گيری و محاسبه شدهاندازه

روند تغییرات حجم آب مصرفی با روند تغییرات شاخص  -1

و  راستا هم ریغوری مصرف آب روندی و بهره راندمان کاربرد

دهد. به عبارت دیگر درصد را نشان می 1در سطح  دار یمعن

با افزایش حجم آب مصرفی این دو شاخص سیر کاهشی 

نشان دادند. ولی تغییرات حجم آب مصرفی با طول دوره 

بود. به عبارت دیگر  دار یمعندرصد  1رشد گندم در سطح 

د گندم میزان حجم آب مصرفی افزایش با افزایش دوره رش
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 (.1خواهد یافت )جدول 

تغییرات شاخص ارتفاع از سطح دریا با روند تغییرات  - 2

شده در سطح  روز بهشاخص راندمان کاربرد و نیاز آبی سند 

ی در حالباشند. این راستا میبوده و هم دار یمعندرصد  1

با  است که روند تغییرات شاخص ارتفاع از سطح دریا

های نیاز آبشویی، طول دوره رشد، شوری تغییرات شاخص

درصد و با شاخص طول دوره  1خاک و شوری آب در سطح 

راستا نبودند. به بوده و هم دار یمعندرصد  1رشد در سطح 

عبارت دیگر با افزایش ارتفاع از سطح دریا، راندمان کاربرد و 

معنی  گیرند. این بداننیاز آبی سیر صعودی به خود می

است که افزایش ارتفاع از سطح دریا موجب گردیده تا از 

حداکثر آب داده شده به گیاه استفاده شود و از طرفی دیگر 

 ی کاهش یابد.آبکاهش ارتفاع موجب گردیده تا نیاز 

روند تغییرات عملکرد گندم با روند تغییرات نیاز آبی بر  -3

لی روند بوده و دار یمعندرصد  1اساس سند ملی در سطح 

عبارت راستا نیستند. بهتغییرات عملکرد با این شاخص هم

بی کاهش پیدا کرده است. آدیگر با افزایش عملکرد، نیاز 

روند تغییرات راندمان کاربرد با روند تغییرات طول دوره 

درصد و با تغییرات نیاز آبشویی، نیاز آبی  1رشد در سطح 

درصد  1طح شده و شوری آب در س روز بهبر اساس سند 

بوده است. ولی روند تغییرات راندمان کاربرد با  دار یمعن

راستا بوده شده هم روز بهتغییرات نیاز آبی بر اساس سند 

ولی این روند تغییرات با نیاز آبشویی و شوری آب و طول 

 (.1باشد )جدول می راستا نا همدوره رشد گندم 

فزایش یافته است با کاهش طول دوره رشد، راندمان کاربرد ا - 2

خصوص در مزارع آبیاری بارانی که کشت که این تغییرات به

و  ماه یدای در ها به دلیل عقب افتادن برداشت ذرت دانهآن

طوری که دیر کاشتن یا بهمن انجام شدند، محرزتر بود. به

موجب کاهش دوره رشد گندم شده و این روند کاهش  عمالً

 دار یمعنمان کاربرد تغییراتی دوره رشد با روند افزایش راند

 (.1دهد )جدول را نشان می

های نیاز روند تغییرات نیاز آبشویی با روند تغییرات شاخص - 1

شده، شوری خاک، شوری آب و  روز بهآبی بر اساس سند 

درصد  1ی در سطح دار یمعندبی مورد استفاده تغییرات 

ات شوری داشتند. روند تغییرات نیاز آبشویی با روند تغییر

راستا بود. ولی روند تغییرات نیاز آبشویی با آب و خاک هم

روز شده های نیاز آبی بر اساس سند بهروند تغییرات شاخص

به عبارت ؛ بودند راستا نا همو دبی مورد استفاده در مزرعه 

دیگر با افزایش شوری آب و خاک، نیاز آبشویی نیز افزایش 

 (.1)جدول  یابد.می

های آبیاری با روند تغییرات عمق آب شاخص نوبت تغییرات - 1

شده در  روز بهی، نیاز آبی بر اساس سند ملی سند اریآب

و با طول دوره رشد گندم نیاز آبی  دار یمعندرصد  1سطح 

بودند.  دار یمعندرصد  1شده در سطح  روز بهبر اساس سند 

 روز بههای آبیاری با نیاز آبی بر اساس سند تغییرات نوبت

راستا بود. ولی با سو و همطول دوره رشد گندم هم شده و

-سو بود. هر چه تعداد نوبتی ناهماریآبتغییرات عمق آب 

-تر شده عمق آب آبیاری کاهش پیدا میهای آبیاری بیش

کند. درست مثل حالتی که در آبیاری بارانی و یا سطحی 

-ا کمهای آبیاری بترین نوبتطوری که بیشافتد بهاتفاق می

ها در آبیاری بارانی بوده و برعکس این حالت در ترین عمق

آبیاری سطحی اتفاق افتاد. بدیهی است با افزایش طول دوره 

 رشد گندم، نیاز آبی بر اساس سند ملی افزایش پیدا کرد.

روند تغییرات عمق آب آبیاری با تغییرات نیاز آبی بر اساس  - 7

وده و روند تغییرات ب دار یمعندرصد  1سند ملی در سطح 

به عبارت دیگر افزایش عمق آب آبیاری در ؛ سو بودندهم

آبیاری سطحی با میزان افزایش نیاز آبی بر اساس سند ملی 

 (.1)جدول داری داشته است تغییرات معنی

روند تغییرات شوری خاک با روند تغییرات شوری آب در  - 8

بیان دیگر هراستا بوده است. بو هم دار یمعندرصد  1سطح 

ها زیاد بود، آب مصرفی این مزارعی که شوری خاک آن

 (.1)جدول مزارع نیز بیشتر بود 

وری مصرف آب گندم در شهرستان بهبهان میانگین بهره

وری با میانگین بهرهبر مترمکعب  لوگرمیک 88/0با متوسط 

در استان Heydari (2011 )مصرف آب گزارش شده توسط 

تفاوت داشت. بر مترمکعب  لوگرمیک 73/0خوزستان به میزان 

وری مصرف آب گندم در این تحقیق تطابق خوبی میانگین بهره

( با 2004) Zwart and Bastiaansenبا مقدار گزارش شده توسط 

وری کیلوگرم بر مترمکعب داشت. میانگین بهره 03/1مقدار 

انگین محاسبه شده توسط مصرف آب در شهرستان بهبهان از می

Abasalan et al. (2010بیش ) مسئلهتر بود که شاید دلیل این 

برای  فشار تحتهای تر سامانهافزایش عملکرد و گسترش بیش

-کشت گندم در چند سال اخیر باشد که منجر به افزایش بهره

های قبل در نسبت به سال 1331وری مصرف آب گندم در سال 

وری مصرف آب در مچنین میزان بهرهخوزستان شده است. ه

Haghighati (2013 ،)آبیاری بارانی در شهرکرد که توسط 

Keykhaei and Ganjikhorramdel, (2016 ) وGhadami 

Firouzabadi et al. (2017 ) محاسبه شده با میزان مشابه آن در

وری شهرستان بهبهان تطابق قابل قبولی داشت. دامنه بهره

توسط ای که دم در شهرستان بهبهان با دامنهمصرف آب برای گن
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et al. Asadi (2001) خوانی و تطابق نسبتاً گیری شده بود، هماندازه

وری مصرف آب در خوبی داشتند. میانگین حجم آب مصرفی و بهره

 32/0مترمکعب بر هکتار و  7/2182با  بیبه ترتشهرستان بهبهان 

وری مصرف آب کیلوگرم بر مترمکعب با مقدار آب کاربردی و بهره

خوانی قابل هم Nakhjavanimoghaddam et al. (2017)در تحقیق 

 توجهی دارد.
 

 و بارانی های آبياری سطحیگيری شده در سامانهههای اندازپيرسون محاسبه شده برای شاخص همبستگی بضري .8جدول 
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21 n = 

1=%2033/0  

1=%1208/0  

 (m3/ha)یحجم آب مصرف 1 -3313/0 -1231/0** 1123/0 -7101/0** 3310/0 0103/0 3310/0 0233/0 -0711/0 2110/0* -1318/0 3737/0 -3013/0

 )متر(ایارتفاع از سطح در  1 2212/0 1713/0 1172/0** -1111/0** 3123/0 -1778/0 0-/0780 7281/0** -1023/0* -1112/0** -1280/0** 3812/0

**1173/0  2383/0  3302/0-  3100/0-  0332/0  2133/0-  *2271/0-  0073/0-  0810/0  1127/0-  3211/0-  (kg/m3وری مصرف آب )بهره   1 

 (kg/haعملکرد )    1 -2212/0 0-/1313 1202/0 -0113/0 -2133/0* 1210/0 3113/0 0-/3323 -1333/0 1280/0

 راندمان کاربرد )%(     1 -2331/0* 2810/0 -3781/0 -1782/0 1110/0* -7123/0** -0311/0 -2277/0 * 1872/0

 )%( ییآبشو ازین      1 -0733/0 -0133/0 -1313/0 -1212/0** 2373/0 1377/0** 3332/0** -1221/0**

 یاریآب یها نوبت       1 -7822/0** -1132/0** 2210/0* -2271/0* -0222/0 -0780/0 1320/0

 (mm) یاریعمق آب آب        1 1332/0** -1371/0 3712/0 -2311/0 0181/0- -0180/0

 (mm) یسند مل         1 -0203/0 1212/0 -0113/0 -1331/0 0081/0

 (mmروز شده ) سند به          1 -3831/0 -2101/0* -1221/0** 1780/0

 طول دوره رشد )روز(           1 -1211/0 2218/0 -1122/0

 (dS/mخاک ) یشور            1 1273/0** -3711/0

 (dS/mآب ) یشور             1 -1273/0**

 (هیبر ثان تری)ل یدب              1

 

 یريگ جهينت
مزرعه نشان داد عملکرد گندم در تمام  21گیری در نتایج اندازه

وری بهرهکیلوگرم در هکتار و میانگین  1102تا  2000مزارع از 

کیلوگرم بر مترمکعب متغیر بود.  23/1تا  33/0مصرف آب از 

های آبیاری بارانی و میانگین حجم آب مصرفی گندم در سامانه

مترمکعب در هکتار بود. باالترین مصرف  7/2182سطحی معادل 

مترمکعب بر  2121ها به میزان آب در مزارع زیرپوشش چشمه

صرف آب در دو چشمه مورد رسید. باال بودن م به ثبتهکتار 

ارزیابی شاید به این دلیل باشد که میزان آب چشمه از مقدار آب 

تر بوده است. مزارع زیر پوشش مورد نیاز مزارع گندم بیش

تحت پوشش شبکه آبیاری و زهکشی  عمدتاًرودخانه مارون 

ها فقط سه نوبت آب آبیاری دریافت تر آنمارون بودند و بیش

اعمال شده از طرف شبکه آبیاری و زهکشی  نمودند و مدیریت

نبوده است.  ریتأث یبها مارون در کاهش مصرف آب نسبت به چاه

( نشان داد نیاز آبی t-Testنتایج مقایسه میانگین در آزمون تی )

 روز بهبرآورد شده برای تمام مزارع آزمایشی مطابق اسناد ملی و 

است که این دو  مترمیلی 0/211و  2/283شده به ترتیب برابر 

 داری داشتند.میانگین با هم اختالف معنی
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