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 پایابای در ذرت علوفهدر تولید های مدیریت مصرف آب شاخصبرخی  ۀمقایس

 مدرن و سنتی آبیاری هایشبکه
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 17/7/97، تاریخ ژذیرش: 28/1/97تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

 کشیاوریی بیرای اسیدهادر در  در بخی های مییرررت مریرآ    ها و فراسیج اهمیت تعییی  و تییقیش خیا  وجود  با

وری    و رانییمان کیاربرد )حجم    مررفی، بهررهای میرررت مررآ    های کالن کشوری، تاکجون خا  ررزیبرنامه

هییآ ای خیر است. کمدر مقارسه های  بیاری میرن و سجدی در تولیی محروالت یراعی و باغی در پارا  خبکه   در مزارع( 

ای در های  بیاری میرن و سجدی در تولییی ررت عووفیههای میرررت مررآ    در پارا  خبکهخا   ۀارسمق، پژوه  ار 

های البیری، تهیران، فیار ، های گسدردر و مسدقیم ای مزارع اسیدانگیریهای پژوه  با انیایرکشور است. دادربر ی نقاط 

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

نشیان تحقییش است. ندیار   دست  میربهو سجدی میرن های  بیاری مزرعه در پارا  خبکه 100دهجی در بی  ای پوخ  می

دار های میرن و سیجدی معجییوری    در تولیی محرول در پارا  خبکههای حجم    مررفی و بهررتهاوت خا  دهی می

 ای مییانیی  عموکیرد ررت عووفیه ،های میرن و سیجدیدر پارا  خبکه. نشیر استدار هاوت عموکرد در دو خبکه معجیولی ت

ر هکدیار، مییانیی  بیمدرمکعب  9085و  6983ترتیب هکدار، میانیی  حجم    مررفی به ربت   32/54و  54/50ترتیب به

 68و  73ترتییب و مییانیی  رانییمان کیاربرد    بیه   مدرمکعب ر ایای هبهکیووگرم  26/6و  46/7ترتیب وری    بهبهرر

 ،وری   بهررارتقای توانی در میهای میرن خبکه ۀدهی که توسعنشان میهای ار  پژوه  . رافده میر است دستبهدرصی 

 اقدراد مقاومدی مهیی باخی. ۀکشور و برنام ایتوسعه ۀسالپج  هایبرنامهکردن عمویاتی در 
 

 های كلیدیژهوا
 های  بیاری، حجم    مررفی، روشوری     بیاریبهرر
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 مقدمه

شای مختلف بره آ،، با توجه به روند روزافزون نیاز بخش

شرای آینرده در سرالو تغییر اقلیم  یالسخشکو تبعات آثار 

حررادتر نیررز خواشررد شرردن در ینررین شرررای ی یکرری از 

 و آ،  ازبهینررره  ۀاسرررتفاد ،راشکارشرررای مرررعثر و  ملررری

جویی در مصرف آ، اسرتن مردیریت مصررف آ، در صرفه

ای از مصرف آ، در ایرران بخش کشاورزی که بخش  مده

تواند بسریار مرعثر و راشگشرا شود، میو جهان را شامل می

شای مردیریت مصررف آ، باشدن تخمین و یا تعیین شاخص

وری آ، مقدار آ، مصرفی، راندمان آبیراری و بهرره ازجمله

تررین زرا ی و برایی مختلرف در کشرور از مهرم محصوالت

شای کرر ن ریزیشای کلیرردی در برنامررهابزارشررا و شرراخص

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

آ، صرحی  مدیریت مبین کلیدی  یشامعلفهیکی از  استن

میرزان  نظر ازدر بخش کشاورزی، حجم آ، مصرفی استن 

در ایران نیز شمانند سایر  شای مختلف،مصرف آ، در بخش

شرای سر حی و از منراب  آ، یتروجه قابرلکشورشا بخش 

شرای روششرودن زیرزمینی در بخش کشاورزی استفاده می

 تعیررین یررا برررآورد آ، مصرررفی در بخررش کشرراورزی برره 

 ازشروندن بنردی مریشای مستقیم و ییرمستقیم دستهروش

ن آ، و به روش بری توان می مستقیم شای ییرروش جمله

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

ن در کرردناخالص با اسرتفاده از رانردمان کراربرد آ، اشراره 

روش مستقیم نیز میزان آ، مصررفی محصروالت زرا ری و 

تعیرین و زمران گیرری دبری بایی در مزر ه با وسایل اندازه

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

برا روش بری ن آ،  در بخش کشراورزی را آ، مصرفیکل 

 سراله شفرتمردت و کوتاه ساله 50درازمدت  ۀبرای دو دور

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

 شرای اولیره نشران ، بررسریترتیرببردین نانردکرردهبرآورد 

از ارقرا  کمترر که مصرف آ، در بخش کشراورزی دشد می

سراله و  50شای آمراری و در دورهاست در کشور  شده ذکر

درصرد آ، تجدیدژرذیر  71و  52حداکثر  بیترتبهساله  7

  ناست

منسجم در خصرو  تعیرین میردانی  ایهم الع کنون تا

محصرروالت مصررف آ، در تولیررد  یوربهرررهو آ، مصررفی 

در کشرور شرای مختلرف آبیراری شبکهژایا، در کشاورزی 

در ایرن زیرادی  ژراکنرده العات گزارش نشده استن ولی م

 باسری و استن  شده اجراکشور  گوناگوندر نقاط خصو  

 جررام   ۀم العرربررا  (Abbasi et al., 2017a)شمکرراران 

وری وری آ، در ایران نشان دادنرد کره تغییررات بهررهبهره

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

 32/1بره حردود  1384در سرال آ، مکعب  متر ازای شربه

 دهیرسر 1394در سرال آ، مکعب  متر ازای شربه لوگر یک

 041/0طور متوسط در شر سال ه( و بیدرصد 52 شی)افزا

داشرته اسرتن  شیافرزاآ، مترمکعرب  ازای شرربه لوگر یک

آ،  ۀمقایسرخصرو  شرای میردانی در گیرریبرخی اندازه

 ای در ذرت  لوفرررهوری آ، در تولیرررد و بهررررهمصررررفی 

 1در جردول کره کشور آبیاری در نقاط مختلف شای امانهس

وری حجم آ، مصرفی و بهره دشدست نشان میا شده ارائه

در نقرراط مختلررف کشررور و در  ایمصرررف آ، ذرت  لوفرره

 م العات مختلف بسیار متفاوت استن
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 ایووفهرآ    ررت عوری مربر ی م العات در  روص    مررفی و بهرر ۀ الص -1جیول 

 محل اجرا روش آبیاری ردیف
 عملکرد

(ton/ha) 

 آب مصرفی

(ha/3m) 

 وری آببهره

(3kg/m) 
 مأخذ

 (Kanaani et al., 2015) 7 3800 6/26 کرج )تیپ( ایق ره 1
 (Sheikholeslami & Nael, 2009) 7/18 5718 9/106 سروستان )تیپ( یاق ره 2

 (Sheikholeslami & Nael, 2009) 49/7 8423 1/63 سروستان ایجویچه 3
 (Mousavi, 2008) 27/8 9400 7/77 کرج )تیپ( ایق ره 4
 (Baghani & Khoshbazm, 2007) 24/8 8505 0/70 روویخراسان )تیپ( ایق ره 5
 (Baghani & Khoshbazm, 2007) 75/3 16600 2/63 روویخراسان س حی 6
 (Baghani, 2010) 74/5 10250 8/58 دشت مشهد ایجویچه 7
 (Baghani, 2010) 73/7 11593 7/89 دشت مشهد )تیپ( ایق ره 8
 (Heydari et al., 2005) 64/6 9473 9/52 کرمان دوار مرکزی 9

 ,Haghayeghi & Bahramloo) - 10600 - نیشابور ایجویچه 10

2010) 
 (Montajabi, 2012) 9/6 12763 1/88 گلپایگان س حی 11
 (Khazaei et al., 2013) 16/7 5838 6/38 ساوه دوار مرکزی 12
 (Khazaei et al., 2013) 78/4 6310 2/30 ساوه دوار مرکزی 13
 (Ghalebi et al., 2016) 24/4 8643 6/36 زشرابویین س حی 14
 (Ghalebi et al., 2016) 91/3 10260 0/40 تاکستان س حی 15

 (Ghalebi et al., 2016) 89/4 8225 0/40 زشرابویین س حی 16

 (Ghalebi et al., 2016) 88/4 8720 0/42 زشرابویین س حی 17

 (Ghalebi et al., 2016) 15/6 7945 7/55 آبیک س حی 18

 (Ghalebi et al., 2016) 98/5 8640 7/51 تاکستان س حی 19

 (Ghalebi et al., 2016) 21/6 9500 0/57 زشرابویین س حی 20

 (Ghalebi et al., 2016) 43/7 9309 7/65 آبیک س حی 21

 (Ghalebi et al., 2016) 03/9 7200 0/65 زشرابویین س حی 22

 (Ghalebi et al., 2016) 48/6 10800 0/70 تاکستان س حی 23

 (Ghalebi et al., 2016) 40/5 12960 0/70 قزوین س حی 24

 (Ghalebi et al., 2016) 83/6 10208 4/66 البرز س حی 25

 (Ghalebi et al., 2016) 68/6 11480 0/70 البرز س حی 26

 (Akbari-Nodehi, 2014) 6/11 6362 8/73 نکا ایجویچه 27

 ,.Rezaei-Sokht-Abandani et al) 9 7540 9/67 نکا ایجویچه 28

2015) 

 

 (Baghani & Khoshbazm, 2007)بایرانی و خوشربز  

 ,Baghani)بایانی ورووی مزر ه در استان خراسان 15در 

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

 از روش سررر حی  انهرررآ ۀتابسرررتانشرررای کشرررتآبیررراری 

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

نشان دادنرد کره برا  کردند وگیری گیاشان مختلف را اندازه

ع محصروالت زرا ری در مرزار ۀوجود افزایش  ملکررد کلیر

ن اسرت، حجم آ، مصرفی شرم کراشش یافتره م العه مورد

از که با تغییر روش آبیاری دشد میاول نشان  ۀنتای  م الع

شرای تابسرتانه، میرانگین آ، در کشرتای به تیرپ جویچه

 ۀن در م العاستدرصد کاشش یافته  49تا  34مصرفی بین 

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

 22ای، بین ذرت  لوفه جزبه ،الت الگوی کشتمحصو ۀکلی

 ناستدرصد کاشش یافته  52تا 

بر بیشتر م العات  ،ایذرت  لوفهوری آ، بهره ۀدر زمین

متمرکز شده استن بیشتر  ۀتولید شیبریدشای جدید با  لوف

 ...های میرررت مررآ   رسۀ بر ی خا  مقا
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وری آ، آبیراری ذرت کره بهرره دشدیمبرخی نتای  نشان 

اسرت،  مکعرب متررشر ازای بهکیلوگر   7ای بیش از  لوفه

ای در افرزایش آن اثرر استفاده از آبیراری ق رره کهیطوربه

شمکراران  و حیردری (ن1جردول داری داشرته اسرت )معنی

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

 58/5ای در آبیاری بارانی دوار مرکرزی در کرمران را  لوفه

گیری فی انردازهمصرر آ، مکعرب متررازای شرر به کیلوگر 

 ,Sheikholeslami & Nael)و نائرل یاالس مخیشن اندکرده

ای ای و ق ررهاثرر روش آبیراری جویچرهبا بررسری  (2009

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

در را  مصررفی آ، میزان ،ای در سروستان شیرازذرت  لوفه

 متررر 5718 ایآبیرراری ق ررره و در 8435 سرر حیروش 

مصررف آ،  ورین بهررهاندکردهگیری اندازهر شکتار ب مکعب

و  48/7 ترتیببهای و ق رهس حی نیز در دو روش آبیاری 

آمرده  دسرتبهآ، مکعرب  مترازای شر بهکیلوگر   76/18

ای در م العره (Baghani, 2010)بایرانی  (ن1)جدول  است

آ،  آبیراری برر منراب  نروینشرای میدانی اثربخشی سامانه

مصرف آ، آبیراری گیاشران  وریبهرهزیرزمینی،  ملکرد و 

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

ای بررای ذرت  لوفرهرا ای ای و ق ررهروش آبیاری جویچه

 وریو بهرهمترمکعب در شکتار  11593و  10250 ترتیببه

ازای برهکیلوگر   73/7و  74/5ترتیب بهرا دو روش آبیاری 

 (ن1)جردول کرده اسرت گزارش آ، مصرفی مکعب  مترر ش

حجرم آ، ریرم برهای ری ق رهاآبیوری باالتر در روش بهره

تواند ناشی از  ملکرد براالی محصرول در مصرفی باالتر می

 باشدن یاچهیجواین روش نسبت به روش آبیاری 

در مردیریت مصررف آ، در بخرش شاخص مهرم دیگرر 

کشرور شرای برا و  مرزارع، در راندمان کاربرد آکشاورزی، 

 کراشش بررایگرا   نینخسرت ،نظراناز صاحب یبرخ استن

 شیبرا افرزا داننرد؛می یاریراندمان آب شیبحران آ، را افزا

 تروانمری بیشتری آ، کشاورزی، بخش در یاریآبراندمان 

روش در  دادن تخصریص صرنعت و شرر، شرایبخرش برای

 65ا ژتانسیل قابل حصول یکاربرد راندمان  ،آبیاری س حی

بررای آبیراری  فشرار تحرتشای آبیراری درصد و در سامانه

 90ای حردود درصد و برای آبیاری ق رره 85بارانی حدود 

ن (Solomon, 1988; Ali, 2011) شده اسرتگزارش درصد 

 گررزارش  (Abbasi et al., 2017b) باسرری و شمکرراران 

 86 ترا 23راندمان کاربرد آ، آبیراری در کشرور از اند داده

 نیانگیررمن اسررتدرصررد  56درصررد متغیررر و میررانگین آن 

 ای کرتری، نرواری و جویچره شرایسامانهدر کاربرد  راندمان

ی شراروشبرین  درن اسرتدرصرد  53و  53 ،55 بیرترتبه

ثابرت  کیک سان( و تالین )آبفشان یلروش رول بارانی نیز

 (درصرد 52( و کمتررین )درصرد 67ترتیرب بیشرترین )به

ای مقدار ایرن در آبیاری ق رهو د ناهشتاربرد را داراندمان ک

ن متوسرط رانردمان اسرت شرده گرزارشدرصد  71شاخص 

و  فشرار تحرتشرای آبیراری در سرامانه آبیراری کاربرد آ،

 ایرن ۀنریزم ردن اسرتدرصرد  54و  67 بیرترتبهس حی 

مردرن و  یشاشربکهشاخص مدیریت مصرف آ، در ژایرا، 

نرداردن بنرابراین یکری از  وجروداط  رات ینردانی  ،سنتی

ایرن  ا،یرژامقایسره ایرن شراخص در حاور اشداف م العه 

 نستشاشبکه

شای مدیریت مصرف آ، ذرت ا داد و ارقا  برای شاخص

صورت ژراکنده در شای مختلف آبیاری بهای در سامانه لوفه

منسرجمی از  ۀشرودن ولری تراکنون مقایسرمناب  یافت مری

 شررایشربکهژایررا، ر شرای مرردیریت مصررف آ، دشراخص

شردف  رونیراز ااستن  صورت نگرفتهمدرن و سنتی  آبیاری

در آ، مصررفی میردانی گیرری ، انردازهاصلی از این م العه

ای در مرزارع تحرت مردیریت کشراورزان ذرت  لوفرهتولید 

شای مردیریت مصررف شاخص ۀشای مختلف و مقایساستان

ری استن شای سنتی و مدرن آبیاآ، آبیاری در ژایا، شبکه

 از: اند بارتمورد نظر مشخص اشداف  طوربه

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

در کشرراورزان در مررزارع تحررت مرردیریت  یا لوفررهذرت 

 ،مختلف یشااستان
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مورد م العه در در مزارع  یا لوفه ملکرد ذرت تعیین ،( 

 ،شورنقاط مختلف ک

 حجرم جمله ازمصرف آ،  مدیریت شایشاخص ۀج( مقایس

ذرت آبیراری وری آ، و بهررهکراربرد آ، مصرفی، راندمان 

سررنتی و مرردرن در سرر    یشاشرربکهدر ژایررا، ای  لوفرره

یکرری از   نوانبررهتوانرد شررای ایرن ژررووشش مررییافترهنملی

شای کرر ن تررأمین، ریزیشای کلیرردی در برنامررهشرراخص

 تخصیص و مصرف اصولی از آ، در بخش کشراورزی بررای

 گیرندگان در س   ملی مفید باشدنریزان و تصمیمبرنامه

 

 هامواد و روش

 ای شامل شای مدیریت مصرف آ، ذرت  لوفهشاخص

 وری حجرررم آ، مصررررفی، رانررردمان کررراربرد و بهرررره

 شرررای سرررنتی و مررردرن در شررربکهآبیررراری مصررررف آ، 

شرای مردرن در شا در شربکهگیری شدندن این شاخصاندازه

فشرار نوسازی شده )آبیاری س حی( و تحت مزارع تجهیز و

شرای سرنتی )مرزارع ای( و در شربکه)آبیاری بارانی و ق ره

 مروردشرای آبیاری س حی( تعیین و مقایسه شدندن شربکه

ای )بررر اسرراس شررای تولیررد ذرت  لوفررهدر ق ررب م العرره

شررای البرررز، ( در اسررتان1393-94سررال زرا رری  ۀآمارنامرر

 رووی، اردبیل، اصفهان و سانتهران، فارس، خوزستان، خرا

 درصررد  70شررا حرردود قررزوین انتخررا، شرردندن ایررن اسررتان

دشند میای را در کشور ژوشش س   زیرکشت ذرت  لوفه

 (ن 1)شکل 

 

 
 م العه موردهای ای در اسدانررت عووفه)درصی( وضعیت س ز یررکشت  -1خکل 

 

 شای سرنتیدر شبکه م العه موردمناطق و تعداد مزارع 

ارائه شرده اسرتن تعرداد  2و مدرن ششت استان در جدول 

 مررزارع در شررر اسررتان متناسررب بررا سرر   زیرکشررت ذرت 

ای در آن استان انتخا، شدن در برخی مناطق )ماننرد  لوفه

شای البرز و اردبیل( امکان انتخرا، مرزارع زیرر شمرۀ استان

 برارتی، برخری وجرود نداشرتن بره نظرر مروردشای شبکه

ر زمان اجرای این م العه در من قۀ مرورد نظرر شا دسامانه

شررای مزر ره در شربکه 104، مجمرروع دروجرود نداشرتندن 

شردند انتخا،  یمزارع طوراندن سنتی و مدرن ارزیابی شده

 شررایتیریمرردبافررت خررا  و از جملرره  طیایلررب شررراکرره 

آ، و خرا   شاییکاشت متفاوت، شور شایخیمختلف، تار

، نظرر مروردشرای شراخص دنرا ژوشش دشن رهیمختلف و ی

که  صورتنیبدگیری شدندن تحت مدیریت کشاورزان اندازه

 م العره مروردشرای شرا و شربکهابتدا در شر یک از اسرتان

ای با شماشنگی مراکز خردمات تعدادی از مزارع ذرت  لوفه

شای جهراد کشراورزی انتخرا، و حجرم آ، داده و مدیریت

آبیاری  برنامهلت در ای بدون دخاشده به مزارع ذرت  لوفه

 گیری گردیدنکشاورزان با فلو  و یا کنتور اندازه
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 های  بیاری میرن و سجدیدر خبکهاندخابی مجاطش و تعیاد مزارع  -2جیول 

 شهرستان استان ردیف
 تعداد مزارع در شبکه

 فشار سنتی    مدرن سطحی     مدرن تحت

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 البرز

 تهران

 قزوین

 لاردبی

 فارس

 اصفهان

 روویخراسان

 خوزستان

 کرج، نظرآباد و ساوجب  

 شهرشهرری، ژاکدشت و اس  

 زشرا و آبیکبویین

 مغان

  سپیدان و مرودشت

 شهرشاشین

 جا  و ینارانجوین، تربت

 بهبهان و دزفول

4 

10 

7 

0 

7 

5 

6 

4 

1 

1 

0 

6 

0 

0 

2 

11 

1 

8 

3 

0 

5 

4 

10 

9 

 40 21 43  جم  

 
 گرددنشرح زیر ارائه می به تحقیقاسی شنجزئیات روش

ابتدا مقدار دبری  ،داده شده به مزارعتعیین حجم آ، برای 

خروجی از منبر  آ، )کانرال، یراه، قنرات یرا یشرمه( برا 

( دسررتگاه اولتراسررونیکمناسررب )فلررو ، کنتررور، ی شرراابزار

سر   زیرکشرت  مرزارع ازیرک  شررن در گیرری شرداندازه

تریکی خا  و آ، آبیراری ، بافت خا ، شدایت الکمحصول

شدن بارندگی آمده یادداشت  دستو اط  ات بهگیری اندازه

نیاز آبی  ن(Anon, 1972) برآورد شد SCSبه روش  نیز معثر

شرای مانتیث با استفاده از داده -منبه روش ژنگیاه مرج  

ترررین از نزدیررک نظرر مررورد ۀبررای من قرراخیررر  سرال 10

یاز آبی گیاه مرجر  شدن نورد برآایستگاه شواشناسی تهیه و 

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

 ملکرد محصول در ژایران فصرل خالص گیاه تبدیل شدندن 

 در شر یرک از وری مصرف آ،گیری و بهرهزرا ی نیز اندازه

 و مقایسره شردنمحاسربه  م العه موردشای مناطق و استان

 1 ۀاز راب  ،گیری شدهای اندازهشبرای بررسی کفایت نمونه

 ن(Saramad et al., 2001)استفاده گردید 
 

(1) z
n

(x )






2 2

2 

 که در آن،

n= شای الز  برررای تحلیررل واریرران  گیریتعررداد انرردازه

ای در  ملکرد و حجرم آ، مصررفی در تولیرد ذرت  لوفره

 95بررای سر   ا تمراد سر   ا تمراد )= z ؛س   کشرور

واریران   =2؛(در نظر گرفته شرد 96/1مقدار آن د، درص

میررررانگین  =xو  ؛میررررانگین جمعیررررت= µ جمعیررررت؛

 شانگیریاندازه

به دسرت  2 ۀای از راب وری آ، ذرت  لوفهشاخص بهره

 آمد:
 

(2) 
CW

CY
WP  

 

 که در آن،

WP= ای )کیلرروگر  ، در تولیررد ذرت  لوفررهوری آبهررره 

 ملکرررد ذرت =1CY ؛مترمکعررب آ، مصرررفی(ازای شررر برره

مجمروع حجرم آ، = 2CWو  ؛ای )کیلوگر  در شکتار( لوفه

ای در تولیرررد ذرت  لوفررره مرررعثرو بارنررردگی  داده شرررده

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

شررای ه از دادهاسررتفاده از نسرربت نیرراز آبرری خررالص )کرر

مانتیرث بررآورد  مرنسال اخیر به روش ژرن 10شواشناسی 

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

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

بررای بررسری تغییررات  ملکررد، حجرم آ،  ندشدمی ارائه

وری آ، در تولیرد و شراخص بهرره ، راندمان کاربردمصرفی

از تحلیرل واریران  شرای مختلرف شربکهدر  ایرت  لوفهذ

 نشداستفاده 
 

2- Consumed Water 1- Crop Yield 
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 بحث و نتایج

شای  ملکرد محصرول و حجرم گیریکفایت تعداد اندازه

دسررت آمرردن برره 1 ۀآ، مصرررفی در سرر   کشررور از راب رر

 4و  3شای شای میدانی در جدولگیرییات تعداد اندازهئجز

ای نشرران داده شررده اسررتن در حالررت کلرری و بررر مبنرر

شا در گیریگیرری شرده، تعرداد انردازهشرای انردازهشاخص

شا در نظر گرفته شرد مزر ه یندین برابر تعداد کفایت داده

شای ژووشش، قابلیت گیریتا رویکرد تحلیل آماری و نتیجه

الز   ۀنمونرتعرداد ا تماد و اطمینان داشته باشدن حرداکثر 

م آ، ای، حجر)مزر ه( بررای بررآورد  ملکررد ذرت  لوفره

 44 ،وری مصررف آ، و رانردمان کراربرد آ،مصرفی، بهرره

شرای مسرتقیم در مزر ره گیرریتعداد اندازه اما مزر ه بود

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

شای این ژووشش برای تحلیل گیریبنابراین، تعداد اندازه

 گیریشای اندازها تماد استن بر مبنای شاخصآماری قابل 

شا نیرز شمرواره گیریشده از شر سامانۀ آبیاری، تعداد اندازه

شا( بیشتر است از تعداد حداقل دادۀ مورد نیاز )کفایت داده

 (ن4)جدول 

 

 ایمزارع تولیی ررت عووفه در هایریگانیایرمیانیی ، انحراآ معیار و کهارت  -3جیول 

 شاخص آماری
 ایعملکرد ذرت علوفه

 )تن در هکتار(
 آب مصرفیحجم 

 )مترمکعب بر هکتار(
 وری آببهره

 آب( مکعب ازای هر متر)کیلوگرم به 
 راندمان کاربرد آب

 )درصد(
 1/73 6/7 7836 3/56 میانگین

 19 3 2286 19 انحراف معیار
 27 44 33 44 تعداد نمونه الز 

 ≤100 ≤100 ≤100 ≤100 شای میدانیگیریتعداد اندازه
 

 ای مزارع تولیی ررت عووفه در هایریگانیایرحراآ معیار و کهارت میانیی ، ان -4جیول 

 ایمخدوف  بیاری س حی، بارانی و ق رر یهاسامانهتحت 

 شاخص آماری

 ایروش آبیاری قطره روش آبیاری بارانی روش آبیاری سطحی

فه
لو

 ع
ت

ذر
د 

کر
مل

ع
ی

ا
 

ر(
تا

هک
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ن ب
)ت

ی 
رف

ص
ب م

م آ
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ی آ
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ازا
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ب آ
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 1/85 7/10 7192 72 9/77 9/7 7030 3/54 6/67 5/6 8312 9/51 میانگین

 21 4 2636 24 19 2 1286 10 17 2 2324 17 انحراف معیار

 17 21 17 17 18 18 13 14 25 41 30 42 تعداد نمونه الز 

شای گیریزهتعداد اندا

 میدانی
61 61 61 61 20 20 20 20 20 20 20 20 

شرای نرمرال فقرط در تحلیرل آمراری ولری، دادهشای حدی( دخالت داده شردن شا )حتی دادهشا تما  دادهتووی : برای افزایش دقت تحلیل آماری، در برآورد کفایت داده *

 شای نرمال ممکن است تفاوت اندکی داشته باشدنشای این جدول با میانگین دادهدخالت داده شدن بنابراین در برخی موارد، میانگین متغیر

 

شای ژرووشش، گیریترتیب تحلیل آمراری و نتیجرهبدین

قابلیت ا تماد و اطمینان کافی داردن نترای  تحقیرق نشران 

ی ا لوفرهدشد کمینه، متوسط و بیشرینۀ  ملکررد ذرت می

تار اسرتن در مرورد تن در شک 130و  3/56، 5/24ترتیب به

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

 مترر 14733و  7836، 3120ترتیرب تولید این محصول به

مکعررب در شکتررار و کمینرره، متوسررط و بیشررینۀ شرراخص 

و  6/7، 3/2ترتیب ی آ، آبیاری در تولید محصول بهوربهره
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دمان مکعرب آ، و بررای رانر ازای شر مترکیلوگر  به 8/20

و  1/73، 8/34ترتیب ی بها لوفهکاربرد آ، در مزارع ذرت 

درصرد در یکری از مرزارع  100درصد استن رانردمان  100

آبیراری ای اتفاق افتاد که دلیرل اصرلی آن کرمآبیاری ق ره

شرای اخیرر آبی در سالدلیل کمآبیاری اجباری بهاستن کم

 اده استندر خیلی از مزارع زرا ی و بایی کشور اتفاق افت

های آبیاری های مدرن و سنّتی و روشالف( تأثیر شبکه

 رد محصولر عملکب

 یابر  ملکرد ذرّت  لوفه یمدرن و سنّت یشاشبکه ریتأث

 ۀیرشرده و جردول تجز یریگانردازه یشرابا استفاده از داده

 ن دش ی( بررس5)جدول  ان یوار

 ریرز یاز اراو صلتفاوت  ملکرد حا دشدمینشان   ینتا

 داریمعنر ینظرر آمرار از یمدرن و سرنّت یاریآب یشاشبکه

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

درصررد  95در سرر   احتمررال  یو برراران یسرر ح یاریررآب

 نیشرتریب ،یااسرتفاده از روش ق رره ین ولنیست داریمعن

 95 ملکرد محصول را داشرته اسرت و در سر   احتمرال 

میرانگین  ملکررد محصرول  ۀمقایسر نتاس داریمعن رصدد

ای بیاری س حی، برارانی و ق ررهشای آروشدشد مینشان 

  05/72 15/4و  15/484/46 ،20/4  23/54ترتیب به

شرای ن در ژووششاندکردهای تولید  لوفهتن در شکتار ذرّت 

قبلی نیز مشابه ینین نتایجی گزارش شده استن بایرانی و 

 ملکرد ذرّت  (Baghani & Khoshbazm, 2007) خوشبز 

و  2/63ای را شای آبیاری سر حی و ق ررهای با روش لوفه

دیگرر،  ین در ژووششرانردکردهتن در شکتار گرزارش  0/70

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

و ای شرای جویچرهبررای روشترتیب بهشکتار در تن  7/89

 االسررر می و نائرررلشیخ اسرررتنکررررده ا ررر   ای ق رررره

(Sheikholeslami & Nael, 2009) ای  ملکرد ذرت  لوفه

ای در سروسرتان ای و جویچرهشای ق رهبا استفاده از روش

 نانردکردهشکتار گرزارش در تن  1/63و  9/106ترتیب را به

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

(Mousavi, 2008)  را در صرول محایرن میرانگین  ملکررد

شکتررار در تررن  7/77و  6/26ترتیررب برره ایآبیرراری ق ررره

 ن اندکردهگزارش 

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

ای تحت روش آبیاری س حی، میانگین  ملکرد ذرت  لوفه

انردن یافتره ایرن ت آوردهدسرتن در شکتار به 70و  4/66را 

ر برر  ملکررد در مرزارع دلیل تنروع  وامرل مرعثژووشش به

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

شای سررایر بررا یافتررهقرردری ، (و ییررره شرروری آ، و خررا 

 تفاوت دارندنژووششگران 
 

  بیاریمخدوف های ها و روشای حاصل ای خبکهعموکرد ررت عووفهواررانس  ۀتجزر -5جیول 

 Pمقدار  Fنسبت  میانگین مربعات درجة آزادی مجموع مربعات منبع تغییرات

 < 10% 2/1 290 1 290 شای سنتی و مدرنبین شبکه

   247 79 19547 شای سنتی و مدرندرون شبکه

    80 19837 کل

 > 1% 8/9 3359 2 6718 شای آبیاریبین روش

   345 57 19640 شای آبیاریدرون روش

    59 26358 کل
 

های آبیااری سنّتی و روشهای مدرن و ب( تأثیر شبکه

 بر حجم آب مصرفی

شای واریرران  بررسرری تررأثیر اسررتفاده از شرربکه ۀتجزیرر

 ر حجم آ، مصررفی در تولیرد ذرت بآبیاری مدرن و سنّتی 

 

نشران داده شرده اسرتن در  6ای در کشور در جدول  لوفه

شای مدرن و سنّتی، حجرم آ، مصررفی اراوی ژایا، شبکه

و در س   احتمرال یار متفاوت برای تولید این محصول بس

که حجرم آ، یطوربه(، 6)جدول است دار درصد معنی 95
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 آبیراری مردرن و سرنتی  ۀمصرفی در اراوری ژایرا، شربک

ر بررمکعرب  متررر  9085 320و   6983 264ترتیرب بره

شای توان گفت اسرتفاده از شربکهمی ،ن بنابرایناستشکتار 

موجرب صرول، دار در  ملکرد محبدون کاشش معنیمدرن 

گیری اسرتن گریره بررای نتیجره شردهمصرف آ،  کاشش

وری آ، در تولیررد ذرّت کامررل الز  اسررت شرراخص بهررره

بررای  نشرودشا نیرز ارزیرابی ای در ژایا، ایرن شربکه لوفه

شای آبیاری بر حجم آ، مصررفی برا تحلیل آماری اثر روش

شرا روی حجرم مهم که اثر شربکهموووع این  کردن لحاظ

شای ، الز  بود اثر متقابرل شربکهاستدار معنی آ، مصرفی

ن بررای شرودبررسی نیز آبیاری  یشاسامانهمدرن و سنّتی و 

شرای مدرن و سنتی، داده ۀالز  بود در شر دو شبککار این 

آبیاری وجود داشته باشدن ولی این  ۀسامان شر سهحاصل از 

 برای سه سامانه وجرود ندارنردن شا در شر دو شبکهنوع داده

شای سنتی، روش آبیاری س حی وجود  بارتی، در شبکهبه

 معنی استنای و بارانی سنتی بیدارد ولی آبیاری ق ره
 

  بیاری مخدوف هایکاربرد روشی میرن و سجدی و هاای در پارا  خبکهواررانس حجم    مررفی در تولیی ررت عووفه ۀتجزر -6جیول 

 Pمقدار  Fنسبت  میانگین مربعات یآزاد ةدرج مجموع مربعات منبع تغییرات

 > 1% 7/25 1076×510 1 1076×510 شای سنتی و مدرنبین شبکه

   4190×310 99 4148×510 شای سنتی و مدرندرون شبکه

    100 5225×510 کل

 > 10%  31/0 1113×310 2 2225×310 شای آبیاریبین روش

   3547×310 57 2021×510 شای آبیاریدرون روش

    59 2044×510 لک
 

در مقایسره این ژووشش  در شاگیریشا و اندازههدتعداد دا

شرای در ژووششاما  ،است بیشتربسیار شای قبلی با ژووشش

معمول حجم آ، مصرفی در تولیرد ذرت  طوربهشم ژیشین 

ای و سر حی متفراوت بروده شرای ق ررهروش درای  لوفه

 ,Baghani & Khoshbazm)اسررتن بایررانی و خوشرربز 

ای و ق ررهشای س حی ، حجم آ، مصرفی در روش(2007

و  16600ترتیررب رورروی را بررهخراسرراناسررتان در مررزارع 

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

االسر می و نائرل شیخدسرت آوردنردن برهر شکترار بمکعب 

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

ای و شای ق ررهرا با روشای در سروستان لوفهتولید ذرت  

ر شکترار برمکعرب  مترر 8423و  5718ترتیرب س حی به

 ,.Kanaani et al) کنعرانی و شمکراران نانرددادهگرزارش 

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

و  3800ترتیرب برهای را ای با روش ق رهتولید ذرت  لوفه

 Ghalebi)یرالبی و شمکراران وتار ر شکبمکعب  متر 9400

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

 جداگانرره بررا روش سرر حی ۀاسررتان البرررز را در دو مزر رر

ن انردکردهر شکترار گرزارش مکعب ب متر 11480و  10208

دلیرل  وامرل شای قبلی بهاین ژووشش با ژووششنتای  بین 

 نیی وجود داردشاتفاوتمتعدد مدیریت زرا ی 

هاای های آبیاری مدرن و سنّتی و روشج( تأثیر شبکه

 وری آبر بهرهبآبیاری 

ای از وری آ، در تولیررد ذرت  لوفررهتأثیرژررذیری بهررره

شررای شای آبیرراری مرردرن و سررنتی بررر مبنررای دادهشرربکه

گیری شررده در مررزارع منتخرب در سرر   کشررور بررا انردازه

(ن نترای  7ردید )جدول واریان  بررسی گ ۀاستفاده از تجزی

شای آبیراری ترأثیر کراربرد شربکهدشرد مینشان شا بررسی

وری آ، در تولیررد ذرّت مردرن و سرنّتی بررر شراخص بهرره

دار ای در س   احتمال کمترر از یرک درصرد معنری لوفه

وری آ، در مرزارع (ن میانگین شاخص بهرره7)جدول است 

 ترتیرررب شای سرررنتی و مررردرن برررهت ژایرررا، شررربکهذر

32/0  26/6  32/0و  46/7   مترررازای شررر بررهکیلرروگر 

دست آمدن دلیل بیشتر بودن این شراخص در بهآ، مکعب 

 ...های میرررت مررآ   مقارسۀ بر ی خا  
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 مرده بره  طوربرهشای مدرن نسبت به سرنتی ژایا، شبکه

 سرنّتی  ۀحجرم آ، مصررفی در ژایرا، شربکبیشتر برودن 

(320  9085  بمترمکعب )شراینسبت به شربکهر شکتار 

 شودنر شکتار( مربوط میبمکعب  رمت  6983 264مدرن )

در نیرز شرای آبیراری نتای  تأثیرژذیری این شاخص از روش

شای آبیراری برر نشان داده شده استن تأثیر روش 7جدول 

دار این شاخص در س   احتمال کمتر از یک درصد معنری

وری آ، در تولیرد (ن میانگین شاخص بهرره7)جدول  است

ری سرر حی، بررارانی و بیرراشررای آای بررا روشذرت  لوفرره

 و   02/7 ،64/0  89/7 64/0ترتیررررب ای بررررهق ررررره

64/0  69/10   دسرت بهآ، مترمکعب ازای شر بهکیلوگر

وری آ، برا کراربرد روش آبیراری آمدن بیشترین مقدار بهره

شای ن مقدار این شاخص با روشآمده استدست بهای ق ره

 ن دنداردار آماری س حی و بارانی تفاوت معنی
 

 های  بیاریها و کاربرد روشوری    در پارا  خبکهواررانس بهرر ۀتجزر -7جیول 

 Pمقدار  Fنسبت  میانگین مربعات آزادی ةدرج مجموع مربعات منبع تغییرات

 > 1% 7 29 1 29 شای سنتی و مدرنبین شبکه

   4 79 326 شای سنتی و مدرندرون شبکه

    80 355 کل

 > 1% 9 73 2 147 یاریشای آببین روش

   8 57 466 شای آبیاریدرون روش

    59 613 کل

 

وری شای قبلی نیز بیشتر بودن شاخص بهررهدر ژووشش

ای ای با کاربرد روش آبیاری ق ررهآ، در تولید ذرت  لوفه

نسبت بره روش سر حی گرزارش شرده اسرتن برا کراربرد 

ص را ای مقدار ایرن شراخشای آبیاری س حی و ق رهروش

  (Baghani & Khoshbazm, 2007)بایررانی و خوشرربز  

و  74/5 (Baghani, 2010)، بایرانی 24/8و  75/3ترتیب به

 ,Sheikholeslami & Nael)االس می و نائرلو شیخ 73/7

مکعرب آ،  ازای شرر متررکیلوگر  به 7/18و  49/7 (2009

و کنعرانی و  (Mousavi, 2008)انردن موسروی گزارش کرده

 مقدار این شاخص را در (Kanaani et al., 2015)ن شمکارا

 27/8و  00/7ترتیرب ای برهمزارع آبیاری سر حی و ق رره

اندن یالبی و مکعب آ، گزارش داده ازای شر مترکیلوگر  به

در دو مزر رۀ آبیراری  (Ghalebi et al., 2016)شمکراران 

و  83/6ای در اسرتان البررز مقردار ایرن شراخص را جویچه

انردن دست آوردهمکعب آ، به ازای شر مترلوگر  بهکی 68/6

ای حاصرل وری آ، در تولید ذرت  لوفهتوان گفت بهرهمی

طور شرای ژیشرین برهاز ژووشش حاور برا گرزارش ژووشش

 تقریب سازگاری داردن

هاای های آبیاری مدرن و سنتی و روشد( تأثیر شبکه

 آبیاری بر راندمان کاربرد آب

شای سرری تررأثیر اسررتفاده از شرربکهواریرران  برر ۀتجزیرر

ر راندمان کاربرد آ، در مزارع ذرت بآبیاری مدرن و سنتی 

نشان داده شده استن  8ای در س   کشور در جدول  لوفه

تفراوت ایرن شراخص در دو دشرد مینشان شا بررسینتای  

میرانگین رانردمان نیست اما دار مدرن و سنتی معنی ۀشبک

بیشتر از ( درصد 73ای مدرن )شکاربرد آ، در ژایا، شبکه

 68شای سررنتی )میررانگین ایررن شرراخص در ژایررا، شرربکه

شای آبیاری بر تأثیر کاربرد روش ،8در جدول  .است( درصد

ای ارائه شده استن راندمان کاربرد آ، در مزارع ذرت  لوفه

شای مختلرف استفاده از روشدشد مینشان  شابررسی نتای 

مختلفی برای راندمان کاربرد  مقادیرشود میآبیاری موجب 

میانگین راندمان کاربرد  ندست آیدبهآ، در تولید محصول 

 ترتیررب ای بررهشررای سرر حی، بررارانی و ق رررهشآ، در رو

4  7/67 ،4  9/77  4و  1/85  ن بنررابراین اسررتدرصررد

 ای بیشررترین رانرردمان کررراربرد اسررتفاده از روش ق ررره
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 باسری و  ،ی ژیشینشادر ژووشش آ، را موجب شده استن

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

، 6/53ترتیب ای بهبیاری س حی، بارانی و ق رهشای آروش

شای ایرن که برا یافترهاند دادهدرصد گزارش  1/71و  1/62

 ۀبراز را در دلیل اصرلی ایرن تفراوت ناستژووشش متفاوت 

 باسری و  ی کرهن ا ردادفتتوان یامیشا گیریزمانی اندازه

بررای انرد گرزارش داده (Abbasi et al., 2017b)شمکراران 

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

در افرزاری و نر افزاری شای سختگذاریبوده استن سرمایه

شرای روش ۀتوسرع ،جمله تجهیز و نوسازی اراوی کشور از

 وششرری و آمرروزش شررای ژونرروین آبیرراری، تررروی  یافترره

آ،  ۀشای مصررف بهینرشاخصارتقاء منجر به  ،بردارانبهره

که است  بعد این ۀنکت استنشده  شای اخیرآبیاری در سال

 کشراورزانشای اخیر به دلیل کمبرود منراب  آبری، در سال

بهینره از  ۀآبیراری و اسرتفادکرمروی آوردن بره مجبور بره 

کراربرد آ، آبیراری اند که این خود راندمان مناب  آبی شده

  استن را افزایش داده

 نیانگیرررمبنررردی از ، خ صررره و جمررر 9در جررردول 

 درای ذرت  لوفره دیدر مزارع تول م العه مورد یشاشاخص

 ارائه شده استن یسنت و مدرن یشاشبکه

 

 ی  بیاری میرن و سجدیهاواررانس رانیمان کاربرد    در پارا  خبکه ۀتجزر -8جیول 

 Pمقدار  Fنسبت  میانگین مربعات آزادی ةدرج مجموع مربعات منبع تغییرات

 < 10% 8/1 558 1 558 شای سنتی و مدرنبین شبکه

   317 79 25055 شای سنتی و مدرندرون شبکه

    80 256 کل

 > 1% 4/4 1538 2 3075 شای آبیاریبین روش

   349 57 19871 شای آبیاریدرون روش

    59 22947 کل

 

 ای مزارع تولیی ررت عووفه در های مورد م العهمیانیی  خا   ۀمقارس -9ل جیو

 ایهای مخدوف  بیاری س حی، بارانی و ق ررتحت سامانه

 نوع شبکه/روش آبیاری

عملکرد ذرت 

 ایعلوفه
 )تن بر هکتار(

 حجم آب مصرفی
)مترمکعب بر 

 هکتار(

 وری آببهره
 مترمکعبازای هر به)کیلوگرم 

 (آب

 ان کاربرد آبراندم
 )درصد(

 آبیاری ۀشبک
 5/67 3/6 9085 3/54 سنتی

 9/76 5/7 6983 7/57 مدرن

                             LSD 5/4 533 7/0 5/4 

 روش آبیاری

 س حی     

 5/67 3/6 9085 3/54 سنتی

 7/67 0/7 6727 9/46 مدرن

LSD 3/9 1122 2/1 4/9 

 9/77 9/7 7030 3/54 بارانی

 1/85 7/10 7192 1/72 ایق ره

 LSD 8/7 689 2/1 3/7 

 

تفاوت  ملکرد محصول  دشدمی نشانطور کلی، نتای  به

  یشراشراخص نیانگیرم توجه نیستن ولیاز دو شبکه قابل 

 

متفراوت  مردرن و یسرنت یشاشبکه ۀمزر  در آ، تیریمد

 یشراشراخصاز نظرر شمره  یاریرآب یشاسامانه ۀرتبن است

 ...های میرررت مررآ   مقارسۀ بر ی خا  
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 ۀشربک یسر ح و یبراران ،یاق رره بیرترتبه م العه مورد

 دو در یسر ح یاریآب ۀسامان نیانگیم ۀسیمقان استمدرن 

 یشراشراخص تفراوت دشردمی نشان مدرن و یسنت ۀشبک

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

ولری ن نردرندا یداریشبکه براشم تفراوت معنر حاصل از دو

از  یسر ح یاریآب کاربرد با شبکه دو در یمصرف آ، حجم

 یاریرآب ۀسرامان ین حجم آ، مصررفردتفاوت دا ینظر آمار

مترمکعررب در شکتررار(  9085) یسررنت ۀدر شرربک یسرر ح

 مترر 6727) مردرن ۀشربک در یمصررف آ، حجم از شتریب

 ناست( شکتار در مکعب

 

 گیرینتیجه

شای مردیریت مصررف آ، در شراخص ،در این ژرووشش

شای آبیراری مردرن و ای در ژایا، شربکهتولید ذرت  لوفه

کشررور در برریش از صررد مزر رره ارزیررابی سررنتی در سرر   

نسرربت برره ژایررا، شای مرردرن گردیرردن در ژایررا، شرربکه

و راندمان وری آ، بهرهحجم آ، مصرفی، شای سنتی شبکه

 درصرد  19درصد کمترر،  23ترتیب کاربرد آ، در مزارع به

 

 ن ه استآمد دستبهدرصد بیشتر  7بیشتر و 

 شای شررراخص ءظرفیرررت بهبرررود و ارتقرررا ،بنرررابراین

 آبیراری مردرن شای مدیریت مصررف آ، در ژایرا، شربکه

 اقردامات زیربنرایی و  ، برارتی دیگرراسرتن بره توجره قابل

 شررای احررداش شرربکهماننررد اخیررر  ۀای در ینررد دشررسررازه

شا، اصلی و فر ی آبیاری و زشکشی، تجهیز و نوسازی شبکه

و  شرای نروین آبیراریروش ۀتوسرع ،سنتیی نهرشاژوشش 

قابرل تروجهی در  ریترأثمعرفی ارقا  جدید زرا ری و برایی 

انردن در کنرار شای مدیریت مصرف آ، داشتهبهبود شاخص

بررا اتخرراذ  ای،شررای مرردرن و اقرردامات سررازهشرربکه ۀتوسررع

تروان نیز میشای سنتی راشکارشای مناسب در ژایا، شبکه

ریرم بهکاربرد آ، را بهبود بخشیدن وری آ، و راندمان بهره

شای امیدبخش و معثر ایرن ژرووشش در امکران ارتقراء یافته

شای مرردیریت مصرررف آ،، الز  اسررت مرردیریت شرراخص

 آبیررراری سرررایر محصررروالت زرا ررری و برررایی ژرمصررررف 

شای در ژایرا، شربکه ، گنرد ، خرمرا و ییررهمانند یونجره

مقایسره شای مدیریت مصررف آ، آبیاری ارزیابی و شاخص

 گرددن
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Abstract 

Despite the importance of determining and measuring the indices of irrigation water management in the 

agricultural sector for application in macroeconomic planning, these indices have not yet been done in 

modern and conventional irrigation networks. Therefore, the present study was conducted to compare the 

indices of irrigation water management (water consumed, water productivity and water application 

efficiency) in modern and conventional irrigation networks producing silage maize in Iran. The data were 

obtained by direct measurements from fields in the provinces of Alborz, Tehran, Fars, Khuzestan, Khorasan 

Razavi, Ardebil, Isfahan and Qazvin, which covered about 70% of areas under  cultivation of silage maize 

in Iran, in more than 100 farms in modern and conventional irrigation networks. Results showed that the 

differences in water consumption and water productivity indices of modern and conventional irrigation 

networks were statistically significant to produce silage maize. Consequently, the  yield of silage maize 

measured 50.54 and 54.32 ton ha-1, water consumption measured 6983 and 9085 m3 ha-1 ,water productivity 

measured 7.46 and 6.26 kg m-3, and water application efficiency measured 73% and 68% under the modern 

and conventional networks, respectively. These findings indicate that development of modern irrigation 

networks can promote water productivity  and are valuable to be applied in the five-year national 

development plan and economic programs. 
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