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چکیده

Abstract

)با توجه به اینکه مزارع گندم عمدتاً به دو روش سطحی (غرقابی
 این پژوهش بر آن شد تا،و موضعی (تیپ) آبیاری میشوند
اثر فاكتورهای عملکرد و آب مرصفی بر شاخص بهرهوری آب
 مقایسه و،) این دو سامانه را در استان یزد بررسیWUE(
 اولویت پرداخنت به این فاكتورها،تحلیل مناید تا از این طریق
 نتایج نشان داد که در.به تفكیك نوع سامانه مشخص شود
 كاهش حجم آب مرصفی بیشرت از افزایش عملکرد،روش غرقابی
 به عبارتی دیگر. نقش داشته است،WUE محصول در ارتقای
 گندم در روشهای غرقابی باید بیشرت رساغWUE برای افزایش
راهکارهای بهینهسازی و کاهش مرصف آب در مزرعه رفت و
پرداخنت به روشهای افزایش عملکرد محصول در جایگاه بعدی
 رشایط بر عكس بوده، اما در مورد آبیاری موضعی.قرار دارند
 ایفاWUE و فاكتور عملکرد نقش تعیینکنندهتری در ارتقای
 در این سامانه مسایل بهنژادی و بهزراعی گندم نظیر.کرده است
 رعایت دور، تاریخ و تراکم مناسب کاشت،انتخاب ارقام مناسب
 کنرتل آفات و بیامریها نقش، عملیات مناسب تغذیه،آبیاریها
 داشته و مستلزم توجه زیادی از جانبWUE قابل توجهی در
 همچنین مشاهده شد كه علیرغم کاهش.كشاورزان است
محتمل حجم آب مرصفی گندم در آبیاری تیپ نسبت به غرقابی
 امكان عدم دستیابی بهرهبرداران به،WUE و ارتقای عددی
عملکرد قابل قبول محصول در واحد سطح وجود دارد كه همین
مسأله میتواند موجب عدم رصفۀ اقتصادی این سامانه در مزارع
 حل این مسأله در. نارضایتی بهرهبرداران شود،گندم و در نتیجه
گرو توجه ویژه به نكات مدیریتی و بهزراعی در آبیاری موضعی
.گندم خواهد بود
 آب، عملکرد محصول، کارایی مرصف آب:واژههای کلیدی
. تابع تولید، شوری،مرصفی

Considering that wheat fields are mainly irrigated by surface
(basin) and localized (drip) methods, this study aimed to investigate, compare and analyze the effects of total applied water and yield factors on wheat Water Use Efficiency (WUE)
of each irrigation system in Yazd province. In this way, the
priority of addressing each of these factors in the two irrigation systems can be determined. The results showed that in the
surface irrigation method, reducing the volume of applied water has played a more important role in improving the WUE
than increasing the yield. In other words, to increase the wheat
WUE of surface methods, implementation of water use optimization solutions are more prioritized compared to crop yield
enhancement practices. In contrast, in the case of the drip irrigation method, the crop yield enhancement solutions have
played a more decisive role in improving wheat WUE. In these
fields, wheat agronomic practices such as proper planting date
and density, selecting suitable and high yielding varieties, proper irrigation cycle, proper fertilizer application, and pest and
disease control have had a significant role in WUE of wheat,
which requires high attention by the farmers to these issues. It
was also observed that despite the possible reduction of applied
water in drip irrigation compared to the surface method and
consequent quantitative enhancement of WUE, but there may
be the possibility of low and unacceptable wheat performance.
This can cause economic inefficiency of the drip irrigation
system for wheat. So, it is highly recommended to consider
and implement the above-mentioned agronomic practices in
wheat drip irrigated fields.
Keywords: Water Use Efficiency, Yield, Applied Water, Salinity, Yield Function.
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توسط ویتس در سال  1966مطرح و از تقسیم عملكرد محصول
بر تبخیر و تعرق بدست آمده است ( Kijneو همكاران )2003 ،و
پس از آن نیز به شكلهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.
در حال حارض ،یكی از متداولترین روشهای محاسبۀ شاخص
بهرهوری آب در یك مزرعه ،اندازهگیری حجم ناخالص آب مرصفی
مزرعه در طول فصل رشد گیاه ،اندازهگیری عملكرد برداشت شده
از گیاه بر اساس شاخص غالب گیاه مورد نظر (مانند عملكرد دانه،
عملكرد میوه ،عملكرد تر محصول ،عملكرد علوفه خشك و  )...و
تقسیم این دو معیار بر همدیگر میباشد .بهعنوان مثال ،میانگین
این شاخص برای محصوالت گندم ،یونجه ،پسته و انار در سطح
استان یزد به ترتیب برابر با  0/14 ،1/48 ،0/65و  1/99كیلوگرم
بر مرتمكعب گزارش شده است (رحیمیان و همكاران.)1396 ،
برآوردهای صورت گرفته از میانگین این شاخص طی سالهای -92
 1382در كشور بیانگر مقادیر  0/94تا  1/29و بهطور متوسط
 1/07كیلوگرم بر مرت مكعب میباشد (عباسی و همكاران.)1394 ،
اگرچه این شاخص دارای نقایصی نظیر عدم امكان جمعپذیری یا
میانگینگیری از محصوالت الگوی كشت منطقه به منظور ارزیابی
و مقایسه دو ناحیه مختلف اقلیمی با همدیگر میباشد ،اما برای
مقایسه یك محصول خاص (مث ًال گندم) در دو مزرعۀ واقع در
یك منطقه اقلیمی و بررسی تأثیر مدیریتهای مختلف آبیاری و
عملیات زراعی انجام شده بر روی هر مزرعه ،مناسب و كاربردی
میباشد.
با توجه به تعریف شاخص بهرهوری فیزیكی آب (کارایی مرصف
آب) كه در بخش فوق بیان شد ،راهكارهای كلی ارتقای این
شاخص ،شامل کاهش میزان آب مرصفی به ازای تولید محصول در
سطح كنونی و افزایش عملكرد به ازای واحد آب مرصفی است.
بدین معنی كه میزان محصول تولیدی ،با حفظ منابع آبی موجود
افزایش داده شود .البته در دهههای اخیر مسائلی نظیر كاهش
نزوالت جوی همراه با افت كمی و كیفی منابع آب زیرزمینی
و سایر مسائل مرتبط با بحران آب در رسارس كشور مشاهده
شده است .لذا بخش اعظم جهتگیریها و تصمیامت مدیریت
منابع آب كشور به سمت رصفهجویی و كاهش برداشت از منابع
با هدف جربان كرسی مخازن آب بهویژه آبهای زیرزمینی
كشور گرایش پیدا كرده است .در چنین رشایطی ،انتظار است
كه راهكارهای ارتقای شاخص بهرهوری آب در مزرعه عالوه بر
عدم تأثیر جدی بر افت تولید ،به كاهش واقعی مرصف آب و
كاهش برداشت از منبع هم منجر شوند و تنها در افزایش تولید
محصول به ازای حجم آب مرصفی خالصه نگردند .تحقیقات
متعددی در زمینۀ ارائه راهكارهای افزایش شاخص کارایی مرصف
آب در مزرعه انجام شده است .بهعنوان مثال  Keshavarzو
همكاران ( )2005راهكارهای افزایش کارایی مرصف آب را در
سه گروه فنی ،مدیریتی و زراعی خالصه كرد ه و اذعان داشتهاند

مقدمه
رشد جمعیت ،بهبود سطح رفاه و بهداشت عمومی جوامع و تغییر
الگوهای زندگی از عوامل اصلی افزایش نیاز جهانی به تأمین غذای
بیشرت میباشد .در مسیر رسیدن به امنیت غذایی از طریق افزایش
تولید در بخش كشاورزی ،مسأله محدودیت كیفی و كمی منابع
آب به عنوان یكی از مهمرتین عوامل محدودكنندۀ این بخش
شناخته میشود .اهمیت این مسأله در حدی است كه عالوه بر
بروز مشكالت برای نسل فعلی ،میتواند امنیت غذایی نسلهای
آینده را نیز به خطر بیندازد .كشور ایران به دلیل قرارگیری در
یكی از خشكترین مناطق دنیا و با حدود یك سوم میانگین
بارندگی ساالنه جهانی (دهقانیسانیج و نخجوانیمقدم،)1385 ،
از این موضوع مستثنی نبوده و بهویژه در دهههای اخیر ،با
خشكسالیهای متعددی مواجه شده و مشكالت كمآبی ،بحران
آبی و افت كیفی و كمی منابع آبی را به خوبی تجربه كرده
است .یكی از مهمرتین راهحلهایی كه برای غلبه بر مشكالت
كمآبی و بحران آب در بخش كشاورزی تأکید میشود ،توجه به
افزایش شاخص بهرهوری آب ( 1)WPاست .بهطور عمومی ،ارتقای
بهرهوری آب به استفادۀ بهینهتر از منابع آىب موجود اطالق میشود
و میتوان نقش هر واحد آب در تولید ناخالص ملی و یا داخلی
را در همین شاخص جستجو كرد (حیدری .)1394 ،تعریف این
شاخص وابسته به مقیاس و محدودهای است كه به آن پرداخته
میشود و اجزای آن در مقیاسهایی نظیر ناحیه ریشه گیاه ،مزرعه،
محدوده تحت آبیاری (شبكه آبیاری) و یا حوضهآبریز میتواند
متفاوت باشد .بهعنوان مثال ،در مقیاس مزرعه ،این شاخص را
میتوان از تقسیم میزان محصول تولیدی (كیلوگرم بر هكتار) به
حجم آب مرصفی (مرتمكعب بر هكتار) بدست آورد .در چنین
رشایطی ،این شاخص تحت عنوان شاخص بهرهوری آب ،بهرهوری
فیزیكی آب ( 2)WPpو یا شاخص کارایی مرصف آب ( 3)WUEنیز
نامگذاری شده است .این شاخص نشاندهندۀ عملکرد محصول در
ازای واحد حجم آبیاری مرصفی در مزرعه در واحد هكتار است.
البته اجزای تشکیلدهندۀ این شاخص (عملكرد و آب مرصفی)
از دیدگاه متخصصان مختلف نظیر آبیاری ،زراعت ،فیزیولوژی،
اقتصاد و  ،...گاهاً متفاوت از هم عنوان شده است (انتصاری
و همكاران .)1386 ،بهعنوان مثال ،عملكرد محصول میتواند
بیوماس ،عملکرد خشک یا تر ،پروتئین تولیدی ،كالری ایجاد شده،
درآمد محصول و غیره باشد .آب مرصفی نیز میتواند حجم آب
تبخیر و تعرق شده از خاك و گیاه ،حجم آب تعرق یافته از گیاه،
حجم آب خالص ورودی به مزرعه با احتساب تلفات انتقال و
توزیع آب در مزرعه و یا حجم آب ناخالص مرصفی در یك مزرعه
باشد (حیدری .)1388 ،طبق تحقیقات انجام شده توسط عباسی
و همكاران ( ،)1394اصطالح کارایی مرصف آب برای اولین بار
نرشیه آب و توسعه پایدار
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آب مرصفی (بر حسب مرتمکعب در هکتار) و عملکرد محصول
(بر حسب کیلوگرم در هکتار) به تفکیک نوع سامانه آبیاری
میباشد .تعداد مزارع تحقیقاتی (اعم از تیامرهای مختلف شوری
آب آبیاری ،حجم آب مرصفی و تكرار آنها در سالهای مختلف)
شامل  27مزرعه به روش آبیاری تیپ و  9مزرعه به روش غرقابی و
تعداد مزارع بهرهبرداران شامل  8مزرعه به روش تیپ و  12مزرعه
به روش غرقابی بوده است .نتایج تجزیه شیمیایی آب آبیاری
تعدادی از مزارع مورد مطالعه در جدول ( )1ارائه شده است.
در مقیاس تحقیقاتی ،اندازهگیری حجم آب مرصفی برای دو روش
آبیاری غرقابی و قطرهای نواری (تیپ) از طریق كنتور حجمی نصب
شده در ابتدای هر كرت و قرائت كنتورها قبل و بعد از آبیاریها
و ثبت مقادیر تجمعی آنها بر حسب مرتمکعب بر هکتار برای
هر تیامر بهصورت جداگانه بوده است كه طی سالهای زراعی
 1397-98 ،1396-97و  1398-99و در مزرعه تحقیقات شوری
صدوق (ردیفهای  1تا  3جدول  )1انجام شده است .در مقیاس
مزارع بهرهبرداران ،اندازهگیری حجم آب مرصفی از طریق نصب
كنتور حجمی در تعدادی از این مزارع و همچنین برآوردهای حجم
تخلیه از استخر ذخیره آب مزرعه ،اندازهگیری دبی رس مزرعه و در
نظر گرفنت دفعات آبیاری در طول فصل و یا ساعات كاركرد سیستم
آبیاری بوده است كه طی سالهای زراعی  1389-90و 1394-95
در شهرستانهای ابركوه ،خاتم و بهاباد انجام شده است .در مزارع
تحقیقاتی ،سعی گردیده است كه تاریخهای آبیاری و مقادیر آب
داده شده به مزرعه تابعی از تغییرات نیاز آبی گیاه در طول فصل
رشد باشند .اما در مزارع بهرهبرداران ،تنظیم تاریخهای آبیاری و
حجم آب داده شده به مزرعه بر اساس تجارب كشاورزان و عرف
هر منطقه بوده است .پس از برداشت محصول ،عملكرد دانه در
هر مزرعه اندازهگیری و به واحد کیلوگرم بر هکتار تبدیل گردیدند.
با توجه به عملكرد دانه و حجم آب مرصفی در هر یک از تیامرهای
تحقیقاتی و همچنین مزارع تحت بررسی ،شاخص بهرهوری یا
کارایی مرصف آب گندم ( )WUEاز تقسیم عملكرد دانه بر حجم
آب مرصفی محاسبه گردید:
WUE=Y/AW
			
()1
که در آن Y ،عملکرد دانه گندم بر حسب کیلوگرم بر هکتار و AW
حجم آب مرصفی بر حسب مرتمکعب بر هکتار است .سپس ارتباط
بین  WUEبا اجزای تشکیلدهندۀ این شاخص (عملکرد و حجم
آب مرصفی) در دو سیستم آبیاری غرقابی و تیپ از طریق رگرسیون
خطی مورد بررسی ،مقایسه و تحلیل قرار گرفت .در مورد هر یک از
پارامرتهای مذكور ،رضیب تغییرات ( )CVاز تقسیم انحراف معیار
بر میانگین منونهها بدست آمد و در تجزیه و تحلیلهای مذکور
استفاده شد:
CV=σ/μ
			
()2
که در آن  σانحراف معیار و  μمیانگین دادهها میباشد.

كه بهدلیل تنوع عوامل مدیریتی و محیطی موثر بر عملكرد
محصول ،این شاخص به سادگی قابل كنرتل نبوده و ارتقای آن
امری پیچیده و هزینهبر میباشد .مأمنپوش و همكاران (،)1380
حیدری ( ،)1394رنجرب و همكاران ( )1399و نیكخواه و همكاران
( ،)1394افزایش این شاخص در مزرعه را هم از طریق بهبود
عملیات زراعی (نظیر اصالح نباتات و انتخاب ارقام متحمل به
خشكی و شوری ،تراكم و تاریخ مناسب كاشت ،انتخاب الگوی
مناسب كشت ،كاربرد كودها و )...و هم از طریق بهبود مدیریت
آبیاری و زهكشی (افزایش راندمان آبیاری ،كاربرد روشهای
كمآبیاری مدیریت شده ،ایجاد تناسب بین توزیع آب و نیاز آبی
گیاه ،انجام آبیاری تكمیلی ،احداث زهكشهای مزرعهای و غیره)
امكانپذیر دانستهاند .همچنین ،بر اثرات مثبت تسطیح مناسب
زمین و استفاده از تسطیح لیزری بر افزایش شاخص کارایی
مرصف آب مزارع گندم در منطقه خوزستان تأکید شده است
(انصاریدوست و همكاران .)1392 ،در تحقیق دیگری ،حیدری
و همكاران ( )1396فاكتور مدیریت زراعی را بهعنوان مهمرتین
فاكتور در باالبردن کارایی مرصف آب شناسایی كردهاند .آنها
همچنین بر نقش مهارت و دانش فنی كشاورزی تأکید ویژهای
داشته و گفت هاند كه در رشایط عدم وجود مهارت و دانش كافی
كشاورزی ،استفاده از سیستمهای مدرن آبیاری نیز منیتواند
مقدار این شاخص را نسبت به سیستمهای آبیاری سطحی بهطور
موثر بهبود ببخشد .در مورد سامانههای سنتی آبیاری سطحی و
تأثیر اصالح و بهینهسازی آنها بر ارتقای شاخص کارایی مرصف آب
محصوالت زراعی ،مطالعات دیگری در دست است كه نتایج آنها
بیانگر امكان ارتقای شاخص کارایی مرصف آب از طریق اصالح
و بهینهسازی ابعاد كرتهای آبیاری سطحی و همچنین توجه به
مسائل بهزراعی آنها است (نیكخواه و همكاران  ،1394رنجرب
و همكاران .)1399 ،این پژوهش در نظر دارد تا اثر فاكتورهای
عملکرد و حجم آب مرصفی بر شاخص بهرهوری فیزیكی آب در
دو سامانه غرقابی و موضعی اجرا شده در تعدادی از مزارع گندم
استان یزد را بررسی منوده و آنها را با همدیگر مقایسه و تحلیل
مناید تا از این طریق ،نقش هر فاكتور در ارتقای شاخص بهرهوری
آب و ارجح بودن یك فاكتور بر دیگری را به تفكیك نوع سامانه
آبیاری مشخص مناید.
مواد و روشها
این پژوهش بر اساس تجزیه و تحلیل دادههای مزارع گندم
تحت آبیاری به دو روش غرقابی (كرتی و یا نواری) و موضعی
(آبیاری قطرهای به روش نوارهای تیپ) در استان یزد انجام شده
است .دادههای مورد استفاده در دو مقیاس مختلف شامل مزارع
تحقیقاتی و مزارع کشاورزان تهیه گردید .این دادهها شامل حجم
مقایسه و تحلیل عوامل اصلی ارتقاءدهنده شاخص بهرهوری آب گندم در دو روش ...
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جدول  -1ویژگیهای شیمیایی آب آبیاری در تعدادی از مزارع مورد مطالعه
شهرستان
یزد
یزد
یزد
ابركوه
ابركوه
ابركوه
ابركوه
ابركوه
ابركوه
ابركوه
ابركوه
ابركوه
ابركوه
خاتم
خاتم
خاتم
خاتم
خاتم
خاتم
خاتم
بهاباد
بهاباد

نوع سامانه

بهرهبردار

قطرهای و غرقابی مزرعهتحقیقاتی
قطرهای و غرقابی مزرعهتحقیقاتی
قطرهای و غرقابی مزرعهتحقیقاتی
فال حزاده
قطرهای
زارع
قطرهای
حسامآباد
قطرهای
دهقان
قطرهای
كرمنژاد
قطرهای
مولودپور
قطرهای
صالحی
غرقابی
غالمپور
غرقابی
ابراهیمی
غرقابی
جال لزاده
غرقابی
زارع
قطرهای
بابری
قطرهای
رسولی
قطرهای
سلطانی
قطرهای
هرنستان
غرقابی
فتحی
غرقابی
زارع
غرقابی
صادقی
غرقابی
عبدالهی
غرقابی

EC
()μmho/cm

3110
5000
8140
1305
1379
7900
1400
1350
1180
1673
1460
2370
1810
3500
1699
3070
3800
1089
2020
3480
4150
5470

pH

Ca2+

Mg2+

8/39
8/35
8/23
6/9
7/34
7/42
7/42
7/35
7/31
6/62
7/16
8/05
8/26
7/51
6/76
7/32
7/52

4/7
5/84
7/72
4/31
2/18
16/55
3/64
3/74
4/67
10/35
4/65
4/06
3/27
5/3
10/8
9/2

5/99
9/35
15/24
2/52
4/51
23/3
4/37
3/96
4/73
7/1
3/14
6/69
2/8
2/2
6
10/8

نتایج و بحث

18/35
34/08
55/29
6/69
7/21
41/75
7/38
16/21
8/13
17/37
9/14
20/71
6/24
11/21
16/14
6/45
36/9

22/78
34/73
67/24
4/81
7/77
56/7
6/51
13/09
11/06
20/76
7/04
12/72
3/25
6/1
22/4
19/6
30/7

بوده است؛ بطوریکه در یك رشایط نسبتاً مشابه از نظر حجم
آب مرصفی در همه تیامرها ،با افزایش عملکرد محصول ،شاخص
 WUEارتقاء یافته و بالعکس .رضیب تغییرات حجم آب مرصفی
و عملکرد گندم در مزارع تحت بررسی ،به ترتیب  0/17و 0/28
بدست آمده که نشاندهندۀ کمرت بودن دامنه تغییرات حجم
آب مرصفی نسبت به دامنه تغییرات عملکرد محصول در مزارع
مذكور است .حجم آب مرصفی گندم در تیامرهای تحت بررسی
بین  4565تا  7531مرتمکعب بر هکتار و عملکرد محصول بین
 1450تا  5042کیلوگرم بر هکتار بوده است .یکی از قابلیتهای
سامانه آبیاری موضعی تیپ در مزارع گندم ،کاهش حجم آب
مرصفی مزرعه از طریق کاهش هدررفت عمقی و سطحی آب
و در نهایت ،نزدیکتر شدن مقادیر حجم آب مرصفی مزرعه به
نیاز آبی گندم است .به همین دلیل است که در صورت مدیریت
مناسب آبیاری مزارع گندم در روش تیپ ،دامنه تغییرات مقادیر
آب مرصفی سامانه موضعی تیپ در مقایسه با روشهای غرقابی،

الف -آبیاری موضعی (تیپ)
در شکل ( -1الف) ارتباط بین شاخص بهرهوری آب با مقادیر
عملکرد محصول گندم و حجم آب مرصفی سامانه آبیاری تیپ
در مزرعه تحقیقاتی نشان داده شده است .بر این اساس ،رضیب
تبیین ( )R2بین شاخص بهرهوری آب و عملکرد گندم  0/68بوده،
در حالی که همبستگی قابل توجهی بین شاخص بهرهوری و حجم
آب مرصفی گندم در این تیامرها دیده منیشود (شکل  -1ب).
این موضوع بیانگر تأثیر قابل توجه عملکرد محصول بر شاخص
 WUEو نقش كمرت حجم آب مرصفی بر این شاخص در روش
آبیاری تیپ است .در این تیامرها ،بهدلیل اینکه حجم آب مرصفی
مزرعه توسط سامانه آبیاری تیپ به یک مقدار کنرتل شده و نسبتاً
ثابتی رسیده است ،لذا تغییرات  WUEتقریباً مستقل از حجم آب
مرصفی گندم و عمدتاً وابسته به تغییرات عملکرد محصول گندم
نرشیه آب و توسعه پایدار

HCO3().meq./lit
1/53
1/53
1/83
4/92
3/8
5/9
4/65
4/9
3/4
2/58
3/75
4/45
4/55
2/35
7/44
3/35
2/9

Na+

Cl-

S.A.R
7/94
12/37
16/32
3/62
3/94
9/35
3/69
8/26
3/75
5/88
4/63
8/93
3/58
5/79
5/57
11/66
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کمرت بوده و مقادیر مرصف آب در مزارع مختلف (بر خالف
مقادیر عملكرد) نسبتاً به هم نزدیك خواهند بود .این موضوع
به خصوصیت ذاتی سامانه آبیاری موضعی تیپ برمیگردد كه
در آن ،آب بهصورت کنرتل شده و مهار شده در سطح زمین
توزیع میشود و امكان هدررفت و مرصف بیرویه آب كمرت
از روشهای آبیاری سطحی (غرقابی) میباشد .در واقع پس از
جایگزینی روش آبیاری غرقابی با تیپ در مزارع گندم ،نگرانیها
بابت مرصف بیرویه آب و توجه به میزان آب مرصفی در واحد
سطح مزرعه كمرت میگردد .ولی در مقابل ،مسائل بهنژادی و
مدیریتهای زراعی گندم نظیر تاریخ و تراکم مناسب کاشت،
انتخاب ارقام مناسب و پربازده ،رعایت تعداد و دور آبیاریها،
عملیات مناسب تغذیه و کوددهی ،کنرتل آفات و بیامریها نقش
قابل توجهی در عملكرد محصول و نهایتاً افزایش  WUEخواهد
داشت .با توجه به رابطه مستقیم عملكرد محصول با میزان درآمد
بهرهبردار ،بدیهی است كه افزایش رصفۀ اقتصادی استفاده از
تیپ برای گندم در گرو توجه به این موارد خواهد بود .لذا رعایت
این نكات از جانب بهرهبرداران سامانه آبیاری تیپ ،بسیار رضوری
و پراهمیت خواهد بود.
R² = 0.6808
R² = 0.6808

)اﻟﻒ(
)اﻟﻒ(
1.0
1.0

0.8
0.8

0.2
0.4
0.6
0.2
0.4
0.6
ﺑﻬﺮه وری آب )ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﱰﻣﮑﻌﺐ(
ﺑﻬﺮه وری آب )ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﱰﻣﮑﻌﺐ(

1.0
1.0

ب((
))ب

0.8
0.8

0.4
0.6
0.4
0.6
ﺑﻬﺮه وری آب )ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم
ﺑﻬﺮه وری آب )ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

0.2
0.2
ﺑﺮ ﻣﱰﻣﮑﻌﺐ(
ﺑﺮ ﻣﱰﻣﮑﻌﺐ(

ﻫﮑﺘﺎر(
ﻣﱰﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮﻫﮑﺘﺎر(
ﻣﱰﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮ
ﻣﴫﻓﯽ)
ﻣﴫﻓﯽ)
آبآب
ﺣﺠﻢ
ﺣﺠﻢ

R² = 0.0047
R² = 0.0047

8000
8000
7000
7000
6000
6000
5000
5000
4000
4000
3000
3000
2000
2000
1000
1000
0
0 0.0
0.0

ﻫﮑﺘﺎر(
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮمﺑﺮ ﺑﺮﻫﮑﺘﺎر(
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم
ﻣﺤﺼﻮل )
ﻋﻤﻠﮑﺮدﻣﺤﺼﻮل )
ﻋﻤﻠﮑﺮد

6000
6000
5000
5000
4000
4000
3000
3000
2000
2000
1000
1000
0
0 0.0
0.0

که از روش آبیاری تیپ برای زراعت گندم استفاده میمنایند نیز
بررسی شد (شکل  .)2بر این اساس ،رضیب تبیین ( )R2بین شاخص
بهرهوری آب و عملکرد گندم  0/45بوده (شکل  - 2الف) ،در حالی
که همبستگی قابل توجهی بین شاخص بهرهوری آب و حجم آب
مرصفی گندم (شکل  – 2ب) در این مزارع دیده منیشود .رضیب
تغییرات ( )CVحجم آب مرصفی و عملکرد گندم در مزارع تحت
بررسی به ترتیب  0/33و  0/41بدست آمده که نشاندهندۀ کمرت
بودن دامنه تغییرات حجم آب مرصفی نسبت به دامنه تغییرات
عملکرد محصول در این مزارع و تأثیرات کمرت این پارامرت بر
شاخص  WUEبوده است .بایستی به این نکته هم اشاره شود که
در مقایسه با نتایج تیامرهای تحقیقاتی (شکل  ،)1دامنه تغییرات
حجم آب مرصفی به روش تیپ در مزارع کشاورزان (یعنی )0/33
بیشرت از تیامرهای تحقیقاتی (یعنی  )0/17بوده که نشان میدهد
با بهبود مدیریت آبیاری مزرعه ،امکان کاهش رضیب تغییرات
در مزارع كشاورزان به مقادیر پایینتر از  0/33نیز محتمل و
ممکن خواهد بود .نتایج نشان میدهد كه در مزارع كشاورزان
رصفهجویی قابل توجهی در آب كاربردی از طریق سامانه تیپ
صورت گرفته و باعث ارتقای شاخص کارایی مرصف آب تا مرز
 1/41كیلوگرم بر هكتار شده است .اما وقوع این مسأله در حالی
بوده كه در برخی از مزارع ،كاهش جدی عملكرد در واحد سطح
مشاهده شده و حتی منجر به عدم برداشت محصول با كمباین
بهدلیل عدم رصفه اقتصادی برای بهرهبردار گردیده است .در واقع،
برتری سیستم آبیاری موضعی تیپ نسبت به روشهای آبیاری
سنتی از نظر رصفهجویی در مرصف آب ،نتوانست ه كشاورزان را از
نظر عملكرد محصول در واحد سطح اقناع مناید و نارضایتیهایی
را نیز بهدنبال داشته است .بنابراین ،نکته بسیار مهم در این گونه
مزارع ،رضورت توجه بیشرت بهرهبرداران به پارامرت عملكرد محصول
و تالش برای تولید مناسب و اقتصادی و همچنین کمرت کردن
دامنه تغییرات این پارامرت در سطح مزارع تیپ است؛ به نحوی که
بهرهبرداران با اطمینان و اعتامد کافی بتوانند یك عملکرد قابل قبول
و مطمنئ در روش تیپ (هامنند روشهای غرقابی) داشته باشند.
تجارب قبلی در این زمینه نشان داده است كه علیرغم کاهش
محتمل آب مرصفی گندم در آبیاری تیپ نسبت به غرقابی و ارتقای
شاخص  ،WUEامكان عدم دستیابی بهرهبرداران به عملکرد مطمنئ
و قابل توجه در واحد سطح وجود دارد كه همین مسأله میتواند
موجب عدم موفقیت اجرای این سامانه در مزارع گندم و نارضایتی
بهرهبرداران شود (رحیمیان .)1396 ،بنابراین پس از اجرای سامانه
آبیاری موضعی در مزارع گندم ،توجه ویژه به مسائل بهنژادی و
بهزراعی گندم از جانب بهرهبرداران و مروجین بخش كشاورزی و
توصیه راهکارهای حفظ و ارتقای عملکرد گندم در رشایط آبیاری
موضعی (مانند توجه به رقم بذر ،تاریخ كاشت ،تراکم كاشت بذر،
تغذیه و  )...بسیار رضوری بوده و مورد تأکید میباشد.

شکل  -1ارتباط رگرسیونی بین شاخص بهرهوری آب گندم با عملکرد
محصول (شكل الف) و حجم آب مرصفی (شكل ب) در سامانه آبیاری
تیپ مزارع تحقیقاتی طی سالهای 1396-99

ارتباط بین شاخص بهرهوری آب با مقادیر عملکرد محصول گندم
و حجم آب مرصفی در تعدادی از مزارع کشاورزان استان یزد
مقایسه و تحلیل عوامل اصلی ارتقاءدهنده شاخص بهرهوری آب گندم در دو روش ...
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ارتباط بین شاخص بهرهوری آب ( )WUEبا عملکرد گندم و حجم
آب مرصفی در مزارع کشاورزانی که از سامانه غرقابی استفاده
کردهاند ،نیز بررسی گردید (شکل  .)4بر این اساس ،رضیب تبیین
( )R2بین شاخص بهرهوری آب و عملکرد گندم ( 0/27شکل -4الف)
و بین شاخص بهرهوری آب و حجم آب مرصفی گندم در حدود 0/51
(شکل -4ب) بدست آمده است .در مزارع گندم تحت مطالعه،
رضیب تغییرات حجم آب مرصفی و عملکرد گندم به ترتیب برابر با
 0/23و  0/16بوده است .بهعبارتی دیگر ،تنوع اعداد و ارقام حجم
آب مرصفی بیشرت از تنوع اعداد و ارقام عملكرد محصول در مزارع
تحت مطالعه بوده است .بطور عمومی ،بهرهبرداران مزارع گندم
در این قبیل سامانهها از عملکرد محصول مزرعه خود تا حدودی
مطمنئ بوده و دستیابی به عملکردهای قابل قبول را سهلالوصول
و ممكن میبینند .سابقه طوالنی مدیریت مزارع گندم به روش
غرقابی در كشور و تجارب و دانش بهرهبرداران در زمینه عملیات
مدیریتی و تغذیهای گیاه در رشایط غرقابی از دالیل اصلی این
موضوع است .البته ،بخشی از تفاوتهای حجم آب مرصفی مزارع
ت در اقلیم ،كیفیت آب آبیاری و
مختلف میتواند ناشی از تفاو 
نهایتاً نیاز آبی مزرعه باشد ،اما در حقیقت بخش زیادی از این
تفاوتها به تنوع در دانش ،تجارب و سلیقه بهرهبرداران در مدیریت
آبیاری و همچنین ،تنوع در میزان فراهمی آب هر مزرعه وابسته
است .تفسیر نتایج این مزارع بیانگر این نكته است که حتی در
صورت توجه به راهکارهای افزایش تولید در یک مزرعه گندم ،در
اثر بیتفاوتی و بیتوجهی بهرهبرداران نسبت به حجم آب مرصفی
مزرعه خود ،احتامل مرصف بیرویه آب در مزارع غرقابی و در
نهایت ،افت شدید شاخص  WUEوجود دارد .اصالح موارد اخیر از
طریق فرهنگسازی و آموزش بهرهبرداران با هدف جایگزینی سلیقه
و سنن بهرهبرداران با اصول علمی و مدیریت صحیح آبیاری ،امری
ممكن میباشد .در این مزارع ،اقدامات بهینهسازی مرصف آب
میبایست در اولویت اقدامات بهرهبرداران و تصمیمگیران مربوطه
برای ارتقای شاخص  WUEقرار بگیرد .تسطیح دقیق اراضی،
بهینهسازی ابعاد کرتهای آبیاری سنتی با توجه به پارامرتهای
دبی ،شیب زمین و بافت خاك ،كنرتل و تنظیم دبی آب ورودی به
کرتها به منظور افزایش راندمان كاربرد آب در مزرعه ،مدیریت
زمان قطع جریان آب به منظور بهینهسازی عمق آبیاری و جلوگیری
از هدررفت عمقی در حین پیرشوی آب در كرتها و راهکارهایی
از این قبیل ،مورد تأکید و توصیه میباشند .عمدۀ این راهكارها
نوعاً هزینهبر و پیچیده نیستند و پس از آموزش بهرهبرداران توسط
مروجین و كارشناسان ،دارای قابلیت اجرا و پیادهسازی در عرصه،
توسط بهرهبرداران هستند.
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شکل  -2ارتباط رگرسیونی بین شاخص بهرهوری آب گندم با عملکرد
محصول (شكل الف) و حجم آب مرصفی (شكل ب) در سامانههای
آبیاری تیپ مزارع کشاورزان طی فصل زراعی 1394-95
ب -آبیاری غرقابی
در شکل ( )3ارتباط بین شاخص بهرهوری آب با مقادیر عملکرد
گندم و حجم آب مرصفی در سامانه آبیاری غرقابی اجرا شده در
مزرعه تحقیقاتی نشان داده شده است .بر این اساس ،رضیب
تبیین ( )R2بین شاخص بهرهوری آب و عملکرد گندم ( 0/58شکل
-3الف) و بین شاخص بهرهوری آب و حجم آب مرصفی گندم در
حدود ( 0/85شکل -3ب) بدست آمده است .این موضوع بیانگر
تأثیرپذیری بیشرت شاخص  WUEاز پارامرت آب مرصفی در روشهای
غرقابی و نقش کمرنگتر عملکرد محصول بر روی  WUEدر این
شیوه آبیاری است .حجم آب مرصفی در تیامرهای مورد مطالعه بین
 6126تا  11568مرت مکعب بر هکتار و رضیب تغییرات آن برابر با
 0/20است .این در حالی است که عملکرد گندم بین  4521تا 5145
کیلوگرم بر هکتار و رضیب تغییرات آن برابر با  0/09بوده است.
بنابراین ،ارتقای شاخص بهرهوری آب در سامانه آبیاری غرقابی،
مستلزم توجه بیشرت به پارامرت حجم آب مرصفی و اجرای راهکارهای
کاهش هدررفت آب و بهینهسازی این شیوه آبیاری خواهد بود .پس
از آن ،مسائل زراعی و بهنژادی گندم در درجه بعدی اهمیت و تأثیر
بر ارتقای  ،WUEقرار خواهند داشت.
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نتایج این پژوهش كه در منطقۀ یزد انجام شده است ،نشان
داد که در روش آبیاری سطحی (غرقابی) ،هم كاهش حجم
آب مرصفی و هم افزایش عملکرد بر ارتقای  WUEگندم
نقش داشته که از این دو ،اولویت پرداخنت به مقوله كاهش
آب مرصفی باالتر از مقولۀ افزایش عملکرد محصول بوده است.
بهعبارتی دیگر برای افزایش  WUEگندم در روشهای غرقابی
باید بیشرت رساغ راهکارهای بهبود و مدیریت مرصف آب در
مزرعه (نظیر تسطیح دقیق زمین ،بهینهسازی ابعاد كرتها،
تنظیم دبی ورودی به كرتها ،مدیریت زمان قطع جریان آب
و )...را گرفت و راهکارهای افزایش عملکرد در واحد سطح (نظیر
مدیریتهای زراعی و اقدامات بهنژادی گندم) نقش کمرنگتری
در ارتقای  WUEاین گونه مزارع ایفا میکنند .بطور عمومی،
بهرهبرداران مزارع گندم در سامانههای آبیاری سطحی با تكیه
بر دانش و تجارب قبلی ،از نظر عملکرد محصول مزرعه خود
تا حدودی مطمنئ بوده و دستیابی به عملکردهای قابل قبول را
سهلالوصول و ممكن میبینند .در حالی كه در اثر بیتوجهی
و مغفول ماندن كشاورزان از مسأله حجم آب مرصفی در این
مزارع ،امکان افت شدید شاخص  WUEوجود دارد .اما در مورد
آبیاری موضعی گندم به روش قطرهای (تیپ) ،رشایط به شکل
دیگری است .بطوریکه فاكتور عملکرد محصول نقش اساسی
و تعیینکنندهتری در شاخص بهرهوری آب گندم ایفا کرده و
نقش مقوله آب مرصفی کمرنگتر و ناچیزتر بوده است .در این
گونه مزارع ،بهدلیل خصوصیت ذاتی سامانه آبیاری تیپ ،آب
بهصورت کنرتل شده و مهار شده در مزرعه ،مرصف میشود.
بنابراین ،بهرهبرداران نسبت به مرصف بهینه و کاهش حجم آب
مرصفی مزرعه خود تقریباً اطمینان دارند و مهمرتین دغدغۀ
آنها ،امكان افت محصول تحت رشایط آبیاری تیپ است .لذا
باید بیشرت به مسائل بهنژادی و عملیات زراعی گندم در این
مزارع توجه شود .انتخاب ارقام مناسب و پربازده ،توجه به تاریخ
و تراکم مناسب کاشت ،رعایت تعداد و دور آبیاریها ،عملیات
مناسب تغذیه و کوددهی ،کنرتل آفات و بیامریها میتواند
در افزایش  WUEمزارع تیپ بسیار تعیینکننده و اثربخش
باشد .اهمیت این مسأله در حدی بوده که در برخی مزارع
گندم آبیاری شده با روش تیپ در استان یزد ،علیرغم کاهش
قابل توجه حجم آب مرصفی و ارتقای كمّی شاخص ،WUE
به دلیل افت عملکرد محصول در واحد سطح و كاهش درآمد
بهرهبردار ،اجرای سامانه تیپ در مزارع گندم با چالش و وقفه
اساسی مواجه شده است .علت افت تولید در این گونه مزارع،
مغفولماندن بهرهبرداران سامانه تیپ از مسائل مدیریتی موثر
بر عملكرد محصول در واحد سطح بوده است.
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