نشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران 125
سال دوازدهم .شماره چهل و هشت  .تابستان1401

بازده آبیاری ،نیاز آبی و بهرهوری آب در روش آبیاری سطحی در باغات زردآلو
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چکیده
افزایش بازده آبیاری و کاهش تلفات آب در مزارع با توجه به کمبود شدددید مبابآ آب در کرددور ام ی ضدد وری اسدد .
بهمبظور افزایش بازده سدداما ههای آبیاری ،ارزیابی آنها الزامی اسدد  .بهاین مبظور در مجموع  6باغ با سدداما ه آبیاری
ک تی ا تخاب شد د .میزان حجم آب آبیاری ،عمق توسعه ریره و عملک د میوه ،بازده کارب د آب آبیاری (اوایل ،اواسط و
اواخ فصل) و میزان به هوری آب تعیین شد .همچبین یاز آبی به روش پبمن ما تیث و با استفاده از آمار هواشباسی (
ده سال اخی ) محا سبه و با مقادی ارائه شده در سبد ملی آب مورد مقای سه ق ار گ ف  .در باغات زردآلو میزان میا گین
بازده آبیاری از  43/3تا  58/4درصددد متییی (برور میا گین  49/7درصددد) و در باغات ا گور از  41/7تا  61/9درصددد
متییی ( برور میا گین  51/4درصددد) بود .سددهم عمده تلفات آب آبیاری در باغات زردآلو و ا گور بهصددورت فوع عمقی
بهت تیب  49/7و  51/4درصد مرخص شد .میا گین به هوری آب این محصوالت بهت تیب ب اب  0/78و  5/2کیلوگ م ب
مت مکعب ا دازهگی ی گ دید .تایج ران داد که باغاتی که در آنها تسریح زمین و تامین یاز آبی گیاه مورد توجه ق ار
گ فته بود بازده آبیاری و به هوری مص د آ آب بهطور قابل مالحظهای افزایش یافته بود .مقایسدده یاز آبی محاسددباتی با
میزان حجم آب آبیاری ،ران از اعمال کمآبیاری در این باغات میباشد .همچبین تایج ران داد که یاز آبی محاسباتی
به م اتب بیرددت از مقادی عک شددده در سددبد ملی آب بود که لزوم بهروز شدددن سددبد ملی آب را بیش از پیش مایان
میسازد.
واژههای کلیدی :حجم آب آبیاری ،سند ملی آب ،عملکرد ،استان سمنان

 1استادیار پژوهش ،بخش تحقیقات فبی و مهبدسی کراورزی ،م کز تحقیقات و آموزش کراورزی و مبابآ طبیعی استان سمبان (شاه ود)،
سازمان تحقیقات ،آموزش و ت ویج کراورزی ،شاه ود ،ای ان ( Naderi7367@yahoo.com -09155099317 .ویسبده مسئول)
 2دا ریار پژوهش ،بخش تحقیقات فبی و مهبدسی کراورزی ،م کز تحقیقات و آموزش کراورزی و مبابآ طبیعی استان همدان ،سازمان
تحقیقات ،آموزش و ت ویج کراورزی ،همدان ،ای انaghadami@gmail.com – 09188147194 .
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مقدمه
ک رور ای ان در مبرقه خ رک و یمه خ رک جهان
واقآ شددده اسدد و پ اکبش امباسددب مکا ی و زما ی
بار دگی ویژگی خاص آن اس  .خرکسالیهای اخی و
ب داشد د بیرویه از مبابآ آب زی زمیبی کردددور باعث
شده اس که وضعی مبابآ آب در کرور حادت شود.
در گذشددته شدداخص به هوری آب محصددوالت باغی و
بازده آبیاری در استان سمبان (شاه ود) مرخص بود
و ا دازهگی یهای معتب ی در سرح باغات استان ا جام
یاف ته بود .با تو جه به اهم ی این شددداخص ها در
ب امهریزی و مدی ی مبابآ آب و اقتصدداد کردداورزی،
تعیین آنها در مباطق مختلف ض وری ا س  .با تعیین
این شاخصها و تاثی تج بیات عملی ک راورزان ب آن
و تلفیق این تج بیددات بددا اصدددول علمی می توان
راه کار های الزم ج ه باالب دن به هوری آب را ارا یه
مود.
به مبظور تعیین م قدار به هوری آب محصدددوالت
ک راورزی عمده مباطق ک رور (ک مان ،همدان ،میان،
گلسددتان و خوزسددتان) تحقیقی ا جام شددد .ب اسددا
محاسبات حاصل از دادههای تحقیق میا گین به هوری
آب کلیه محصددوالت در کلیه مباطق ا تخابی ب اب 1/2
کیلوگ م ب مت مکعب بدسددد آمد .همچبین مالحظه
شدددد که مهمت ین فاکتور در باال ب دن به هوری آب،
مدی ی زراعی بوده اسدد د و م هارت و دا ش فبی
ک راورزان قش کلیدی در این زمیبه ایفا موده ا س
(ح یدری و همکاران .)1384 ،میزان یاز آبی ا گور در
سدده سددال در آم یکا ا دازهگی ی شددد و مقدار آن ب ای
یک ف صل ر شد بهطور میا گین  441میلیمت گزارش
گ دیددد ) .(Williams and Ayars, 2005محققین
میزان یاز آبی ا گور را در فل سرین ا شیالی با ا ستفاده
از الیسددیمت و روش پبمن ما تیث بدسدد آورد د که
حداکث آن  3/5تا  8/8میلیمت در روز بود Netzer
) .( et al., 2009تیجههای پژوهشهای ا جام شددده
در ایال تامیل ادو ک رور هبدو ستان ران داد که با

بدده کددارگی ی سدددیسدددتم کود آبیدداری قر های در
تاک ستانهای م سن ،کارایی م ص آ آب و کیفی میوه
بهبود مییابد ( .)Asokaraja, 2012س دار شه کی و
همکداران ( )1398بدا ارزیدابی بداغدات ا گور مبرقده
سددیسددتان پیرددبهاد مود د که ب ای افزایش کارایی و
به هوری محصدددول ا گور در مبرقدده بددایسدددتی از
فباوریهای جدید کردداورزی ظی اسددتفاده از آبیاری
وین و یکپارچهسازی باغات استفاده شود.
در پژوهرددی میزان میا گین به هوری مصدد آ آب
ا گور در سدده سدداما ه آبیاری سددرحی ،بابل و قر های
بهت ت یب  2/16 ،2/21و  1/48کیلوگ م ب مت مک عب
تعیین شدددد ( یکا ف و رضدددایی . )1394 ،پژوهردددی
بهمبظور ب رسدددی تأثی آبیاری کاهش یافته و شددددت
ه روی ا گور رقم یاقوتی در شه ستان س پل عهاب
ا جام شدددد .در پایان باتوجه به تایج کمی و کیفی به
خصدددوص عملک د و وزن خوشددده و مواد جامد محلول
میوه ،آبیاری کامل و ا جام ه چهار جوا های تو صیه
شد (ارجی و همکاران.)1398 ،
قاصدی یولقو لو و همکاران ( )1397اث تییی روش
آبیاری جویچهای به قر های ب صددفات فیزیولوژیکی و
عملک د ا گور بیدا ه سددفید را مورد ب رسددی ق ار داد د.
تایج این پژوهش ردددان داد که تییی شدددیوه آبیاری
جویچهای به قر های ،باعث اعمال تبش خردددکی در
تاکهای م سن میگ دد؛ اما عملک د کاهش معبیداری
پیدا میکبد.
طی پژوهردددی در جبوب اسدددپا یا ب روی درختان
زردآلو مالحظه شد با کاهش  30در صدی م ص آ آب
سب به آبیاری کامل ر شد روی ری کاهش یاف لکن
عملک د تح تاثی ق ار گ ف ).(Perez et al., 2016
در ژاپن پژوهرگ ان به این تیجه رسید د که مقدار
آب آب یاری ب ای درخ تان جوان زردآلو از ز مان ظاه
شدن شکوفهها تا زمان ترکیل میوه باید کمت از 20
میلی مت باشددد تا غبچهها از رشددد مباسددب ب خوردار
باشبد و عملک د میوه افزایش یابد
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).)Tsuchida and Jomura, 2020

طی پژوه ری در شه ستان تاک ستان مالحظه شد
تاکداران ،معموالً با کاهش ت عداد دف عات آب یاری با
مرکل کم آبی ،مبارزه می ک د د .در پایان .تیجهگی ی
شدددد با توجه به وضدددعی آبیاری باغات مبرقه مورد
مرالعه که عمدتاً از ط یق غ قابی و بدون توجه به یاز
واقعی تاک ،ا جام میگ ف  ،با اصدددال روش مزبور،
میتوان آب مصددد فی را به حدود صدددف کاهش داد
(طاه خا ی.)1399 ،
) Bozkurt et al. (2015تیجه گ فتبد  25در صد
کاهش آب آبیاری سب به آبیاری کامل با دور آبیاری
 14روز مباسددبت ین اسددت اتژی آبیاری ب ای درختان
جوان زردآلو تح آب و هوای مدیت ا ه ای بود.
یکی از رایجت ین پارامت ها در ارزیابی عملک د
سیستم آبیاری ،بازده اس  .بازده کل آبیاری در یک
شبکه آبیاری که عبارت اس از سب آب استفاده شده
به وسیله گیاه به کل آب تحویل داده شده به شبکه را
میتوان به سه بخش بازده ا تقال ،بازده توزیآ و بازده
مزرعه تقسیم ک د .بازده کارب د آب در مزرعه که مورد
ظ این مرالعه اس عبارت اس از مقدار آب مص آ

شده به وسیله گیاه به مقدارآب دریاف شده در دها ه
ورودی مزرعه ( ادری و همکاران .)1397 ،طی تحقیقی
مالحظه شد آبیاری بیش از حد درختهای گ دو و بادام
سبب هدررف مادههای غذایی در خاک و بهطور
مستقیم شستروی عبص های غذایی محیط ریره و
ریره میشود (طایفه
خارج شدن آنها از دست
رضایی و رضوی.)1386 ،
این تحقیق با هدآ تعیین بازده آب یاری و به هوری
آب در باغات زردآلو و ا گور در استان سمبان (شاه ود)،
همچبین تعیین یاز آبی این درختان ب اسددا آمار و
اطالعات هوا شبا سی چبد سال اخی و مقای سه با سبد
ملی آب ا جام شدددد .در های پس از تجزیه و تحلیل
تایج ،عوامل موث ب افزایش یا کاهش بازده آبیاری و
به هوری آب ب رسی شد.

مواد و روشها
در این تحقیق تعدادی از باغات در شددده سدددتان
شاه ود به روش تصادفی ا تخاب شد د که مرخصات
باغدار ،روش آبیاری ،مرددخصددات باغ ،باف خاک ،وزن
مخصدددوص ظاه ی ،رطو ب ق ره پژم دگی ،رطو ب
ظ فی زراعی مرخص شد د ( جداول  1و .)2

جدول( :)1مشخصات کلی باغات انتخابی
تحصیالت
کراورز

سابقه
کراورزی

شماره
باغ

سیکل

16

ابتدایی

20

3

سیکل

20

ک تی

4

لیسا س

15

ک تی

سیکل

10

ابتدایی

20

شه ستان

1
2

5
6

شاه ود

شاه ود

محصول

روش آبیاری
ک تی

زردآلو

ا گور

ک تی

ک تی
ک تی
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جدول ( :)2مشخصات فنی قطعات انتخابی
شماره
باغ

ع ض × طول
کت
(مت ×مت )

باف خاک

1

4×6

شبی

1/58

2

4×5

لومی شبی

1/50

15/6

3

4×5

لومی شبی

1/44

16

14/2

4

5×30

لومی شبی

1/48

23/7

13/9

5

5×65

لومی شبی

1/48

21/5

11/4

6

5×25

لومی

1/40

25/2

17/8

ج م مخصوص ظاه ی
(گ م ب
سا تیمت مکعب)

رطوب ظ فی
زراعی
(درصدحجمی)

حد آب قابل
جذب
(درصدحجمی)

14/2

10/1
13/1

بازده کارب د آب آبیاری که ردداندهبده میزان آبی
اس که مورد استفاده گیاه ق ار میگی د ،با ا دازهگی ی
میزان رطو ب خاک ق بل و ب عد از آب یاری و سدددای
پارامت های مورد یاز در ه باغ درسددده وب (اوا یل،
اوا سط و اواخ ف صل زراعی) با ا ستفاده از رابره  1و 2
محاسبه شد.
d1
()1
Ea=( )×100
d2
در این رابره  ، d 1عمق آب عخی ه شددده در احیه
ریرددده گیاه  ، d 2عمق آب وارد شدددده به جویچهها یا
ک ت ،مقادی  d 2به وسیله فلوم ا دازهگی ی شد .مقدار
 d 1از رابره  2بدس میآید.
d1 =(θ2 -θ1 ).ρ.Rz
()2

در این رابره   1و   2رطوب وز ی خاک قبل و
ب عد از آب یاری هسدددت بد که به روش وز ی در ه 20
سا تیمت در عمق خاک و در پبج عمق تعیین شد د،
 وزن مخصددوص ظاه ی خاک و  RZعمق توسددعه
ریره اس (قدمی فیروزآبادی و سیدان.)1386 ،
یاز آبی گیاه م جآ ) (EToبا اسدددتفاده از آمار و
اطالعات هواشددباسددی  10سددال اخی و به روش پبمن
ما ت یث و با اسدددت فاده از م افزار EToCalculator

محا سبه شد .پارامت های هوا شبا سی مورد یاز شامل:
د مای حدا قل و حداکث  ،رطو ب سدددبی حدا قل و
حداکث  ،میا گین س ع باد روزا ه ،ساع آفتابی بود
که از دو ای ستگاه هوا شبا سی شاه ود و دامیان تهیه
شد د.
پس از تعیین یاز آبی گ یاه م جآ ) (EToبا در
ظ گ فتن ض یب گیاهی ) (Kcدر طی م احل مختلف
رشدددد ،یاز آبی درختان با اسدددتفاده از رابره  3تعیین
شد و با مقادی عک شده در سبد ملی آب مورد مقایسه
ق ار گ ف .
ETc= Kc*ETo
()3
ب ای محاسدددبه میزان حجم آب آبیاری در باغات مورد
مرالعه از فلومهای ( )WSCتیپ  4و  5ا ستفاده شد.
با داشددتن میزان عملک د محصددول و حجم آب آبیاری
مصددد فی در آخ فصددددل زراعی میزان به هوری آب
آبیاری) (WPاز رابره  5بهدس آمد.
()5

Y
I

=WP

در این رابره :Y :مقدار مح صول ) (kg/haو  :Iحجم
آب آب یاری) (m3/haمی باشددددد .در ها ی پس از
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جمآآوری م یدا ی داده ها و ا جام ارز یابی ها ،تایج
بدس آمده تجزیه و تحلیل شد.

نتایج و بحث
حجم آب آبیاری و بهرهوری آب
در جدول  3حجم آب مصد د فی در طول فصدددل و
عملک د ه یک از باغات مورد مرالعه ارایه شده ا س .
تایج این تحقیق ران داد که در روش آبیاری سرحی
ب ای زردآلو م قدار  9398/6و ب ای ا گور م قدار 8696
مت مکعب در هکتار آب مص د آ شددده اس د  .میا گین
به هوری آب ب ای زردآلو و ا گور بهت تیب  0/78و 5/2
کیلوگ م ب مت مک عب ب آورد شدددد .کا یا و هم کاران
( )2010به هوری آب زردآلو را  0/8و قا صدی یولقو لو
و همکاران ( )1397به هوری آب ا گور را  4/9کیلوگ م
ب مت مک عب تعیین مود د .در باغ یک (زردآلو) با
وجود اینکه حجم آب مص فی کمت از سای باغها بوده
ا س لکن به عل کاهش شدید میزان عملک د در اث
س مازدگی ،به هوری م ص آ آب به شدت اف ک ده و
به مقدار  0/4کیلوگ م ب مت مکعب رس دیده اس د ولی
در باغهای شماره  2و  3س مازدگی کمت تاثی گذاشته
و در تیجه میزان به هوری مصدد آ آب سددب به باغ
شماره  1باالت اس  .در مجموع س مازدگی عامل اصلی
اف عملک د و کارآیی مص آ آب در باغات زردآلو بوده
و کل یه فعال ی های ا جام شدددده در باغ را تح تاثی
ق ار داده اسددد  .در باغ شدددماره ( 4ا گور) مالحظه
می شود که مدی ی خوب در این تاک ستان باعث شده
اس که مقدار به هوری مص آ در وضعی خوبی ق ار
دا شته با شد .یکبواختی خوب توزیآ آب در ک ت ها با
توجه به شدددیب کم زمین ،کوددهی و محلول پاشدددی
مبظم و سددم پاشددی به موقآ از عوامل اصددلی افزایش
به هوری مصددد آ آب در این تاکسدددتان بوده اسددد .
همچبین مدی ی خوب کرددداورز در زمیبه تامین یاز
آبی باغ و دا شتن اطالعات علمی و تج بی خوب وی از
.

دیگ عوا مل اصدددلی افزایش به هوری آب در این باغ
اس (جدول .)3
در تاک ستان شماره  5یز به هوری م ص آ آب در
وضددعی خوبی ق ار داشدد اسددتفاده از کوددامی در
زم ستان ،ا ستفاده از کودهای شیمیایی و سمپا شی به
موقآ و تامین آب مورد یاز تاک از عوامل اصلی افزایش
به هوری مص آ آب در این تاکستان بوده اس .
در تاک ستان شماره  6یز به هوری م ص آ آب در
وضعی خوبی ق ار داش حجم آب مص فی در مجموع
کمت از دو تاکستان دیگ بوده اس و در آن کمآبیاری
اعمال شده ا س  .مقای سه یاز آبی ب ا سا سبد ملی
با میزان آب مصدد فی یز رددان از ا جام کمآبیاری در
این باغ و در تیجه کاهش عملک د محصددول میباشددد
(جدول  .)3ا ستفاده از کود دامی و سمپا شی به موقآ
از دیگ عوا مل افزایش کارآیی مصددد آ آب در این
تاکستان بوده اس .
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جدول( :)3میزان آب مصرفی ،نیاز آبی (براساس محاسبات و سند ملی آب) ،عملکرد و بهرهوری آب
شماره باغ

محصول

1
2
3

زردآلو

7957/6
9623/2
10615

میا گین

9398/6

10030

ا گور

10332
8017
7740

8230
8230
8230

میا گین

8696

8230

4
5
6

میزان مص آ آب
)(m3/ha

یاز آبی ب اسا روش پبمن
ما تیث
)(m3/ha
10030
10030
10030

7670
7670
7670
7670

8150

6990
6990
6990

56300
40000
39600

6990

مقایسه حجم آب مصرفی با مقادیر نیاز آبی
محاسباتی و سند ملی آب
همانطور که در جدول  3مالحظه میشددود میزان
یاز آبی محاسباتی به م اتب بی رت از مقادی عک شده
در سددبد ملی آب اسدد  .ع فا یان و همکاران ()1390
تیجه گ فتبد که یاز آبی گیاه م جآ و گیاهان عمده
زراعی در سالهای اخی سب به مقادی عک شده در
سبد ملی آب افزایش یافته ا س این افزایش در ب خی
قاط ا ستان خ ا سان ر ضوی به  48در صد میر سید.

یاز آبی سبد ملی
)(m3/ha

عملک د
)(Kg/ha

به هوری آب
)(kg/m3

3200
10050
11200

0/40
0/92
1/01
0/78
5/44
4/99
5/12

45300

5/20

الزم به عک اس که در ش ایط فعلی متاسفا ه ط احی
سددداما ههای وین آبیاری ب اسدددا دادههای اقلیمی
قدیمی (سدددبد ملی آب) صدددورت میگی د که این ام
مبج به عدم تامین یاز آبی واقعی گ یاه شددددده و
در تیجه عدم حصول کارایی مباسب از این ساما هها را
بههم اه خواهد داش د  .مقایسدده میزان آب مص د فی با
یاز آبی محاسددبه شددده در باغات زردآلو رددان دهبده
کمآبیاری در این باغات و در باغات ا گور میباشد.

 Titleزردآلو
ا گور
Chart

10030

8230

یاز آبی

آب مص فی

شکل ( :)1مقایسه بین نیاز آبی و آب مصرفی در باغات انگور و زردآلو

آب (مت مکعب در هکتار)

0308
8606

10000
10000
0000
0000
8000
8000
7000
7000
6000
6000
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نتایج ارزیابی بازده کاربرد آبیاری در باغات
زردآلو
باغ 1
تایج محاسدددبه بازده آبیاری در باغ شدددماره 1در
جدول  4ارائه شددده اسدد  .در این باغ ا دازهگی یهای
سده وب آبیاری در م احل مختلف رشدد گیاه ردان
مید هد که بازده کارب د آب بهت ت یب  58و  60/1و
 57/2درصد بوده اس  .با توجه به اینکه تلفات کارب د
آب به صورت فوععمقی و روا اب سرحی ا س در صد
ه کدام از این تلفات در سدددتونهای  7و  8جدول 4
ارائه شددده اسدد  .میا گین تلفات آب بهصددورت فوع
عمقی  41/6در صد و روا اب سرحی صف بوده ا س .
مالحظه میشدددود در ایبجا پائینت ین بازده کارب د آب
م بوط به آبیاری اول ی س  .چ ا که کبدی ح ک آب
ما بد آ چه در خاکاب مزارع وجود دارد در ایبجا وجود
دارد و جوا ه ز ی بذر هم در میان یسدد  .در این باغ
تعداد ردیفهای درختان که همزمان آبیاری میشددو د
کمت در ظ گ فته شده ا س تا دبی بی رت ی به ه
ردیف اخت صاص یابد و آبیاری در زمان کمت ی صورت
پذی د و بازده افزایش یابد .همچبین اط اآ ه درخ
ترتکی به ابعاد یک مت در یک مت درس شده و آب
از ط یق یک جویچه به درون این تردددتک ج یان می
یابد ،و کل سرح زمین خیس می شود که این کار یز
باعث افزایش بازده شده اس .
باغ شماره 2
تایج محاسدددبه بازده آبیاری در باغ  2در جدول 4
ارائه شده ا س  .در این باغ ا دازهگی یهای سه وب
آبیاری در م احل مختلف ر شد گیاه ران میدهد که
بازده کارب د آب بهت تیب  48و  44و  50/3درصد بوده
اسدد  .میا گین تلفات آب بهصددورت فوع عمقی 52/6
درصدد و روا اب سدرحی صدف بوده اسد (جدول .)4
ا ستفاده از حجم آب بی رت و آبیاری کل سرح زمین

به صورت ک تی باعث کاهش بازده کارب د سب به باغ
قبلی گ دیده اس .
باغ شماره 3
تایج محاسدددبه بازده آبیاری در باغ شدددماره 3در
جدول  4ارائه شددده اسدد  .در این باغ ا دازهگی یهای
سدده وب آبیاری در م احل مختلف رشددد گیاه رددان
میدهد که بازده کارب د آب بهت تیب  41/5و  43/7و
 44/8در صد بوده ا س  .میا گین تلفات آب به صورت
فوع عمقی  56/7درصددد و روا اب سددرحی صددف بوده
اسدد  .در این باغ یز آبیاری همزمان تعداد ردیفهای
بیرددت درختان و کاهش دبی ورودی به ه ک ت باعث
کاهش بازده کارب د گ دیده اس  ،ضمن اینکه درختان
بهطور امبظم در و سط ک ت کا شته شده ا د و باعث
کاهش س ع ج یان آب میشد د.
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جدول ( :)4مقادیر بازده آبیاری در باغات  2 ،1و 3
شماره
باغ

1

وب
آبیاری

میا گین

میا گین

تلفات فوع

بازده کارب د

حجم آب
ورودی
)مت مکعب

رطوب حجمی
خاک قبل از

میا گین رطوب
حجمی خاک
بعد از آبیاری

عمق توسعه

عمقی

آب (درصد)

(درصد)

ریره

در هکتار)

آبیاری (درصد)

(درصد)

(سا تیمت )

1

289/8

10/1

12/2

80

42/0

58/0

14

306/0

11/7

14/0

80

39/9

60/1

28

279/7

10/4

12/4

80

42/8

57/2

میا گین

2

41/6

1

416/4

13/4

15/4

100

52/0

48/0

11

432/0

15/2

17/1

100

56/0

44/0

23

419/7

14/8

16/9

100

49/7

50/3

52/6

47/4

1

483/4

14/1

16/1

100

58/5

41/5

11

504/8

14/8

17/0

100

56/3

43/7

22

479/2

15/1

17/2

100

55/2

44/8

56/7

43/3

میا گین

3

58/4

میا گین

ن تایج ارز یابی بازده کاربرد آب یاری در باغات
انگور
باغ شماره 4
تایج محاسدددبه بازده آبیاری در باغ شدددماره 4در
جدول  5ارائه شدده اسد  .در این باغ ا دازهگی یهای
سه وب آبیاری در م احل مختلف رشد تاکهای ا گور
ردددان میدهد که بازده کارب د آب بهت تیب  66/4و
 61/1و 58/3درصددد بوده اسدد  .مالحظه میشددود در
ایب جا ما بد مزارع قبلی پائینت ین بازده کارب د آب

م بوط به آبیاری اول ی س  .چ ا که کبدی ح ک آب
ما بد آ چه در خاکاب مزارع وجود دارد در ایبجا وجود
دارد و جوا ه ز ی بذر هم در میان یسد د  .با توجه به
اینکه آبیاری بهصددورت ک تی ا جام میشددود از ایجاد
روا اب هبگام آبیاری جلوگی ی میشدددود و تلفات فقط
به صدددورت فوععمقی وجود دارد .میا گین تلفات آب
بهصددورت فوع عمقی  38/1درصددد اسدد  .در مجموع
تل فات فوععمقی در این تاکسددد تان سددد ب به
تاک ستانهای بعدی کمت بود که عل آن شیب کمت
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زمین (باتوجه به روش آب یاری ک تی) و ز یاد بودن دبی
ورودی به ک تها و در تیجه کوتاه شدددن مدت آبیاری

اس .

جدول( :)5مقادیر بازده های آبیاری در باغات  5 ،4و 6
شماره
باغ

4

وب
آبیاری

میا گین

میا گین

تلفات فوع

بازده کارب د

حجم آب
ورودی
)مت مکعب

رطوب حجمی
خاک قبل از

میا گین رطوب
حجمی خاک
بعد از آبیاری

عمق توسعه

عمقی

آب (درصد)

(درصد)

ریره

در هکتار)

آبیاری (درصد)

(درصد)

(سا تیمت )

1

878/4

12/7

22/4

60

33/6

66/4

6

864/1

16/8

25/6

60

38/9

61/1

12

885/3

17/6

26/2

60

41/7

58/3

38/1

61/9

1

832/3

10/6

19/1

50

49/0

51/0

5

962/8

13/1

22/7

50

49/9

50/1

9

900/4

12/7

21/8

50

49/4

50/6

49/4

50/6

1

1105/6

14/6

23/1

60

57/5

42/5

3

1260/7

16/1

25/4

60

58/5

41/5

7

1080/1

15/6

23/7

60

59/0

41/0

58/3

41/7

میا گین

5

میا گین

6

میا گین

باغ شماره 5
تایج محاسدددبه بازده آبیاری در باغ شدددماره  5در
جدول  5ارائه شددده اسدد  .در این باغ ا دازهگی یهای
سدده وب آبیاری در م احل مختلف رشددد گیاه رددان
مید هد که بازده کارب د آب بهت ت یب  51و  50/1و
 50/6درصدد بوده اسد  .میا گین تلفات آب بهصدورت

فوع عمقی  49/4درصد و روا اب سرحی وجود داشته
اس  .طوال ی بودن ک تها با توجه به باف لومی شبی
خاک و شیب بی رت زمین سب به باغ شماره  4از
عوامل ب وز تلفات بیرت در این تاکستان میباشد.
باغ شماره 6
تایج محاسدددبه بازده آبیاری در باغ شدددماره 6در
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را دمان شده بود.
تایج این پژوهش بهطور خالصددده ردددان داد که
م یا گین تلفات فوع عمقی طی کل فصدددل آب یاری در
باغات زردآلو و ا گور بهت تیب  50/3و  48/6در صد بود
که ران از تلفات زیاد آب به صورت فوع عمقی ا س .
م یا گین بازده کارب د در باغات زردآلو و ا گور بهت ت یب
 49/7و  87/4درصد تعیین شد (جدول .)5

جدول  5ارائه شددده اسدد  .در این باغ ا دازهگی یهای
سدده وب آبیاری در م احل مختلف رشددد گیاه رددان
میدهد که بازده کارب د آب بهت تیب  42/5و  41/5و
 41درصد بوده اس  .میا گین تلفات آب بهصورت فوع
عمقی  58/3درصددد و روا اب سددرحی وجود داشددته
اس د  .در این تاکسددتان یز ش دیب بیرددت زمین و کم
بودن دبی ورودی و افزایش مدت آب یاری باعث کاهش

جدول( - )6تلفات نفوذ عمقی و بازده کاربرد در باغات مورد مطالعه
مزرعه

وع محصول

تلفات فوع عمقی
(درصد)

بازده کارب د آب (درصد)

1

زردآلو

41/6

58/4

52/6
56/7

47/4
43/3

میا گین

50/3

49/7

ا گور

38/1
49/4
58/3

61/9
50/6
41/7

میا گین

48/6

51/4

2
3
4
5
6

نتیجهگیری
در با غات زردآلو میزان م یا گین بازده کارب د آب
آبیاری از  43/3تا  58/4درصدددد متیی (برور میا گین
 49/7در صد) و در باغات ا گور از  41/7تا  61/9در صد
متییی ( برور میا گین  51/4درصد) تعیین شد .توجه
به وع خاک و شیب زمین در آبیاری باغات و ت سریح
زمین میتوا د باعث کاهش تلفات آب و افزایش بازده
آب یاری شدددود .با توجه به تایج محاسدددبه یاز آبی با
اسددتفاده از آمار هواشددباسددی مالحظه شددد در باغات

کمآب یاری صدددورت گ ف ته اسددد  .همچبین یاز آبی
محاسباتی به م اتب بی رت از مقادی عک شده در سبد
ملی آب بود .که لزوم به روز شدن سبد ملی آب را می
طلبد .میا گین به هوری مص د آ آب در باغات زردآلو و
ا گور از  0/4تا  1/01و در باغات ا گور از  4/99تا 5/44
کیلوگ م ب مت مکعددب متییی بود .یکبواختی خوب
توزیآ آب در ک تها توجه به شیب کم زمین ،کودهی
و محلول پاشی مبظم و سم پاشی به موقآ و تامین آب
مورد یاز گیاه بصددورت کامل از عوامل اصددلی افزایش
به هوری مص آ آب خواهد بود.
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Irrigation Efficiency, Water Requirement and Water Productivity in
Surface Irrigation Method in Apricot and Grape Gardens
Nader Naderi1, Ali Ghadami Firouzabadi2

Abstract
Increasing irrigation efficiency and reducing water losses in gardens is necessary due to the severe
shortage of water resources in the country. In order to increase the irrigation systems efficiency it
is necessary to evaluate them. For this purpose, 6 gardens with basin irrigation system were
selected. The amount of irrigation water volume, depth of root development, yield, application
efficiency (early, mid and late of the growing season) and water productivity were determined.
Also, the water requirement was calculated by the Penman Monteith method using meteorological
data (recent ten years) and compared with the values provided in the National Water Document.
In apricot orchards, the average application efficiency varied from 43.3 to 58.4 percent (average
of 49.7 percent) and in vineyards from 41.7 to 61.9 percent (51.4 percent on average). Deep
percolation was the major portion of irrigation water losses in apricot and grape gardens by 49.7
and 51.4%, respectively. The average water productivity of these products was 0.78 and 5.2 kg.m3
respectively. The results showed that in gardens where land leveling and water supply of the trees
were well done, irrigation efficiency and water productivity were significantly increased.
Comparing the computational water requirement with the volume of irrigation water shows the
imposition of deficit irrigation in these gardens. The results also showed that the computational
water requirement was much higher than the values mentioned in the National Water Document,
which highlights the need to update the National Water Document.

Keywords: Irrigation water volume, National water document, Semnan province, Yield.
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1.

To determine the efficiency and water productivity, 6 gardens with basin
irrigation system in Shahrud were selected. Irrigation water volume, yield,
irrigation application efficiency and water productivity were determined.
The water requirement was also calculated by the Penman-Monteith
method and compared with the values of National Water Document. In
apricot gardens, the average irrigation efficiency varied from 43.3 to
58.4% (on average 49.7%) and in vineyards from 41.7 to 61.9% (on
average 51.4%). The majority of irrigation water losses in apricot and
grape gardens in terms of deep percolation were 49.7% and 51.4%,
respectively. The average water productivity of these products was 0.78
and 5.2 kg / m3, respectively. The results showed that gardens in which
land leveling and plant water supply were considered, irrigation efficiency
and water productivity were significantly increased. The results also
showed that the computational water requirement was much higher than
the values mentioned in the National Water Document, therefore the
National Water Document must be updated.

Introduction

Iran is located in the arid and semi-arid region of the world and its inadequate spatial and temporal
distribution of rainfall is its special feature. Due to the critical situation of water resources in the country,
increasing irrigation efficiency and reducing water losses is necessary. In order to increase the efficiency
of irrigation systems, it is necessary to evaluate them.
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Materials and Methods

In this study, a number of apricot and grape gardens in Shahrud were randomly selected and soil texture
and … were identified (Table 1). Irrigation water application efficiency was calculated by measuring
the soil moisture before and after irrigation and other parameters required in each garden in three shifts
(early, mid and late growing season). The reference evapotranspiration (ETo) was calculated using
meteorological data of the last 10 years by the Penman-Monteith method. Then by considering the crop
coefficient (Kc) the water requirement of trees was determined and compared with the values mentioned
in the National
Table 1: General specifications of selected gardens
Garden
number
1
2
3
4
5
6

Soil texture
Sand
Loamy Sand
Loamy Sand
Loamy Sand
Loamy Sand
Loamy

Product
Apricot

Grape

Irrigation
method
basin
basin
basin
basin
basin
basin

Water Document. At the end of the growing season, productivity was determined using yield and
irrigation water volume.

3.

Results

A summary of the results is presented in Table 2. The volume of water used for apricot was 9398.6 and
for grape was 8696 m3/ha. The average volume of water required according to the Penman-Monteith
method and the National Water Document were 10030 and 7670 m3/ha for apricot and 8230
Table 2: Water consumption, yield and water productivity
Garden
number
1
2
3
Average
1
2
3
Average

Water
consumption
(m3/ha)
7957.6
9623.2
10615.0
9398.6
10332.0
8017.0
7740.0
8696.0

Yield
(Kg/ha)
3200.0
10050.0
11200.0
8150.0
56300.0
40000.0
39600.0
45300.0

Water
productivity
(kg/m3)
0.40
0.92
1.01
0.78
5.44
4.99
5.12
5.20

and 6990 m3/ha for grape, respectively. The average water productivity for apricot and grape
was estimated to be 0.78 and 5.2 kg/m3, respectively. In garden No.1 due to frost, water productivity
decreased to 0.4 kg/m3. In gardens No.2 and 3, water productivity was 0.92 and 1.01 kg/m3,
respectively. Water productivity values in vineyards No.4, 5 and 6 were 5.44, 4.99 and 5.12 kg/m3,
respectively.

4.

Discussion and Conclusion

Paying attention to soil type, land slope and land leveling can reduce water losses and increase irrigation
efficiency. According to the results of calculating the water requirement, deficit irrigation has been done
in gardens. Also, the computational water requirement was much higher than the values mentioned in
the National Water Document, which requires the need to update the National Water Document. In
apricot gardens, frost was the main cause of reduced yield and water productivity. Good management
in the studied vineyards had resulted in good water productivity. The use of manure in winter, the use
of chemical fertilizers and timely spraying and supplying the required water for the vine have been the
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main factors in increasing water productivity in these vineyards. In vineyard No. 6, the volume of water
consumption was less than the other two vineyards, therefor yield was reduced compared to the other
two vineyards. It should be noted that in the current situation, unfortunately, the design of new irrigation
systems is based on old climatic data (National Water Document), which this could not supply the actual
crop water requirement and as a result will not achieve proper efficiency of these systems.

5.

Six important references
1. Sardar Shahraki, A., N. Allahmadi, and G.H. Layani. 2018. Evaluating the efficiency and
productivity of grapevine gardens in Sistan region. Journal of Agricultural Economics and
Development Research, 2(1): 109-121.
2. Taherkhani, M. 2020. Analysis of the effects of water shortage on grape production in Takestan.
Journal of Space Economy & Rural Development, 9(1): 241-257.
3. Ghadami Firuz-Abadi, A. and M. Seydan. 2007. Evaluation of water application efficiency of
furrow irrigation under farmer management. Agricultural Research, 7(3): 79-89.
4. Naderi, N., A. Ghadami Firuz-Abadi and M. Foroumadi. 2018. Technical Evaluation of
Different Sprinkler Irrigation Systems in Field Condition. Journal of Water Research in
Agriculture, 32(3): 429-439.
5. Romeroa, P., R. Gil Munoza, J. Fernandez, F.M. Del Amor, A. Martínez, and J. García. 2015.
Improvement of yield and grape and wine composition in field-grown Monastrell grapevines
by partial root zone irrigation. Agricultural Water Management, 149: 55-73.
6. Tsuchida, Y., and N. Jomura. 2020. Effect of irrigation amount on flower bud growth and fruit
set in Japanese apricot "Nanko". The Horticulture Journal, 89(4): 100-112.

Conflict of Interest
Authors declared no conflict of interest.

Nader Naderi,

Ali Ghadami Firouzabadi. Irrigation Efficiency, Water Requirement and Water Productivity in Surface
Irrigation Method in Apricot and Grape Gardens

