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Abstract 

One of the important indicators in determining water use efficiency for 

agricultural productions is the index of water consumption efficiency. 

This study was conducted to determine the water use efficiency of 

pistachio in Sirjan city located in the southwest of Kerman province in 

2015. To compare bubbler and subsurface drip irrigation methods, 27 

pistachio orchards with an area of 1373 hectares were selected to 

determine water use efficiency, of which four orchards were equipped 

with the bubbler system and the rest were equipped with subsurface 

system. Bubbler discharge, irrigation time, area of each irrigation plot and 

crop yield were studied. By measuring the volume of irrigation water after 

irrigating the field and the amount of water wasted along the route, the 

average gross volume of applied irrigation water was calculated. After 

harvesting, the average yield of pistachio per hectare was calculated. The 

results of this study showed that the subsurface drip irrigation method 

compared to bubbler irrigation method, not only significantly increases 

water use efficiency but also  increases crop yield by 34%. Therefore, 

according to the results and also the current water shortage conditions in 

Sirjan city, the use of subsurface drip irrigation method is more 

appropriate than bubbler irrigation to irrigate pistachio orchards . 
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1. Introduction 

Iran is located in the arid and semiarid region of the world and also due to the limitation of available 

water resources, the lack of rainfall and the inappropriate temporal and spatial distribution of rains, 

intense solar radiation and the high amount of potential evapotranspiration, the low irrigation efficiency 

in traditional methods and the high cost of exploiting existing water resources, the development of 
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pressurized irrigation methods needs to be taken into consideration by experts. Increasing the irrigation 

efficiency is of importance and priority especially the efficiency of water consumption in the lands of 

the country. In the last few years, activities have been carried out which were related to the development 

of these methods, and considerable credits of government credits resources and bank facilities have 

been made available to farmers for the implementation of these methods. In America, in the sixth year 

of pistachio tree cultivation, the yield was one ton per hectare and in the 12th year of cultivation it was 

3.5 tons in hectare (Nazari, 2012). It means that they have yielded 5.1 times compared to Iran while 

possessing less than one fifth under cropping area. The improvement of growth and fertility of 

pomegranate trees under different methods of drip irrigation have been investigated.Introduction, 

Introduction, Introduction  

2. Materials and Methods 

Sirjan city is located in the southwest of Kerman province with an area of 17481 square kilometers and 

between 54°37' to 56°30' east longitude and 28°37' to 30°1' north latitude. The climate of Sirjan city is 

moderate and dry to semi-desertic. It has relatively hot summers with cool nights and relatively cold 

winters, sometimes together with the snow and rain and heavy rains in spring. Its mean relative humidity 

is 36% and its mean annual rainfall is 160 mm. The main source of rainfall in this city is usually from 

the western air masses and the monsoon air masses from the Indian Ocean. Tanguyeh (Plangi) and 

Hossein-abad Rivers are a part of water supply resources which are seasonal rivers of Sirjan city. From 

the viewpoint of agriculture, Sirjan city has the largest area under pistachio cropping after Rafsanjan 

city in Kerman province (Sirjan Jihad Keshavarzi Directorate, 2013). 

3. Results 

In the current situation where water resources are at a critical level, the product performance should not 

be the only criterion for selecting an irrigation system, since the priority is optimizing water 

consumption in case of correct designing and implementation of new irrigation methods in comparison 

with surface methods, they are more efficient. For the economic analysis of presurrized irrigation 

systems in the study area, the efficiency of water consumption was evaluated through four indicators, 

i.e., the amount of production of pistachio orchards per cubic meter of water consumed per hectare, the 

amount of water consumed for the production of each kilogram of pistachio, the amount of profit from 

pistachio gardening activities and the economic value of water per production amount and finally the 

net profit per hectare of pistachio orchard per cubic meter of water used. 

4. Discussion and Conclusion 

In the tables (4) and (5), it was found that although the amount of water consumption in subsurface 

irrigation is less than that of bubbler irrigation, the amount of product, income and net profit in 

subsurface irrigation method are more than that of bubbler irrigation method. This causes a 60% 

increase in the economic value of water in subsurface systems. According to the results of Sedaghati et 

al. (2012), it was found that subsurface drip irrigation with water consumption efficiency of 0.290 kg 

of dry product per cubic meter of water used and 25% water consumption saving compared to the 

surface drip irrigation method, was better treatment in the growth and yield of pistachio trees. Also, the 

final evaluation results of Jalini and Ganji-Moghadam (2015) showed that in two different varieties of 

peach trees, the subsurface drip irrigation method with 80% of water consumption is preferable to 

surface drip irrigation in terms of consumption efficiency. 

5. Six important references 

1) Clancy, G. 1996. Australian experience with subsurface drip irrigation. International Sugar 

Journal Cane Sugar Edition. 1996, 98 : 1170, 307-308. 

2) Mahmoud, I.E.D. and Sheren, E.H., 2014. Improving growth and productivity of pomegranate 

fruit trees planted on sandy dunes slopes at Baloza District (N. Sinai) using different methods 

of drip irrigation, organic fertilization and soil mulching. IOSR J. Agri. Vet. Sci, 7(12), pp.86-
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با قطره چکان بابلر بر  ای سطحیای زیر سطحی  و قطرهمقایسه روش آبیاری قطره

 پسته در شهرستان سیرجان(  )مطالعه موردی: کارایی مصرف آب پسته
 

 4، میالد جهانی*3جو، پرویز حقیقت2، رحیمه دهقانی دشتابی1سید حسن میرهاشمی 

 

 02/08/1399تاریخ ارسال:

 26/12/1399تاریخ پذیرش: 

 
 پژوهشیاله مق

 

 چکیده 
باشد.  یمصرف آب م   ییشاخص کارا  ،یمحصوالت کشاورز  د یتول  به منظوراستفاده از آب    ییکارا   نییدر تع  مهم   یهااز شاخص

این تحقیق با هدف تعیین کارایی مصرف آب محصول پسته در شهرستان سیرجان واقع در جنوب غربی استان کرمان در سال 

هکتار به منظور تعیین    1373باغ پسته با سطح    27تعداد   دو روش آبیاری بابلر و زیر سطحی،انجام شد. برای مقایسه    1394

این تعداد   از  انتخاب شدند، که  در    4کارایی مصرف آب  بودند.  بقیه مجهز به سامانه زیر سطحی  بابلر و  باغ مجهز به سامانه 

بیاری و عملکرد محصول مورد بررسی قرار گرفتند. با  ها، مدت زمان آبیاری، مساحت هر قطعه آتحقیق حاضر دبی قطره چکان

آبیاری و مقدار آب  اندازه نوبت  از هر  آبیاری بعد  ناخالص آب    رفته  هدرگیری حجم آب  در طول مسیر، میزان متوسط حجم 

 نتایجآبیاری کاربردی محاسبه گردید. پس از برداشت محصول میزان متوسط عملکرد محصول پسته در هر هکتار محاسبه شد. 

 کارایی مصرف معنی دار افزایش بر زیر سطحی در مقایسه با روش آبیاری بابلر عالوه ایروش آبیاری قطره داد نشان تحقیق این

گردید. لذا با توجه نتایج و همچنین شرایط کم آبی موجود  درصد 34عملکرد محصول سبب افزایش به میزان آب، سبب افزایش

 باشد. تر می شیوه آبیاری زیرسطحی نسبت به آبیاری بابلر در آبیاری باغات پسته مناسب در شهرستان سیرجان استفاده از

 

. حجم آبپسته،   ،اقتصادی  ارزش، یسطح  یر ز  ایقطره  قطره چکان بابلر،  :  کلیدی  هایهواژ
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phjou40@gmail.com ;، زابل، ایران. ایمیل: مسئول(  سندهیو خاک، دانشگاه زابل )نو آب آب، دانشکده  ی گروه مهندس اریدانش3
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 مقدمه

  زمین  کره  خشكیمه ن  و  خشك  ناحیه  در  ایران  کشور

توجه  همچنین    و   استگرفته    قرار   نابعم  محدودیت   بهبا 

  توزیع  بودن  نامناسب  و  جوی  نزوالت  کمبود  موجود،  آبی

زیاد    و  آفتاب   تابش  بودن  شدید  ها،بارش  زمانی   و  مکانی 

تعرق    تبخیر  میزان  بودن بازده    بودنپایین    پتانسیل،و 

-بهره  های هزینه  بودن  باال و    سنتی   هایروش  درآبیاری  

  آبیاری  هایروش  توسعه  موجود،  آبی  منابع  از  برداری

 افزایش   .است  گرفته  قرار  کارشناسانتوجه    فشار موردتحت

 از   کشور  اراضی  در  آب  مصرف  کارایی  یژهوبه  آبیاری  بازده

 اخیر   سال  چند  است. در  برخوردار  خاصی  اولویت  و  اهمیت

 و  گرفته  صورت  هاروش  این  توسعه  هایی در رابطه بافعالیت

 الت تسهی  و  دولتی  اعتبارات  منابع  از  یتوجه  قابل  اعتبارات

  قرار   کشاورزان  اختیار  در  هاروش  این  اجرای  برای  بانکی 

پستهدرخت  کشت  ششم  سال   در   آمریکا .  استگرفته    ،ان 

سال  و  هکتار   در  تن  یـك  محصول    بهکشت    دوازدهم  در 

 از   کشت کمتر  زیر  سطح  با  که  اند رسیده  هکتار  در  تن  3/5

ایران   بـه  نسبت  برابری  1/5  محصول  به   ایران،  پنجم   یك

در    (.1392  )نظری،   اندافتهی  دست مختلفی  تحقیقات  در 

ای زیرسطحی ای سطحی و قطرهمورد عملکرد آبیاری قطره

و باروری درختان انار  بهبود رشد  مورد بررسی قرار گرفت.  

  یای را مورد بررسقطره  ارییآب  مختلف  هایرا تحت روش

-قطره  ارییداد که آب نشان قیتحق ن یا جی. نتا ده شدقرار دا

ز آب(  SDI)  یرسطحیای  سطحقطره  ارییاز    (DI)  یای 

م  در .  (Mahmoud and Sheren., 2014)  باشدیبهتر 

ای قطره  آبیاری  سیستم  دو  بردن  کار  به  نتیجه  بررسی،  یك

  قرار   بررسی  مورد  انار  عملکرد  بر  سطحی  زیر  و  سطحی

  گیاه   پوشش   حجم   بین  تفاوتی   که   داد   نتایج نشان.  گرفت

 ای قطره  آبیاری  سیستم  در  .نشد  مشایده  حالت  دو  در

 درصد  10  و  بزرگتر بود  هامیوه  اندازه  و  عملکرد  زیرسطحی

 ( Zhang et al., 2017) شد استفاده کمتر آب

کالیفرنیای  در در  ساله  آزمایش سه  روش    یك  آمریکا 

و زیر سطحی را در محصول گوجه    ای سطحیآبیاری قطره

م و مشخص شد که سیست  گرفتفرنگی مورد مقایسه قرار  

SDI  به  برتری نسبت  را  زیر  ایجاد    -1دارد:    DIهای 

ریشه  گیاهسیستم  در  عمیق    -WUE،  3افزایش    -2  ،ای 

گیاه تعرق  و  تبخیر  از  تبخیر  مؤلفه  افزایش    -4  ،کاهش 

خاک  خیسدگی  آلودگی    -5  و   حجم  رساندن  حداقل  به 

در بررسی اقتصادی   .(Phene and Lamm 1995) نیترات

داشته    SDIسیستم   وسیع،  اظهار  کشت  زیر  سطح  در 

حدود   هکتار  هر  در  سیستم  این  کردن  دالر    3000پیاده 

هزینه می  استرالیا  غرقابی  روش  از  بیشتر  که  باشد،  دارد 

سیستم  این  در  محصول  بیشتر  عملکرد  به  توجه  با  لیکن 

میباز صورت  سال  سه  طی  فوق  هزینه  پذیرد.  گشت 

سیستم با  مقایسه  در  سیستم  این  سطحی راندمان    های 

حدود  باال و  بوده  می  95تا    90تر  همچنین درصد  باشد. 

توان مصرفی و شستشوی مواد غذایی و کود مصرفی کمتر 

از علف  است.  کاهش  سیستم  این  مزایای  هرز  دیگر  های 

ا و  سطحی  الیه  خشکی  با  بدلیل  خاک  تلقیح  مکان 

به  میکروارگانیسم کافی  اکسیژن  رساندن  و  مفید  های 

 .(Clancy, 1996) باشدمنطقه ریشه می

بزرگترین  استان  موجود،  آمار  اساس  بر   منطقه   کرمان 

این   نگران  موضوع.  باشدمی  کشور  در  پسته  تولید  کننده 

 شـوری   و  آب  کمبود  کم،  بارندگی  باال،  تبخیر  که  است

  د کنمی  تهدید  منطقه  این  در  را  کشاورزی  خـاک، پایداری

همکاران   (.1389)امیرتیموری،   و  آبادی  مهدی  جعفری 

برداشت به  .(1394) از  ناشی  منفی  اثرات  کاهش  منظور 

آببی از  بر  رویه  عالوه  تا  کردند  پیشنهاد  زیرزمینی  های 

برداری از منابع آب، نسبت  های بهرهکاهش تدریجی پروانه

بهینه اقتصادی آب به زمین در مناطق فعلی پسته کاری و  

-مناطقی که برای اولین بار برای کشت پسته را انجام می

 هند، مورد توجه قرار گیرد.

کخرم  یگنج  و  )خایدل  در  1395یی  به   یتحقیق( 

آبیاری سطحی به آبیاری    امانهمنظور بررسی تاثیر تغییر س

ساله بارور پسته )رقم احمد آقایی(    10ای بر درختان  قطره

در منطقه خشکه رود زرندیه   1393و   1392های طی سال

انجام   نشاآننتایج    . دادندساوه  دادها  اول    ن  سال  در 

شاخص و  عملکرد  کاهش  در آزمایش  محصول  کیفی  های 

قطره آبیاری  گردید  روش  مشاهده  سطحی  به  نسبت  ای 

ولی در سال دوم، سازگاری درختان پسته نسبت به تغییر  

به    سیستم بهبود کیفیت پسته با توجه  افزایش عملکرد و 



211 
  ران ی و آب ا یاریآب یسمهند یپژوهش  ی علم  هیشرن

 1401زیی. شماره چهل و نه  . پازدهمیسال س
  

 

 
    

 

  

 

آبیاری سطحی   روش  به  نسبت  ای  قطره  آبیاری  روش  در 

 است. بوده

محصول   )کیلوگرم  آب  مصرف  کارایی  اصطالح 

ازای  تول به  بشدهمصرفآب    مترمکعبیدشده  توانایی  ه  ( 

بین  مقایسه سریع  در    کننده مصرفهای  سامانههای  آب 

تعرق   گیاه،  عملکرد  به  شاخص  این  است.  مکان  و  زمان 

آبیاری  آب  میزان  حتی  و  تعرق  و  تبخیر  تبخیر،  گیاهی، 

  1391همکاران در سال    و   داقتی ص است.    شده   داده نسبت  

قطره  سـامانه  دو  چهارساله،  تحقیقی  در  ای  آبیـاری 

و دو   زیرسطحی سطحی   50   و  30نصب    عمق  )با 

آبیاری  سه  با   سانتیمتر(   80  و   40،  60   میزان  به  تیمار 

  را   سطحی  روش آبیاری  در  پسـته  درختـان  آبی  نیاز  درصد

  و سن  ـدیاوح  تحقیق،  مورد   درختان  رقم.  کردند  بررسی

-دسی  4/7  آبیاری  آب  الکتریکی  هدایت .  بود  سال  30   آنها

قطره  سامانه.  بود  متر  بر  زیمنس  بازیرسطحی    ایآبیاری 

نیاز  60  میزان  و  سانتیمتر  30  نصب  عمق   در   آبی  درصد 

 29/0   آب  مصرف  کارایی  با  سطحیای  قطره  آبیاری  روش

محصول   مصرفی  آب  مترمکعب  هر  در  خشك  کیلـوگرم 

شد  تیمـار  بهترین   30  نصب  عمق  همچنین.  شـناخته 

لحاظ  شوری  توزیع   الگوی  بهترین  سانتیمتر،   میزان   از 

 داشت. را نمك توزیع منطقه در کمتر شوری

تواند  نشان دادند کم آبیاری می  2011گیجون و همکاران  

پسته  در   درختان  میوه  توسعه  و  تکامل  به  مرحله  منجر 

محق گردد.  پسته  درختان  عملکرد  نیز  کاهش  دیگر  قین 

نشان دادند که ایجاد تنش در مرحله ای از رشد گیاه پسته 

صرفهمی به  منجر  عملکرد  کاهش  بدون  آب تواند  جویی 

آبیاری در مناطق خشك و نیمه خشك گردد )صداقتی و  

آبادی،   .  2015حکم  همکاران  و    30  آمار(.  2016ممای 

 از   برداریبهره  در  ناپایداری  که  دهدنشان می  گذشته  سـال

زیرزمینیآب  منابع   طوری   به  داشته  وجود  شدت  به  های 

آب  میزان  که در  زیرزمینی   هایافت  کرمان   اغلب  استان 

.  است  سال  در  متر  یك  میانگین  طور  به  کاریپسته  مناطق

این،  افزون   به  نیز  زیرزمینی  هایآب  منابع  کیفیت  بـر 

 آب  الکتریکی   هدایت  موارد  بعضی  در  و   کاهش یافته  شدت

  افت.  است  شده  متر گزارش  بر  زیمنس  دسی   20  زا  بـیش

سطح   به  نیز  زرندیه  دشت  زیرزمینی  هایآب  محسوس 

 در   امر  این  و  بوده  اثرگذار  آبی  منابع  کیفیت آب  بر  شدت

موجب  بسـیاری  افزایش   شـور،  هایآب  پیشروی   موارد 

.  (1393  )محمدی،  است  شده  زمین  نیـز فرونشت  و  شوری

های اخیر الزم  های سالسالی ها و خشکبا توجه به کم آبی

بیشترین  که  کشاورزی  آب  بخش  مدیریت  در  که  است 

تری  ریزی بهتر و مناسبگیرد برنامه مصرف آب را در بر می

از   یکی  گیرد.  مدیریت  مدیریتصورت  در  مناسب  های 

از ساامانه آبیاری تحت فشار   بخش آب کشاورزی استفاده 

-بیاری سطحی میبا بازده بیشتر و تلفات کمتر نسبت به آ

لذا   حاضر  درباشد.  آب  طرح  مصرف    هایسامانه  کارایی 

د  مور  سیرجان  شهرستان  پسته  باغات  درفشار  تحت  آبیاری

 گرفت. قرار یبررس

 

   ها مواد و روش
مساحت    رجانیشهرستان س با  کرمان  استان  غرب  در 

  56تا    قهیدق  37درجه و    54  نیمربع و ب  لومتریک  17481

تا    قهیدق  37درجه و    28و    یول شرقط  قهیدق  30  و  درجه

. آب و  قرار گرفته است  یعرض شمال   قهیدق  1درجه و    30

  شبار  .باشدیمعتدل و خشك م  رجانیسشهرستان    یهوا

از  شهرستان،    نیا هوامعموال  هوا  ی غرب  یتوده  اثر   ی و 

اق است.    انوسیمرطوب  و    ی(پلنگ)  هییتنگورودخانه  هند 

حس فصل  آبادنیرودخانه  دو  هر  رودخانه  یکه  های  از 

سیرجان    رجان یس  شهرستان  میاقل  .  باشندیمشهرستان 

  نیانگیو م  درصد  36رطوبت متوسط آن  .  است  یابانیبمه ین

نسبتاً    یهاتابستان.  است  متریلیم  160ساالنه    یبارندگ 

نسبتا سرد    ی خنك و زمستان ها  ی تابستان  ی هاگرم با شب

هوا  دارد. و  تابستا  رجانیسشهرستان    یآب  نسبتاً  در  ن 

ها همراه با برف  زمان  یها سرد و در برخگرم و در زمستان

بهار همراه با بارندگ  است. منشأ    دی شد  ی هایو باران و در 

هوا  نیا  ی هایبارندگ  یاصل توده  اثر    یغرب   یشهرستان،  و 

اق  یهوا است.  انوسیمرطوب  از  شهرستان    هند  سیرجان 

از  کشت پسته را ب  ریسطح ز  نیشتریبلحاظ کشاورزی   عد 

جهاد    یتریمدد )داردر استان کرمان  شهرستان رفسنجان  

سیرجان    (.1392،  رجانیس  یکشاورز شهرستان  موقعیت 

ایران   نقشه  کرمان  در  شهرستان  شکل  و  مشخص    1در 

 شده است.  
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 موقعیت شهرستان سیرجان در نقشه ایران و استان کرمان  (:1)شکل

 

در   آب  مصرف  سامان  طرح  38کارایی    های هتحت 

 1394  سال  هکتار در  1790  مساحت  به  شارف  تحتآبیاری  

شدبررس تعداد  ی     مساحت  به  پسته  باغات  طرح  27   که 

  417  سطح  در  طرح  11  تعداد  و  شد  انتخاب  هکتار  1373

ها و آفات، عملکرد  مدیریت اشتباه، بیماری  دلیل  به  هکتار

سیستم  تجهیزات  خرابی  آب،  کم  مقدار  سیستم،  ضعیف 

 . شد فحذآبیاری 

آن    به  معموال   علمی  منابع   در  که   1گیاه   آب  وریبهره

می  (WUE)  2آب  مصرف  کارایی   صورت  به  شود، بیان 

 به(  بازار  به   شده   ارائه  عملکرد)   اقتصادی  عملکرد  نسبت

و   به   WUE.  شودمی  تعریف  گیاه   واقعی  تعرق   تبخیر 

 حتی  و  تعرق   و  تبخیر  تبخیر،  گیاهی،  تعرق   گیاه،  عملکرد

 ,.Seckler et al)  است  شده  داده  نسبت  بیاریآ  آب  میزان

 مقدار  معنای  به  آبیاری  آب  مصرف  شاخص کارایی(.  1999

به کارایی  باشد،می  مصرفی  آب  حجم  محصول    یعنی 

-گفته می  ایمزرعه  قطعه  در  محصول  مقدار  به  آب  مصرف

آن    در  کاربردی  آبیاری  آب  حجم  واحد  هر  از  که  شود

  مکعب  متر  بر  کیلوگرم  به  معموالً  و   آید می  دستبه  مزرعه

 
1 Crop water productivity 
2 Water Use Efficiency 

میگردد شاخص  بنابراین   (.Seckler et al., 2002)  ارائه 

آبیاری   آب  مصرف  تولید   استفادهد  مورکارایی  برای 

تعریف   صورته  بتوان  را می  نظر  موردمحصول   زیر  رابطه 

 نمود: 

(1 ) 

 
 

انتخابی   مزارع  شده  سعی  مزارع  انتخاب  شامل  در 

مدیریت آبیاری و عملیات    نهمچنی  و   سامانه آبیاری باشد 

معرف    ده ش   اعمالزراعی   نیز  کشاورزان  منبع  توسط  دبی 

تعداد   و  شیفت  مساحت  آبیاری،  دور  آبیاری،  ساعت  آب، 

آبیاری   معرف  نوبت  انتخابی  کشاورزان  همچنین،  باشد. 

سواد  میزان  لحاظ  از  و  هستند  منطقه  کشاورزی  جمعیت 

دامنهآن از  ها،  دارنده   سواد  کم ای  حتی  دی  تا  و  پلم 

 شوند.کارشناس کشاورزی را شامل می

ماهانه   بازدیدهای  در    هاطرح  این  از  شده م  انجادر 

در مرحله اول یك شناسنامه برای هر طرح در    1394سال

شامل   که  پارامترهایی  شد.  تکمیل  و  گرفته  دبی    -1نظر 

لوله  -2  هاچکان  قطره انتهای  جانبی  فشار  فشار    -3های 
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  -4انه کنترل مرکزی )فیلتراسیون(  ورودی و خروجی سام

  زمان   مدت  -5های شبکه(  هدر رفت آب در باغات )نشتی

هر در  و  اندازه  ماه  آبیاری  میزان محصول نها  درگیری  یت 

  با قطر   روغنی  فشارسنج  یك  محاسبه شد.    شده  برداشت

اندازه  متریلیم  16  ورودی فشاربرای   پیمانه   یك  و  گیری 

استفاده  ها  چکانقطره  دبی  گیریاندازه  برای  مدرج مورد 

نحوه  گرفت.  قرار در  کشاورزان  راهنمایی  با  ی همچنین، 

بهره و  سامانهنگهداری  از  آبیاری  برداری    فشارت  تحهای 

عدم مدیریت صحیح آبیاری   -1ی شامل  سعی شد مشکالت

نامناسب بودن تنظیم زمان و دور آبیاری و    -2و نگهداری،  

آبیاری جهت انجام عملیات    استفاده ناصحیح از سامانه  -3

 را به حداقل رساند. آبیاری باغ، 

اینکه   به  بابلر نسبت به سامانهسامانهتعداد  با توجه  -های 

است  کمتر  خیلی  سیرجان  در شهرستان  زیرسطحی  های 

باغ مجهز    4لذا در این تحقیق کارایی مصرف آب در تعداد  

سطحی باغ مجهز به سامانه زیر  23به سامانه بابلر و تعداد  

مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفتند. با استفاده از اطالعات  

دو   آمده  دستب به  توجه  با  پسته  باغات  در  سال  در طول 

( جداول  زیرسطحی،  و  بابلر  آبیاری  )1شیوه  و  تهیه 2(   )

 شدند. 
 ی سطحریز ارییآب-پسته  یهابرداشت شده از باغ یهاپارامتر (:1)جدول 

ی  )مترمکع
شوی

ب آب
حجم آ

ب در 

هکتار در سال (
 

ب در 
ی )مترمکع

ب آبیار
حجم آ

هکتار در سال (
 

ب 
ک دور ه )مترمکع

ب در ی
جم آ

ح

در هکتار(
 

ی 
ت آبیار

مد
-

   
ت

ساع
 

ی
دور آبیار

 

ی قطره
دب

ت 
ن لیتر در ساع

چکا
 

تعداد قطره 
ن در هکتار

چکا
 

ت در هکتار
تعداد درخ

 

ی چاه 
دب

-
   

لیتر بر ثانیه 
 

صول 
ح

عملکرد م
-

   
کیلوگرم در  

هکتار
ت  

تعداد نوب
 

ت 
ساح

م
-

   
هکتار 

 

شماره باغ
 

720 5520 360 24 15 4.5 3333 1111 25 1200 15 80 1 

880 7543 440 24 14 5.5 3333 1667 15 2200 12.5 30 2 

816 6517 340 20 12 5.1 3333 1667 45 1000 1 5 3 

768 6133 320 20 12 4.8 3333 1667 45 1000 1 5 4 

640 5257 320 24 14 4 3333 1667 45 1200 2 34 5 

720 4600 360 24 18 3.6 4167 1667 30 2500 12 140 6 

576 4731 288 24 14 3.6 3333 1667 40 1500 4 20 7 

560 7156 560 48 18 4.2 2778 1667 20 1200 9 65 8 

720 5980 390 26 15 4.5 3333 1667 20 1000 10 75 9 

507 4856 253 24 12 3.8 2778 1667 18 2600 8 44.3 10 

667 5324 139 10 6 5 2778 1667 31 2500 3 2.5 11 

533 5431 189 17 8 4 2778 1667 35 1200 9 38 12 

720 5520 360 24 15 3.6 4167 1667 32 3000 13 135 13 

400 4792 167 20 8 2 4167 1111 35 2500 8 90 14 

576 5520 480 40 28 3.6 3333 1667 30 2000 9 43 15 

576 4416 288 24 15 3.6 3333 833 50 2000 24 25 16 

576 4937 288 24 14 3.6 3333 1667 25 1200 1 12 17 

672 4600 280 20 14 4.2 3333 1111 50 2500 8 140 18 

720 4600 360 24 18 3.6 4167 1667 32 2600 1 12 19 

400 5111 400 48 18 2.5 3333 1667 25 1500 8 55 20 

720 4600 360 24 18 3.6 4167 1667 15 1200 5 19.6 21 

720 5175 360 24 16 3.6 4167 1667 30 1700 1 17.6 22 

576 5060 132 11 6 3.6 3333 1667 35 1500 5 20.5 23 
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 بابلر ارییآب-پسته  یبرداشت شده از باغ ها یپارامتر ها (:2) جدول 

ی
شوی

ب آب
جم آ

ح
 

ب در  
)مترمکع

هکتار در سال ( 
 

ب در هکتار 
ی )مترمکع

ب آبیار
جم آ

ح

در سال (
 

ب در  
ک دوره )مترمکع

ب در ی
جم آ

ح

هکتار( 
 

ی )
ت آبیار

مد
 

ت
ساع

) 

ی 
دور آبیار

 

ت در هکتار 
تعداد درخ

 

ی چاه )
دب

لیتر بر ثانیه
) 

صول ) 
ح

عملکرد م
کیلوگرم در هکتار 

) 

ت 
تعداد نوب

 

ت )
ساح

م
هکتار

 ) 

شماره باغ
 

1342 6709 503 10 18 1111 55 1200 104 170 1 

1089 7500 544 24 21 1111 21 1000 
 

20 2 

2218 9504 1109 24 28 1100 27.5 1500 70 60 3 

444 4443 333 36 18 1100 18 1000 2 14 4 

 

اطالعات جد  توجهبا   )1)ول  ابه  و  عملکرد (  2(  میزان 

(  مترمکعبمحصول )کیلوگرم( و میزان حجم آب مصرفی )

محصول   تولید  رابطه.  شد  مشخصبرای  این  نیاز  در    به، 

به مزرعه و  اندازه   زمان  مدتگیری دقیق دبی آب ورودی 

نوبت تفکیك  به  آبیاری  آبیاری  تعیین استهای  از  پس   .

اند و  کل  مصرفی  آب  عملکرد ازهحجم  میزان  گیری 

)کیلوگرم  محصول   آب  مصرف  کارایی  هکتار،  واحد  بر  در 

ه  داد میزان آب ناخالص    ،. همچنینمحاسبه شد(  مترمکعب

گیری و مجموع زرعه برای هر نوبت آبیاری اندازهبه م  شده

. در محاسبه شدآن برای کل دوره رشد محصول محاسبه  

های  بارش  آب مصرفی و تعیین شاخص کارایی مصرف آب،

 ازاست.    شدهجوی در طول فصل رشد در محاسبات وارد ن

این    کهیی  آنجا انجام  از  کارایی  اندازه  پژوهشهدف  گیری 

مزرعه   مقیاس  در  آب  از استمصرف  خروجی  رواناب   ،

نیز جزء تلفات محسوب مزرعه و آب ورودی به زهکش  ها 

تولید   برای  کاربردی  آبیاری  آب  کل  حجم  در  و  شده 

اولیه   حساب  بهمحصول   محصول  عملکرد  میزان  آمد. 

کاربردی  آبیاری  آب  ناخالص  حجم  میزان  و  )کیلوگرم( 

، در این رابطه.  شد  یینتع)مترمکعب( برای تولید محصول  

آبیاری    زمانمدتهای انتخابی و  دبی آب ورودی به مزرعه

. پس  شدگیری  اندازه  دقت  بههای آبیاری  به تفکیك نوبت

مصر  از آب  حجم  اندازهتعیین  و  کل  مساحت  فی  گیری 

هکتار،   واحد  در  محصول  عملکرد  میزان  تبدیل  و  مزرعه 

 . شد( محاسبه مترمکعبکارایی مصرف آب )کیلوگرم بر 

اندازه منبع  گیریبرای  نوع  برحسب  یا    ینتأمها  )چاه  آب 

مدیریتی   و  زراعی  مسائل  سایر  بررسی  و  آبیاری(  شبکه 

ها تهیه و گیریازهالعمل فنی برای روش اندر ومربوطه، دست

اندازه کشاورز، گیریتمامی  توسط  کاربردی  آب  )حجم  ها 

پارامترهای   سایر  و  رعایت  یازموردنعملکرد  ضمن   )

در شرایط مدیریت محلی زارعین   تماماًدستورالعمل فنی،  

 . شدانجام 

دستو تدوین  اندازهردر  شد  ها  گیریالعمل  تا  سعی 

انتخاب   نحوی  به  مصداشود  مزارع  ضمن  داشتن که  ق 

اندازهنمونه منطقه،  شرایط  به  مصرف  گیریها  کارایی  های 

اندازه های  گیریآب را تسهیل نموده و فرایند را به سمت 

   تر سوق دهند.دقیق

های  اقتصادی  تحلیل  برای   فشار   تحت  آبیاری  طرح 

از  شهرستان  پسته  باغات   با   آب  مصرف   یی آکار  سیرجان 

 شد:  استفاده زیر شاخص چهار

  آب   مترمکعب  هر  یبه ازا  پسته  باغات  تولید  انمیز  -1

 هر  تولید  برای  آب  مصرف  میزان  -2  هکتار  هر  در  مصرفی

  باغداری   فعالیت  از  حاصل  سود  میزان  -3  پسته  کیلوگرم

ازا  آب  اقتصادی  ارزش  -4  و  پسته   در   و  تولید  میزان  یبه 

ازای هر    یتنها آب   مترمکعب سود هر هکتار باغ پسته به 

 است ه شده محاسبمصرفی 
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 و بحث نتایج 

مصرف آب و   زانیمربوط به اطالعات م یهاافتهی  جینتا 

در   محصوالت  حدود   27مقدار  سطح  در  منتخب  طرح 

 .مشخص شده است 3هکتار در جدول  1373

 
 یرسطحی ی زمقایسه کارائی مصرف آب در دو روش  شیوه آبیاری قطره ای سطحی با قطره چکان بابلر بابلر و روش قطره ا (:3)جدول 

 شرح آبیاری بابلر آبیاری زیر سطحی

 میانگین تولید )کیلوگرم در هکتار(  1175 1774

 ضریب تغییرات تولید )درصد(  20 37

 میانگین مصرف آب )متر مکعب در هکتار در سال(  7039 5364

 ضریب تغییرات مصرف آب )درصد(  30 15

 کارائی مصرف آب )متر مکعب در سال(  6 3

 ائی مصرف آب )گرم بر متر مکعب( کار 167 331

 

کمتر  شود با وجود  مشخص می  ( 3)با توجه به جدول  

  روش زیرسطحی نسبت به  در روش  مقدار مصرف آب  بودن  

در    اما بابلر   مترمکعب(  بر  )گرم  آب  مصرف  کارائی  مقدار 

استفاده از  بابلر است. لذا  دو برایر  آبیاری زیرسطحی نسبت  

زیرسطحی   به  آبیاری  بابلر  آبینسبت  مصرف  اری  بر  عالوه 

 خواهد شد. کارائی مصرف آب نیز باعث افزایش کمتر آب، 

فیزیکی و   هایعملکرد( نتایج ارزیابی  5( و )4جداول )

یرسطحی در یك هکتار  بابلر و ز یاریآب یوهدو شاقتصادی 

 دهد.  باغات پسته طی دوره یکساله را نشان می
 

  یزیرسطح یابا قطره چکان بابلر و قطره یسطح یاقطره یآبیاردر  یزیکیف یعملکردها یارزیاب (:4)جدول 

 میانگین مقادیر  واحد  آبیاری بابلر آبیاری زیر سطحی

 زمان آبیاری  روز 230 230

 مصرف آب   متر مکعب   7039 5364

 میزان محصول   کیلوگرم   1175 1774

 آب آبشویی  متر مکعب  1273 642

 

 رسطحی یاری بابلر و زیتصادی در آباق ابی عملکردهاییارز (:5)جدول 

 شرح واحد  آبیاری بابلر آبیاری زیرسطحی 

 قیمت محصول   هزار ریال  -کیلوگرم   285 285

 هزینه تولید  هزار ریال   155000 155000

 درآمد   هزار ریال   335000 505600

 سود خالص  هزار ریال   180000 350600

 مصرف آب  مترمکعب 7039 5364

 سود خالص بازای هر متر مکعب آب مصرفی متر مکعب  /ریالار هز 26 65
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( جداول  نتایج  )4در  و  وجود  5(  با  که  شد  مشخص   )

از  کمتر  سطحی  زیر  آبیاری  در  آب  مصرف  مقدار  اینکه 

باشد، ولی مقادیر میزان محصول، درآمد و آبیاری بابلر می

شیوه   از  بیشتر  زیرسطحی  آبیاری  شیوه  در  خالص  سود 

درصدی    60افزایش    که این موجب  ر شده است.ابلآبیاری ب

سامانه در  آب  اقتصادی  سطحی  ارزش  زیر    شود. میهای 

( و همکاران  نتایج صداقتی  ( مشخص شد که  1391طبق 

قطره آآبیاری  مصرف  کارایی  با  زیرسطحی   290/0ب  ای 

تر مکعب آب مصرفی و  کیلوگرم محصول خشك در هر م 

صرفه  25 در  درصد  نسجویی  آب  روش  بت  مصرف  به 

تیمار  آبیاری قطره بهترین  عملکرد  ای سطحی،  و  رشد  در 

پسته     یی نها   ی ابیارز  جینتاهمچنین    .شناخته شددرختان 

گنجی و  )جلینی  در  (  1395مقدم  که  داد  رقم  نشان  دو 

 80با    یرسطحیای زقطره  اریی، روش آبمختلف درخت هلو

نسبت به آبیاری مصرف    یی از لحاظ کارآ  یدرصد آب مصرف

 .دارد تی ارجحای سطحی طرهق

 

 گیری یجهنت
بحران در آبی  منابع که کنونی شرایط در  قرار حد 

نباید،  دارد  سامانهانتخاب   مالک محصول  عملکرد صرفاً 

 آب مصرف سازی بهینهاولویت با   بلکه گیرد، قرار آبیاری

 نوین هایروش صحیح اجرای و طراحی در صورت  باشدمی

با آبیاری مقایسه  د هایروش در  راندمان  ارایسطحی 

 آبیاری  هایطرح  اقتصادی  تحلیل  برای  هستند. باالتری

  چهار   با  آب  مصرف  کارآیی  منطقه مطالعاتی ازفشار    تحت

  آب مترمکعب    هر  یبه ازا  پسته  باغات  تولید  شاخص میزان

میزان  هر   در   مصرفی   هر  تولید  برای  آب  مصرف  هکتار، 

 پسته   اغداریب   تفعالی  از  حاصل  سود  پسته، میزان  کیلوگرم

یت سود نها  درتولید و    میزان  یبه ازا  آب  اقتصادی  و ارزش

هر   ازای  به  پسته  باغ  هکتار  مصرفی   مترمکعبهر  آب 

روش   داد نشان تحقیق این نتایج است.    شده استفاده  

سطحی در مقایسه با روش آبیاری بابلر زیر ایقطره  آبیاری

دار افزایش بر عالوه مصرف معنی  سبآب کارایی  ب  ، 

 درصد 34  سبب افزایش به میزان  عملکرد محصول فزایشا

و همچنین شرایط کم آبی موجود   نتایجلذا با توجه  .  گردید

در شهرستان سیرجان استفاده از شیوه آبیاری زیرسطحی 

مناسب پسته  باغات  آبیاری  در  بابلر  آبیاری  به  تر  نسبت 

-توان گفت در مناطق خشك و نیمهبنابراین می  .باشدمی

سیرجهم  خشك شهرستان  روش  چون  توسعه  و  ترویج  ان 

بیاری بابلر مهمترین و  سطحی نسبت به سامانه آآبیاری زیر

تاولویت و  آب  از  بهینه  استفاده  جهت  اقدام  ولید  دارترین 

 باشد. محصول بیشتر با آب موجود می

 
 تقدیر و سپاسگزاری 

تهیه   IR-UOZ-GR-0303نشگاه زابل و از محل پژوهانه  دا  های مالی معاونت پژوهشی و فن آوری این مقاله با حمایت و کمك

 دارند. قدیر و سپاسگزاری خود را بیان می شده است که به این وسیله مولفین مراتب ت

 منابع
پسته. شماره    یلیخبری و تحل   ی، . فصلنامه علمیرانو صادرات پسته ا  یابی بازار  ید،تول  ی. بررس1389س.    امیرتیموری،

5. 

بررسی تاثیر تخریب منابع آب زیرزمینی بر ارزش  .  94ف.، عبدالهی عزت آبادی، م.، اسالمی، م.ر.  د،  جعفری مهدی آبا

 1-19(: 3) 7تحقیقات اقتصاد کشاورزی . کشاورزان پسته کار استان کرمان اقتصادی سرمایه

گنج  ،ینیجل ا.    ی م.،  آب  ری.تأث1395مقدم،  های  سطح  ارییروش  ای  ز  یقطره  مخت  یرسطحیو  سطوح  بر  لف  و  آب 

 271 -262. ص 10(2. )رانیا یو زهکش ارییآب هیمصرف آب در ارقام هلو. نشر ییعملکرد و کارآ ،یشیرو اتیخصوص

م.ع.، حشمت  دستورانی، زاده،  بررس1387م.    ی،م.ت.، صادق  م  یرسطحیز  یاقطره  یاریآب  ییکارآ  ی.  و    یزاندر  رشد 

 . 35-47(: 1) 22اک(، وخ)آب یکشاورز یعدرختان پسته. مجله علوم و صنا یدتول
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بخش    یی روستا  ی فضاها  یاجتماع  -یتوسعه اقتصاد  ی سامانده  طرح(.  1390)استان کرمان.    کشاورزی  جهاد   سازمان

 استان کرمان. یسازمان جهاد کشاورز ییتوسعه روستا دفتر .رجانیشهرستان س یمرکز

محصوالت عمده در مناطق    یرف آب برامص  یورشده ، بهرهتمام  یمت. محاسبه ق1387ع. م.    ی،ح. و حسنل  سلیمانی،

 . 45-55(:1)5 یران،ا یخشك داراب. فصلنامه دانش کشاورز

حس  ی، صداقت ،    ینین.،  ا.  محمـدآبادی،  محمـدی  و  س.ج.  دو    یسهمقا  1391فرد،  قطرهای    یاریآب  سیستماثرات 

 . 585-575 (: 3)26آب و خاک.  یهبر رشد و عملکرد درختان بارور پسته. نشر یرسطحیو ز یسطح

و    یسطح  یقطره ا  یاریآب  ستمیاثرات دو س  سهی. مقا1391ا.    ، یمحمدآباد  یفرد، س.ج ؛ محمد  ینین؛ حس  ،یصداقت

 . 585-575. ص 26(3بر رشد و عملکرد درختان بارور پسته. مجله آب و خاک. ) یرسطحیز

 آبیاری  از گذار در پسته  ور بار درختان محصول عملکرد و رشد تغییرات مقایسه.  1395.ف  کیخایی،.،  ن  ،دلخرم   گنجی

 49-39(:1)30 کشاورزی،  در آب. مجله پژوهش ساوه در یاقطره  آبیاری به سطحی

حس  محمدآبادی،   محمدی صداقت  ینیا.،  ج.،  س  تغ1387ن.    ی،فرد،  اثرات  سنت  یاریآب  سیستم  ییر.  روش  به    یاز 

 . 1-17(: 43)12 یعی، منابع طب و یبر درختان بارور پسته در کرمان. مجله علوم و فنون کشاورز یرسطحیز

 ی نگران کننده است. خبرگزاری جمهوری اسالم  یهزرند  زیرزمینی  هایکاهش دو متری سطح آب  1393محمدی، ج.   

 81318638. کد خبر: 

 . 80940557کد خبر:  . رنای. ا1392 ،ی. احمد مسعودرجانیس یجهاد کشاورز یتریمد

 . 89سـال پنجم، شماره  یـران،سـته ان پ انجمـ یپسته. ماهنامه داخل1392نظری، ع. 
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Comparison of the Effects of Subsurface Drip Irrigation and Bubbler 

Systems on Water Consumption Efficiency in Pistachio Trees (Case study: 

Irrigation of pistachio in Sirjan)  
 

Seyed Hassan Mirhashemi1, Rahimeh Dehghani Dashtabi2, Parviz Haghighat jou3, Milad Jahani4 

 

Abstract 

One of the important indicators in determining water use efficiency for agricultural 

productions is the index of water consumption efficiency. This study was conducted to 

determine the water use efficiency of pistachio in Sirjan city located in the southwest of 

Kerman province in 2015. To compare bubbler and subsurface drip irrigation methods, 27 

pistachio orchards with an area of 1373 hectares were selected to determine water use 

efficiency, of which four orchards were equipped with the bubbler system and the rest were 

equipped with subsurface system. Bubbler discharge, irrigation time, area of each irrigation 

plot and crop yield were studied. By measuring the volume of irrigation water after irrigating 

the field and the amount of water wasted along the route, the average gross volume of applied 

irrigation water was calculated. After harvesting, the average yield of pistachio per hectare 

was calculated. The results of this study showed that the subsurface drip irrigation method 

compared to bubbler irrigation method, not only significantly increases water use efficiency 

but also  increases crop yield by 34%. Therefore, according to the results and also the current 

water shortage conditions in Sirjan city, the use of subsurface drip irrigation method is more 

appropriate than bubbler irrigation to irrigate pistachio orchards. 
 

Key words: Bubbler irrigation, subsurface drip irrigation, economic value, pistachio, water 

volume. 
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