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شورکتحت مدیریت کشاورزان درکارایی مصرف آب محصوالت زراعی تعیین و ارزیابی شاخص 

 نادر حیدري
1

(E-mail: nrheydari@yahoo.com)

  )17/12/90 : تاریخ پذیرش- 11/11/89 :تاریخ دریافت(

چکیده

و همچنـین    و در شرایط مـدیریت کـشاورزان       عمده    کارایی مصرف آب محصوالت کشاورزي     هدف تعیین مقدار   این تحقیق با  

حاضـر  تحقیـق   . اجـرا درآمـد   به  مناطق کرمان، همدان، مغان، گلستان و خوزستان        ثیرگذار بر مقدار آن، در      أشناخت عوامل و مسائل ت    

و ضمن مرور کامل سایر نتایج موجود، مقدار شاخص کارایی مصرف آب محصوالت کشاورزي عمـده در منـاطق انتخـابی را تعیـین                  

و میـزان   ) کیلوگرم( اولیه   میزان عملکرد محصول  بر اساس روش تحقیق،     . دالیل و منابع کاهش آن را نیز بررسی و تحلیل نموده است           

 شده و از آنجـا شـاخص کـارایی مـصرف آب محاسـبه      تعیین،براي تولید محصول)متر مکعب(آبیاري کاربردي آب ناخالص حجم 

 ،)غـده ( چغندرقنـد  ،)دانـه (محصوالت زراعـی گنـدم    وسط مقدار شاخص کارایی مصرف آب    براساس نتایج حاصله مت   . گردیده است 

 ،56/4 ،73/0 بـه ترتیـب   ) نـی (، نخود آبی و نیـشکر       )دانه( جو   ،)خشک شده در هوا   ( یونجه   ،)وش( پنبه   ،اي ذرت علوفه  ،زمینیسیب

 استفاده از آمار سطح با. گیري گردید مصرفی اندازهکیلوگرم محصول بر متر مکعب آب 94/2 و 18/0، 56/0 ،46/1 ،58/5،71/0 ،18/2

 مـصرف آب  یی شاخص کارای متوسط وزن، مصرف آبییکارامتوسط  در مناطق مختلف و ارقام     ی انتخاب یکشت محصوالت زراع  ریز

   .محاسبه گردیدکیلوگرم بر متر مکعب آب  38/1 کشور

مناطق، مدیریتمحصول، رف آب، کارایی مصحجم آب مصرفی، عملکرد، ارزیابی،  : کلیديکلمات

   ایران- ، کرج  بخش تحقیقات مهندسی آبیاري و زهکشی، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزي استادیار-  1
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  مقدمه                                  

کیلوگرم محصول تولید (اصطالح کارایی مصرف آب 

  اولین بار توسطبراي ) شده به متر مکعب آب تعرق شده

هدف از کاربرد کارایی مصرف . )10 ( ویت ارائه گردید-د

کننده هاي مصرفسیستم هاي سریعی بینمقایسهتوانایی آب، 

 در یک ،به عنوان نمونه. )18( استآب در زمان و مکان 

 کیلوگرم بر متر 5/1سیستم کشاورزي، کارایی مصرف آب 

. سب تلقی شود نامنا5/0 مقدار مناسب ومکعب ممکن است 

براي یک سیستم کشاورزي بزرگ بیان این اعداد به صورت 

گیري این مفهوم  اندازه، اساساینبر . مطلق کافی نیست

هایی از یک سیستم باید فقط محدود به قسمت) شاخص(

 تا بتوان با مقدار مشابه آن در سایر نقاط آن را مقایسه باشد

 کارایی مصرف اتارشگزطبق  اگر ،به عنوان نمونه). 18(نمود 

، این عدد باشد کیلوگرم بر متر مکعب 8/0آب گندم در کرمان 

 همچنین. مناسب و یا نامناسب بودن نیستبه تنهایی گویاي 

اگر کارایی مصرف آب گندم کرمان با سایر نقاط گرم و سرد 

  . دارتر خواهد بود نتیجه معنی،کشور مقایسه شود

تر آب، واژه وسیعبعد از ارائه تعریف کارایی مصرف 

هاي وري آب براي تجزیه و تحلیل مصرف آب در مقیاسبهره

تو در تو
1

هدف از ارائه ). 15 و 10( مختلف معرفی گردید 

هاي  که پشتیبان نتایج آزمایشاستوري آب آن مفهوم بهره

زراعی مرتبط با آب و تمهیدات مدیریت آبیاري بوده و 

مصرف آب و بهبود جویی در ها براي صرفههمچنین فرصت

سازي براي هاي تصمیمري آب، به همراه پشتیبانی فرایندوبهره

  استفاده از مفهوم. )9(تخصیص آب را مشخص سازد 

این . وري آب بستگی به مقیاس کار و استفاده از آن داردبهره

 نامیده شده است 'کدام محصول و کدام قطره آب'چالش 

)15.(

وري آب گیاهبهره
2

ع علمی اساساً به آن  که در مناب

کارایی مصرف آب
3

) WUE (گردد، به صورت اطالق می

به تبخیر ) عملکرد ارائه شده به بازار(نسبت عملکرد اقتصادي 

هاي  تعاریف و شاخص.گرددو تعرق واقعی گیاه تعریف می

                                               

1 - Aggregation levels

2 - Crop water productivity

3 - Water Use Efficiency

وري و کارایی مصرف آب در منابع و مقاالت مختلفی از بهره

. ررسی قرار گرفته استعلمی ارائه شده و مورد بحث و ب

WUE به عملکرد گیاه، تعرق گیاهی، تبخیر، تبخیر و تعرق و 

شاخص ). 19(حتی میزان آب آبیاري نسبت داده شده است 

کارایی مصرف آب آبیاري در تعریف به معناي مقدار محصول 

 یعنی ،باشدبه حجم آب مصرفی یا منحرف شده به سیستم می

 گفته اي در قطعه مزرعهلکارایی مصرف آب به مقدار محصو

آبیاري کاربردي در آن  هر واحد حجم آب ازشود که می

 و معموالً به کیلوگرم بر متر مکعب ارائه آیدست میدهبمزرعه 

الزم به ذکر است که در تعریف شاخص . )20 (گرددمی

دهنده این شاخص کارایی مصرف آب، اجزاي تشکیل

  به) فیصورت کسر عملکرد و مخرج کسر آب مصر(

تواند مثالً صورت کسر می. اندهاي مختلف ارائه شدهشکل

عملکرد تر یا خشک محصول، بیوماس، پروتئین تولیدي، 

تواند حجم مخرج کسر نیز می. کالري ایجاد شده و غیره باشد

آب خالص، حجم آب ناخالص و یا میزان آب تبخیر و تعرق 

  ایشی و یا لذا استفاده از روشهاي آزم.شده از گیاه باشد

سازي مختلفی که براي تعیین مقدار ماده گیاهی هاي شبیهمدل

) مخرج کسر(و یا میزان تبخیر و تعرق ) صورت کسر(تولیدي 

  تواند باتوجه به خطاي هر روشگردد، میاستفاده می

گیري شده وري آب اندازهگیري، بر روي مقدار بهرهاندازه

رف آب محصوالت بسته لذا مقدار کارایی مص. تأثیرگذار باشد

هاي مختلف و تغییرات در به تغییرات آب و هوایی سال

مناطق از لحاظ تأثیرات آنها در تغییرات تبخیر و تعرق و طول 

  ).9(پذیرد دوره فصل رشد گیاه تأثیر می

گر رابطه کمی میان کارآیی مصرف آب بیاندر واقع 

یدگاه باشد و از د میتولید هاي سیستم  ها و ستاده نهاده

اقتصاد و همچنین ،  فیزیولوژي،زراعت ،متخصصان آبیاري

بنابراین شاخص . )2 (کاربرها داراي مفاهیم مختلفی است

کارایی مصرف آب آبیاري مورد استفاده براي تولید محصول 

 تعریف و ارائه زیرتوان به صورت رابطه را می مورد نظر

  :نمود

بخیر و تعرق و یا تعرق، ت(واحد آب مصرفی = کارایی مصرف آب 

) اقتصادي وفتوسنتزي، بیولوژیکی(عملکرد / حجم آب مصرفی

1(
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 هفت درصد جمعیت جهان در  موجود،براساس منابع

 ولی تا ،آن آب کمیاب است کنند که درمناطقی زندگی می

 درصد 67رود این رقم به بیش از  انتظار می2050سال 

وري آب  بهرهبنابراین ضرورت دارد که. )12 (افزایش یابد

  . اراضی فاریاب و دیم بیشتر شود

در تحقیقی کارایی مصرف آب کانوپی گندم زمستانه در 

  شمال چین بر اساس نسبت محصول به تبخیر و تعرق

براساس نتایج، کارایی مصرف آب ). 21(گیري گردید اندازه

زنی و استقرار گیاه گندم در مراحل پنجه) براساس بیوماس(

  دهی، به ترتیب درو ساقه رفتن تا خوشهتا ساقه رفتن 

 کیلوگرم بر متر مکعب 41/6-03/7 و 37/1-03/4هاي دامنه

دهی حداکثر کارایی مصرف آب در مرحله خوشه. قرار داشت

  . اتفاق افتاده و بعد از آن شروع به کاهش نمود

 محصول 10 مقادیر کارایی مصرف آب ،در یک بررسی

 طرح تحقیقاتی انجام 67 نتایج زراعی انتخابی با استفاده از

هاي تحقیقاتی  در ایستگاه2006 تا 1993هاي شده طی سال

براساس نتایج این بررسی، .  استان کشور تعیین گردید13

متوسط کارایی مصرف آب گندم، جو، برنج، چغندرقند، ذرت، 

فرنگی و کنجد به ترتیب زمینی، گوجه، یونجه، سیب)بذر(پنبه 

 و 77/6، 74/2، 89/0، 61/0، 17/1، 53/0، 42/0، 37/2، 62/1

  ).17 ( بود کیلوگرم بر متر مکعب11/0

 25 منبع تحقیقاتی مربوط به 84براساس مطالعه تعداد 

سال اخیر، متوسط شاخص کارایی مصرف آب محصوالت 

و ذرت به ) تولید وش(، پنبه )تولید دانه(گندم، برنج، پنبه 

 کیلوگرم بر متر 8/1  و23/0 ،65/0 ،09/1، 09/1ترتیب 

دامنه شاخص کارایی مصرف آب براي ). 22(باشد مکعب می

تولید (محصوالت فوق وسیع بوده که براي گندم، برنج، پنبه 

، 6/0-6/1، 6/0-7/1و ذرت به ترتیب ) تولید وش(، پنبه )دانه

 کیلوگرم بر متر مکعب 7/2-1/1، 33/0-14/0، 95/0-41/0

  ). 22(بود آب مصرفی 

 مصرف آب مزارع یی کارانییتعا هدف  بیقیتحقدر 

منطقه دشت آزادگان در تحت مدیریت کشاورزان گندم 

 مصرف ییاراگیري گردید، ک نتیجهکرخه ضه آبریزجنوب حو

 ری بر متر مکعب متغلوگرمی ک2/1 تا 1/0 منطقه از نیآب در ا

 از آب یثر به عنوان بخشؤمقدار باران مبا احتساب (بوده 

 درصد مزارع 60حدود ار آن براي مقد ولی) یمصرف

 لوگرمی ک6/0 تا 3/0 از راتیی تغيمورد مطالعه داراکشاورزان 

 45/0 مصرف آب حدود ییمتوسط کارا  وبر متر مکعب

  ). 1(باشد می بر متر مکعب لوگرمیک

آمار و ارقام و نتایج حاصل بر مبتنی (محاسبات تخمینی 

کارایی مصرف ، )ياز طرح ملی در زمینه تعیین راندمان آبیار

آب آبیاري محصوالت زراعی مختلف در روشهاي آبیاري 

مناطق اصفهان، گلستان، در سطحی با مدیریت زارعین 

 و براي و آذربایجان غربی) دزفول(خراسان، خوزستان 

، پنبه، سویا، جو، )غده(محصوالت گندم، یونجه، چغندرقند 

اي ت دانهفرنگی، لوبیا، کاهو، کنجد و ذرزمینی، گوجهسیب

 ،27/1-91/1 ،33/1-83/4 ،7/0-44/1 ،34/0-84/0به ترتیب 

 65/0 و 20/0، 77/4، 91/0، 33/3 ،72/1 ،0/1 ،09/2-75/0

   ).4(کیلوگرم بر متر مکعب گزارش نموده است 

کارایی مصرف آب در سه مزرعه و ارزیابی مطالعه نتایج 

ریه، تربت جام و چناران در هاي تربت حیددر شهرستان

  گندم و چغندرقند تحت دو روش آبیاري سطحی وراعتز

تربت  در چناران،  کارایی مصرف آب گندم،نی نشان دادبارا

 کیلوگرم 44/0 و 76/0، 38/0 حیدریه و تربت جام به ترتیب

افزایش کارایی . )7(باشد  میبه ازاي واحد آب مصرفی

مصرف آب در مزرعه تربت حیدریه به دلیل برخورداري 

.)7 (تر آن بودعلمی و مدیریت  سیستم آبیاري بارانیمزرعه از

هاي مختلف کشور با استفاده وري آب گندم استانبهره

از آمار درازمدت عملکرد و استفاده از مدل هیدرولوژي و 

بیالن آب به نام سوآت
1

برآورد ) براي تعیین تبخیر و تعرق (

دم وري آب گنبراساس نتایج این تحقیق، بهره). 11(گردید 

 28/0-75/0 و 15/0-55/1هاي آبی و دیم به ترتیب در دامنه

کیلوگرم بر متر مکعب تغییر نموده و این دامنه تغییرات براي 

  ).11(گندم دیم بیشتر بود 

وري فیزیکی آب ص بهرهشاخمقدارمتوسط در تحقیقی 

محاسبه متر مکعب   کیلوگرم بر78/0کشور به طور متوسط 

).14(گردیده است 

ط کارایی مصرف آب گندم و برنج با روش بارانی متوس

 و با روش کرتی 55/0 و 95/3در کشور پاکستان، به ترتیب 

                                               
1 - SWAT
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کیلوگرم محصول بر متر مکعب  25/0 و 34/1سنتی، به ترتیب 

). 13(آب برآورد گردیده است 

کارایی مصرف آب گندم و برنج در سیستم تناوب 

ن منطقه پنجاب گندم در مزارع کشاورزا - کشت مداوم برنج

گیري پاکستان با روش بیالن آب و تولید محصول، اندازه

گیري براساس نتایج، دامنه کارایی مصرف آب اندازه. گردید

 شده براساس واحد حجم آب ناخالص ورودي براي برنج و

 کیلوگرم بر 78/0-03/2 و 17/0-38/0گندم به ترتیب 

  ). 8(بود مترمکعب

 ه کرخه با استفاده از مدل آب گندم در حوضيوربهره

 سیست- کراپ
1

 و نیی و تر تعي خشک، عاديها دورهي برا

در گندم  آب يور بهره،جیبراساس نتا. )6(شد  يبندپهنه

 و ي عاد،ی خشکساليها دورهيبرا، زیه آبرض حواسیمق

گرم بر متر مکعب لوی ک53/0 و 59/0، 62/0 بی به ترتیترسال

.)6 (دیبرآورد گرد

ولید به آب آبیاري در ایران زیاد است و وابستگی ت

. باشدعمده تولیدات غذایی کشور نیز از کشاورزي فاریاب می

 میلیون نفر برآورد 89بالغ بر  1400 جمعیت کشور در سال

مین احتیاجات غذایی کشور أ براي ت،در سال مزبور. گردد می

 میلیون تن باشد که از 172باید کل تولیدات کشاورزي حداقل 

 میلیون تن آن باید توسط کشاورزي فاریاب 160ن میزان ای

 میلیارد متر 100مین أبا فرض حداکثر امکان ت. مین گرددأت

 سال، کارایی مصرف آنمکعب آب براي بخش کشاورزي در 

 کیلوگرم 6/1آب در بخش کشاورزي فاریاب باید به حدود 

سازي مصرف آب  تنها در صورت بهینه. بر متر مکعب برسد

خش کشاورزي و افزایش کارایی مصرف آب در این در ب

هاي توان به اهداف تولیدات کشاورزي در برنامهبخش می

  . دست یافت 1404 در افق سال توسعه کشور

  تعیین دقیق و علمی شاخصمباحث فوق باتوجه به 

  کارایی مصرف آب فعلی در کشاورزي کشور و استفاده از

  

                                               
1 - Cropsyst

جهت  مطالعه و تحقیق، مبتنی برروشهاي علمی و فنی مناسب 

با . افزایش کارایی مصرف آب کشاورزي از ضروریات است

هاي به عمل آمده مشخص گردیده است که در حال بررسی

حاضر شاخص کارایی مصرف آب محصوالت زراعی مناطق 

هاي دقیق گیرياندازه و مختلف در کشور عمالً مشخص نبوده

ت شرایط و تحمعتبري در این زمینه در سطح مزارع  و

و یا محدود و کشور انجام نیافته مدیریت محلی کشاورزان 

هاي موجود بیشتر منابع و داده  دیگر،از طرف. باشندکافی نمی

هاي تحقیقاتی ایستگاهی و یا مرور منابع متکی بر نتایج طرح

  لذا در این تحقیق تالش گردید تا با. خارجی هستند

ریت محلی کشاورزان، هاي دقیق و در شرایط مدیگیرياندازه

کارایی مصرف آب محصوالت عمده زراعی در مناطق مختلف 

هاي کشور تعیین و عالوه بر تکمیل بانک اطالعات داده

ها و کارایی مصرف آب محصوالت زراعی کشور، ارزیابی

.این شاخص نیز ارائه گرددبراي بهبود هاي الزم تحلیل

  

  روشها مواد و

، کرمانهاي راي استانجمع تعداد مزارع انتخابی ب

، نه، چهار، 26 به ترتیب گلستان  وخوزستان ،همدان، اردبیل

 اطالعات مناطق و )1(در جدول .  مزرعه بود13 و هشت

محصوالت انتخابی، روش آبیاري، منبع و کیفیت آب آبیاري و 

گیري براي تعیین شاخص کارایی تعداد مزارع مورد اندازه

عات فنی مربوطه، به صورت مصرف آب، به همراه سایر اطال

   .خالصه ارائه گردیده است

 مزارع انتخابی معرف مزارع سعی شددر انتخاب مزارع 

منطقه بوده و مدیریت آبیاري و عملیات زراعی اعمال شده 

توسط کشاورزان نیز معرف عملیات زراعی معمول کشاورزان 

 کشاورزان انتخابی معرف جمعیت ،همچنین. منطقه باشد

اي از دامنه ، آنها منطقه بوده و از لحاظ میزان سوادکشاورزي

کم سواد تا دارنده دیپلم و حتی کارشناس کشاورزي را شامل 

  . شد
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   انتخابی و تعداد مزارعآبو کیفیت  منبع ،مناطق، محصول، روش آبیاري خالصه اطالعات و آمار - 1جدول 

روش آبیاريمحصول زراعی انتخابیمنطقهاستان
 و کیفیت آن منبع آب

r

تعداد مزارع 

انتخابی

کرمان

بردسیر

ترشاب، دشتکار آتقی، نگار روستاي (

   نگار روستاي محمودآباد واحمدآباد

گندم، چغندرقند، یونجه

زمینی،ذرت، سیب

نخود آبی و جو

بارانی

)سنترپیوت(

چاه

)6/2 -8/0(

26 >

  مغان

 روستاي - اراضی زارعین خصوصی(

  )آبادم در نزدیکی پارسآغدا

چغندرقند

)رقم افشار(

سطحی

 آبیاريشبکه

)8/0(2 اردبیل 

)مغان(

مغان

  )2بخش  - کشت و صنعت(

چغندرقند

)رقم افشار(

سطحی

 آبیاريشبکه

)8/0(

2

همدان

قهاوند

، ایدرلو، دشته، بویاخچیروستاهاي (

،آبادبوبوك، قرخلو

  وقرخلر، کوریجان، بادآكیوبو

)لوویسر

زمینیسیب

)هاي مارفونا و آگریارقم(

سطحی

)نشتی(

بارانی

)دارلوله چرخ(

ايقطره

)نواري تیپ(

چاه

)65/0 -5/0(

چاه

)83/0 -15/0(

چاه

)96/0(

9

هاکشت و صنعت

کارون، امام خمینی،(

)امیرکبیر و هفت تپه

 نیشکر
*

سطحی

شبکه

)5/2 -0/2(

4

خوزستان

اهواز

)مالثانی(

سطحیگندم

 و پمپاژ مستقیم هشبک

از رودخانه

)5/1 -0/1(

4

  پنبه

  ) سایوکرا وساحل(

سطحی

)کرتی(

چاه

)27/1 -5/0(

5

گلستان

گرگان

، ورسن، سرخنکالتهروستاهاي (

، چنار قشالق، پیرواش پایین، حیدرآباد

)اکا و کایمر، انبار الوم، آبادتازه

گندم

)هاي زاگرس و پاستوررقم(

سطحی

)نواري(

چاه

)27/1 -5/0(8

   مزرعه1 و جو 1، نخود 3زمینی ، سیب3، ذرت 4، یونجه 7ندرقند ، چغ7 گندم <

*

هاي مورد نیاز داده. سالیانه انجام گردد) عملکرد(آوري اطالعات و آمار مربوط به کل آب مصرفی و کل برداشت کارایی مصرف آب نیشکر با جمع - 

  .صنعت نیشکر تهیه گردد کشت وهمراه سایر اطالعات مربوطه از چند ه ب

r - بر مترمنسیزیدس( یکی الکترتیهدا (  

نیاز  ،آبیاريگیري و تعیین کارایی مصرف آب در اندازه

حصول به آب داده شده به به مشخص نمودن نسبت عملکرد م

و ) کیلوگرم(در اینجا میزان عملکرد محصول . باشدمزرعه می

راي تولید محصولب)متر مکعب(میزان حجم آب مصرفی 

گیري دقیق دبی آب  نیاز به اندازه،براي این امر. گرددتعیین می

هاي نوبتورودي به مزرعه و مدت زمان آبیاري به تفکیک

  پس از تعیین حجم آب مصرفی کل و. باشدآبیاري می

کارایی  گیري میزان عملکرد محصول در واحد هکتار،اندازه
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 لذا . تعیین خواهد گردید)کیلوگرم بر متر مکعب(مصرف آب 

پس از مرحله برداشت آن توزین و محصول هر عملکرد 

داده شده به ناخالص آب همچنین میزان . محاسبه گردید

گیري و مجموع آن براي براي هر نوبت آبیاري اندازهمزرعه 

در محاسبه آب . کل دوره رشد محصول محاسبه گردید

هاي جوي شمصرفی و تعیین شاخص کارایی مصرف آب، بار

از . در طول فصل رشد در محاسبات وارد نگردیده است

گیري کارایی تحقیق اندازهاز انجام این که هدف ییآنجا

باشد، رواناب خروجی از مصرف آب در مقیاس مزرعه می

ها نیز جزء تلفات محسوب مزرعه و آب ورودي به زهکش

شده و در حجم کل آب آبیاري کاربردي براي تولید محصول 

 اولیهمیزان عملکرد محصول. به حساب آمده است
1
 

آبیاري کاربردي آب ناخالص و میزان حجم ) کیلوگرم(

 براي این . شده استتعیینبراي تولید محصول)مترمکعب(

و مدت زمان هاي انتخابی  دبی آب ورودي به مزرعه،امر

 گیري گردیدبه دقت اندازههاي آبیاري نوبتآبیاري به تفکیک

گیري  پس از تعیین حجم آب مصرفی کل و اندازه).1جدول (

میزان عملکرد و تبدیل ) با مساحی مزرعه(مساحت مزرعه 

کیلوگرم بر متر (کارایی مصرف آب  محصول در واحد هکتار،

   .دیگردمحاسبه  )مکعب

ـ  ها برحـسب نـوع منبـع      گیريبراي اندازه لذا   مین آب  أت

  زراعی و مدیریتیلئمسا بررسی سایرو ) چاه یا شبکه آبیاري(

هیـه  تهـا   گیـري بـراي روش انـدازه     ل فنی  دستورالعم مربوطه،

حجـم آب کـاربردي توسـط       (ها  گیريتمامی اندازه  ه و دگردی

ضمن رعایت  ) کشاورز، عملکرد و سایر پارامترهاي مورد نیاز      

 ینزارعـ محلـی   در شـرایط مـدیریت       دستورالعمل فنی، تماماً  

  . انجام گردید

ها تالش گردید تا گیريمل اندازهدر تدوین دستورالع

مزارع به نحوي انتخاب گردند که ضمن مصداق داشتن 

  هاي کارایی مصرف آبگیريها به شرایط منطقه، اندازهنمونه

  

                                               

دست آمده و هنوز  منظور محصول اصلی است که از مزرعه به- 1

نی نیشکر  در مورد چغندرقند غده و براي مثال(فراوري نشده است 

.)برداشت شده معیار بوده تا شکر استحصالی

  ترهاي دقیقگیريرا تسهیل نموده و فرایند را به سمت اندازه

 معیارهاي زیر در انتخاب مزارع ،به عنوان نمونه. سوق دهند

 هکتار زمین 5-10چاه مورد استفاده حداقل : گردیدپیشنهاد 

محصول تحت آبیاري با چاه فقط یک ، زراعی را آبیاري نماید

دهی چاه مناسب و آب، نوع محصول عمده زراعی منطقه باشد

صورت انفرادي ه حد امکان چاه ب در، درحد امکان برقی باشد

ا مزرعه فاصله چاه ت و برداري قرار گیردمورد بهره) یک زارع(

گیري دبی و همچنین براي اندازه.  کیلومتر باشدیککمتر از 

حجم آب ورودي به مزارع، معیارهایی درنظر گرفته شد از آن 

که براي چاه مورد استفاده کنتور نصب درصورتی - 1: جمله

واسنجی  کنتور با یک روش مناسب شده باشد، الزم است

 استفاده از ،باشدکه چاه داراي کنتور نرتیودرص - 2 .شود

. استگیري دبی کنتورهاي واسنجی شده بهترین روش اندازه

هر دلیل وجود نداشته ه چنانچه امکان استفاده از کنتور ب - 3

با سه نوبت در باشد الزم است دبی چاه در هر فصل حداقل 

 یا پارشال WSCهاي  فلومنظیر ( روش حجمیاستفاده از

صورت ه شبکه آب ب ه درچنانچ - 4.  استفاده نمود)فلوم

هاي گیرياندازه ها وتوان از داده می،دشوحجمی تحویل 

 .شبکه براي تعیین میزان جریان ورودي به مزرعه استفاده کرد

منبع و صورت هکتاري ه آب در شبکه بتحویل چنانچه  - 5

مین آب چشمه و قنات است، بایستی در ورودي مزرعه با أت

هاي وبتنرشال فلوم در تمام  یا پاWSCاستفاده از فلوم 

گیري حجم  درخصوص اندازه.گیري شودآبیاري دبی اندازه

 شاملاي هاي مزرعهگیرياندازهآب مصرفی، رکوردها و 

دبی ، زمان شروع و خاتمه آبیاري،  نوبت آبیاري،تاریخ آبیاري

 کنتور برق در شروع و خاتمه  و قرائتورودي به مزرعه

هاي آبیاري تمام نوبت درانجام و ) یهاي برقدر چاه(آبیاري 

     .مجدداً تکرار گردند

گیري مزارع انتخابی و اندازه تصویري از )1 (در شکل

پارامترهاي شاخص کارایی مصرف آب، به عنوان نمونه ارائه 

  .گردیده است
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)الف(

    

   
)ب(

  کار برده شده براي آبیاري محصوالت براي تعیین حجم آب بهWSCده از فلوم نوع گیري دبی آب ورودي به مزرعه با استفااندازه - 1شکل 

)زمینی در همدانمزرعه سیب -ب مزرعه پنبه در گلستان و  -الف (

  

  نتایج و بحث                                   

ها و مقدار گیري نتایج اندازه)3( و )2(هاي ر جدولد

 شده براي محصوالت گندم و کارایی مصرف آب محاسبه

زمینی در مناطق کرمان و همدان به عنوان نمونه ارائه شده سیب

 محصوالت و مناطق مشابه همین محاسبات براي سایر. است

 )4( جدول در خالصه آن به صورت و نتایج انجام مختلف

ارائه گردیده است
1
.   

                                               
به تفکیک گیري شده  نتایج کامل مقدار کارایی مصرف آب اندازه- 1

هاي مختلف کشور در گزارش پژوهشی شماره محصوالت، مناطق و استان

 مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی که این مقاله برگرفته از نتایج آن 988/84

.باشد، به صورت تفصیلی ارائه شده استتحقیق می
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   در مناطق مختلف بردسیر کرمان یاري دوار مرکزيبا روش آب کارایی مصرف آب آبیاري محصول گندم - 2جدول 

  

  سال زراعی  منطقه  مزرعه

عملکرد محصول  

)Kg/ha(  

میزان مصرف آب 

  )m3/ha (آبیاري

کارایی مصرف آب 

kg/m3(آبیاري  
(  

  83/0  0/5704  4750  1380-81  ترشاب  1

  82/0  2/5623  4600  1380-81  دشتکار آتقی  2

  35/0  6/7706  2700  1380-81  احمدآباد نگار  3

  72/0  9/6223  4500  1380-81  محمودآباد نگار  4

  67/0  4/6148  4142  1381-82  دشتکار آتقی  5

  11/0  8/18249  2057  1381-82  احمدآباد نگار  6

  41/0  1/9082  3750  1381-82  محمودآباد نگار  7

  

  زمینی دشت قهاوند در همدان مقدار کارایی مصرف آب محصول سیب- 3جدول 

  

  روش آبیاري  ل زراعیسا  مزرعه

عملکرد محصول  

(Kg/ha)  

میزان مصرف آب 

  )(m3/haآبیاري 

کارایی مصرف آب 

  )(kg/m3آبیاري 

  64/1  9121  15000  )نشتی(سطحی   81-1380  1

  12/1  11602  13000  )نشتی(سطحی   81-1380  2

  69/1  13875  23500  )ویلموو(بارانی   //  3

  47/1  13586  20000  )ویلموو(بارانی   //  4

  95/2  7635  22500  )تیپ(اي قطره  //  5

  12/4  8498  35000  )ویلموو(بارانی   82-1381  6

  62/2  7640  20000  )ویلموو(بارانی   //  7

  03/2  12335  25000  )نشتی(سطحی   //  8

  00/1  10037  10000  )نشتی(سطحی   //  9
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   انتخابی در مناطق مختلفمحصوالت زراعی آبیاري  کارایی مصرف آبمحاسبه خالصه نتایج - 4 جدول

  منطقه  محصول زراعی

متوسط عملکرد 

محصول
*  

)Kg/ha(  

متوسط حجم ناخالص 

آب آبیاري کاربردي
**

  

) m3/ha(  

کارایی دامنه 

  مصرف آب آبیاري

)Kg /m3
(

  

کارایی متوسط 

مصرف آب آبیاري
+  

)Kg /m3
(

  

متوسط کارایی 

  مصرف آب محصول

Δ
)Kg /m3

(
  

گندم

کرمان

گلستان

خوزستان

3785

2274

3494

8391

1592

3100

83/0-11/0

87/1-66/0

53/1-72/0

45/0

43/1

13/1

73/0

چغندرقند

چغندرقند

نیشکر

کرمان

مغان 

خوزستان

34713

48154

88125

11941

6251

30024

37/5-20/1

00/14-32/4

44/4-46/2

91/2
+

     

70/7
+

         

94/2
+

          

56/4

94/2

زمینیسیب

نکرما

همدان

23556

20445

9690

10481

70/5-02/1

12/4-00/1

43/2

95/1

18/2

34/458/558/5-52889947311/9کرمانايذرت علوفه

48/071/071/0-1141160792/0گلستانپنبه

34/146/1-11150762563/1کرمانیونجه
++

46/1

4286770656/056/056/0کرمانجو

1600894618/018/018/0کرماننخود

*

 متوسط عملکرد در هکتار تعداد مزارع انتخابی، -  
**

   متوسط حجم ناحالص آب آبیاري در هکتار تعداد مزارع انتخابی- 

  . از تقسیم مجموع عملکرد در هکتار تعداد مزارع انتخابی بر مجموع حجم آب مصرفی در هکتار تعداد مزارع انتخابی محاسبه گردیده است- +

  محصولخشک  براساس وزن -  ++، )در مورد نیشکر(راساس عملکرد غده و نی  ب- +

Δ -از تقسیم مجموع متوسط عملکرد بر مجموع متوسط حجم آب مصرفی محصوالت محاسبه گردیده است .  

دست آمده براي محصوالت ه کارایی مصرف آب بدارمق

صرف  طیفی از میزان کارایی م،و مناطق انتخابی مختلف کشور

مقایسه با مناطق مختلف  آب محصوالت در هر منطقه و یا در

ین بودن کارایی ی منابع کاهش و دالیل پا.)4جدول ( ودب

 عوامل و  بهقطعاًمصرف آب محصوالت در مناطق مختلف 

 خاك،  وبآکیفیت پارامترهاي زیادي از جمله شرایط اقلیمی،

  زراعی و بهل مدیریتئمسانوع منبع آب و سیستم آبیاري، 

ارقام گیاهی، مالکیت و مساحت اراضی و میزان و ، نژاديبه

. بستگی داشته استهاي کشاورزي عملیات و نهادهنوع 

- مقدار کارایی مصرف آب محصوالت در نرم،باتوجه به نتایج

. هاي متعارف قرار گرفته و گویاي صحت و اعتبار نتایج است

 مدیریت زارعین اي از شرایطهمچنین باتوجه به وجود دامنه

و مزارع انتخابی، بالطبع مقادیر کارایی مصرف آب، حتی براي 

باشد که در نتایج این  از مقادیر میايیک محصول معین، دامنه

  .اندها ارائه گردیدهدامنه

کارایی مصرف آب گندم حتی  در منطقه کرمان مقادیر

در سیستم مدرن آبیاري تحت فشار از نوع دوار مرکزي بین 

نماید که به عدد  کیلوگرم بر متر مکعب تغییر می11/0–83/0

   مصرف آب در روشهاي آبیاري سطحی نزدیکییکارا

گردد در صورت عدم مدیریت گیري می لذا نتیجه.باشدمی

هاي مدرن آبیاري تحت مناسب سیستم حتی استفاده از سیستم

گر هاي آن در افزایش راندمان آبیاري، ارغم توانایی، علیفشار

گیري بهبود چشمبه تنهایی تواند  نمی،مدیریت مناسب نشود

 هر ه ب.کارایی مصرف آب گندم در این منطقه داشته باشد در

ی مصرف آب ذرت و ی بهبود کاراثیر سیستم آبیاري برأحال ت

 عالوه بر ، در این منطقه.زمینی مقداري بیشتر بوده استسیب
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ز سیستم دوار  مشکل اساسی استفاده ا،مدیریت کشاورزي

 مدیریت ولی ،باشدپشتیبانی آن می مرکزي مسایل فنی و

 نمونه آن مقادیر . این مشکالت را تعدیل نمودتا حديکشاورز 

کارایی مصرف آب باالتر در کشاورزانی بوده است که سابقه و 

  این امر کم و بیش در.اندمهارت فنی و سواد باالتري داشته

گیري شده اندازه  محصوالتمقادیر کارایی مصرف آب سایر

  . استدر مناطق بردسیر کرمان نیز صادق

اي و بارانی هاي آبیاري قطرهمنطقه همدان سیستم در

به طور متوسط کارایی مصرف آب باالتري ) دارهاي چرخلوله(

زمینی نسبت به روش آبیاري سطحی را در محصوالت سیب

 از ی بارانياری آبستمی س،عمجمو در. حاصل نمودند) نشتی(

 و از افتهی کشاورزان بهتر انطباق نی در بدارهاي چرخلولهنوع 

  . برخوردار استيشتری بتیمقبول

در اراضی  در منطقه مغان کارایی مصرف آب چغندرقند

مجموع باالتر از بخش  بخش خصوصی کشت و صنعت در

علت باز ه در بسیاري از مزارع بخش خصوصی ب. دولتی بود

زرعه و نداشتن زهکش خروجی، به محض نبودن انتهاي م

بعضی موارد چند متر مانده به  در(رسیدن آب به انتهاي مزرعه 

 جریان رواناب ،و از این طریقگردید ، آبیاري قطع می)انتها

خروجی از مزرعه به میزان زیادي کاهش یافته و حجم آب 

آب هاي زارعین، براساس دریافت. گردیدمصرفی کمتر می

هاي  باعث بروز بیماري،در انتهاي مزرعهشده اضافی جمع 

  .گرددهمچنین باعث خفگی ریشه و گیاه می مختلف و

گیري آب مصرفی در اراضی کشت و صنعت مغان نشان اندازه

دهد که در سه نوبت آبیاري اولیه میزان رواناب خروجی می

هاي مراتب باالتر از حد معمول بوده که در آبیاريه مزرعه ب

هاي يگیر مطالعات و اندازه. مورد تکرار نگردیدبعدي این

که در اراضی کشاورزان خصوصی مقدار آب  متعدد نشان داد

 آب بعضی مواردحتی در  کمتري مورد استفاده قرار گرفته و

  . شده استيکمتر از نیاز به مزرعه داده شد و مزرعه کم آبیار

ها زمین منطقه گلستان اندازه قطعات کوچک بوده، در

هاي آبیاري نشتی رایج نبوده و استفاده از لوله سطیح نبوده،ت

 کارایی مصرف .دنباشدار و یا سیفون نیز اصالً رایج نمیدریچه

آب در کشت پنبه در این منطقه پایین بوده که مهمترین دالیل 

 .باشدنژادي میزراعی و بهآن عدم استفاده از اصول علمی به

 سال 50 ساحل که از از رقم کشت پنبه هنوز برايمنطقه در 

گردد و واریته سایوکرانید نیز که  استفاده می،پیش مرسوم بود

 نشان نداده  را باالیی تولید پتانسیل،در دهه اخیر معرفی گردید

توان گفت که اراضی تسطیح زراعی نیز می در زمینه به.است

   درصد زارعین95 بیش از ياریچون شیوه آب نبوده و

 ، عدم تسطیح اراضیلییاري سطحی بوده و به دلهاي آبسیستم

از  و داردناسر مزرعه وجود تتوزیع یکنواخت آب در سر

در . شوداي نمیگونه استفادهآبیاري علمی در حال حاضر هیچ

 دلیل باال بودن با النسبه کارایی مصرف آب در ،این منطقه

باشد مزارع گندم نسبت به پنبه آبیاري کمتر این محصول می

 حداکثر یک آبیاري ، مزرعه انتخابی گندمهشتکه در طوريهب

بیش از نیمی از دوران رویش گندم را آب زیرا صورت گرفت 

  و لذامایدنمین نموده و نیازهاي آبی آن را رفع میأباران ت

. استآبیاري مزارع گندم در منطقه به صورت آبیاري تکمیلی 

بات حجم آب بنابراین اگر مقدار بارش فصل رشد در محاس

آبیاري کاربردي لحاظ شود، کارایی مصرف آب گندم نیز به 

گر آن هرحال این نتایج بیانهب. ین خواهد آمدیمقدار زیادي پا

است که کشت محصوالت زمستانه از لحاظ برخورداري از 

هاي جوي طی فصل رشد، از لحاظ ارتقاء کارایی مزیت بارش

  .باشدمیمصرف آب در کشور از مزیت نسبی برخوردار 

در منطقه خوزستان کارایی مصرف آب نیشکر تقریباً 

هاي مورد مطالعه یکسان بوده و صنعت براي تمامی کشت و

 بر متر مکعب نی کیلوگرم 94/2طور متوسط به(مقدار آن پایین 

باشد که می )کیلوگرم شکر بر متر مکعب آب 31/0 حدود آب

خروجی از تواند ناشی از هدررفت زیاد آب به صورت آب می

  . باشدهازهکش

توجه  ها و محصوالت انتخابی، باکه استانبا فرض این

 اشندببه اینکه محصوالت عمده تحت کشت در کشور نیز می

  به نوعی نمونه معرف وضعیت کشوري هستند، تالش گردیدو

 شاخص ي متوسط کشورتا با ارقام حاصل از این تحقیق،

استفاده از آمار سطح لذا با . برآورد گردد مصرف آب ییکارا

آمار ( در مناطق مختلف ی انتخابیکشت محصوالت زراعریز

و  )ي در آمارنامه کشاورزشده هئارا 1381-82 یسال زراع

 ی متوسط وزن،ه شدهئ اراسط مصرف آب متوییارقام کارا

 4هاي جدول( شد محاسبه مصرف آب کشور ییخص کاراشا
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متوسط شاخص کارایی نتایج براساس . )5) (2 و شکل 5و 

 38/1تخابی نمصرف آب کشاورزي مناطق و محصوالت ا

  . )5جدول  (گرم بر متر مکعب محاسبه گردیدکیلو

کارایی مصرف آب محصوالتسطح زیرکشت محصوالت انتخابی در مناطق مختلف و متوسط وزنی شاخص  - 5جدول 

  استان  محصول زراعی

سطح زیرکشت 

  )هکتار(

کارایی مصرف آب متوسط 

Kg/m3) آبیاري )
  

کارایی مصرف متوسط وزنی 

Kg/m3) آب آبیاري )  

  گندم

  کرمان

  گلستان

  خوزستان

55729  

149355  

315171  

45/0  

43/1  

13/1  

14/1  

  چغندرقند

  چغندرقند

  نیشکر

  کرمان

  مغان  

  خوزستان

3300  

2800  

55000  

91/2         

70/7         

94/2          

11/5  

  

94/2          

  زمینیسیب

  کرمان

  همدان

4783  

19584  

43/2  

95/1  

04/2  

  58/5  58/5  3177  کرمان  ايذرت علوفه

  71/0  71/0  14637  گلستان  پنبه

46/146/1  38690  کرمان  یونجه

  56/0  56/0  10887  کرمان  جو

  18/0  18/0  960  کرمان  نخود

Kg/m3 (38/1= متوسط وزنی کارایی مصرف آب   )هکتار (674073  کل کشور
(  

  

0

1

2

3

4

5

6

جو پنبه گندم متوسط

محصوالت

یونجه سیب زمینی نیشکر  چغندر قند محصوالت

علوفه اي

( k
g/

m
^3

 ) 
ب

ف آ
صر

 م
یی

کارا

عملکرد محصوالت 

مقایسه کارایی مصرف آب محاسبه شده براي محصوالت مختلف انتخابی  - 2شکل 
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پیشنهادات

هاي گیريبراساس محاسبات انجام شده متکی بر اندازه

ص کارایی شاخ کارایی مصرف آب در این تحقیق، مقدار

   کیلوگرم بر متر مکعب38/1 در حدودمصرف آب کشور 

کارایی مصرف آب  ، مقدار موجودتوجه به نتایج با .باشدمی

هاي جهانی هنوز مقایسه با متوسط محصوالت در کشور در

هرحال باتوجه به نتایج، هب. ین بوده و نیاز به ارتقاء داردیپا

الت دیگر مقایسه با محصو غالت درآب کارایی مصرف 

هاي کشت محصوالت از يریزین بوده و در برنامهیخیلی پا

توجه به منابع آبی  لحاظ مزیت نسبی کشت محصوالت با

  . عمل آیده هاي الزم بمحدود، باید بازنگري

بندي ، اگر تقسیم حاضربراساس نتایج حاصل از پژوهش

  از لحاظ میزان کارایی مصرف آب محصوالت تحت

انجام ) سطحی و تحت فشار(آبیاري هاي مختلف سیستم

زمینی، گردد که براي سیببه عنوان نمونه مشاهده می .شود

سنتر (و دوار مرکزي ) دارهاي چرخلوله(هاي ویلموو سیستم

 47/1-11/4هاي کارایی مصرف آب به ترتیب با دامنه) پیوت

هاي  کیلوگرم بر متر مکعب نسبت به سیستم02/1- 7/5و 

 ارجحیت 0/1-03/2 کارایی مصرف آب سطحی با دامنه

 مقایسه کارایی مصرف ،نتیجه حائز اهمیت. )3 (بیشتري دارند

محصوالت چغندرقند و نیشکر ) براساس شکر تولیدي(آب 

دامنه کارایی مصرف آب چغندرقند و نیشکر . باشدمی

 کیلوگرم 25/0-44/0 و 29/0-7/1به ترتیب ) براساس شکر(

باال بودن . ی محاسبه گردیدشکر بر متر مکعب آب مصرف

کارایی مصرف آب چغندرقند نسبت به نیشکر، مزیت نسبی 

خصوص در به کشت این محصول، نسبت به کشت نیشکر را

گردد سازد و پیشنهاد میمایان میمنطقه خوزستان ن

درخصوص گزینه کشت چغندرقند به جاي نیشکر در این 

  .هاي بیشتري انجام پذیردمنطقه بررسی

ساله مختلف  هاي توسعه پنج اس اهداف برنامهاس بر

 تا آخر برنامه کارایی مصرف آبمقدار ) اول تا چهارم(کشور 

که ، درحالیباشدگرم بر مترمکعب   کیلو0/1بایست  سوم می

به منظور نیل . این امر تقریباً در اواخر برنامه چهارم محقق شد

 یا  وپنجم برنامه ایانبه اهداف تولیدات کشاورزي در پ

 ، مقدار شاخص)1404سال ( ساله 15حداکثر در یک افق 

 6/1-0/2 در کشور باید حداقل در دامنه کارایی مصرف آب

  . کیلوگرم بر متر مکعب باشد

باتوجه به کاهش روزافزون منابع آب، تفکر حداکثر 

نمودن عملکرد محصوالت کشاورزي در واحد سطح باید کنار 

 و آب نی زميور بهرهي براياهنینقطه بهدر واقع . گذاشته شود

کارایی  شیافزابدین معناست که  رابطه نیوجود دارد و ا

 نبوده و می مستقشهی عملکرد همشی از افزای آب ناشمصرف

  آبکارایی مصرف عملکرد، شتری بشی با افزانهیبعد از نقطه به

 باید به  شاخص کارایی مصرف آب،براي بهبود. دیآی منییپا

  عملکرد محصول،)مخرج کسر(رف آب موازات کاهش مص

گذاري اقدامات و  واقع اثر در. نیز افزایش یابد) صورت کسر(

گردد که   آب وقتی عملی میکارایی مصرفهاي بهبود  فعالیت

افزایش (صورت و مخرج کسر  اقدامات منجر به تغییرات در

 دنیم دألذا تو. زمان باشدبه طور هم) صورت و کاهش مخرج

 کردی آب، رويور بهبود بهرهيملکرد برا و عیآب مصرف

 توسعه در يها به اهداف برنامهلی نيتر برای و عملیعلم

 قی از طرکارایی مصرف آب بهبود يوشهار. کشور است

 ی آب شامل تمامیکیزی از تلفات فيری و جلوگییجوصرفه

- ییجو صرفهي مرتبط برايافزار و نرميافزاراقدامات سخت

 اه،ی گيهااسی آب در مقیکیزیتلفات ف و کاهش ی واقعيها

 و پیشنهاد باشدی مزیحوضه آبرحتی  و ياریمزرعه، شبکه آب

وري آب از گیاه تا گردد انجام تحقیقات جامع بهبود بهرهمی

-راهکارهاي ارائه شده از جامع اتحوضه آبریز بیشتر شده 

   .نگري الزم برخوردار باشند

 این تحقیق در رهاي کارایی مصرف آب دگیريندازها

اي بوده و در تعداد محدودي مزارع به مجموع از نوع نقطه

بدیهی است که براي رسیدن به عدد . صورت نمونه انجام شد

واقعی شاخص کارایی مصرف آب هر محصول در هر منطقه 

اي که در برگیرنده سطح یا کشور باید از روشهاي غیرنقطه

سنجش از دور و  یرهاي جدید نظتکنولوژي وسیعی بوده و از

نمایند نیز  استفاده می)GIS(هاي اطالعات جغرافیایی سیستم

اي که ساده و هاي نقطهگیريهرحال این اندازههب. سود جست

سنجی باشند، حتی براي واسنجی و صحتبا دقت باال می

توانند اي ضروري بوده و همچنین میروشهاي غیرنقطه

  صرف آب حاصله ازبرآوردي از مقدار شاخص کارایی م
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هاي کشاورزي براي کل محصوالت را ارائه نموده و به فعالیت

  مقایسه این مقادیر در عنوان اعداد مرجع و معتبري در

 و حتی در) آبی و خشکسالیآبی، کمپر(هاي مختلف سال

ریزان مقایسه مقادیر آن با سایر کشورهاي منطقه براي برنامه

  . گیردکشور تا حدي مورد استفاده قرار

  

  منابع مورد استفاده                       

 و .ی ف، عباس. ا دهقان،.ي ندری ح،.ی ممی، کر. شآبساالن . 1

 مصرف آب در یی و ارزیابی کارانیی تع)1389(  م حنیامیرح

 یگزارش پژوهش. کرخه زیدست حوضه آبرینی شور پایاراض

  .يکشاورز ی و مهندسی فنقاتیسسه تحقؤ م.1267/89شماره 

، .ا.  عی، فرش. میی عال،. جیرابیخ، . نيدری، ح.ر.  ميانتصار . 2

 . پی کاظم،.ح.  ميری سادات م،. حجی سانی، دهقان. ژيریوز
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Abstract

The main objective of this research is to determine Water Use Efficiency (WUE) of some 

major crops under farmer's management in the different region of Iran including Kerman, Hamedan, 

Moghan, Golestan and Khuzestan provinces. The research also attempted to assess and identify the 

sources of inefficiencies in improving WUE. Based on methodology, WUE was determined by 

measuring crop yield (Kg) and gross water used (m3). Based on results, the average WUE for the 

Wheat (grain), Sugar beet (root), Potato, Silage Corn, Cotton, Alfalfa (dry weight basis), Barley

(grain), Chickpea (irrigated) and Sugarcane (Cane) was 0.73, 4.56, 2.18, 5.58, 0.71, 1.46, 0.56, 0.18 

and 2.94 Kg/m3, respectively. Using the measured WUEs and cropping areas of the different crops 

in the different regions, the country’s weighted average WUE was estimated to be 1.38 Kg/m3.
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1 - Assistant Professor, Department of Irrigation and Drainage, Agricultural Engineering Research Institute, Karaj - Iran


