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تعيين بهرهوری مصرف آب در سامانههای آبياری سطحی و بارانی گندم (مطالعه موردی بهبهان)
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نادر سالمتی* ،3جواد باغانی ،2فريبرز عباسی

 .1استادیار پژوهش ،بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
خوزستان ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،اهواز ،ایران
 .2استادیار پژوهش ،موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج،
ایران
 .3استاد پژوهش ،موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج ،ایران
(تاریخ دریافت -1331 /1 /11 :تاریخ بازنگری -1331 /7 /21 :تاریخ تصویب)1331 /8 /22 :

چكيده
این تحقیق با هدف مطالعهای میدانی برای اندازهگیری مستقیم و مزرعهای آب مصرفی گندم تحت مدیریت کشاورزان در
یک فصل زراعی ( )1331-31در  21مزرعه از مزارع شهرستان بهبهان انجام شد .مقادیر اندازهگیری شده با نیاز آبی
خالص به روش پنمن -مانتیث (سند ملی بهروز شده) و همچنین با مقادیر سند ملی آب مقایسه گردید .نتایج نشان داد
که راندمان کاربرد مزرعه از  22/7تا  33/7درصد در نوسان بود .میانگین بهرهوری مصرف آب گندم در مزارع با سامانه
آبیاری بارانی و سطحی در شهرستان بهبهان معادل  0/32کیلوگرم بر مترمکعب بود .باالترین مصرف آب در مزارع
زیرپوشش چشمهها به میزان  2121مترمکعب بر هکتار به ثبت رسید .نتایج مقایسه میانگین نیاز آبی در آزمون تی (t-
 )Testنشان داد که میانگین سند ملی و بهروز شده به ترتیب با  283/2و  211/0میلیمتر در کل دوره رشد ،اختالف
معنیداری با هم داشتند .ضرایب همبستگی پیرسون نشان داد که روند تغییرات حجم آب مصرفی ،تغییراتی معنیداری
در سطح  1درصد و غیر همراستا با روند تغییرات شاخص راندمان کاربرد و بهرهوری مصرف آب داشت .هرچه دبی مزرعه
و حجم آب مصرفی افزایش یابد بهرهوری مصرف آب کاهش پیدا میکند.
واژههای کليدی :گندم ،حجم آب مصرفی ،نیاز آبی ،راندمان کاربرد

مقدمه

3

بخش عمده آب مورد نیاز بخش کشاورزی در ایران همانند سایر
کشورها ،از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی تأمین میشود .در
شرایط فعلی که تناقضاتی در میزان آب مصرفی محصوالت
مختلف بین سازمانهای مختلف وجود دارد ،انجام یک کار
پژوهشی در سطح کشور که بتواند به اعداد متقنی در باره حجم
آب مصرفی محصوالت مختلف در کشور منتهی شود ،امری الزم
و ضروری بوده و نتایج آن میتواند کمک شایانی به تصمیم-
گیری مسئولین مرتبط با آب و کشاورزی بنماید .در مورد آب
مصرفی گندم در گذشته مطالعاتی صورت گرفته است که به
نتایج بدست آمده از تعدادی از آنها اشاره میشودHaghighati .
( )2013با انجام یک طرح تحقیقاتی ،میزان عملکرد گندم در
مزرعهای با سامانه آبیاری بارانی را در شهرستان شهرکرد 1200
کیلوگرم بر هکتار و حجم آب مصرفی را  1318مترمکعب بر
هکتار و بهرهوری مصرف آب را  1/11کیلوگرم بر مترمکعب
* نویسنده مسئولnadersalamati@yahoo.com :

اعالم نمود )2004( Nirizi and Helmi Fakhrdavood .در
ارزیابی مزرعهای در سه شهرستان چناران ،تربتحیدریه و
تربتجام به ترتیب در سه مزرعه با سامانههای سطحی ،قطرهای
و بارانی میزان بهرهوری محاسبهشده برای گندم را به ترتیب
 0/71 ،0/38و  0/22کیلوگرم بر مترمکعب گزارش نمودند.
 )2001( Asadi et al.بهرهوری مصرف آب در گندم در شهرکرد
را  0/11تا  1/31کیلوگرم در مترمکعب اعالم کردهاند .بر اساس
نتایج ،میانگین شاخص بهرهوری مصرف آب محصوالت زراعی
گندم (دانه) برای مناطق کرمان ،همدان ،مغان ،گلستان و
خوزستان برابر  0/73کیلوگرم بر مترمکعب اندازهگیری گردید
( .)2011 ،Heydariدر تحقیق دیگری با هدف تعیین بهرهوری
مصرف آب در مزارع گندم تحت مدیریت کشاورزان منطقه
دشت آزادگان در جنوب حوضه آبریز کرخه ،بهرهوری مصرف
آب از  0/1تا  1/2کیلوگرم بر مترمکعب متغیر بوده (با احتساب
مقدار باران مؤثر به عنوان بخشی از آب مصرفی) ولی دامنه آن
برای حدود  10درصد مزارع کشاورزان مورد مطالعه ،از  0/3تا
 0/1کیلوگرم بر مترمکعب و متوسط آن حدود  0/21کیلوگرم بر
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مترمکعب بدست آمد ( .)2010 ،Abasalan et al.در یک بررسی
دیگر ،مقادیر بهرهوری مصرف آب  10محصول زراعی انتخابی با
استفاده از نتایج  17طرح تحقیقاتی انجام شده طی سالهای
 1372تا  1381در ایستگاههای تحقیقاتی  13استان کشور،
تعیین گردید .بر اساس نتایج این بررسی ،میانگین بهرهوری
مصرف آب گندم ،جو ،برنج ،چغندرقند ،ذرت ،پنبه (بذر) ،یونجه،
سیبزمینی ،گوجهفرنگی و کنجد به ترتیب ،0/22 ،2/37 ،1/12
 1/77 ،2/72 ،0/83 ،0/11 ،1/17 ،0/13و  0/11کیلوگرم بر
مترمکعب بود ( .)2007 ،Montazar and Kosariبر اساس
مطالعه تعداد  82منبع تحقیقاتی مربوط به  21سال اخیر،
اطالعات گندم از  13کشور ،برنج از  8کشور ،پنبه از  3کشور و
ذرت از  10کشور جمعآوریشده و مقایسه گردیدند .متوسط
شاخص بهرهوری مصرف آب این محصوالت شامل گندم ،برنج،
پنبه (تولید دانه) ،پنبه (تولید وش) و ذرت به ترتیب ،1/03
 0/23 ،0/11 ،1/03و  1/8کیلوگرم بر مترمکعب بود ( Zwart
 )1976( Prihar et al. .)and Bastiaansen, 2004با انجام
مطالعهای در کرتهای آزمایشی در منطقه نیمهخشک الدهیانی
هند ،مقدار تبخیر تعرق گندم را  212میلیمتر گزارش کردند.
بهرهوری مصرف آب گندم استانهای مختلف کشور نیز با
استفاده از آمار دراز مدت عملکرد و استفاده از مدل هیدرولوژی
و بیالن آب به نام ( SWATبرای تعیین تبخیر و تعرق) برآورد
گردید ( )2009( Abd El-Rahman .)2010 ،Faramarzi et al.
سه واریته گندم را با دو مقدار آبدهی قطرهچکان شامل چهار و
هشت لیتر در ساعت و دو آرایش یک خط و دو خط آبیاری
قطرهای سطحی در کشور مصر بررسی نموده و گزارش کرد که
دو خط آبیاری با آبدهی  2لیتر در ساعت بهترین تیمار و بهره-
وری مصرف آب آبیاری سه واریته گندم  1/17 ،1/20و 1/13
کیلوگرم دانه در مترمکعب آب بود.
 )2007( Kahlown et al.در ارزیابی مزارع بارانی گندم
منطقه پنجاب پاکستان ،میزان بهرهوری مصرف آب را 3/31
کیلوگرم بر مترمکعب اندازهگیری نمودند )2011( Heydari .در
ارزیابی  7مزرعه گندم در شهرستان بردسیر کرمان که با سامانه
آبیاری بارانی دوار مرکزی آبیاری میشدند ،میانگین عملکرد 7
مزرعه را  3781کیلوگرم بر هکتار ،مقدار مصرف آب در مزرعه را
 8032مترمکعب بر هکتار و بهرهوری مصرف آب را معادل
 0/113کیلوگرم بر مترمکعب اعالم نموده استShajari .
( )2012نیز میزان بهرهوری محاسبه شده در آبیاری سطحی
مزرعه گندم در دشت داراب را  0/703کیلوگرم بر مترمکعب
اعالم کرده است )2011( Heydari .در پژوهشی که در
استانهای کرمان ،گلستان و خوزستان انجام داد ،میانگین

عملکرد گندم در این استانها را به ترتیب  2272 ،3781و
 3232و به همین ترتیب میزان آب مصرفی را  1132 ،8331و
 3100مترمکعب در هکتار و بهرهوری مصرف آب متناظر را
 1/230 ،0/211و  1/130کیلوگرم بر مترمکعب اعالم نموده
است )2012( Ghasemi Nejad Raeini et al. .در ارزیابی صورت
گرفته در  1مزرعه گندم شهرستان همدان که از سامانه آبیاری
سطحی استفاده میکردند ،میانگین عملکرد را  1887کیلوگرم
در هکتار و حجم آب مصرفی را  1007مترمکعب در هکتار
اندازهگیری و بهرهوری مصرف آب را  1/180کیلوگرم بر
مترمکعب اعالم نمودند .نتایج پژوهش انجام شده بر روی گندم
در منطقه سیستان با دو روش آبیاری نواری انتها بسته و شیاری
نشان داد که اثر روش آبیاری بر صفات مورد بررسی معنیدار
نبود؛ اما تیمار میزان آب آبیاری ،کلیه فاکتورهای رشد گیاه را
به صورت معنیدار تحت تأثیر قرار داد .میانگین آب مصرفی در
تیمار آبیاری کامل 71 ،درصد آبیاری کامل و  11درصد آبیاری
کامل به ترتیب برابر با  3101 ،2273و  2730و بهرهوری
مصرف آب در دامنه  0/31تا  1/17کیلوگرم بر مترمکعب بدست
آمد ( .)Keykhaei and Ganjikhorramdel, 2016در تحقیق
انجام شده در شهر همدان اثرات سه نوع سامانه آبیاری؛ بارانی،
قطرهای (تیپ) و جویچهای بر چندین رقم گندم مورد بررسی
قرار گرفت .نتایج نشان داد تفاوت بین ارقام از نظر عملکرد
معنیدار نبود .مقدار بهرهوری مصرف آب آبیاری در روش آبیاری
تیپ ،بارانی و جویچهای (بدون در نظر گرفتن بارندگی مؤثر) به
ترتیب  1/1 ،1/1و  0/13کیلوگرم به ازای واحد آب مصرفی بود
) .)Ghadami Firouzabadi et al., 2017نتایج پژوهش دیگر
نشان داد مقادیر بهینه بهرهوری آب کاربردی گندم در منطقه
مشهد و در شرایط محدودیت منابع آب ،با در نظر گرفتن میزان
بارندگی مؤثر در این منطقه ،با بکارگیری کل آب کاربردی به
اندازه  220میلیمتر و با اعمال مدیریت کمآبیاری ،برابر 1/1
کیلوگرم بر مترمکعب میباشد Nakhjavanimoghaddam et
) .)al., 2017اخیراً ،متوسط بهرهوری مصرف آب در کشور 1/32
کیلوگرم بر مترمکعب و رشد سالیانه آن در  11سال اخیر
 0/021کیلوگرم بر مترمکعب گزارش شده است ( Abbasi et al.,
.)2017
مقاله حاضر برگرفته از نتایج پروژهای است که با هدف
تعیین بهرهوری مصرف آب گندم تحت مدیریتهای زراعی
مختلف و در سامانههای متفاوت آبیاری و همچنین به منظور
مقایسه میزان مصرف آب آبیاری با نیاز آبی محاسبه شده برای
گندم (اعداد موجود در سند ملی آب) انجام شده است.
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مواد و روشها
این پروژه که یک پژوهش میدانی است ،به منظور تعیین آب
مصرفی گندم تحت مدیریت کشاورزان در سطح شهرستان
بهبهان اجرا شد .بدین صورت که در تعداد  21مزرعه از مزارع
کشاورزان ،حجم آب مصرفی گندم (بدون دخالت در برنامه
آبیاری آنها) اندازهگیری شد .اطالعات پایه شامل مشخصات و
موقعیت مزرعه ،بافت خاک EC ،خاک و آب آبیاری با استفاده از

نمونهبرداری از آب و خاک مزرعه تعیین شد .منابع آبی مزارع
طوری انتخاب شدند که عوامل مختلف از جمله روش آبیاری،
بافت خاک و کیفیت آب آبیاری را پوشش دهند .حجم آب
مصرفی گندم زیر هر منبع آبی در طول یک فصل زراعی با
اندازهگیری دبی منبع آبی و زمان کارکرد آن تعیین شد .در
شکل ( )1موقعیت مکانی مزارع مورد مطالعه در شهرستان
بهبهان نشان داده شده است.

شكل  .3پراکندگی مزارع مورد مطالعه در شهرستان بهبهان

برای تعیین حجم آب مصرفی ،ابتدا مقدار دبی خروجی از
منبع آبی انتخاب شده ،به وسیله فلوم و یا کنتور اندازهگیری
شد .ویژگیهای مزارع شامل روش آبیاری ،منبع آب آبیاری
(سطحی ،زیرزمینی) ،نوع شبکه (مدرن ،سنتی) ،موقعیت دقیق
مکانی با  ،GPSسطح زیر کشت محصول ،بافت خاک مزارع،
هدایت الکتریکی خاک و آب آبیاری مورد استفاده ،اندازهگیری و
ثبت گردید .بارندگی مؤثر سال زراعی  1331-1331به روش
 SCSبرآورد گردید .منظور از سند بهروز شده در واقع محاسبه
نیاز آبی خالص به روش پنمن -مانتیث میباشد .برآورد نیاز آبی
با استفاده از پارامترهای دمای حداقل و حداکثر ،رطوبت حداقل
و حداکثر ،حداکثر ساعات آفتابی و سرعت باد در ایستگاه
هواشناسی سینوپتیک بهبهان از سال  1381تا سال  1331و
استفاده از نرمافزار  ETCalculatorانجام شد .مقادیر اندازهگیری
شده آب مصرفی با مقادیر سند ملی مقایسه گردید .عملکرد
محصول در پایان فصل زراعی نیز با مشاهده فاکتورهای فروش و
برگههای باسکول بهرهبردارانی که مزارع آنها تحت مطالعه بود،
تعیین و بهرهوری مصرف آب مزارع محاسبه و مقایسه شدند .آب
مورد نیاز برای آبشویی مزارع مورد مطالعه بر اساس نشریه فائو
 23در آبیاری سطحی و بارانی از رابطه زیر برآورد شد:
)LR=ECw /(5ECe-ECw
(رابطه )1
که در آن )dS/m( ECw ،هدایت الکتریکی آب آبیاری،
 )dS/m( ECeآستانه تحمل به شوری محصول است .آستانه

تحمل با  10درصد کاهش عملکرد برای محصوالت مورد مطالعه
از نشریه فائو  23استخراج شده است .آستانه تحمل با  10درصد
کاهش عملکرد برای گندم  7/2دسی زیمنس بر متر توسط فائو
گزارش شده است .برای محاسبه راندمان کاربرد ابتدا با استفاده
از میانگین آمار  10ساله هواشناسی و نرمافزار ETCalculator
نیاز آبی هر مزرعه از زمان کاشت تا برداشت محاسبه و بارندگی
مؤثر نیز در نظر گرفته شد .با استفاده از فرمول ( )1نیاز آبشویی
ب ر حسب درصد محاسبه گردید و سپس با در نظر گرفتن نیاز
آبی برای هر مزرعه ،نیاز آبشویی بر حسب میلیمتر محاسبه شد.
باکم نمودن بارندگی مؤثر از نیاز آبی محاسبه شده و اضافه
نمودن نیاز آبشویی به آن و تقسیم نمودن حاصل بر مقدار حجم
آب مصرفی در هر مزرعه و در انتها ضرب نمودن در عدد ،100
راندمان کاربرد بر حسب درصد محاسبه شد .برای مقایسه آماری
نتایج اندازهگیری و محاسبه شده در مزرعه در سامانههای
مختلف آبیاری از آزمون تی ( )t-Testاستفاده شد .مقادیر
خروجی آزمون تی دو مقدار آماره  1Tو  Tبحرانی 2هستند .اگر
قدرمطلق مقادیر آماره  Tاز  Tبحرانی کوچکتر باشد ،نتیجه
آزمون بیمعنی بودن اختالف مقادیر اندازهگیری شده در دو
سامانه آبیاری را نشان میدهند وگرنه مقادیر اندازهگیری شده،

1. T statistic
2. T critical
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اختالف معنیدار خواهند داشت .همچنین برای مقایسه آماری
نتایج اندازهگیری و محاسبه شده در مزرعه در سامانههای
مختلف آبیاری از ضرایب همبستگی پیرسون برای پارامترهای
اندازهگیری یا محاسبه شده استفاده گردید .بدین منظور ضرایب
همبستگی بر اساس تعداد مزارعی که مورد ارزیابی قرار گرفتند
و بر اساس معنیدار بودن روند تغییرات در سطوح  1و  1درصد
و هم سو یا ناهمسو بودن این روند ،این بررسی و تجزیه و تحلیل
برای پارامترهای مختلف انجام پذیرفت.

نتايج و بحث
تعداد  21مزرعه در نقاط مختلف شهرستان بهبهان انتخاب
شدند 3 .مزرعه در بخش حومه و مرکزی 8 ،مزرعه در بخش
دودانگه و  2مزرعه در بخش زیدون انتخاب شدند .ارتفاع از
سطح دریا از  71متر شروع شده و به  377متر ختم شد .سطح
زیرکشت مزارع از  0/1تا  33/3هکتار متغیر بود 1 .مزرعه از
رودخانه خیرآباد 8 ،مزرعه از رودخانه مارون 1 ،مزرعه از
رودخانه زهره 2 ،مزرعه از چاه 2 ،مزرعه از چشمه و  1مزرعه از
چاه و چشمه بهصورت همزمان استفاده نمودند 11 ،مزرعه به
روش مدرن آبیاری میشدند و  1مزرعه با استفاده از چاه و آب
رودخانه و چشمه به روش سنتی آبیاری شدند .تعداد  8مزرعهی
گندم به روش بارانی و  13مزرعه به روش سطحی آبیاری شدند.
در سه مزرعه به دلیل ارقام مختلف کشت شده و تاریخ کشت-
های گوناگون و زمانهای برداشت مختلف ،هر مزرعه به دو یا
سه بخش تقسیم شد .مزرعه اول به سه بخش (مزارع  2 ،1و )3
و دو مزرعه دیگر هر کدام به دو بخش (مزارع  20و  )21و (22
و  )21تقسیم شدند .مقادیر دبی از  1/17تا  31/11لیتر بر ثانیه،
شوری خاک مزارع از  0/11تا  ،)dS/m( 7/31شوری آب آبیاری
نیز از  0/77تا  ،)dS/m( 2/37دبی مورد استفاده در مزارع نیز از
 1/82تا  ،)lit/s( 31/11عمق آب آبیاری از  22/0تا 111/7
میلیمتر ،نوبتهای آبیاری از  3تا  20نوبت و نیاز آبشویی در
تمام مزارع از  2/1تا  11/1درصد متغیر بود (جدول .)1
میانگین عملکرد گندم در مزارع با سامانههای آبیاری
بارانی و سطحی در شهرستان بهبهان معادل  3701/1کیلوگرم
در هکتار بود .بین کمترین و بیشترین عملکرد در مزارع آبیاری
بارانی و سطحی به ترتیب  10/00و  23/81درصد اختالف وجود
داشت .اختالف زیاد بین بیشترین و کمترین عملکرد در مزارع
با سامانه آبیاری بارانی نسبت به مزارع آبیاری سطحی شاید به
دلیل رعایت نمودن تاریخ کاشت در بعضی مزارع و عدم رعایت
تاریخ کاشت در بعضی دیگر از مزارع باشد؛ زیرا که رعایت تاریخ
کاشت در نمایان شدن حداکثر عملکرد محصول مؤثر بوده و

عدم رعایت آن نیز موجب شده تا کاهش عملکرد ،اصلیترین
واکنش گیاه به این اصل مهم باشد .الزم به ذکر است که مزارع
آبیاری بارانی در کشت قبل از گندم ،عمدتاً زیر کشت ذرت بوده
که بیشتر این مزارع به صورت دانهای برداشت شدند .از آنجایی
که برداشت ذرت دانهای در منطقه بهبهان عمدتاً به ماههای دی
و بعضاً به بهمنماه موکول میشود و با توجه به اینکه تاریخ
کاشت مناسب گندم در خوزستان از  11آبان تا  11آذر پیشنهاد
گردیده است ،لذا کاشت گندم در دیماه و یا اوایل بهمن منجر
گردیده تا دوره رشد گندم کوتاه شده و گندم فرصت کافی برای
رسیدن به حداکثر پتانسیل تولید خود را نداشته باشد و این
مسئله متعاقباً موجبات کاهش عملکرد محصول را فراهم نموده
است .میانگین بهرهوری مصرف آب گندم در مزارع با سامانه
آبیاری بارانی و سطحی در شهرستان بهبهان معادل 0/88
کیلوگرم بر مترمکعب بود .میانگین بهرهوری مصرف آب در تمام
مزارع از  0/33تا  1/23کیلوگرم بر مترمکعب در نوسان بود.
میانگین راندمان کاربرد گندم در شهرستان بهبهان معادل 81/2
درصد بود .میانگین راندمان کاربرد در تمام مزارع از  22/72تا
 33/7درصد متغیر بود (جدول  .)1میانگین حجم آب مصرفی
گندم در سامانههای آبیاری بارانی و سطحی معادل 2182/7
مترمکعب در هکتار بود که در تمام مزارع از  2821تا 8817
مترمکعب در هکتار در نوسان بود (شکل  .)1میانگین نیاز
آبشویی گندم در سامانههای آبیاری بارانی و سطحی در
شهرستان بهبهان معادل  30/1میلیمتر بود .میانگین عمق آب
آبیاری در مزارع آبیاری سطحی و بارانی به ترتیب  33/3و 32/1
میلیمتر بودند .کمترین و بیشترین عمق آب آبیاری در مزارع
آبیاری بارانی به ترتیب  22و  13/7میلیمتر اندازهگیری شد.
نوع بافت خاک ،سرعت پاشش آبپاشها و میزان شوری آب
چاهها در این اختالف عمق آبیاری مؤثر بوده است .کمترین و
بیشترین نوبتهای آبیاری در مزارع آبیاری بارانی به ترتیب  7و
 20نوبت و در مزارع آبیاری سطحی به ترتیب  3و  11نوبت
اندازهگیری شدند .اختالف کمتر عمق آب آبیاری در سامانه
آبیاری بارانی به دلیل نوع سامانه و حجم آب مصرفی کمتری
است که در این سامانه نسبت به سطحی انجام شده است.
میانگین نیاز آبی گندم بر اساس سند ملی آب و سند به روز
شده در سامانههای آبیاری بارانی و سطحی در شهرستان به
ترتیب  283/2و  211/0میلیمتر بودند .میانگین نیاز آبی گندم
بر اساس سند ملی آب و سند به روز شده در تمام مزارع به
ترتیب از  213/0تا  111/0و از  373/2تا  117/0میلیمتر در
نوسان بود .کمترین و بیشترین نیاز آبی بهروز شده در مزارع
آبیاری بارانی به ترتیب  373/2و  117/0و در مزارع آبیاری
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سطحی به ترتیب  381/2و  237/7میلیمتر محاسبه شدند .بین
کمترین و بیشترین نیاز آبی بهروز شده در مزارع آبیاری بارانی
و سطحی به ترتیب  27/73و  11/11درصد اختالف وجود
داشت .اختالف بیشتر نیاز آبی بهروز شده در سامانه آبیاری
بارانی به دلیل تاریخ کاشتهای متفاوتی بود که در مزارع زیر
پوشش این سامانه نسبت به سامانه دیگر ثبت شد .بهعبارت
دیگر این اختالف مربوط به دورههای رشد متفاوتی بود که در
مزارع آبیاری بارانی به دلیل تاریخ کشتهای متنوع مشاهده شد
(نسبت به آبیاری سطحی) (شکل  .)2طول دوره رشد گندم در
تمام مزارع از  121تا  181روز در نوسان بود .کمترین و بیش-
ترین طول دوره رشد در مزارع آبیاری بارانی به ترتیب  121و
 118روز و در مزارع آبیاری سطحی به ترتیب  122و  181روز
اندازهگیری شدند .اختالف کمتر طول دوره رشد در سامانه
آبیاری سطحی به دلیل تاریخ کشتهای مناسبتر نسبت به
مزارع با سامانه بارانی بود .به عبارت دیگر این اختالف به خاطر
تفاوت در طول دوره رشد مزارع بود که خود متأثر از تاریخ
کاشت متفاوت بوده است (جدول .)1
میانگین نیاز آبی سند بهروز شده و سند ملی در سامانه
آبیاری سطحی به ترتیب  222/7و  287/1و در مزارع با سامانه
آبیاری بارانی به ترتیب  270/2و  277بدست آمد .مقادیر نیاز
آبی دو سند نشان میدهند که اعداد محاسبه شده در سند
بهروز شده در ه ر دو سامانه آبیاری نسبت به سامانه متناظر آن
در سند ملی کمتر است و این نشان میدهد که نیاز آبی گندم
در منطقه بهبهان نسبت به سند ملی کمتر است (شکل .)2
اختالف بیشتر سند ملی با سند بهروز شده در آبیاری سطحی
نشان میدهد در صورتی که تاریخ کاشت رعایت شود مقادیر
نیاز آبی نیز بر اساس سند بهروز شده کاهش خواهد یافت .در
سامانههای آبیاری سطحی ،بیشتر مزارع در دامنهی
قابلقبولتر ی از نظر زمان کاشت قرار داشتند و همین امر در
کاهش بیشتر نیاز آبی مؤثرتر بوده است .عکس این مسئله در
سامانههای بارانی دیده شد .لذا عدم رعایت تاریخ کاشت که
منجر به افزایش نیاز آبی در سند بهروز شده گردیده است توأماً
موجب کاهش اختالف نیاز آبی سند بهروز شده با سند ملی شده
است .بیشترین حجم آب مصرفی در مزارع گندم در سامانه
آبیاری سطحی به میزان  2333مترمکعب در هکتار به ثبت
رسید .میانگین حجم آب مصرفی در مزارع بارانی 3812
مترمکعب در هکتار بود که در ردهی بعدی قرار داشت .میانگین
حجم آب مصرفی گندم در مزارعی که از منابع آب سطحی
استفاده میکردند 3323 ،مترمکعب در هکتار بود .این میزان در
مزارعی که از منابع آب زیرسطحی استفاده میکردند 2103

مترمکعب بر هکتار اندازهگیری شد (شکل  .)2حجم آب مصرفی
در مزارعی که از منابع آب سطحی آبیاری میشدند ،از  2821تا
 2812مترمکعب در هکتار و در مزارعی که از منابع آب
زیرسطحی استفاده میکردند ،از  2882تا  8817مترمکعب در
هکتار متغیر بود (شکل  .)2میانگین حجم آب مصرفی گندم در
مزارعی که از آب رودخانه خیرآباد استفاده میکردند3371 ،
مترمکعب در هکتار اندازهگیری شد .این میزان در مزارعی که از
چاه و از رودخانه مارون استفاده میکردند به ترتیب  2117و
 2011مترمکعب بر هکتار اندازهگیری شد .همچنین این میزان
در مزارعی که از چشمه و رودخانه زهره استفاده میکردند به
ترتیب  2121و  2821مترمکعب در هکتار بود.
باالترین مصرف آب در چشمهها به میزان 2121
مترمکعب در هکتار به ثبت رسید و ردههای بعدی به مزارعی که
از چاهها ،رودخانههای مارون و خیرآباد و رودخانه زهره استفاده
مینمودند اختصاص پیدا کرد .بدیهی است که زیاد بودن میزان
آب چشمه و رایگان بودن آب در بیشتر مصرف کردن بیتأثیر
نبوده است .البته پایین بودن مصرف در مزارعی که از رودخانه
خیرآباد استفاده میکردند ،عمدتاً به این دلیل بود که اکثر مزارع
به صورت بارانی آبیاری شدند و همچنین ردهی بعدی که به
رودخانه مارون مربوط است ،شامل مزارعی بود که به روش
سطحی آبیاری گردیدند و تحت کنترل شبکه آبیاری و زهکشی
مارون آب دریافت کردند .هر چند میزان آب دریافتی در هر
نوبت آبیاری سطحی باال بود ولی مدیریتی که از طریق سازمان
آب در مزارع زیر پوشش شبکه مارون اعمال شد به گونهای بود
که نوبتهای آبیاری از  3و یا  2و به ندرت از  1نوبت ،تجاوز
میکرد .لذا ،این نوع اعمال مدیریت در کاهش مصرف آب
بیتأثیر نبوده است .حجم آب مصرفی در منابع مختلف آبی
متغیر بود .بین کمترین و بیشترین حجم آب مصرفی در
مزارعی که از رودخانههای خیرآباد ،مارون ،چاهها و چشمهها
استفاده نمودند به ترتیب  17/22 ،32/71 ،27/72و 10/71
درصد اختالف وجود داشت .اختالف کم بین بیشترین و کم-
ترین حجم آب مصرفی در مزارع زیر پوشش رودخانههای
خیرآباد و مارون به این دلیل بود که بیشتر مزارع از سامانه
آبیاری بارانی و یا سطحی استفاده نمودند .مزارعی که آبیاری
بارانی داشتند هر چند نوبتهای آبیاری آنها متعدد بود .ولی
میزان آب مصرفی در هر نوبت کم بود و در مزارعی که به صورت
سطحی آبیاری شدند با توجه به اعمال مدیریت مصرف آب از
طرف سازمان آب ،تعداد نوبتهای آبیاری کاهش پیدا کرد .در
حالی که در مزارع زیر پوشش چاهها ،هم نوبتهای آبیاری
متنوع تر بود و هم میزان آب استحصالی در هر نوبت آبیاری از
یک چاه با دیگر چاهها تفاوت داشت (جدول .)1
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جدول  .3مشخصات مزارع زير کشت گندم در سامانههای آبياری بارانی و سطحی

نیاز آبی (میلیمتر) بر اساس
شماره
مزرعه

روش
آبیاری

سند ملی

1
2
3
2
1
1
7
8
3
10
11
12
13
12
11
11
17
18
13
20
21
22
23
22
21

سطحی
سطحی
سطحی
سطحی
سطحی
سطحی
سطحی
سطحی
سطحی
سطحی
سطحی
سطحی
سطحی
سطحی
سطحی
بارانی
بارانی
بارانی
بارانی
بارانی
بارانی
بارانی
بارانی
بارانی
بارانی

280/0
212/0
213/0
280/0
280/0
280/0
231/0
231/0
238/0
111/0
231/0
238/0
283/0
237/0
232/0
231/0
273/0
271/0
231/0
280/0
277/0
230/0
271/0
217/0
213/0

سند بهروز
شده
(پنمن مانتیث)
210/3
213/3
211/8
331/3
381/2
381/7
272/0
213/2
221/1
211/3
212/3
221/1
221/0
213/1
237/7
117/0
232/1
217/1
227/7
232/1
277/1
270/7
373/2
101/7
103/2

عملکرد
محصول

بهرهوری
مصرف آب
()kg/m3

حجم کل آب
مصرفی
()m3/ha

نیاز
آبشویی
()mm

راندمان
کاربرد ()%

طول دوره
رشد
(روز)

kg/ha

0/31
1/02
1/08
0/31
1/23
0/33
0/71
1/02
0/81
0/17
0/88
0/31
1/12
0/12
0/11
0/77
0/73
1/18
0/73
0/83
0/31
0/70
0/11
1/11
1/23

1011
2121
3182
2883
2821
8817
2030
2812
3878
2110
3213
3323
3813
2711
2313
2237
2211
3201
3713
2011
3718
2173
2882
2211
3330

21/2
21/1
21/3
22/8
37/0
10/0
22/3
21/8
20/7
21/2
21/2
21/0
20/0
22/0
37/1
27/7
21/2
22/2
10/1
21/2
21/1
21/2
22/1
10/7
10/8

18/1
88/1
33/1
31/3
10/8
22/7
81/2
13/2
81/0
11/3
33/7
31/3
77/0
72/1
31/1
33/2
83/3
31/7
38/1
32/1
38/1
81/3
38/1
30/2
37/8

111
128
122
172
173
181
113
111
111
172
110
112
128
112
123
122
121
121
122
121
121
121
123
118
112

2778
2222
2123
2130
2000
3100
2383
1102
3221
2321
3008
3320
2100
3121
2321
3100
3200
3371
3071
3100
3238
3002
2000
1000
1000

شكل  .2مقايسه برخی از شاخصهای مورد مطالعه در دو سامانه آبياری بارانی و سطحی

آزمون تی ()t-Test

نتایج مقایسه میانگین عملکرد دو سامانه آبیاری در آزمون تی
( )t-Testنشان داد دو سامانه بارانی و سطحی به ترتیب با
عملکردهای  3172و  3731کیلوگرم در هکتار اختالف
معنیداری با هم نداشتند .بهرهوری آب آبیاری در دو سامانه

بارانی و سطحی اختالف معنیداری با هم نداشتند .سامانه بارانی
با متوسط راندمان کاربرد  33/3درصد ،دارای باالترین راندمان
کاربرد بوده و از این لحاظ اختالف معنیداری با سامانه سطحی
با مقدار  73/03درصد داشت .سامانه سطحی با طول دوره
رشدی معادل  118روز ،دارای بیشترین طول دوره رشد بوده و
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اختالف معنیداری داشتند .لذا میتوان ادعا نمود که سند بهروز
شده با برآورد کمتر نیاز آبی گندم در بهبهان میتواند موجب
کاهش مصرف آب در شهرستان بهبهان گردد (جدول  .)3نتایج
مقایسه حجم آب مصرفی از منابع آبی مختلف در آزمون تی
( )t-Testنشان داد که مصرف آب در سه منبع آبی مختلف ،دو
به دو با هم اختالف معنیداری نشان ندادند .میانگین مقدار
مصرف آب از رودخانههای مارون ،خیرآباد و چاهها به ترتیب
معادل  3371/2 ،2011/3و  2117/0مترمکعب بر هکتار بود.
نتایج مقایسه میانگین حجم آب مصرفی از منابع آب سطحی و
زیرسطحی در آزمون تی نشان داد که دو منبع آب مذکور با هم
اختالف معنیداری داشتند .میانگین حجم آب مصرفی از منابع
آب سطحی  3323/1و از منابع زیرسطحی برابر 2102/7
مترمکعب بر هکتار بود (جدول .)2

اختالف معنیداری با سامانه بارانی به میزان  137روز داشت.
سامانه سطحی با حجم آب مصرفی معادل  2338/7مترمکعب
بر هکتار ،بیشترین حجم آب مصرفی را به خود اختصاص داد
ولی این اختالف با سامانه بارانی به میزان  3813/1مترمکعب بر
هکتار معنیدار نبود .سامانه سطحی با  33/3میلیمتر ،بیشترین
عمق آب آبیاری را به خود اختصاص داد و اختالف معنیداری
با سامانه بارانی با عمق آبیاری  32/1میلیمتر داشت .ارتفاع از
سطح دریا در سامانههای بارانی و سطحی به ترتیب  331/7و
 217/1متر اختالف معنیداری با هم داشتند (جدول  .)2بین
مقادیر سند بهروز شده در دو سامانه سطحی و بارانی اختالف
معنیدار ی مشاهده نشد .نیاز آبی برآورد شده برای تمام مزارع
آزمایشی مطابق اسناد ملی و بهروز شده به ترتیب برابر  283/2و
 211/0میلیمتر محاسبه شدند که این دو میانگین با هم

جدول  .2نتايج مقايسه ميانگين شاخصهای اندازهگيری و محاسبه شده در آزمون تی ()t-Test

تیمار
عملکرد ()kg/ha
3

بارانی

سطحی

 Tآماری

Tبحرانی

تیمار

بارانی

سطحی

 Tآماری

Tبحرانی

3172

3731

-0/118

2/121

حجم آب مصرفی()m3/ha

3813/1

2338/7

-1/387

2/121

بهرهوری مصرف آب( )kg/m

0/831

0/871

-0/211

2/121

نوبت آبیاری

12/10

1/33

8/112

2/121

راندمان کاربرد ()%

33/3

73/0

3/137

2/121

عمق آب آبیاری ()mm

32/1

33/3

-1/377

2/121

نیاز آبشویی ()%

1/2

7/2

-0/373

2/121

نیاز آبشویی ()mm

28/0

31/2

0/871

2/121

طول دوره رشد (روز)

131/1

118/3

-2/201

2/121

سند ملی ()mm

287/1

-1/871

2/121

ارتفاع از سطح دریا (متر)

331/7

217/1

2/311

2/121

سند بهروز شده ()mm

222/7

1/832

2/121

277/3
270/2

جدول  .1نتايج مقايسه سند بهروز شده و سند ملی در آزمون تی ()t-Test

سطحی

بارانی
سند بهروز شده ()mm
270/2

سند ملی ()mm

 Tآماری

سند بهروز شده ()mm

سند ملی ()mm

 Tآماری

Tبحرانی

277/3

-0/711

222/7

287/1

-2/887

2/121

جدول  .9نتايج مقايسه ميانگين منابع آبی و نياز آبی در آزمون تی ()t-Test

منابع آب
()m3/ha

منابع آب
()m3/ha

رودخانه
مارون

چاه

 Tآماری

رودخانه
مارون

رودخانه
خیرآباد

 Tآماری

رودخانه
خیرآباد

چاه

 Tآماری

Tبحرانی

2011/3

2117/0

-1/101

2011/3

3371/2

0/230

3371/2

2117/0

-0/332

2/212

منابع آب
سطحی

منابع آب
زیرسطحی

 Tآماری

Tبحرانی

نیاز آّبی
()mm

سند ملی

سند
بهروز
شده

 Tآماری

Tبحرانی

3323/1

2102/7

-2/211

2/081

283/2

212/3

3/327

2/020

محاسبه ضرايب همبستگی پيرسون برخی از پارامترهای
اندازهگيری و محاسبه شده

 -1روند تغییرات حجم آب مصرفی با روند تغییرات شاخص
راندمان کاربرد و بهرهوری مصرف آب روندی غیر همراستا و

معنیدار در سطح  1درصد را نشان میدهد .به عبارت دیگر
با افزایش حجم آب مصرفی این دو شاخص سیر کاهشی
نشان دادند .ولی تغییرات حجم آب مصرفی با طول دوره
رشد گندم در سطح  1درصد معنیدار بود .به عبارت دیگر
با افزایش دوره رشد گندم میزان حجم آب مصرفی افزایش
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خواهد یافت (جدول .)1
 - 2تغییرات شاخص ارتفاع از سطح دریا با روند تغییرات
شاخص راندمان کاربرد و نیاز آبی سند بهروز شده در سطح
 1درصد معنیدار بوده و همراستا میباشند .این در حالی
است که روند تغییرات شاخص ارتفاع از سطح دریا با
تغییرات شاخصهای نیاز آبشویی ،طول دوره رشد ،شوری
خاک و شوری آب در سطح  1درصد و با شاخص طول دوره
رشد در سطح  1درصد معنیدار بوده و همراستا نبودند .به
عبارت دیگر با افزایش ارتفاع از سطح دریا ،راندمان کاربرد و
نیاز آبی سیر صعودی به خود میگیرند .این بدان معنی
است که افزایش ارتفاع از سطح دریا موجب گردیده تا از
حداکثر آب داده شده به گیاه استفاده شود و از طرفی دیگر
کاهش ارتفاع موجب گردیده تا نیاز آبی کاهش یابد.
 -3روند تغییرات عملکرد گندم با روند تغییرات نیاز آبی بر
اساس سند ملی در سطح  1درصد معنیدار بوده ولی روند
تغییرات عملکرد با این شاخص همراستا نیستند .بهعبارت
دیگر با افزایش عملکرد ،نیاز آبی کاهش پیدا کرده است.
روند تغییرات راندمان کاربرد با روند تغییرات طول دوره
رشد در سطح  1درصد و با تغییرات نیاز آبشویی ،نیاز آبی
بر اساس سند بهروز شده و شوری آب در سطح  1درصد
معنیدار بوده است .ولی روند تغییرات راندمان کاربرد با
تغییرات نیاز آبی بر اساس سند بهروز شده همراستا بوده
ولی این روند تغییرات با نیاز آبشویی و شوری آب و طول
دوره رشد گندم نا همراستا میباشد (جدول .)1
 - 2با کاهش طول دوره رشد ،راندمان کاربرد افزایش یافته است
که این تغییرات بهخصوص در مزارع آبیاری بارانی که کشت
آنها به دلیل عقب افتادن برداشت ذرت دانهای در دیماه و
یا بهمن انجام شدند ،محرزتر بود .بهطوری که دیر کاشتن
عمالً موجب کاهش دوره رشد گندم شده و این روند کاهش
دوره رشد با روند افزایش راندمان کاربرد تغییراتی معنیدار
را نشان میدهد (جدول .)1
 - 1روند تغییرات نیاز آبشویی با روند تغییرات شاخصهای نیاز
آبی بر اساس سند بهروز شده ،شوری خاک ،شوری آب و
دبی مورد استفاده تغییرات معنیداری در سطح  1درصد
داشتند .روند تغییرات نیاز آبشویی با روند تغییرات شوری
آب و خاک همراستا بود .ولی روند تغییرات نیاز آبشویی با
روند تغییرات شاخصهای نیاز آبی بر اساس سند بهروز شده
و دبی مورد استفاده در مزرعه نا همراستا بودند؛ به عبارت
دیگر با افزایش شوری آب و خاک ،نیاز آبشویی نیز افزایش
مییابد( .جدول .)1

 - 1تغییرات شاخص نوبتهای آبیاری با روند تغییرات عمق آب
آبیاری ،نیاز آبی بر اساس سند ملی سند بهروز شده در
سطح  1درصد معنیدار و با طول دوره رشد گندم نیاز آبی
بر اساس سند بهروز شده در سطح  1درصد معنیدار بودند.
تغییرات نوبتهای آبیاری با نیاز آبی بر اساس سند بهروز
شده و طول دوره رشد گندم همسو و همراستا بود .ولی با
تغییرات عمق آب آبیاری ناهمسو بود .هر چه تعداد نوبت-
های آبیاری بیشتر شده عمق آب آبیاری کاهش پیدا می-
کند .درست مثل حالتی که در آبیاری بارانی و یا سطحی
اتفاق میافتد بهطوری که بیشترین نوبتهای آبیاری با کم-
ترین عمقها در آبیاری بارانی بوده و برعکس این حالت در
آبیاری سطحی اتفاق افتاد .بدیهی است با افزایش طول دوره
رشد گندم ،نیاز آبی بر اساس سند ملی افزایش پیدا کرد.
 - 7روند تغییرات عمق آب آبیاری با تغییرات نیاز آبی بر اساس
سند ملی در سطح  1درصد معنیدار بوده و روند تغییرات
همسو بودند؛ به عبارت دیگر افزایش عمق آب آبیاری در
آبیاری سطحی با میزان افزایش نیاز آبی بر اساس سند ملی
تغییرات معنیداری داشته است (جدول .)1
 - 8روند تغییرات شوری خاک با روند تغییرات شوری آب در
سطح  1درصد معنیدار و همراستا بوده است .بهبیان دیگر
مزارعی که شوری خاک آنها زیاد بود ،آب مصرفی این
مزارع نیز بیشتر بود (جدول .)1
میانگین بهرهوری مصرف آب گندم در شهرستان بهبهان
با متوسط  0/88کیلوگرم بر مترمکعب با میانگین بهرهوری
مصرف آب گزارش شده توسط  )2011( Heydariدر استان
خوزستان به میزان  0/73کیلوگرم بر مترمکعب تفاوت داشت.
میانگین بهرهوری مصرف آب گندم در این تحقیق تطابق خوبی
با مقدار گزارش شده توسط  )2004( Zwart and Bastiaansenبا
مقدار  1/03کیلوگرم بر مترمکعب داشت .میانگین بهرهوری
مصرف آب در شهرستان بهبهان از میانگین محاسبه شده توسط
 )2010( Abasalan et al.بیشتر بود که شاید دلیل این مسئله
افزایش عملکرد و گسترش بیشتر سامانههای تحتفشار برای
کشت گندم در چند سال اخیر باشد که منجر به افزایش بهره-
وری مصرف آب گندم در سال  1331نسبت به سالهای قبل در
خوزستان شده است .همچنین میزان بهرهوری مصرف آب در
آبیاری بارانی در شهرکرد که توسط ،)2013( Haghighati
 )2016( Keykhaei and Ganjikhorramdel,و Ghadami
 )2017( Firouzabadi et al.محاسبه شده با میزان مشابه آن در
شهرستان بهبهان تطابق قابل قبولی داشت .دامنه بهرهوری
مصرف آب برای گندم در شهرستان بهبهان با دامنهای که توسط

سالمتی و همكاران :تعيين بهرهوری مصرف آب در سامانههای آبياری024 ...

کیلوگرم بر مترمکعب با مقدار آب کاربردی و بهرهوری مصرف آب
در تحقیق  )2017( Nakhjavanimoghaddam et al.همخوانی قابل
توجهی دارد.

 )2001( Asadi et al.اندازهگیری شده بود ،همخوانی و تطابق نسبتاً
خوبی داشتند .میانگین حجم آب مصرفی و بهرهوری مصرف آب در
شهرستان بهبهان به ترتیب با  2182/7مترمکعب بر هکتار و 0/32

جدول  .8ضريب همبستگی پيرسون محاسبه شده برای شاخصهای اندازهگيری شده در سامانههای آبياری سطحی و بارانی

دبی (لیتر بر ثانیه)

شوری آب ()dS/m

شوری خاک ()dS/m

طول دوره رشد (روز)

سند بهروز شده ()mm

سند ملی ()mm

عمق آب آبیاری ()mm

نوبتهای آبیاری

نیاز آبشویی ()%

راندمان کاربرد ()%

عملکرد ()kg/ha

بهرهوری مصرف آب ()kg/m3

**-0/3211 -0/1127 0/0810 -0/0073 -0/2271* -0/2133 0/0332 -0/3100 -0/3302 0/2383 0/1173
0/3113 0-/3323 -0/1333 0/1280

-0/2212 0-/1313 0/1202 -0/0113 -0/2133* 0/1210

-0/2331* 0/2810 -0/3781 -0/1782 0/1110* -0/7123** -0/0311 -0/2277 * 0/1872
**-0/0733 -0/0133 -0/1313 -0/1212** 0/2373 0/1377** 0/3332** -0/1221
-0/7822** -0/1132** 0/2210* -0/2271* -0/0222 -0/0780 0/1320
0/1332** -0/1371 0/3712 -0/2311 0/0181- -0/0180
-0/0203 0/1212 -0/0113 -0/1331 0/0081
-0/3831 -0/2101* -0/1221** 0/1780
0/2218 -0/1122

-0/1211

0/1273** -0/3711

1

**-0/1273

ارتفاع از سطح دریا (متر)

0/2212 0/1713 0/1172** -0/1111** 0/3123 -0/1778 0-/0780 0/7281** -0/1023* -0/1112** -0/1280** 0/3812

1

1

1

1

1

1

نتيجهگيری
نتایج اندازهگیری در  21مزرعه نشان داد عملکرد گندم در تمام
مزارع از  2000تا  1102کیلوگرم در هکتار و میانگین بهرهوری
مصرف آب از  0/33تا  1/23کیلوگرم بر مترمکعب متغیر بود.
میانگین حجم آب مصرفی گندم در سامانههای آبیاری بارانی و
سطحی معادل  2182/7مترمکعب در هکتار بود .باالترین مصرف
آب در مزارع زیرپوشش چشمهها به میزان  2121مترمکعب بر
هکتار به ثبت رسید .باال بودن مصرف آب در دو چشمه مورد
ارزیابی شاید به این دلیل باشد که میزان آب چشمه از مقدار آب

1

1

1

1

1

1

حجم آب مصرفی ()m3/ha

0/0233 -0/0711 0/2110* -0/1318 0/3737 -0/3013

-0/3313 -0/1231** 0/1123 -0/7101** 0/3310 0/0103 0/3310

n =21
0/2033=%1
0/1208=%1

1

حجم آب مصرفی()m3/ha
ارتفاع از سطح دریا(متر)
بهرهوری مصرف آب ()kg/m3

عملکرد ()kg/ha
راندمان کاربرد ()%
نیاز آبشویی ()%
نوبتهای آبیاری
عمق آب آبیاری ()mm
سند ملی ()mm
سند بهروز شده ()mm
طول دوره رشد (روز)
شوری خاک ()dS/m
شوری آب ()dS/m
دبی (لیتر بر ثانیه)

مورد نیاز مزارع گندم بیشتر بوده است .مزارع زیر پوشش
رودخانه مارون عمدتاً تحت پوشش شبکه آبیاری و زهکشی
مارون بودند و بیشتر آنها فقط سه نوبت آب آبیاری دریافت
نمودند و مدیریت اعمال شده از طرف شبکه آبیاری و زهکشی
مارون در کاهش مصرف آب نسبت به چاهها بیتأثیر نبوده است.
نتایج مقایسه میانگین در آزمون تی ( )t-Testنشان داد نیاز آبی
برآورد شده برای تمام مزارع آزمایشی مطابق اسناد ملی و بهروز
شده به ترتیب برابر  283/2و  211/0میلیمتر است که این دو
میانگین با هم اختالف معنیداری داشتند.
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