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ABSTRACT 

Population growth, climate change and improper management, have caused a water shortage crisis in the world 

and especially in Iran. So it is necessary to change attitudes in irrigation management from the emphasis on 

production per unit area to maximize production per unit of water consumption. The aim of this study was to 

investigate and evaluate the effect of localized irrigation tape (TIP) on water productivity (CPD) and water 

economic productivity (NBPD) in paddy fields. The experiment was carried out as a split plot design with three 

replications in 2019-2020 crop year. In this experiment, the main factor was irrigation method including flood 

irrigation (FI) and three levels of deficit irrigation; 25, 50 and 100 cm tape space (TP25, TP50, TP100) and the 

sub-factor was two rice cultivars; Amir and Fajr. Results showed that the highest values of CPD of water 

consumption and water delivery and NBPD were corresponded to TP25 irrigation treatment for both cultivars. 

The highest CPD of water consumption was 0.66 and 0.94 kg/m3 in Amir and Fajr cultivars, respectively, and 

the highest CPD of irrigation water was 0.74 and 1.07 kg/m3 in Amir and Fajr cultivars, respectively. Also, the 

highest NBPD in Amir and Fajr cultivars were 32107 and 40852 Rials per cubic meter, respectively. The TP25 

irrigation treatment increased NBPD in Amir and Fajr cultivars 36 and 63%, respectively. Also, in average 

about 4500 cubic meters per hectare of water will be saved annually. Therefore, this irrigation treatment 

increases water productivity of water consumption and water delivery and also economic benefits in both 

cultivars. 
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 شهرستان ساری زاریشالی اراضی در آب اقتصادی و فيزيکی وریبهره بر نواری یموضع ياریآب اتاثر

 2طغانی، سيد يوسف موسوی *1سفيدکوهی، محمدعلی غالمی 1نژاد بهنميریقاسم قلی

 .، ساری، ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریمهندسی زارعی، دانشکده گروه مهندسی آب،  .1

 .، ساری، ایرانو منابع طبیعی ساری دانشگاه علوم کشاورزی، دانشکده علوم زراعیگروه زراعت، . 2

 (22/7/1399تاریخ تصویب:  -5/7/1399تاریخ بازنگری:  -19/5/1399)تاریخ دریافت: 

  چکيده

ینا از. ه استشد ایران خصوصهدر جهان و ب آبی کمباعث بروز بحران  نادرست یریتو مد اقلیم تغییرات یت،جمع یشافزا

 رفیمص آبدر واحد  عملکرد سازیبهینهدر واحد سطح به  یدبر تول یداز تاک یاریبآ مدیریتنگرش در  ییرتغ است الزم رو

 و( CPDآب ) یزیکیف وریبهره بر( یپ)ت نواری موضعی آبیاری اثر ارزیابی و بررسیپژوهش با هدف  این. نماید تغییر

خرد  هایکرت طرحبه صورت  آزمایش. شد انجامو محصول برنج  شالیزاری اراضی در( NBPD) آب اقتصادی سودمندی

 یاریدر چهار سطح آب یاریروش آب یاصل عامل یش،آزما ینبه اجرا در آمد. در ا 1398-99 یسال زراع درتکرار  سه درشده 

 عامل( و TP25، TP50، TP100) فرعی هایلوله فاصله مترسانتی 100و  50، 25شامل  آبیاریکم سطح سه و( FI) یغرقاب

 مقادیر ترینیشباعث شد تا ب TP25 یاریآب یمارت دهدمی نشان هایافته .شد انتخاب فجر و امیر ارقامسطح  دو در یفرع

 مصرفی آب CPDمقدار  ینافتد. باالتر اتفاق بررسی مورد ارقامدر  NBPDو  یاریآب آب CPD ی،آب مصرف CPD هایشاخص

و فجر  یرام ارقامدر  ترتیبهب یاریآب آب CPD ینبر مترمکعب، باالتر یلوگرمک 94/0و  66/0و فجر  یرام ارقامدر  ترتیببه

 40852 و 32107 ترتیب به فجر و امیر رقم در NBPD یشترینب ینبر مترمکعب حاصل شد. همچن یلوگرمک07/1و  74/0

حاصل و فجر  یرام ارقامدر  بترتیب NBPD یدرصد 63و  36 یشافزا ،TP25 یاریآب یماراعمال ت با. بود مترمکعب بر ریال

 یاریآب یمارت ینمصرف خواهد شد. بنابرا یکمتر آب هکتار در مکعب متر 4500 حدود ساالنه متوسط همچنین به طور. شد

 شد. خواهد در هر دو رقم  یاقتصاد سودمندی یشافزا موجب یاری،و آب مصرفی آب یزیکیف وریبهره افزایش ضمن

 .، عملکرد شلتوکآبیاریکم، برنج، سودمندی اقتصادی: کليدیهای واژه
 

 مقدمه
 شودمی محسوب زراعی نباتات ترینقدیمی جزء برنج

(Khodabandeh, 1993 )کشاورزی محصوالت ترینمهم از یکی و 

هان ج ساالنه تولید نظر از را دوم جایگاه گندم از بعدکه  دنیاست

 یاهگ این(. Chabra et al., 2006) است داده اختصاص خود به

 بوده و نسبت به یامردم دن یشترب ییمواد غذا ترینمهماز  یکی

 کند،یم یافتدر یشتریدو تا سه برابر آب ب یزراع یاهانگ یگرد

درصد از مجموع آب  24-43بر اساس برآوردها حدود  کهطوریبه

 Bouman et) رسدمی یاهگ ینا مصرف به یادن یاستحصال یرینش

al., 2007.)  

 یرانا یزاریشال یدر مورد وسعت اراض یمتفاوت یآمارها

هزار  535 یوزارت جهاد کشاورز یوجود دارد، مطابق آمارها

 یندرصد از ا 75باشند که  یم برنجتحت کشت  هاینهکتار از زم

علت . بهداردو مازندران قرار  یالنگ یدر دو استان شمال هاینزم

کاهش  ینی،زم یرز یهااز آب رویهیکمبود منابع آب، استفاده ب

 یهادر سال یشور شدن آب و خاک و وقوع خشک ی،نزوالت آسمان
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1 Water Productivity 

 یالناز گ یرها )به غاستان یرکشت برنج در سا تاباعث شده  یر،اخ

 &) (Javaherdashti یرددولت قرار نگ یتو مازندران( مورد حما

Isfahani, 2012 .وسیلهبه یدتول یخط مش یدبا رو، این از 

جهت  نوین هایروش با سنتی هایروش تکمیل و جایگزینی

 Derijani et) یابند ییرتغ شالیزاری اراضی در آب وریبهرهبهبود 

; IRRI, 2015, 2012.al .)1آب وریبهره (WP )نسبی مفهوم یک 

 ارمقد یا حجم ازای به تولید ارزش یا مقدار بیانگر واقع در و بوده

 یج(. نتاTuong & Buiyan, 1999) باشدمی شده مصرف آب

 یریتبودن مد اثرگذار یران،و ا یادر نقاط مختلف دن یقاتتحق

 رد آب وریبهره یشبر مقدار عملکرد دانه و افزا یرغرقابغ یاریآب

 ,.Bouman et al., 2007; Tuong et alبرنج را ثابت نموده است )

2005; Rezaei & Nahvi, 2004) .در هند نشان  یپژوهش نتایج

 باعث برنجکشت  در یرسطحیز ایقطره آبیاری دهدمی

تا  42 محدوده در ینسبت به روش غرقاب یاریآب آب ییجوصرفه

 Sarkar et همچنین(. Sidhu et al., 2019است )ده شدرصد  53

al. (2018در پژوهش ،)دو یبرنج ط یاهگ روی بر بنگالدشدر  ی 
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در سه سطح  یاقطره یاریآب ی،غرقاب یاریآب یمارسال با چهار ت

که  یافتندتکرار در چهار و یآب یازدرصد ن120و  100،  80

 80 یآب یازبا ن یاقطره یاریآب یمارت در آب وریبهره بیشترین

 . استدرصد 

 singh et al. (2018 )کارایی مقایسه منظوربه پژوهشی 

 زاریشال یاراض در یو سنت ایقطره آبیاری هایروش به آب مصرف

 53 جوییصرفه ضمن ایقطره آبیاری داد، نشان نتایجپرداختند. 

 هب نسبت باالتری اقتصادی سودمندی دارای آب، مصرف درصدی

 طی Bhardwaj et al(2018) .. است بوده سنتی غرقابی روش

 ی،غرقاب آبیاری تیمار چهار با برنج گیاه روی بر هند در پژوهشی

 با آبی نیاز درصد 100 و 75 ، 50 سطح سه در ایقطره آبیاری

 یمارنشان داد که ت یج. نتاپرداختند روز چهار تا دو آبیاری دور

 یدو روزه دارا آبیاری دور با آبی نیاز درصد 100 با ایقطره آبیاری

 باشد و ی( مغرقابی آبیاری از بیشتر درصد 45) عملکرد بیشترین

 یشترینب یدو روزه دارا یاریبا دور آب یآب یازدرصد ن 50تیمار

 کشت تأثیرet alxianqing  (2005 ).. استآب  یوربهره

 در را برنج دانه عملکرد و فتوسنتز بر( SWD)1کاریخشکهنیمه

 یلبه دل روش این که داد نشان نتایج. نمودند بررسی چین

 شده، اعمال آبی تنش همچنین و زمینمناسب  یهو تهو زهکشی

 Busariداشته است.  یعملکرد مناسب ،ضمن کاهش مصرف آب

et al. (2019نشان دادند که ت )مدائ یشامل غرقاب یاریآب یمارهای ،

 اختالفعملکرد دانه  بر( AWD)  2رطوبت و خشکی تناوب آبیاری

 یمارعملکرد دانه متعلق به ت یشتریندارد و ب دارمعنی بسیار

AWD تعداد دفعات  ،آب یوربر بهره یمارهات ینا ین. همچناست

روزانه و تعداد کل دانه درخوشه  یآب، آب مصرف کلمقدار یاری،آب

 پژوهشی در Rejesus et al. (2011). دارند دارمعنی اختالف

هصرف باعث رطوبت و خشکی تناوب آبیاریکم روش دریافتند،

 این و شد شالیزاری اراضی آب مصرف درصد 38 حدود جویی

. است نداشته تغییر کشاورزان سود و عملکرد که است درحالی

sedaghat et al. (2015 ،)یاریهای مختلف آبروش بررسی به 

 3کخشیمهکشت ن ،(AWDو رطوبت ) یشامل تناوب خشک

(SDCترک ،)یعمق با تناوب خشکآب کم یب ( و رطوبتSWD )

. اختندپرد)آمل(  برنج کشور یقاتموسسه تحق یقاتیدر مزرعه تحق

درصد صرفه 55با حدود  SDC یریتمد یمارت یج،بر اساس نتا

 یژه)به و یاریهای آبروش یگربا د یسهدر مصرف آب در مقا ییجو

 .Usefian et alرا داشته است.  ییکارآ یشترین( بیسنت یاریآب

 تلفمخ هایدوره با آبیاری میزان اثر بررسی به تحقیقی در (2014)

                                                                                                                                                                                                 
1 Semi-Dry Cultivation 

2 Alternate Wetting and Drying 
3 Combining Shallow Water depth with Wetting and Drying 

 و محلی طارم رقم دو در برنج دانه کیفی و کمی خواص برخی بر

 کشور برنج تحقیقات موسسه پژوهشی مزرعه در شیرودی،

 یالزام محصول پر ارقام پژوهش این نتایج به توجه با. پرداختند

 نیز طارم رقم همچنین. باشدنمی مزرعه دائم نمودن غرقاب به

 شود،می عملکرد کاهش اندکی دچار غرقاب غیر شرایط در اگرچه

 آب مصرف در حاصله جوییصرفه با مقایسه در کاهش این ولی

 توانمی اخیر هایسال خشکسالی شرایط در خصوصا بوده ناچیز

 تفادهاس کامل آبیاری جای به( تناوبی آبیاری یا) آبیاریکم روش از

 مصرف وریبهره مطالعه بهArabzade & Usefian (2012 ). نمود

 نشان از عدم ضرورت یجنتا و پرداختند برنج نشایی کشت در آب

 Gilani et. دارد برنج رشد مراحل تمامغرقاب نمودن مزرعه در 

al. (2019در پژوهش ،)بر عملکرد دانه،  یباران یاریبه اثر آب ی

در سه  یاریآب یعملکرد و راندمان مصرف آب با عامل اصل یاجزا

در خوزستان  یاهگ یازدرصد آب مورد ن125و  100، 75سطح 

 راندمان مصرف آب مربوط ینباالتر که داد نشان ایجنتپرداختند و 

 هایزمان در آبیاری و جوییصرفه دلیل بهدرصد  75به سطح 

در  sedaghat et al. (2015) .است هبود رشد حساس و مناسب

 یاوبتن یارینشان دادند که عملکرد شلتوک برنج در آب یشیآزما

AWD ،3/8 کاهش و در مصرف  یغرقاب یاریدرصد نسبت به آب

 وریبهرهکه  یشد. درحال ییجو درصد صرفه 5/39 یزانآب به م

 ) .Arif et alاست.  یافته یشدرصد افزا 9/52یزانبه م یاریآب آب

. ندپرداخت دائم غرقاب و تناوبی آبیاری روش دو مقایسه به (2006

 اب مقایسه در تناوبی آبیاری که داد نشان ایشان تحقیق نتایج

 ودرصد 07/26 میزان به ورودی آب جوییصرفه با دائم، غرقاب

 است.  یافته یشدرصد افزا 6/37 یزانآب به م وریبهره شاخص

Shirdeli et al. (2011) دو یینشا کشت یرو یشیآزما در 

 لحاظ زا مارهایت نیب که گرفتند جهینت یرودیش و طارم برنج رقم

عملکرد و سود حاصله اختالف  زانیم  4CPD، 5NBPD وریبهره

 و عملکرد نیترشیب رقم دو هر در. دارد وجود یداریمعنخیلی 

 به آن مقدار که داد رخ( دائم)غرقاب  اول ماریت در خالص سود

 ونیلیم 34513 و هکتار در لوگرمیک 3/4210 طارم یبرا بیترت

 و هکتار در لوگرمیک 7/6799 یرودیش یبرا و هکتار در الیر

 شاخص دو کهیطوربه بود هکتار در الیر ونیلیم 43135

بر  لوگرمیک 7/0در طارم  بیترتبه CPD ، NBPD وریبهره

بر مترمکعب و در  الیر 8/5348( و یاریآب آب یمترمکعب )به ازا

آب  یبر مترمکعب )به ازا لوگرمیک 93/0بیبه ترت یرودیش

 Rejesus etبدست آمد. به بر مترمکعب الیر 4/5690( و یاریآب

4 Crop Pre Drop 

5 Net Benefit Pre Drop 
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al. (2011) مک روش گرفتند، جهینت یپژوهش در نهیزم نیهم در

 آب مصرفدرصد  38 حدود در رطوبت و یخشک تناوب یاریآب

 کاهش کشاورزان، سود و عملکرد کاهش بدون را زاریشال یاریآب

  است. داده

 از بهینه استفاده در آبیاری مدیریت مهم نقش رغمعلی 

 توجه آن به کافی میزان به کنون تا تولید، بازده افزایش و منابع

های آب و شرایط خشکسالی هایبحران به توجه با لذا. است نشده

یکی از راهکارهای  .های الزم انجام گیرداخیر الزم است سازگاری

برای کاهش مصرف آب در کشت برنج تغییر روش  قابل بررسی

باشد. نواری می موضعیسوم آبیاری غرقاب دائم به روش آبیاری رم

بررسی ارزیابی اثر آبیاری موضعی  بنابراین هدف از این پژوهش

وری فیزیکی و اقتصادی نواری )تیپ( و مدیریت آبیاری بر بهره

آب و عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج )امیر و فجر( در 

 . باشدشهرستان ساری می

 هاروش و مواد
ه علوم کشاورزی و منابع این پژوهش در مزرعه تحقیقاتی دانشگا

 1398-99زراعی سال  طی طبیعی ساری در استان مازندران

آبیاری نسبت به عامل روش دلیل اهمیت اثر عامل  به انجام گرفت.

آبیاری ) FIدر چهار سطح  (b)آبیاریعامل اصلی روش  رقم،

سانتی 25نواری با فاصله  موضعی آبیاری) 1b) ،TP25غرقابی

 (3bمترسانتی 50نواری با فاصله  موضعی آبیاری) 2b) ،TP50متر

و ( 4b مترسانتی 100نواری با فاصله موضعی آبیاری ) TP100و 

انتخاب  (2a( و فجر )1aدر دو سطح امیر ) (a)عامل فرعی رقم 

در قالب طرح  های خرد شدهکرتپژوهش بر پایه آزمایش  شد.

 .شد اجرا کامل تصادفی در سه تکراربلوک 

 یجادو ا یحتسط یه،و ثانو یهبستر شامل شخم اول زیساآماده

 یمارهر ت یمتر برا 13.5*3ها به طول کرت ینمرز حد واسط ب

از تلفات نشت  یریمنظور جلوگ به. شد انجام یکسانبه طور 

پس از  و یدهکامال پوش یلونیها با پوشش نامرز کرت ی،جانب

 توصیهخاک و  آزموناز نشاء، مطابق  قبل زمین، سازیآماده

 عنوان به( NPKاوره، فسفات و پتاس )  یمیاییش یکودها ی،کود

 اوره کودهای زنیپنجهمرحله  در همچنین. شد مصرف یهکود پا

 هایمبارزه با علف جهت. گردید مصرفسرک  عنوان به پتاس و

 مرحله سه در نیز یدست وجین کش،علف از استفادهبر  عالوههرز 

و آفات از سموم  هابیماریمبارزه با  برای همچنین. گردید انجام

 طرق با درزدار پیتی هانوار از ارییآب یبرا. شداستفاده  یازمورد ن

 یدهآب و متریسانت 20فاصله مجاری خروج آب  با متر،یلیم 16

 وصل و قطع یبرا. شد استفادهواحد طول  دردر ساعت  تریل سه

                                                                                                                                                                                                 
1 Crop Per Drop 

 گیریاندازه برای و شیر از کرت هر به ورودی آب جریان کردن

 تا TP25 تیماراستفاده شد.  حجمی کنتوراز  یلیحجم آب تحو

 TP50 تیمارو  قرائت حجمی کنتور و آبیاریمرحله اشباع خاک 

. شدمی یاریآب درصد 90 سطح در TP100و  درصد 95 سطح در

ل از داخ محصول برداشت از قبل و فیزیولوژیکی رسیدن زمان در

 طول پارامترهای و انتخاب تصادفی طورهخوشه ب 10هر کرت 

 در. شد گیریاندازههزار دانه  وزن وتعداد دانه پر و پوک  خوشه،

 یمساحت دراز داخل کرت  یهپس از حذف حاش یورشهر اوایل

از خشک کردن در  پسبرداشت و  هابوتهمترمربع  5/2 حدود

از ساقه با دست به  برنج هایدانهجدا کردن  یاتمقابل آفتاب عمل

 ریگیاندازه صفاتشد.  ینتوز وانجام  مختلف هایکرت یکتفک

 عملکرد کل، متوسط یولوژیک،عملکرد دانه، عملکرد ب شاملشده 

 مصرفیهزاردانه و حجم آب ارتفاع بوته، متوسط طول خوشه، وزن 

 گاهایست از( سبز)آب  بارندگی هایداده .باشدمیمختلف  تیمارهای

 .شد دریافت طرح محل کیلومتری 10 در واقع ساری هواشناسی

و  CPD)1(آب وریبهره شاخص صفات، گیریاندازه از پس

اساس  بر یبترت به NBPD)2(آب یاقتصاد مندیسود صشاخ

 .شد محاسبه 2 و 1 معادله

(1) CPD =
  (𝑘𝑔) مقدار محصول تولید شده

(𝑚3)  مقدار آب مصرف شده
      

(2) NBPD =
 (ریال) سود خالص 

(𝑚3) مقدار آب مصرفی 
             

ها و درآمد حاصل از تولید محصول در واحد هکتار هزینه

برای هر رقم و به تفکیک روش آبیاری استخراج و مورد استفاده 

ها شامل تهیه مصالح و اجرای سامانه آبیاری هزینهقرار گرفت. 

آوری سامانه آبیاری نواری موضعی، کاشت، داشت، برداشت و جمع

قیمت بر اساس . درآمد حاصل از فروش محصول تولید شده است

قیمت  ، 1399است. بر اساس قیمت سال محاسبه شده شلتوک 

رقم  ریال و قیمت شلتوک 72000یک کیلوگرم شلتوک رقم فجر 

در تحلیل هزینه ها و درآمدها، نرخ  باشد.ریال می 84000امیر 

درصد در نظر گرفته شد و عمر طرح های  15بهره ساالنه معادل 

آبیاری موضعی نواری نیز پنج سال لحاظ شده است. بر این اساس 

ها در سال مبنا )سال شروع( مورد مقایسه و ها و فایدههزینه

 ارزیابی قرار گرفت.

 ج و بحثنتاي
 نشانرا  شده گیریصفات اندازه واریانس تجزیه یج( نتا1) جدول 

2 Net Benefit Per Drop 
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دانه، عملکرد  عملکرد اختالفکه  داردیم یانب نتایج. دهدمی

 میانگین مقایسه. است دارمعنی بسیار برنج ارقام در یولوژیکب

میر ا. دو رقم دارد امیر به نسبت فجر رقم برتری از نشان عملکرد

 دندار داریاختالف معن ،بوته ارتفاع و کاه عملکردو فجر از لحاظ 

 یآبیار روش همچنین. دندارنبا هم  یاختالف صفات، سایر لی درو

 واه عملکرد ک یولوژیک،عملکرد ب دانه، عملکرد صفات تا شد باعث

فات ص یراما بر سا باشند، داشته دارمعنی اختالف ارقام بوته ارتفاع

 هایروشکه اثر متقابل  دهدمینشان  نتایج. است نبوده گذاریرتاث

ر هر ب یاریروش آب عبارتیه. بباشدنمی دارمعنی ارقامبر  یاریآب

 بوده است. گذارتاثیر یزانم یکدو رقم به 
 

 مطالعه مورد صفات مربعات ميانگين و واريانس تجزيه -1 جدول

 دانه درصد

 پوک

 دانه درصد

 پر

 طول

 خوشه

 ارتفاع

 بوته

 عملکرد

 کاه

 عملکرد

 بیولوژیک

 عملکرد

 دانه

 درجه

 آزادی
 تغییرات منبع

ns ns ns ns ns ns ns 2 بلوک 

ns ns ns * * ** ** 1 رقم (a) 

ns ns ns * * * * 3 آبیاری تیمار (b) 

ns ns ns ns ns ns ns 3 رقم در آبیاری متقابل اثر (a*b) 

ns ns ns ** ** ** ** 7 یماریت سطوح (ab) 

 nsباشنددار در سطوح احتمال پنج و يک درصد میدار و اختالف معنیو **: به ترتيب بيانگر عدم اختالف معنی * و . 

 

 تیماری سطوح در بررسی مورد صفات واریانس تجزیه

 ارقام، در صفات بر آبیاری روش اثر مقایسه و بررسی منظوربه

 دانه، عملکرد بر آبیاری روش دارمعنی بسیار اختالف از نشان

 بر نآ اثر ولی دارد بوته ارتفاع و کاه عملکرد بیولوژیک، عملکرد

نشان  هایافتهالف(. -1شکل) است بوده تاثیر بی صفات سایر

 رقم دانهدر هکتار(  یلوگرمک 6224عملکرد ) یشترینب دهدیم

 آبیاری روش و است افتاده اتفاق (FI) غرقابی آبیاری روش در امیر

. است نشده رقم این در دانه عملکرد افزایش باعث نواری موضعی

واکنش نشان داده  یاریدر مقابل رقم فجر نسبت به سطوح آب

 سطح در رقم این در دانه عملکرد بیشترین کهیطوراست، به

گرم در هکتار( بوده است که اختالف  یلوک 8290) TP25 آبیاری

نشان  یجدارد. نتا FI یاریبا عملکرد دانه در روش آب داریمعن یاربس

 اختالف TP50و  FI یاریآب یمارکه عملکرد دانه سطوح ت دهدیم

 .xianqing et al هاییافتهبا  یجنتا این. ندارند دارمعنی بسیار

 ارد.مطابقت د Rejesus et al. (2011)( و 2005)

 نتایج مقایسه میانگین عملکرد بیولوژیک سطوح تیماری

. روند تغییرات ه استارائه شد ب(-1) رقم( در شکل-)آبیاری

که طوریاست، به شبیه عملکرد دانهعملکرد بیولوژیک تقریبا 

ی سطوح مداری در تماعملکرد رقم امیر اختالف بسیار معنی

ربوط عملکرد بیولوژیک مآبیاری نسبت به رقم فجر دارد. بیشترین 

و است  TP50 یاریآب کیلوگرم در هکتار( و 30246) به رقم فجر

FI باشدیم داریمعن اریفاقد اختالف بس  

 سطوح در کاه عملکرد میانگین مقایسهج( -1) شکل

 2b2a تیماری سطح گرددمی مالحظه. دهدمی نشان را تیماری

 گرم کیلو 21955عملکرد کاه ) یشتریندر رقم فجر ب TP25 یعنی

 4b2aو  1b2a و 3b2a یماریت سطوح همچنین. دارد را( هکتار در

 هکتار در کیلوگرم 15484و 19688، 20265 عملکرد با ترتیببه

 .دارند قرار بعدی هایرده در

 مختلف تیماری سطوح در بوته ارتفاع مقایسهد( -1) شکل

 یشترب یرارتفاع بوته در رقم ام یانگینم طورکلیبه. دهدمی نشان را

 2b2a یماریارتفاع بوته به سطح ت ین. کمترباشدیاز رقم فجر م

 یاراختالف بس 1b2a یماریدارد که با ارتفاع بوته سطح ت تعلق

 حصولم پر ارقامبرنج،  یاهگ یزیولوژیندارد. با توجه به ف دارییمعن

اهش ک با. دناشبمیارتفاع بوته کمتر  دارای محلی ارقام به نسبت

 کاهش ،ارتفاع بوته افزایش امیر، رقم در آبیاریآب  عمقمقدار 

 هاییافته باداده است که  رخکاه  و دانه بیولوژیک، عملکرد

Usefian et al. (2014 )و Arabzade & Usefian (2012 )مطابقت 

 . دارد

 یاریو آب یآب مصرف یورشاخص بهره یر( مقاد2) جدول

 دهدینشان م یجنتا یطورکل. بهدهدیو فجر را ارائه م یرارقام ام

 و یآب مصرف یوربهره یشباعث افزا ینوار یموضع یاریروش آب

در هر دو رقم  (FI) یغرقاب یارینسبت به روش آب یاریآب آب

 یاریروش آب مربوط بهشاخص  ینمقدار ا یشترینخواهد شد. ب

TP25 یآب مصرف یورهشاخص بهر یردر رقم ام کهطوریبه ،است 

بر متر مکعب است.  یلوگرمک 74/0و  66/0 یبترتبه یاریو آب آب

بر متر  کیلوگرم 07/1و  94/0 ترتیبرقم فجر به یبرا یرمقاد ینا

و  Busari et al. (2019) هاییافتهبا  یجنتا ینمکعب است. ا

Gilani et al. (2019 )دارد مطابقت. 

 مصرفی آب اقتصادی سودمندی شاخص مقادیر( 3) جدول

 یمارهایت یدر تمام بطورکلی. دهدمی ارائه را فجر و امیر ارقام
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 تریشرقم فجر ب یآب مصرف یاقتصاد یشاخص سودمند یاری،آب

 یاریآب یمارهایت دهد،یها نشان م یافتهباشد.  یم یراز رقم ام

TP25، TP50  وTP100 32و  56، 63 یشباعث افزا یببه ترت 

ر د یآب نسبت به روش متداول غرقاب یشاخص سودمند یدرصد

شاخص در  ینرشد حداقل و حداکثر ا عبارتیه. باندهرقم فجر شد

بر متر مکعب خواهد  یالر 15765و  8104 یبرقم فجر به ترت

نه ساال یمار،رقم در هر ت ینا یبود. با لحاظ نمودن مقدار آب مصرف

از  یسود ناش یالهزار ر 137029کثر و حدا 64573حداقل 

 دهد،یها نشان میافته ینکاهش مصرف آب رخ خواهد داد. همچن

شاخص  یدرصد36 یشباعث افزا TP25 یاریآب یمارتنها ت

خواهد  یردر رقم ام یآب نسبت به روش متداول غرقاب یسودمند

رقم  ینشاخص در ا ینا یشباعث افزا یمارهات یرشد و اعمال سا

باعث  یربا رقم ام یدر اراض TP25 یماراعمال ت ینبرانشد. بنا

کاهش  یلدر هکتار بدل یالهزار ر 73230 به میزان سود یشافزا

خواهد شد. یآب مصرف

 

 
 

 
 رقم(-ياری)آب يماریارتفاع بوته )د( در سطوح ت يانگينعملکرد کاه )ج( و م يانگين)ب(، م يولوژيکعملکرد ب يانگينعملکرد دانه )الف(، م يانگينم -1شکل 

 

 ارقام ياریو آب مصرفی آب وریبهره شاخص مقادير -2 جدول

 یاریآب آب یوربهره

(3kg/m) 

 یآب مصرف یوربهره

(3kg/m) 
 یاریآب آب

(/ha3m) 

 یآب مصرف

(/ha3m) 

 دانهعملکرد 

(kg/ha) 
 یاریمارآبیت

 
 ریام فجر ریام فجر ریام فجر

62/0 50/0 58/0 47/0 12356 13278 7648 6224 FI 

07/1 74/0 94/0 66/0 7770 8692 8290 5756 TP25 

03/1 57/0 91/0 51/0 7462 8384 7664 4234 TP50 

90/0 61/0 80/0 54/0 7046 7968 6338 4292 TP100 
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 ارقام  یآب مصرف یاقتصاد سودمندی شاخص -3 جدول

سودمندی اقتصادی 

 )ریال بر مترمکعب(

 آب مصرفی

 )متر مکعب در هکتار(

عملکرد ساالنه 

 )کیلوگرم در هکتار(

 هزینه ساالنه تولید

 در هکتار )هزار ریال(
 رقم تیمار آبیاری

25087 13278 7648 120000 FI 

 فجر
40852 8692 8290 150000 TP25 

39035 8384 7664 142000 TP50 

33191 7968 6338 138000 TP100 

23682 13278 6224 120000 FI 

 امیر
32107 8692 5756 150000 TP25 

23731 8384 4234 142000 TP50 

23670 7968 4292 138000 TP100 

 

 گيرینتيجه
( یپ)ت ینوار یموضع یاریاثر آب یابیو ارز یپژوهش به بررس این

عملکرد دو رقم برنج  یآب و اجزا یوربر بهره یاریآب یریتو مد

 نشان نتایج. ه استپرداخت یو فجر( در شهرستان سار یر)ام

 مصرف کاهش ضمن موضعی نواری آبیاری تیمارهای که دهدمی

آب  یاقتصاد یو سودمند وریبهره در توجهی قابل افزایش آب،

 8290عملکرد ) ینباالتر TP25 یاریآب تیمار ،فجر رقم دردارد. 

 ریال 40852) یاقتصاد یسودمند یشتریندر هکتار( و ب یلوگرمک

 در یرعملکرد رقم ام ینمقابل باالتر دردارد.  را( مکعب متر بر

وجود شاخص  ین. با ااست داده رخ( FI) غرقابی آبیاری یطشرا

 یاقتصاد یو سودمند یاریآب آب وریبهره ی،آب مصرف وریبهره

 یردر رقم ام (FI) یاریاز آب بیشتر TP25 یاریآب یمارت یآب مصرف

 یکاهش آب مصرف باعث TP25 یاریآب یمارکه ت ییاست. از آنجا

 رقم دو هر دردرصد  37و  5/34معادل  یببه ترت ییارو آب آب

 است، داشته همراههب را مورد نظر هایشاخص افزایش و ه استشد

 زاریشالی اراضی برای مناسب تیمار عنوانهب یمارت ینا ینبنابرا

د حدوبعالوه، این تیمار  .شودیم یشنهادارقام پ ینکشت ا تحت

و در مقابل  هکاهش دادمکعب در هکتار مصرف آب را متر 4500

 ستفادها مشکالت از یکی تردیدبیشود. می یدعا یشتریعملکرد ب

 احتمالی مقاومت ،شالیزاری اراضی در نواری موضعی آبیاری از

 خصوص این در. باشد می شیوه این بکارگیری در کشاورزان

و ضرورت  یآببحران ک یتبه منظور انتقال اهم مناسب آموزش

 بخش خواهد بود. ثمربه کشاورزان  یبا خشکسال یسازگار

  "گونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود نداردهيچ"
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