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بررسي الگوي مصرف آبهاي سطحي کشاورزي ،مطالعه موردي :حوزه آبخيز
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مهران لشنيزند* ،1کيانفر پيامني 2و ایرج ویسکرمي

 3استادیار ،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعي لرستان و  2مربي ،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعي لرستان
تاریخ پذیرش3131/40/22 :

تاریخ دریافت3131/42/23 :

چکيده
کمبود آب یکي از مشکالت عمده اکثر کشورهای جهان ،بهویژه کشورهای دارای جمعیت رو به رشد بهشمار ميآید.
ایران هم یکي از کشورهایي است که از این قضیه مستثني نیست .کشور ایران در ناحیه آب و هوایي گرم و خشک و
نیمهخشک واقع شده است و متوسط میزان بارندگي سالیانه آن یک سوم متوسط بارندگي سالیانه جهان ميباشد.
کمبود بارندگي و خشکساليهای اخیر سبب کاهش منابع آب قابل دسترس شده است .لذا بایستي مدیریت مصرف آب
در بخش کشاورزی را برای مدیریت منابع آب مدنظر قرار داد .در این پژوهش ،بعد از اندازهگیری مصرف آب در سه
کشت یونجه ،شبدر و گندم ،به محاسبه راندمان کاربرد آب آبیاری پرداخته شد .نتایج این تحقیق برای محاسبه شاخص
کارایي تولید ،نشان داد که بیشترین و کمترین مقدار آن با میزان  3/08و  3/41بهترتیب به یونجه و شبدر اختصاص
دارد و نتایج در بخش راندمان کاربرد آب آبیاری نشان داد که گندم ،یونجه و شبدر بهترتیب از درصد راندمان کاربرد
آب آبیاری  26/43 ،384/36و  63/33برخوردار ميباشند .همچنین ،نتایج نشان داد که شاخص کارایي افزوده محصول
برای هر سه محصول گندم ،یونجه و شبدر بهترتیب برابر  6848/2 ،6332/2و  4024/1ریال بر مترمکعب است .در کل،
با توجه به شاخص های بررسي شده ،از میان سه محصول مورد بررسي ،یونجه بهروری بهتری نسبت به محصوالت دیگر
داشته است.
واژههاي کليدي :خشکسالي ،شبدر ،کمبود بارندگي ،گندم ،یونجه
مقدمه

منابع آبي از ارزشمندترین منابع طبیعي و جزو
سرمایههای ملي هر کشور محسوب ميشوند .در نگرش
جدید جهاني ،آب کاالیي اقتصادی-اجتماعي و بهعنوان
نیاز اولیه انسان محسوب ميشود .هر چند آب یکي از
منابع تجدید شونده بهشمار ميرود ،اما مقدار آن محدود
است .با توجه به رشد جمعیت ،گسترش صنعت و
کشاورزی ،باال رفتن سطح بهداشت و رفاه عمومي ،سرانه
___________________________
* مسئول مکاتباتmehran.lashanizand@gmail.com :

(Salehnia

منابع تجدید شونده رو به کاهش یافته است
و همکاران .)2442 ،کمبود آب یکي از مشکالت عمده
اکثر کشورهای جهان ،بهویژه کشورهای دارای جمعیت
رو به رشد بهشمار ميآید ( Keramatzadehو همکاران،
2446؛  Yazdan Dadو  .)2446 ،Mazlomایران هم
یکي از کشورهایي است که از این قضیه مستثني نیست
( Salehniaو همکاران .)2442 ،کشور ایران در ناحیه آب
و هوایي گرم و خشک و نیمهخشک واقع شده است و
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متوسط میزان بارندگي سالیانه آن یکسوم متوسط
بارندگي جهان ميباشد ( .)2446 ،Alizadehکمبود
بارندگي و خشکساليهای اخیر سبب کاهش منابع آب
قابل دسترس شده است .بهطوری که منابع آبهای
سطحي و زیرزمیني بهمقدار محسوسي کاهش یافته
است .شرایط آب و هوایي خشک و نیمهخشک و
محدودیت منابع آب قابل استفاده ،مهمترین مسئله در
توسعه کشاورزی پایدار در بخش وسیعي از کشور به-
شمار ميرود .بنابراین ،توجه به افزایش کارایي مصرف
آب ،بهویژه در بخش کشاورزی (بزرگترین مصرف
کننده آب) در برنامههای توسعه اقتصادی ،اجتماعي و
فرهنگي ضروری است.
بهینهسازی مصرف آب در این بخش راهکارهای
متعدد زیربنایي ،مدیریتي و فني از جمله مدیریت بهینه
آبیاری ،افزایش راندمان انتقال آب از منبع تا محل
مصرف ،کاهش تلفات آب در مزارع ،یکپارچهسازی و
تسطیح اراضي ،استفاده از سیستمهای آبیاری باراني و
قطرهای و سایر روشهای جدید آبیاری ،تحویل حجمي
و تعیین تعرفه مناسب برای آب و همچنین ،انتخاب
ارقام و الگوی کشت مناسب را در بر ميگیرد
( Montajabiو  .)2444 ،Vaziriطبق برآوردهای انجام
شده با جمعیت کنوني کشور ساالنه  64میلیون تن
محصوالت کشاورزی مورد نیاز است که این مقدار تا
سال  3444به  324میلیون تن خواهد رسید که رشدی
حدود  344درصد را نشان ميدهد ( Fardadو
2448 ،Zeighami؛  Janbazو  .)3336 ،Fardadبهطور
کلي نرخ افزایش مصرف آب با روند افزایش مصرف
محصوالت کشاورزی هماهنگ نیست.
برای حل این مشکل دو راه عملي وجود دارد که
عبارتند از )3 :افزایش بهرهوری و باال بردن ظرفیت
تولید )2 ،افزایش بازده مصرف آب که به دو طریق ایجاد
شبکههای آبیاری با بازده باال که با صرف هزینههای زیاد
همراه است و اعمال روشهای کم آبیاری ،امکانپذیر
است( Fardadو  .)2448 ،Zeighamiاگرچه آب عامل
بسیار مؤثر بر عملکرد محصول ميباشد ،ولي کارایي
مصرف آن با افزایش آبیاری رابطه مستقیم و خطي ندارد
و حداکثر عملکرد ،همواره عملکرد اقتصادی نبوده و به-
معنایي حداکثر کارایي مصرف آب نميباشد .مدیریت
آبیاری در میان عوامل محیطي ،گیاهي و مدیریتي مؤثر

جلد  ،6شماره 3131 ،4

بر کارایي مصرف آب بهعنوان عامل تأثیرگذار بر سایر
نهادهها شناخته شده است ( Sadeghzadehو
2444 ،Keshavarz؛  Montajabiو .)2444 ،Vaziri
عالوه بر مصرف صحیح آب در مرحله آبیاری جهت
استفاده بهینه از آب در بخش کشاورزی ،الگوی کشت
مناسب ،یکي دیگر از عواملي است که ميتواند روی
مصرف درست آب تأثیر بهسزایي داشته باشد .با توجه به
اینکه هر محصول کشاورزی جهت تولید حداکثر و
داشتن حداکثر راندمان ،مقادیر متفاوت آب نیاز دارند،
تعیین الگوی کشت مناسب در هر حوزه آبخیز با توجه
بهمیزان آب قابل استفاده و داشتن حداکثر راندمان
اقتصادی ،امری ضروری ميباشد.
در زمینه بررسي الگوی مصرف آبهای سطحي،
تحقیقات زیادی صورت گرفته است که از آنجمله مي-
توان به تحقیقات زیر اشاره نمود Dehghani .و
 )2446( Nakhjavaniکاربرد شاخص کارایي مصرف آب
و تابع عملکرد در تعیین الگوی کشت با هدف افزایش
کارایي آب را در دو محصول گندم و ذرت بررسي نموده
و نتیجه گرفتند که الویت کشت گندم باید به گونهای
باشد که با مصرف آب  144میليمتر کارایي حدود 3/8
کیلوگرم در مترمکعب حاصل شود و کشت ذرت در
مناطقي پیشنهاد ميشود که با مصرف  644میليمتر
کارایي آب محصول ذرت  3/1کیلوگرم در مترمکعب
حاصل شود )3320( Cuenca .مقدار محصول پنبه را بر
حسب کیلوگرم در هکتار بهعنوان تابعي از تبخیر و تعرق
واقعي بهکار برد و مشاهده نمود که نقطه ماکزیمم
محصول و شیب خط از خصوصیات گیاه تبعیت ميکند.
اما برای بهدست آوردن کارایي مصرف باید از منحني
مقدار آب داده شده نسبت به محصول (کیلوگرم در
هکتار) استفاده نمود و کارایي محصول در مقادیر کم
آبیاری بسیار زیادتر است.
در رابطه با بازده پایین مصرف آب در سوریه (-44
 64درصد) )2442( Munla ،اعالم نمود که با استفاده از
ذخیره آب با روشهای آبیاری ميتوان این بازده را به-
میزان  14-44درصد افزایش داد .عالوه بر این ،توسعه
شبکه آبیاری در بخش کشاورزی ،افزایش سود اقتصادی
را در بر دارد .با توجه به تحقیقات گذشته و نیاز ضروری
حوضههای کشور به مدیریت منابع آب ،هدف از انجام
این پژوهش ،تعیین راندمان مصرف آب منطقه هنام
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الشتر در بین سه محصول گندم ،یونجه و شبدر ميباشد.
مواد و روشها
منطقه مورد پژوهش :منطقهه مهورد مطالعهه ،واقهع در
حوزه آبخیز هنام ،بخشي از حوضه سهراب سهیدعلي ،بها
مختصات جغرافیایي بهطول " 40° 32´ 13تا "20´ 43
 40°شرقي و بهعهر " 11° 48´ 0تها "11° 83´ 84
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شمالي (شکل  )3قرار گرفته است .مساحت ایهن حوضهه
برابر با  34436هکتار ميباشد .بلندترین نقطهه ارتفهاعي
با ارتفهاع  1864متهر از سهطح دریها در شهرق حوضهه و
پایینترین نقطه با ارتفاع  3404متر در غرب و در بخش
خروجي حوضه واقع شده است .بارندگي سهاالنه منطقهه
برابر  838/2میليمتر ميباشد.

شکل  -1موقعیت جغرافیایي منطقه مورد پژوهش

اندازهگيري بده جریان :بعد از تعیین منطقه ،در سطح
حوضه ،سه محصول عمده یونجه ،شبدر و گندم انتخاب
شدند  .در ابتدا میزان آب ورودی به هر مزرعه با استفاده
از رابطه ( )3اندازهگیری شد.
()3
Q  A V
که در آن A ،برابر سطح مقطع (متر مربع)V ،
سرعت جریان (متر بر ثانیه) و  Qدبي جریان
(مترمکعب بر ثانیه) ميباشد ( .)2446 ،Alizadehدر
ادامه مقدار دبي ورودی به مزرعه در مدت زمان آبیاری
ضرب شد که نتیجه آن نشاندهنده حجم آب مصرف
شده در هر مرحله آبیاری بهدست ميآید و سپس از
ضرب حجم آب مصرف شده در هر مرحله آبیاری در
تعداد دفعات آبیاری در طول فصل رشد ،میزان آب
مصرف شده در یک دوره رشد بهدست آمد.

کم بودن عمق ریشه ،راندمان آبیاری بسیار پایین است.
برای متورم شدن بذر و جوانهزدن آن باید خاك اطراف
بذر کامال خیس شود .در نتیجه ،در آبیاری نشتي
(خصوصا جوی و پشته) باید آبیاری تا خیس شدن
پشته یا محل بذر ادامه یابد و به قول کشاورزان ،پشته
سیاه شود تا بذر محیط مناسب برای جوانهزني پیدا کند.
در نتیجه عمق ریشه در آبیاری اولیه از روشهای تجربي
مختلفي محاسبه ميشود ( .)3336 ،Ebrahimiدر این
تحقیق برای محاسبه نیاز آبي هر محصول از نرمافزار
 CROPWATاستفاده شد.
تعيين شاخص کارایي توليد محصوالت :در این
تحقیق برای محاسبه و تعیین شاخص کارایي تولید
محصوالت  ،تولید کل هر محصول در منطقه بر میزان
کل حجم آب مصرف شده تقسیم شد.

راندمان کاربرد آب :برای تخمین راندمان کاربرد آب
در مزرعه ،از نسبت مجموع نیاز آبي گیاه و آبشویي به-
مقدار آب داده شده به مزرعه (واحد آبیاری) نیز استفاده
ميشود .این روش سادهتر و برای برآورد متوسط یک
منطقه مناسب ميباشد.
نکته قابل توجه در این روش این است که راندمان
کاربرد آب در روشهای کم آبیاری بیش از  344درصد
محاسبه خواهد شد .میزان آبیاری و نفوذ عمقي به عمق
ریشه بستگي دارد .لذا در مراحل اولیه رشد گیاه ،بهدلیل

نتایج و بحث
جدول  ،3میزان دبي ورودی به هر یک از مزرعههای
موجود در منطقه را نشان ميدهد .کل آب مصرفي در
مزرعههای یونجه ،شبدر و گندم بهترتیب برابر
 2322/30 ،3023/23و  2313/43مترمکعب در هکتار
بود .جدول  ،2برآورد سطح برداشت و تولید در هکتار
محصوالت یونجه ،شبدر و گندم را در شهرستان الشتر
نشان ميدهد.
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جدول  -1میزان دبي ورودی به هر یک از مزرعهها
نوع محصول

سرعت (متر بر ثانیه)

مساحت (متر مربع)

دبي (مترمکعب بر ثانیه)

یونجه

4/8146

4/4828

4/4220

شبدر

4/8146

4/4828

4/4220

گندم

4/23436

4/4481

4/44423

جدول  -2سطح برداشت و تولید در هکتار محصوالت زراعي در شهرستان الشتر
نام محصول

تولید (تن)

سطح برداشت (هکتار)
آبي

دیم

مجموع

آبي

دیم

مجموع

گندم

3342

2084

32282

18013

33830

42143

یونجه

2123

4

2123

41464

4

41464

شبدر

622

4

622

2212

4

2212

 2322/30مترمکعب در هکتار در سال محاسبه شد .بر
اساس این نتایج ،یونجه بیشترین مصرف آب در هکتار و
گندم کمترین مصرف آب در هکتار را در شهرستان
الشتر دارند .اما بیشترین و کمترین میزان مصرف کل
آب با توجه به سطح زیرکشت این محصوالت بهترتیب
به یونجه و شبدر اختصاص دارد .در ادامه میزان آب
مصرفي در هر مرحله از رشد هر محصول محاسبه شد
که نتایج در جدول  1ارائه شده است.

با توجه به جدول  ،2در مورد گندم 3342 ،هکتار
بهصورت آبي و  2084هکتار بهصورت دیم کشت مي-
شود که مجموع تولید گندم  42143تن ميباشد .در
مجموع  2123هکتار یونجه کشت ميشود که میزان
تولید آن  41464تن ميباشد .در مورد شبدر622 ،
هکتار کشت ميشود و مجموع تولید  2212تن ميباشد.
در ادامه میزان آب مصرفي ساالنه برای هر سه محصول
یونجه ،گندم و شبدر بهترتیب  2313/43 ،3023/23و

جدول  -3میزان آب مصرفي در هر مرحله از رشد محصول
مرحله رشد

اوایل فصل رشد ()m3

اواسط فصل رشد ()m3

انتهای فصل رشد ( )m

یونجه

1226/82

4160/26

2304/10

گندم

842/4

3434/0

640/00

شبدر

2231/83

1226/82

2442/03

نتایج جدول  1نشان ميدهد که یونجه در مرحله
اواسط و انتهای فصل رشد ،بهترتیب بیشترین و کمترین
میزان آب را مصرف ميکند .گندم در مرحله اواسط و
اوایل فصل رشد ،بهترتیب بیشترین و کمترین میزان آب
را مصرف ميکند و در مورد شبدر ،در مرحله اواسط و

3

انتهای فصل رشد ،بهترتیب بیشترین و کمترین میزان
آب را مصرف ميکند .بعد از این مرحله ،نیاز آبي هر
کشت در مراحل سهگانه رشد محاسبه شد ،که نتایج در
جدول  4آمده است.

جدول  -4نیاز آبي هر کشت در طول هر مرحله فصل رشد (مترمکعب در هکتار)
نام محصول

اوایل فصل رشد

اواسط فصل رشد

انتهای فصل رشد

کل نیاز آبي

یونجه

1323

1248

646

2422

گندم

3464

3202

143

1244

شبدر

3620

2024

410

4316
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نتایج جدول  4نشان ميدهد که بیشترین نیاز آبي
در هر سه مرحله رشد متعلق به کشت یونجه ميباشد.
عالوه بر این ،یونجه با نیاز آبي  2424مترمکعب در
هکتار ،بیشترین نیاز آبي و گندم با نیاز آبي 1330
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مترمکعب در هکتار ،کمترین نیاز آبي را دارا ميباشند.
بر اساس نتایج جدول  4اقدام به محاسبه راندمان توزیع
و کاربرد آبیاری (مزرعه) شد که نتایج در جدول  8آمده
است.

جدول  -5درصد راندمان توزیع و کاربرد آبیاری در هر مرحله فصل رشد مزرعه
نام محصول

اوایل فصل رشد

اواسط فصل رشد

انتهایي فصل رشد

کل دوره رشد

یونجه

38/28

08/22

22/24

26/43

گندم

243/63

326/43

82/12

384/36

شبدر

21/36

06/42

30/21

63/33

بر اساس جدول  8در مورد کشت یونجه ،بیشترین و
کمترین درصد راندمان توزیع و کاربرد آبیاری بهترتیب
متعلق به مرحله اوایل و انتهای فصل رشد ميباشد .در
مورد کشت گندم ،بیشترین و کمترین درصد راندمان
توزیع و کاربرد آبیاری بهترتیب متعلق به مرحله اوایل و
انتهای فصل رشد ميباشد .در مورد کشت شبدر،
بیشترین و کمترین درصد راندمان توزیع و کاربرد

آبیاری بهترتیب متعلق بهمرحله اوایل و انتهای فصل
رشد ميباشد .بهطور کلي در بین هر سه کشت مورد
بررسي ،کشت گندم در هر سه مرحله رشد دارای
بیشترین درصد راندمان توزیع و کاربرد آبیاری ميباشد.
در ادامه ،شاخص کارایي تولید برای هر کشت در طول
فصل رشد بهدست آمد که نتایج این بخش در جدول 6
نشان داده شده است.

جدول  -6شاخص کارایي تولید برای هر کشت در طول فصل رشد
نام محصول

آبیاری
(مترمکعب در هکتار)

تولید
(کیلوگرم در هکتار)

شاخص کارایي تولید
(کیلوگرم بر مترمکعب)

یونجه
گندم
شبدر

3023/23
2313/43
2223/30

30263/06
1630/86
33424/32

3/08
3/63
3/41

نتایج جدول  6نشان ميدهد که از بین هر سه
کشت مورد بررسي ،کشت یونجه و شبدر بهترتیب
بیشترین و کمترین شاخص کارایي تولید را دارا مي-
باشند .بعد از این مرحله ،میزان ارزش محصوالت به-
دست آمده هر حوضه با ارزش ریالي برای هر محصول
بهدست آمد که نتایج در جدول  2آمده است .نتایج این
جدول نشان ميدهد که در منطقه مورد مطالعه
بیشترین میزان درآمد از نظر ریالي متعلق به کشت
یونجه ميباشد .در ادامه ،شاخص کارایي افزایش افزوده
محصول برای هر سه کشت مورد بررسي ،محاسبه شد
که نتایج در جدول  0ارائه شده است.
بر اساس نتایج جدول  ،0شاخص کارایي افزایش
افزوده برای هر سه محصول (ریال بر مترمکعب) محاسبه
شد .میزان این شاخص برای سه محصول گندم ،یونجه و

شبدر بهترتیب برابر  6848/2 ،6332/2و  4024/1ریال
بر مترمکعب ميباشد که بر اساس این نتایج ،بیشترین و
کمترین میزان آن بهترتیب به یونجه و شبدر تعلق دارد.
کمبود بارندگي و خشکساليهای اخیر سبب کاهش
منابع آب قابل دسترس شده است.
بهطوری که منابع آبهای سطحي و زیر زمیني به-
مقدار محسوسي کاهش یافته است .مدیریت آبیاری در
میان عوامل محیطي ،گیاهي و مدیریتي مؤثر بر کارایي
مصرف آب بهعنوان عامل تاثیرگذار بر سایر نهادهها
شناخته شده است .لذا تعیین الگوی کشت مناسب در
هر حوزه آبخیز با توجه به میزان آب قابل استفاده و
داشتن حداکثر راندمان اقتصادی ،امری ضروری مي-
باشد .لذا بایستي هر منطقه را مورد بررسي کامل قرار
داد و یک کشت با بیشترین راندمان تولید پیشنهاد کرد.
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جدول  -7تعیین میزان ارزش محصوالت بهدست آمده هر حوضه با ارزش ریالي
نام محصول

سطح زیر کشت
(هکتار)

تولید کل
(هزار تن)

قیمت هر کیلوگرم
(ریال)

قیمت کل
(میلیون ریال)

گندم

3342

18013

1644

320333/6

یونجه

2123

41464

1244

313404/0

شبدر

622

2212

1444

21336

جدول  -8تعیین شاخص کارایي افزایش افزوده محصول
نام محصول

عملکرد در واحد حجم آب ()m3

کارایي افزایش افزوده محصول (ریال بر مترمکعب)

گندم

3/63

6332/2

یونجه

3/08

6848/2

شبدر

3/41

4024/1

نتایج این تحقیق نشان داد که در منطقه الشتر
بیشترین آب برای کشت یونجه با میزان  3023/23و
کمترین مقدار برای کشت شبدر با میزان 2313/43
مترمکعب در هکتار مصرف ميشود .نتایج این تحقیق
برای محاسبه شاخص کارایي تولید نشان داد که
بیشترین و کمترین میزان آن بهترتیب  3/08و  3/41به
یونجه و شبدر اختصاص دارد.
نتایج جدول  2نشان ميدهد که در منطقه مورد
مطالعه بیشترین میزان درآمد از نظر ریالي متعلق به
کشت یونجه ميباشد .این نتایج بهدلیل تولید بیشتر و
قیمت مناسب این محصول ميباشد .در ادامه شاخص
کارایي افزایش افزوده محصول برای هر سه کشت مورد
بررسي محاسبه شد ،نتایج نشان داد که میزان این
شاخص برای هر سه محصول گندم ،یونجه و شبدر به-

ترتیب برابر  6848/2 ،6332/2و  4024/1ریال بر
مترمکعب ميباشد که بر اساس این نتایج بیشترین و
کمترین میزان آن بهترتیب به یونجه و شبدر تعلق دارد.
عالوه بر این ،عملکرد هر محصول در مترمکعب آب به-
دست آمد و نتایج نشان داد که برای هر سه محصول
گندم ،یونجه و شبدر بهترتیب برابر با  3/08 ،3/63و
 3/41ميباشد .بر اساس این نتایج ،در منطقه مورد
مطالعه ،یونجه بیشترین عملکرد را دارا ميباشد .نتایج
مربوط به برآورد راندمان توزیع و کاربرد آبیاری در هر
مرحله فصل رشد نشان داد که راندمان توزیع و کاربرد
آبیاری گندم ،یونجه و شبدر بهترتیب برابر با ،384/36
 26/43و  63/33درصد ميباشد .لذا با توجه به نتایج به-
دست آمده مشخص شد که اولویت کشت در این
منطقه ،بهترتیب به یونجه ،گندم و شبدر اختصاص دارد.
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Abstract
Water shortage is one of the major problems in most countries, especially countries with
a growing population and Iran is one of these countries. Iran is located in a hot and dry
weather and its annual rainfall is one-third of the world. Water shortage and recent
droughts have reduced available water resources. Therefore, managing agricultural
water consumption should be considered as one of the most important headlines of
water resources management. In this study, irrigation efficiency was computed after
measuring water consumption of three agricultural products of wheat, clever and
alfalfa.. Results showed that the highest and the lowest of efficiency index of 1.85 and
1.43 belong to alfalfa and clever respectively andirrigation water consuming efficiency
were 61.9, 76.01 and 150.1 for wheat, alfalfa and clever, respectively. Also, results
demonstrated that efficiency-added product index for all three products of wheat, alfalfa
and clever were 6112.7, 6505.2 and 4870.3 Rial/m3, respectively. Finally, according to
the result, alfalfa has the highest productivity compared to other products.
Key words: Alfalfa, Clever, Efficiency index, Drought, Rainfall shortage, Production,
Wheat
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