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  ٤يعباس برزيفر و ٣انيدهقان ميابراه ديس ،٢ياسالم ريام ،*١اين شاهرخ يمحمدعل
  
  

  چکيده
  

 يور بهره و ياريآب آب زانيم از يکاف اطالعات اما است، کشور در موترشيل محصول ديتول نيشتريب يدارا فارس استان اگرچه
 باغ ٧٠ در شده داده آب زانيم و آب يور بهره ق،يتحق نيا در .ستين دست در استان نيا مختلف مناطق موترشيل باغات آب
 ليدل به ،يانتخاب باغات نيب در .شد يريگ اندازه ١٤٠٠-١٣٩٩ يزراع سال طول در فارس استان شهرستان هفت در موترشيل

 هکتار در مترمکعب ٢١٠٠٠ تا ٦٠٠٠ حدود از ياريآب آب حجم زانيم گر،يد عوامل و خاک يشور ،ياريآب تيريمد در تفاوت
 و نيکمتر ،يشهرستان نيانگيم رنظ از بود. هکتار در مترمکعب ١٣٣٧٦ ياريآب آب حجم کل نيانگيم بود. متفاوت سال در
 در هکتار در مترمکعب ١٦٤٣٣ و ١٠٠٣٠ با داراب و جهرم يها شهرستان به مربوط بيترت به ياريآب آب حجم زانيم نيشتريب

 ٥٢/١ متوسط طور هب و مترمکعب بر لوگرميک ٢١/٣ تا ٦٩/٠ ريمقاد نيب يانتخاب باغات در ياريآب آب يور بهره زانيم بود. سال
 از يبعض در که داد نشان مختلف مناطق در ناخالص يآب ازين با ياريآب آب حجم ةسيمقا آمد. دست هب مترمکعب بر لوگرميک

 ناخالص يآب ازين با ياريآب آب حجم تفاوت نيانگيم يطورکل به اما ؛بود شده انجام ياريآب کم يبعض در و ياريآب شيب ها شهرستان
 هکتار در مترمکعب ١٧٣٥ زانيم به ياريآب آب حجم اما ؛نبود دار يمعن يآمار نظر از که بود هکتار در مترمکعب ٢٥٥ ساله کي
 نيبنابرا ؛بود دار يمعن درصد ١ سطح در يآمار نظر از که بود بلندمدت ناخالص يآب ازين هکتار در مترمکعب ١١٦٤٠ از شتريب

 است. يضرور فارس استان موترشيل باغات يور بهره شيافزا يبرا يآب ازين قيدق نييتع و ياريآب يزير برنامه اعمال
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  فارسدر استان  موترشيآب باغات ل يور و بهره يحجم آب کاربرد نييتع                                                                                             ٢٨

  مقدمه
 از کشور در يديتول موترشيل محصول از درصد ٣٤ حدود
 ).١٤٠٠ همکاران، و ي(احمد ديآ يم دست به فارس استان

 خشک مناطق جزو کشور نقاط از ياريبس مانند استان نيا
 بخش در آب مصرف تيريمد و بوده خشک مهين و

 منظور به است. برخوردار يا  ژهيو تياهم از آن يکشاورز
 زانيم شيافزا و يآب منابع بهتر تيريمد و يزير  برنامه

 زانيم از يستيبا ،باغات و مزارع آب يور بهره و محصول
 .داشت يکاف اطالعات مختلف محصوالت در يکاربرد آب

 و فارس استان در موترشيل محصول تياهم به باتوجه
 محصول نيا ياريآب آب زانيم ةباردر اندک قاتيتحق انجام
 محصول نيا آب يور بهره و شاخص نيا يبررس ،کشور در
   باشد. ديمف تواند  يم فارس استان در
 يريگرمس يها  وهيم کشور يباغبان محصوالت از درصد ۳۷

 Citrus) موترشيل به مربوط آن درصد ۷ حدود که است

aurantifolia) مرکبات جزو مويل ).۱۳۹۸ ،ي(کرم است 
 ونيليم ۳/۹ جهان در مرکبات کشت ريز سطح و بوده

 است نتُ ونيليم ۱۳۲ آن ةانيسال يديتول محصول و هکتار
 مرکبات باغ هکتار هر ازين مورد آب زانيم ).۲۰۱۹ (فائو،
 نوع هکتار، در درخت تعداد سن، وهوا، آب وضع به بسته

 است متفاوت ياريآب ةويش و نيزم جنس و وهيم
 يبرا ياريآب آب يشور يبحران حد ).۱۹۹۱ (جکسون،
 است. متر  يسانت بر کروموسيم ۱۳۰۰ تا ۱۲۰۰ مرکبات
 افت و صدمه دچار باالتر يها يشور در مرکبات درختان
 منطقه مياقل به توجه با شد. دنخواه يفيک و يکم عملکرد

 و باغ ياريآب و هيتغذ تيريمد آن، به مربوط يپارامترها و
 شيب يشور با يها  آب ها، خاک ييايميش و يکيزيف خواص

 باغات ياريآب يبرا دينبا متر  يسانت بر کروموسيم ۱۸۰۰ از
 ف،يشر و ي(سرحد رديگ قرار استفاده مورد مرکبات
 بايد بنابراين ؛هستند حساس آبي تنش به مركبات ).۱۳۹۶
 سامانة در روزه ۳ تا (روزانه كوتاه هاي  دوره در آبياري
 اندازة به است بهتر آبياري آب مقدار پذيرد. انجام اي)  قطره
 شود. مينأت رشد فصل مختلف يها  دوره در گياه يآب نياز

 ميزان )۱۳۹۶( يمانيسل و احمدپور ).۱۳۹۶ دامنه، ي(مقبل
 نيب را کشور جنوبي مناطق مرکبات باغات يمصرف آب

 .اند  دهکر گزارش هكتار در مترمكعب ۱۱۰۰۰ تا ۸۰۰۰
 درختان ياريآب زانيم نيبهتر ،شده انجام قاتيتحق براساس

 دور با A کالس تشتک از ريتبخ درصد ۷۵ موترشيل
 ةمنطق در مرکبات يآب ازين .است انيم در روز کي ياريآب

 متر يليم ۱۰۷۵ حدود ثيمانت پنمن روش براساس نابيم
 در موترشيل درختان آب مصرف زانيم .شد برآورد

 هکتار در مترمکعب ۱۳۸۰۰ حدود نابيم شهرستان
 زانيم نيا با مويل درختان آب يور  بهره زانيم شد. برآورد
 که شد برآورد مترمکعب بر لوگرميک ۴/۰ حدود آب مصرف

 آب يور بهره زانيم آب، مصرف در يدرصد ۵۰ کاهش تا
 ،ي(کرم افتي شيافزا مترمکعب بر لوگرميک ۷۳/۰ حدود تا

 استان جنوب در مرکبات يرو قيتحق جينتا ).۱۳۹۸
 در يرسطحيز ارييآب و ارييآب  کم که داد نشان کرمان

 آب مصرف در ييجو  صرفه و آب مصرف ييکارا شيافزا
 از رييجلوگ با يعمق يرسطحيز ارييآب بودند. مؤثر اريبس
 ۲۰ با شهير طيمح در رطوبت مناسب عيتوز و آب ريتبخ

 محصول عملکرد درصد ۲۸ و شتريب انداز  هيسا سطح درصد
 نيبهتر يسطح اي  قطره ارييآب روش به نسبت شتريب

 همکاران، و دامنه ي(مقبل داد نشان خود از را عملکرد
 به آبياري  كم داد نشان نتايج گريد يبررس کي ).۱۳۹۷
 در جويي  صرفه درصد ۱۷ سبب آبي نياز درصد ۸۰ ةانداز

 شد. عملكرد كاهش بدون مرکبات درختان آب مصرف
 درصد ۱۰ ضمن زيرسطحي آبياري داد نشان نتايج
 و ميوه ابعاد افزايش سبب آب، مصرف در جويي  صرفه
 سطحي اي  قطره آبياري به نسبت آب مصرف كارايي

 اين دانش يبررس ).۱۳۹۶ همکاران، و دامنه ي(مقبل شود  مي
 ازين مورد آب برآورد نييتع منظور به )١٣٧١( همکاران و
 از ريتبخ زانيم براساس موترشيل درختان در ياريآب

 جداول يةته به منتج جهرم ةمنطق در A کالس تشک
 و و رستگار .شد درختان نيا يبرا يآب ازين نييتع

 موترشيل يبرا ديبا که دادند نشان )١٣٧٧( اين شاهرخ
 نظر در را A کالس تشک از ريتبخ يدرصد ٧٥ بيضر

 ياريآب يها روش نيب در گرفته انجام ةسيمقا در گرفت.
 يسطح به نسبت يا  قطره روش در که شد مشخص مختلف

 اين (شاهرخ شود يم مصرف يکمتر آب درصد ٣٠ زانيم به
 حجم )١٩٩٣( همکاران و السيتورس ).١٣٦٧ همکاران، و

 دو در را اياسپان از منطقه کي در مويل خالص ازين مورد آب
 هکتار در مترمکعب ٦٨٠٠ و ٦٠٠٠ حدود ياپيپ سال

 به ياريآب کم )١٩٩٦( همکاران و نگويدوم .کردند برآورد
 درختان يبرا را اهيگ تعرق و ريتبخ درصد ٢٥ زانيم
 رشد زمان در نکهيا شرط به دانستند، مناسب موترشيل

 ٣٠ حدود عمل نيا با .نشود اعمال ياريآب کم وه،يم عيسر
 يها سال در و شد ييجو صرفه آب مصرف در درصد
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 .نشد مشاهده محصول تيفيک و تيکم در يکاهش مختلف
 ةدر در مويل درختان ازين مورد آب حجم )٢٠٠١( ابواوواد
 ٥٩١٠ و ٥١٧٠ بيترت به ياپيپ سال دو در را اردن،

 همکاران و يگراهيپان .کرد برآورد هکتار در مترمکعب
 در مرکبات از يرقم ياريآب آب زانيم نيبهتر )٢٠١٢(

 استفاده و ها آن جينتا براساس .کردند يبررس را هند کشور
 زانيم درصد ٨٠ زانيم به ياريآب و يا قطره ياريآب از

 تيفيک و تيکم لحاظ از جهينت نيبهتر تشتک از ريتبخ
 طيشرا نيا در آب يور  بهره زانيم آمد. دست هب محصول

 هر يازا به و ديرس مترمکعب بر لوگرميک ٥ حدود به
 و پرزپرز شد. مصرف ياريآب آب مترمکعب ٧ حدود درخت

 مويل درختان ازين مورد خالص آب زانيم )٢٠١٢( همکاران
 و هکتار در مترمکعب ٥٥٧٠ حدود را اياسپان جنوب در

 در .کردند برآوردمترمکعب  بر لوگرميک ٨ را آب يور بهره
 ٣٠ کاهش باعث شده کنترل ياريآب  کم شد مشخص اياسپان
 ديتول زانيم يکم کاهش بدون آب مصرف يدرصد

 ياريآب  کم ).٢٠١٠ همکاران، و نونزي(کوئ دشو  يم مرکبات
 اياسپان مرکبات در يآب ازين درصد ٧٥ زانيم به شده کنترل
 شد عملکرد کاهش بدون آب مصرف در ييجو  صرفه باعث

 )٢٠١٠( همکاران و نونزيکوئ ).٢٠١٢ همکاران، و (آگوادو
 شيافزا باعث تواند  يم يرسطحيز ياريآب که کردند انيب

 نيهمچن شود، ديتول زانيم و آب يور  بهره راندمان،
 مصرف يدرصد ٣٠ کاهش با همراه شده کنترل ياريآب  کم
 يور  بهره و راندمان محصول، تيفيک شيافزا باعث زين آب
 و روبلز د.شو  يم ديتول زانيم يکم کاهش بدون آب

 را اياسپان در مويل درختان ياريآب آب )٢٠١٦( همکاران
 و دادند انجام اهيگ دسترس در رطوبت درصد ٨٠ براساس

 يا  قطره يبرا را ياپيپ سال دو در آب يور  بهره زانيم
 يبرا ومترمکعب  بر لوگرميک ٢/١١ و ١٠ يرسطحيز

 گزارش مترمکعب بر لوگرميک ١٠ و ٩/٧ يسطح يا  قطره
 روش دو يقيتحق در )٢٠١٧( همکاران و نزيمارت .کردند

 اياسپان مرکبات در را يرسطحيز و يسطح يا  قطره ياريآب
 يا  قطره ياريآب که دادند گزارش و داده قرار يبررس مورد

- ١٤ زانيم به آب مصرف در ييجو  صرفه باعث يرسطحيز
 شود.  يم يسطح يا  قطره روش به نسبت درصد ٥/١١

 خصوص در يا  مطالعه انجام با )٢٠١٠( همکاران و ايگارس
 شده کنترل ياريآب  کم که دنديرس جهينت نيا به ياريآب  کم

 بالغ مرکبات در )يگلده ةدور در ياريآب  کم عمالا (عدم
مترمکعب  ١٠٠٠ مقدار به آب مصرف در ييجو  صرفه سبب

 درصد ٢٤ زانيم به آب مصرف ييکارا شيافزا و هکتار در
 عملکرد زانيم که يدرحال شود،  يم کامل ياريآب به نسبت
 همکاران و ياالتمان ابد.ي  يم کاهش درصد ١٠- ١٢ فقط

 يوهايسنار )٢٠٢٢( همکاران و ينياسالم و )٢٠٢٠(
 قرار يبررس مورد مراکش در را مرکبات ياريآب کم مختلف
 ةجينت شهير يبخش ياريآب که داد نشان جينتا دادند.
 ازين درصد ٥٠ و ٧٥ زانيم به ياريآب اورد.ين بار به يمطلوب

 قند زانيم البته شد؛ عملکرد کاهش باعث زين اهيگ يآب
 يوهايسنار ةهم در افت.ي شيافزا تهيدياس و وهيم

 همکاران و پارا افت.ي شيافزا آب يور  بهره ،ياريآب  کم
 طيشرا در که دنديرس جهينت نيا به اياسپان در )٢٠٢١(

 شيافزا ،ياريآب دور و ياريآب آب مقدار خاک، بافت ثابت
 اول، سال در جز يا  قطره ياريآب در ها چکان  قطره تعداد

 موترشيل درختان محصول عملکرد بر يدار  يمعن ريثأت
 درختان يبرا )٢٠٢١( مورگان و دويهام است. نداشته
 ياريآب اند، شده کاشته متراکم صورت به که يجوان مرکبات

 مختلف يها  جنبه از را کامل يآب ازين درصد ٨١ زانيم به
  اند.  دانسته ثرؤم و ديمف

 تاکنون که دهد  يم نشان گذشته قاتيتحق يبررس
 تيريمد و ياريآب آب زانيم درخصوص ياندک قاتيتحق
 و يريگ  اندازه نيبنابرا ؛است گرفته انجام موترشيل ياريآب

 موترشيل درختان آب يور  بهره و ياريآب آب حجم يبررس
 موترشيل ةدکننديتول استان نيتر مهم که فارس استان در
 و محققان ران،يگ ميتصم يبرا تواند  يم ،است کشور در

  باشد. ديمف اريبس مربوط کارشناسان
  

  ها روش و مواد
 توسط شده  داده آب زانيم و يور  بهره پروژه، نيا در

 ةارائ بدون کسال،ي طول در موترشيل ديتول يبرا باغداران
 شد. يريگ  اندازه باغداران به يکارشناس اي يفن يها  هيتوص
 ريز سطح نظر از برتر شهرستان هفت قيتحق انجام محل
 جهرم، ن،يروکارزيق شامل فارس استان در موترشيل کشت
 مناطق نيا مياقل بود. مهر و فراشبند کازرون، الر، داراب،

 خشک مهين معتدل، فراخشک معتدل، فراخشک بيترت هب
 سرد خشک مهين سرد، فراخشک معتدل، فراخشک معتدل،

 مجموعاً و باغ ١٠ شهرستان هر در .است گرم فراخشک و
 يها  باغ شد. انتخاب شيپا و يبردار  داده يبرا باغ ٧٠

 يها  سازمان کارشناسان کمک با ها  شهرستان در موردنظر
 شدند. انتخاب و ييشناسا ها،  استان يکشاورز جهاد
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 که شدند انتخاب يا  گونه به مطالعه مورد موترشيل يها  باغ
 و رقم خاک، بافت ،ياريآب روش ازجمله مختلف عوامل

 در منتخب يها  باغ دهند. پوشش را ياريآب آب تيفيک
 و شيپا مورد ياريآب نظر از )١٤٠٠-١٣٩٩( کسالي طول
 در محصول عملکرد گرفت. قرار يبردار  ادداشتي و يابيارز
 ها  ليوتحل هيتجز در ها آن نيانگيم از و اخذ يمتوال سال سه

 ياريآب ةسامان به مجهز يهمگ يانتخاب باغات شد. استفاده
 ةليوس به يآب منبع از يخروج يدب مقدار بودند. يا قطره
 سه منتخب يها  باغ از کدام هر در شده يواسنج کنتور
 آب يدب نييتع از پس .شد يريگ  اندازه سال در مرتبه
 (زمان باغ ياريآب ةبرنام قيدق شيپا با باغ به يورود

 ةدور طول در ياريآب دفعات تعداد ،ياريآب دور ،ياريآب
 محصول، رکشتيز سطح يريگ  اندازه نيهمچن و رشد)
 يها  باغ از کدام هر در موترشيل درختان يمصرف آب حجم

 راتييتغ احتمال به توجه با .شد يريگ  اندازه منتخب
 زانيم نيانگيم مختلف، يها سال در محصول عملکرد
 با گرفت. قرار عمل مالک رياخ سال ٣ حداقل در عملکرد
 زانيم فصل، طول در ياريآب کل زمان مدت در يدب ضرب
 يموارد ها  باغ از کدام هر در آمد. دست به ياريآب آب حجم

 آب و خاک يکيالکتر تيهدا ها،  باغ خاک بافت رينظ
 شده  يريگ  اندازه يپارامترها شد. يريگ  اندازه زين ...و ياريآب

 يها  باغ از کدام هر در موترشيل محصول به مربوط
 ،ياريآب يها نوبت تعداد باغ، به يورود يدب (شامل منتخب

 خاک، و آب يشور کسال،ي طول در يمصرف آب زانيم
 در محصول عملکرد محصول، ديتول زانيم خاک، بافت
  بود. سطح واحد
 از استفاده با منطقه هر در مويل درخت عرقت- ريتبخ مقدار
 ياجرا ةمنطق به ستگاهيا نيتر کينزد يهواشناس يها  داده
 با قيتحق انجام سال و رياخ ةسال ١٠ ةدور در طرح

 ازين ريمقاد .شد محاسبه ثيمانت پنمن روش از استفاده
 با .شد اخذ زين آب يمل سند از موترشيل خالص يآب

 ياريآب ةسامان يبرا درصد ٩٠ راندمان درنظرگرفتن
 ناخالص يآب ازين )،١٣٩٥ همکاران، و ي(عباس يا قطره
 ياريآب آب حجم با يت آزمون توسط و آمد دست به باغات
 حجم عملکرد، راتييتغ يبررس يبرا .شد سهيمقا باغات
 در موترشيل ديتول در آب يور بهره شاخص و ياريآب آب

 .شد استفاده انسيوار ليتحل از نظر مورد  يها شهرستان
 محصول عملکرد مقدار نسبت از آب يور بهره شاخص

 در (مترمکعب ياريآب آب حجم به هکتار) در لوگرمي(ک
  آمد: دست به ريز ةمعادل از هکتار)

)١(    =      

 مويل ديتول در ياريآب آب يور بهره =WP آن: در که
 رشد)، فصل طول در ياريآب آب مترمکعب بر لوگرمي(ک

CY= سال)، در هکتار در لوگرمي(ک مويل عملکرد CW= 
 در هکتار در (مترمکعب مويل ديتول در ياريآب آب حجم
 در کل آب يور  بهره شاخص برآورد يبرا .است سال)
 ياريآب آب حجم به زين ثرؤم بارش )،١( ةمعادل کسر مخرج
 حفاظت سيسرو روش به زين ثرؤم بارش زانيم .شد اضافه
 برآورد )٣( و )٢( معادالت از کايآمر يکشاورز ةادار خاک
 به باران و ثرؤم باران بيترت هب R و Re معادله نيا در .شد
=    .است متر يليم  (     .   )          R<250 mm                        )٢(  

Re=125+0.1R            R>250 mm                         )٣(  
 متوسط شامل منتخب مناطق يهواشناس اطالعات از

 درصد هوا، حداقل و حداکثر حرارت درجه ريمقاد ةروزان
 ارتفاع در باد سرعت هوا، حداقل و حداکثر ينسب رطوبت

 در يآفتاب ساعات تعداد و ثانيه) بر (متر يمتر ١٠
-تبخير برآورد يبرا ساله ١٠ يآمار ةدور کي در روز شبانه
 مرجع اهيگ تعرق-تبخير برآورد .شد استفاده مرجع تعرق

(ETo) افزار نرم از استفاده با  ETo-Calculator مناطق در 
 عمق سپس گرفت. صورت فائو ثيمانت پنمن روش به

 مناطق در (ETc) موترشيل درخت ليپتانس تعرق-ريتبخ
  .شد برآورد )٤( ةمعادل از استفاده با منتخب

)٤(  ETc = Kc × ETo  
 براساس رشد مرحله هر يبرا (Kc) ياهيگ بيضر ريمقاد

 در يمهندس اتيتجرب اي منطقه در يپژوهش يها افتهي
 و (آلن شد انتخاب ٥٦ فائو يةنشر پيشنهاد با قيتلف

  ).١٩٩٨ همکاران،
  

  بحث و نتايج
 باغات ةسال سه عملکرد نيانگيم و يکل مشخصات ١ جدول

 و حداکثر حداقل، دهد. يم نشان را يانتخاب موترشيل
 ٣/٢ و ٥/١١ ،٤/٠ بيترت  به يانتخاب باغات مساحت نيانگيم

 بر تريل ٥/٧ باغات به يورود آب يدب نيانگيم بود. هکتار
 متوسط بود. سال ٧ باغات درختان سن نيانگيم و هيثان

 ٨/٣ و ٥/١ بيترت به يانتخاب باغات خاک و آب يشور
 نيانگيم و نيشتريب ن،يکمتر بود. متر بر منسيز يدس

 هکتار در تن ٥/١٨ و ٣١ ،١١ بيترت به باغات عملکرد
   آمد. دست به
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  ١٤٠٠- ١٣٩٩ يزراع سال در يبررس مورد موترشيل باغات عملکرد و يکل مشخصات -١ جدول

  پارامتر  منطقه
  يدب

  ه)يثان بر تري(ل
  آب يشور

  متر) بر منسيز ي(دس
  خاک يشور

  متر) بر منسيز ي(دس
  باغ مساحت

  (هکتار)
  باغ درختان سن

  (سال)
  محصول عملکرد

  هکتار) در ن(تُ

  نيروکارزيق
 19/0 5 0/5 1/8 1/1 4/6  حداقل
 31/0 15 2/5 2/3 1/7 8/1  حداکثر

 25/3 9 1/5 2/1 1/5 6/3  نيانگيم

  جهرم
 15/0 4 0/4 1/1 0/8 2/0  حداقل
 28/5 13 3/0 3/1 2/7 12/3  حداکثر

 21/5 6 1/5 2/4 1/8 7/3  نيانگيم

 داراب
 17/3 4 1/2 2/1 0/7 5/6  حداقل
 27/0 12 6/0 5/6 1/0 12/0  حداکثر

 23/2 8 2/7 3/8 0/8 8/2  نيانگيم

  الر
 11/0 4 0/5 0/9 0/5 6/0  حداقل
 24/4 8 5/8 5/6 1/8 40/0  حداکثر

 15/1 6 2/2 3/4 1/0 16/1  نيانگيم

  کازرون
 11/0 4 1/0 2/5 1/2 1/3  حداقل
 30/0 15 2/5 4/7 1/3 25/0  حداکثر

 15/7 6 1/8 4/0 1/3 7/3  نيانگيم

  فراشبند
 11/0 4 1/0 2/5 1/4 4/0  حداقل
 27/5 10 4/8 6/1 3/0 9/0  حداکثر

 17/2 7 2/4 4/3 2/0 6/5  نيانگيم

  مهر
 11/0 4 0/4 3/2 0/5 2/0  حداقل
 15/3 20 11/5 6/6 4/2 9/0  حداکثر

 12/8 7 3/7 4/5 1/9 4/6  نيانگيم
 18/5 7 2/3 3/8 1/5 7/5  نيانگيم  باغات کل

          
 يها شاخص ريمقاد نيشتريب و نيکمتر ٢ جدول در

 يبررس مورد مناطق در آب يور بهره و ياريآب با مرتبط
 نيانگيم يآمار ةسيمقا جينتا ٣ جدول است. شده آورده
 موترشيل آب يور بهره و عملکرد ،ياريآب آب حجم ريمقاد
 دشو يم مالحظه دهد. يم نشان يبررس مورد مناطق در را
 مورد باغات کل در ياريآب دفعات تعداد نيانگيم که

 طول در متوسط طور هب يعني است. بوده مرتبه ١٣٦ يبررس
 تمام البته است. بوده روز ٣ از کمتر ياريآب دور کسال،ي

 ياريآب ةسامان به مجهز قيتحق نيا در يانتخاب باغات
 ياريآب يسطح صورت به که يموترشيل باغ و بودند يا قطره
 ياريآب دفعات تعداد نيشتريب و نيکمتر .نشد افتي ،شود
 يها شهرستان به مربوط ،يشهرستان نيانگيم لحاظ از

 البته ؛بود دفعه ١٧٠ و ١١٤ بيترت به فراشبند و داراب
 در دفعه ٢٧٠ حداکثر و ٨٦ حداقل که داشت وجود يباغات

 سال، گرم فصول در که يطور هب شدند، يم ياريآب کسالي
   شد. يم انجام ياريآب روز هر

 به مربوط عملکرد نيکمتر و نيشتريب ،٣ جدول براساس
 ٨/١٢( مهر و هکتار) در نتُ ٣/٢٥( نيروکارزيق شهرستان

 ن،يروکارزيق يها شهرستان عملکرد بود. هکتار) در نتُ
 درصد ٥ سطح در يدار يمعن تفاوت داراب و جهرم

 از زين مهر و فراشبند کازرون، الر، يها شهرستان نداشتند.
 يدار يمعن تفاوت و گرفتند قرار گروه کي در يآمار نظر
  نداشتند. باهم
 حدود از ياريآب آب حجم زانيم ،يانتخاب باغات نيب در

 دست به سال در هکتار در مترمکعب ٢١٠٠٠ تا ٦٠٠٠
 در مترمکعب ١٣٣٧٦ ياريآب آب حجم کل نيانگيم آمد.

 نيشتريب و نيکمتر ،يشهرستان نيانگيم نظر از بود. هکتار
 يها شهرستان به مربوط بيترت به ياريآب آب حجم زانيم

 هکتار در مترمکعب ١٦٤٣٣ و ١٠٠٣٠ با داراب و جهرم
 الر، داراب، يها شهرستان در ياريآب آب حجم بود. سال در

 تفاوت درصد ٥ سطح در يآمار نظر از فراشبند و کازرون
 در ياريآب آب حجم تفاوت نداشتند. دار يمعن

 جينتا نبود. دار يمعن زين نيروکارزيق جهرم، يها شهرستان
 موترشيل باغات ياريآب آب حجم درخصوص آمده دست به
 و احمدپور توسط شده گزارش جينتا با قيتحق نيا در
  دارد. يهمخوان )١٣٩٦( يمانيسل

 



  فارسدر استان  موترشيآب باغات ل يور و بهره يحجم آب کاربرد نييتع                                                                                             ٣٢

 ١٤٠٠- ١٣٩٩ يزراع سال در منطقه براساس موترشيل باغات آب يور بهره و ياريآب آب حجم يپارامترها -٢ جدول

  آبياري تعداد  پارامتر  منطقه
 بلندمدت کل آب وري بهره يکساله کل آب وري بهره  آبياري آب وري بهره    کاربردي آب حجم  آبياري آب حجم

  مترمکعب) بر (کيلوگرم    هکتار) در (مترمکعب
 1/17 1/28 1/36  7013 6060 87  حداقل  قيروکارزين

 3/04 3/64 4/21  15839 14887 173  حداکثر
 1/87 2/10 2/30  12797 11844 125  ميانگين

 0/98 1/07 1/12  8238 7500 86  حداقل  جهرم
 2/54 2/93 3/21  14888 14150 173  حداکثر
 1/84 2/08 2/24  10768 10030 119  ميانگين

 0/89 0/95 0/99  12815 12096 91  حداقل داراب
 1/53 1/68 1/78  21685 20966 135  حداکثر
 1/28 1/38 1/45  17152 16433 114  ميانگين

 0/73 0/79 0/80  13568 13306 135  حداقل  الر
 1/17 1/25 1/27  19527 19265 160  حداکثر
 0/84 0/91 0/93  16100 15838 149  ميانگين

 0/61 0/62 0/72  17435 14872 90  حداقل  کازرون
 1/71 1/72 2/02  22392 19829 135  حداکثر
 0/84 0/85 0/98  18799 16236 105  ميانگين

 0/62 0/65 0/71  11149 9720 135  حداقل  فراشبند
 2/33 2/47 2/83  18925 17496 270  حداکثر
 1/16 1/22 1/36  15014 13585 170  ميانگين

 0/63 0/67 0/69  10938 10498 90  حداقل  مهر
 1/10 1/21 1/26  18584 18144 270  حداکثر
 0/86 0/94 0/97  13938 13498 159  ميانگين

 1/28 1/40 1/52  14407 13376 136  ميانگين  باغات کل
 

  يبررس مورد مناطق در موترشيل باغات آب يور بهره و عملکرد ،ياريآب آب حجم نيانگيم ةسيمقا جينتا - ٣ جدول

  شهرستان
  بلندمدت کل آب وري بهره  يکساله کل آب وري بهره  آبياري آب وري بهره    عملکرد  کاربردي آب حجم  آبياري آب حجم

  مترمکعب) بر (کيلوگرم    هکتار) در (تُن  هکتار) در (مترمکعب
٣/٢٥ de ١٢٧٩٧ cd ١١٨٤٤  قيروکارزين  a   ٣٠/٢  a ١٠/٢  a ٨٧/١  a 

٥/٢١ e ١٠٧٦٨ d ١٠٠٣٠  جهرم  ab   ٢٤/٢  a ٠٨/٢  a ٨٤/١  a 

٢/٢٣ ab ١٧١٥٢ a ١٦٤٣٣  داراب  a   ٤٥/١  b ٣٩/١  b ٢٩/١  b 

١/١٥ abc ١٦١٠٠ ab ١٥٨٣٨  الر  c   ٩٣/٠  b ٩٢/٠  b ٨٤/٠  b 

٧/١٥ a ١٨٧٩٩ ab ١٦٢٣٦  کازرون  c   ٩٨/٠  b ٨٤/٠  b ٨٤/٠  b 

٢/١٧ bcd ١٥٠١٤ abc ١٣٥٨٥  فراشبند  bc   ٣٦/١  b ٢٢/١  b ١٦/١  b 

٨/١٢ cd ١٣٩٣٨ bc ١٣٤٩٨  مهر  c   ٩٧/٠  b ٩٤/٠  b ٨٧/٠  b 

٥/١٨ ١٤٤٠٧ ١٣٣٧٦  کل ميانگين    ٥٢/١  ٤٠/١  ٢٨/١  
                

 بارندگي ميزان آن در که کاربردي آب حجم کل ميانگين
 ١٤٤٠٧ است شده اضافه آبياري آب حجم به نيز مؤثر

 تغييرات دامنة شد. برآورد سال در هکتار در مترمکعب
 ٢٢٠٠٠ تا ٧٠٠٠ حدود از باغات در کاربردي آب حجم

 گفت توان مي بنابراين بود؛ متغير هکتار در مترمکعب
 حدود متوسط طور به تحقيق انجام سال در بارندگي کمک
 از است. بوده هکتار در مترمکعب ١٠٠٠ يا متر ميلي ١٠٠
 مقدار کمترين و بيشترين کاربردي، آب حجم لحاظ

 با جهرم و کازرون هاي شهرستان به متعلق ترتيب به
 که بود هکتار در مترمکعب ١٠٧٦٨ و ١٨٧٩٩

 فراشبند گروه، يک در الر و داراب کازرون، هاي شهرستان
 جهرم و قيروکارزين هاي شهرستان و گروه يک در مهر و

   گرفتند. قرار گروه يک در نيز
 مقادير بين انتخابي باغات در آبياري آب وري بهره ميزان
 متوسط طور به و مترمکعب بر کيلوگرم ٢١/٣ تا ٦٩/٠
 ميانگين لحاظ از بود. مترمکعب بر کيلوگرم ٥٢/١

 متعلق آبياري آب وري بهره بيشترين و کمترين اي، منطقه
 ٣٠/٢ و ٩٣/٠ ترتيب به قيروکارزين و الر هاي شهرستان به

 کل آب وري بهره ميانگين بود. مترمکعب بر کيلوگرم
 و ٤٠/١ ترتيب به انتخابي باغات کل در بلندمدت و يکساله
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 کمتربودن آمد. دست بهمترمکعب  بر کيلوگرم ٢٨/١
 (يکساله)، مدت کوتاه به نسبت بلندمدت کل آب وري بهره
 به نسبت تحقيق انجامِ سال در بارندگي کاهش دليل به

 آب وري بهره نظر از است. بوده بلندمدت بارندگي ميانگين
 و گروه يک در جهرم و قيروکارزين هاي شهرستان آبياري،

 درخصوص گرفتند. قرار گروه يک در ديگر شهرستان پنج
 نيز بلندمدت کل آب وري بهره و يکساله کل آب وري بهره
 آب وري بهره بندي گروه با مشابه ها شهرستان بندي گروه

 کشاورزي آب وري بهره سند نامة تفاهم در بود. آبياري
 عملکرد متوسط بايستي که شده آورده )١٣٩٧ نام، (بي

 سال در هکتار در تُن ٥/١٨  از کشور در ليموترش باغات
 برسد؛ ١٤٠٠ سال در هکتار در تُن ٥/٢٠ به ١٣٩٥
 تحقيق در برآوردشده عملکرد که شود مي مالحظه بنابراين
 عملکرد افزايش و بوده ١٣٩٥ سال عملکرد حد در حاضر
 اين در است. نشده محقق ١٤٠٠ سال براي شده تکليف
 محدودة در آب وري بهره ميزان که شده قيد نامه تفاهم
 بر کيلوگرم ١٨/٢ به ٢٤/١ از بايستي ذکرشده زماني

 ميانگين که داده نشان تحقيق اين نتايج برسد. مترمکعب
 رقم از مترمکعب) بر کيلوگرم ٥٢/١( آبياري آب وري بهره
 به اما بوده، بيشتر ١٣٩٥ سال براي شده گرفته نظر در
 در البته است. نرسيده ١٤٠٠ سال در نظر مورد رقم

 از آبياري آب وري بهره قيروکارزين و جهرم هاي شهرستان

 در و شده بيشتر ١٤٠٠ سال براي شده گرفته نظر در حد
  است. بوده کمتر ها شهرستان ساير

 مناطق در ثرؤم يبارندگ و خالص يآب ازين ريمقاد ٤ جدول
 خالص يآب ازين کل نيانگيم دهد. يم نشان را يبررس مورد
 و ساله کي ثيمانت پنمن آب، يمل سند يويسنار سه در

 ١٠٥٣ و ١٢٠٠ ،٩٣٣ بيترت به بلندمدت ثيمانت پنمن
 نشان را مقدار نيکمتر آب يمل سند که بود متر يليم
 در استفاده مورد اطالعات نکهيا به توجه با البته دهد. يم

 به نسبت که رفتيپذ توان  يم است، يميقد ،آب يمل سند
 نيا در که بلندمدت و کسالهي ثيمانت پنمن يوهايسنار
 در و دارد يکمتر دقت ،گرفته قرار استفاده مورد قيتحق
 قرار استفاده مورد ميمستق طور به ها ليوتحل هيتجز

 خالص يآب ازين شتربودنيب ليدال از يکي است. نگرفته
 به نسبت پروژه انجام سال در يبارندگ کمتربودن ساله، کي

 سال در ثرؤم يبارندگ که دشو يم مالحظه بود. بلندمدت
 نيانگيم از کمتر متر يليم ١٠٠ حدود پروژه انجام

 يبارندگ مقدار که دهد يم نشان موضوع نيا بود. بلندمدت
 يآب ازين يبررس در يستيبا که است يمهم پارامتر ثرؤم

 خالص يآب ازين نيشتريب و نيکمتر رد.يگ قرار توجه مورد
 با نيروکارزيق و مهر يها شهرستان به مربوط بيترت به

 زانيم نيشتريب و نيکمتر بود. متر يليم ١٠٩٣ و ١٤٦٢
 الر به مربوط بيترت به قيتحق انجام سال در ثرؤم يبارندگ

  بود. متر) يليم ٢٥٦( کازرون و متر) يليم ٢٦(
  

  مطالعه مورد مناطق در موترشيل خالص يآب ازين و يبارندگ ريمقاد - ٤ جدول

  شهرستان
  متر) يلي(م خالص يآب ازين متر) يلي(م ثرؤم يبارندگ
  ساله ده ثيمانت پنمن  ساله کي ثيمانت پنمن  يمل سند  ساله کي  بلندمدت

 ٨٠٠ ١٠٩٢ ٩٧١  ٩٥  ٢٣٢  نيروکارزيق
 ٨٢٩ ١١١٣ ٩١٤  ٧٤  ٢٠٣  جهرم
 ١١٤٣ ١١٤٧ ١٠٠٥  ٧٢  ٢٠٠  داراب
 ١١٧٧ ١١٩٣ ١٠٢١  ٢٦  ١٦٧  الر

 ١٠٢٩ ١١١٠ ٧٩٨  ٢٥٦  ٢٧٢  کازرون
 ١١٢٦ ١٢٨٠ ٧٩٨  ١٤٣  ٢١٠  فراشبند
 ١٢٦٦ ١٤٦٢ ١٠٢١  ٤٤  ١٥٩  مهر

 ١٠٥٣ ١٢٠٠ ٩٣٣  ١٠١  ٢٠٦  نيانگيم
            

 باغات به شده ياريآب آب حجم ايآ نکهيا صيتشخ منظور به
 ازين با ريمقاد نيا بود الزم نه، اي بوده اندازه به موترشيل
 شد. يم سهيمقا منطقه هر در موترشيل باغات ناخالص يآب

 با ياريآب آب حجم ةسيمقا يآمار يبررس جينتا ٥ جدول
 را مختلف مناطق در ناخالص يآب ازين مختلف يوهايسنار
 در نمونه عنوان هب که دشو يم مالحظه دهد. يم نشان

 زانيم به شده ياريآب آب حجم ن،يروکارزيق شهرستان
 انجام سال در ناخالص يآب ازين از هکتار در مترمکعب ٢٨٦

 ٥ سطح در يآمار نظر از تفاوت نيا که بوده کمتر پروژه
 ٢٩٥٣ ،ياريآب آب حجم اما ؛نشد دار يمعن درصد

 بلندمدت ناخالص يآب ازين از شتريب هکتار در مترمکعب
 تفاوت شد. دار يمعن درصد ٥ سطح در تفاوت نيا که بود

 سند از آمده دست به ناخالص يآب ازين با ياريآب آب حجم
 از زين تفاوت نيا که بود هکتار در مترمکعب ١٠٥٦ يمل

 شهرستان در نشد. دار يمعن درصد ٥ سطح در يآمار نظر
 در مترمکعب ٢٣٣٩ زانيم به ياريآب آب حجم ،جهرم
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 ١ سطح در و کمتر ساله کي ناخالص يآب ازين از هکتار
 ياريآب آب حجم داراب شهرستان در بود. دار يمعن درصد
 يآب ازين از شتريب هکتار در مترمکعب ٣٧٠٠ حدود

 نظر از تفاوت نيا که بود بلندمدت و ساله کي ناخالص
 الر شهرستان در شد. دار يمعن درصد ٦ سطح در يآمار

 در مترمکعب ٢٥٠٠ از شيب شده ياريآب آب حجم زين
 بود، بلندمدت و ساله کي ناخالص يآب ازين از شتريب هکتار

 در نشد. دار يمعن درصد ١ سطح در ها تفاوت نيا اما
 ٤٨٠٠ و ٣٩٠٠ حدود ياريآب آب حجم کازرون شهرستان
 و ساله کي ناخالص يآب ازين از شتريب هکتار در مترمکعب
 ١ سطح در يآمار نظر از ها تفاوت نيا که بود بلندمدت

 حجم تفاوت فراشبند شهرستان در شد. دار يمعن درصد
 بلندمدت و ساله کي ناخالص يآب ازين با ياريآب آب
 به ياريآب آب حجم ،مهر شهرستان در نشد. دار يمعن
 ناخالص يآب ازين از کمتر هکتار در مترمکعب ٣٣٧١ زانيم
 درصد ١ سطح در تفاوت نيا که بود پروژه انجام سال در
 باغات ةهم درنظرگرفتن با يطورکل هب بود. دار يمعن

 با و بلندمدت ساله، کي ناخالص يآب ازين نيانگيم ،يانتخاب
 ١٠٤٣٠ و ١١٦٤٠ ،١٣٦٣٠ بيترت هب يمل سند از استفاده

 ازين با ياريآب آب حجم ةسيمقا بود. هکتار در مترمکعب
 ازين با ياريآب آب حجم تفاوت که داد نشان ناخالص يآب
 از که بود هکتار در مترمکعب ٢٥٥ کسالهي ناخالص يآب

 زانيم به ياريآب آب حجم اما ؛نبود دار يمعن يآمار نظر
 ناخالص يآب ازين از شتريب هکتار در مترمکعب ١٧٣٥

 دار يمعن درصد ١ سطح در يآمار نظر از که بود بلندمدت
 مترمکعب ٢٩٤٩ زانيم به ياريآب آب حجم نيهمچن بود.
 که بود آب يسندمل از ناخالص يآب ازين از شتريب هکتار در
 دار يمعن درصد ١ سطح در يآمار نظر از زين تفاوت نيا

 ازين با ياريآب آب حجم تفاوت دارنشدن يمعن علت شد.
 يبارندگ زانيم کاهش به توان يم را ساله کي ناخالص يآب
 باغات يآب ازين شيافزا جهيدرنت و پروژه انجام سال در

 پروژه، انجام سال در يبارندگ زانيم چون ؛دانست مربوط
  بلندمدت بود. يبارندگ زانيم از کمتر نقاط شتريب در

  

  ١٤٠٠- ١٣٩٩ يزراع سال در يبررس مورد مناطق در موترشيل باغات ناخالص يآب ازين و ياريآب آب تفاوت يبررس جينتا - ٥ جدول
 يدار يمعن سطح t مقدار  يبحران  t  تفاوت نيانگيم  پارامتر  منطقه

  نيروکارزيق
  ٧٨٨/٠ ٢٨/٠  ٣١/٢  -٢٨٦  ساله کي ثيمانت پنمن-ياريآب آب
  ٠٢١/٠ ٨٧/٢  ٣١/٢  ٢٩٥٣  ساله ده ثيمانت پنمن-ياريآب آب

  ٣٣٥/٠ ٠٣/١  ٣١/٢  ١٠٥٦  يمل سند-ياريآب آب

  جهرم
  ٠٠٢/٠ ٩٢/٣  ٢٠/٢  -٢٣٣٩  ساله کي ثيمانت پنمن-ياريآب آب
  ١٩٩/٠ ٣٧/١  ٢٠/٢  ٨١٦  ساله ده ثيمانت پنمن-ياريآب آب

  ٨٣٨/٠ ٢١/٠  ٢٠/٢  - ١٢٥  يمل سند-ياريآب آب

  داراب
  ٠٦٢/٠ ٥٧/٢  ٧٨/٢  ٣٦٨٧  ساله کي ثيمانت پنمن-ياريآب آب
  ٠٦٠/٠ ٦٠/٢  ٧٨/٢  ٣٧٢٩  ساله ده ثيمانت پنمن-ياريآب آب

  ٠٢١/٠ ٦٧/٣  ٧٨/٢  ٥٢٦٧  يمل سند-ياريآب آب

  الر
 ١٣٨/٠ ٠١/٢  ١٨/٣  ٢٥٨٥  ساله کي ثيمانت پنمن-ياريآب آب
  ١٢١/٠  ١٥/٢  ١٨/٣  ٢٧٦٥  ساله ده ثيمانت پنمن-ياريآب آب

  ٠٤٠/٠ ٤٩/٣  ١٨/٣  ٤٤٩٣  يمل سند-ياريآب آب

 کازرون
  ٠٠٠/٠ ٢٧/٧  ٣١/٢  ٣٩٠٢  ساله کي ثيمانت پنمن-ياريآب آب
  ٠٠٠/٠ ٩٥/٨  ٣١/٢  ٤٨٠٢  ساله ده ثيمانت پنمن-ياريآب آب

  ٠٠٠/٠ ٧٣/١٣  ٣١/٢  ٧٣٦٩  يمل سند-ياريآب آب

 فراشبند
  ٥٣٥/٠ ١١/١  ٤٥/٢  -٦٣٧  ساله کي ثيمانت پنمن-ياريآب آب
  ٣١٠/٠ ٦٥/٠  ٤٥/٢  ١٠٤٧  ساله ده ثيمانت پنمن-ياريآب آب

  ٠٠٣/٠ ٨٧/٤  ٤٥/٢  ٤٧١٨  يمل سند-ياريآب آب

 مهر
  ٠٠١/٠ ١٢/٤  ١٨/٢  -٣٣٧١  ساله کي ثيمانت پنمن-ياريآب آب
  ١٧٧/٠ ٤٣/١  ١٨/٢  -١١٠٩  ساله ده ثيمانت پنمن-ياريآب آب

  ٠٣٦/٠ ٣٥/٢  ١٨/٢  ١٧١٨  يمل سند-ياريآب آب

  ها شهرستان مجموع
  ٥٩٩/٠  ٥٣/٠  ٠٠/٢  - ٢٥٥  ساله کي ثيمانت پنمن-ياريآب آب
  ٠٠٠/٠  ٢٢/٤  ٠٠/٢  ١٧٣٥  ساله ده ثيمانت پنمن-ياريآب آب

  ٠٠٠/٠  ٤٠/٦  ٠٠/٢  ٢٩٤٩  يمل سند-ياريآب آب
           

 درختان، سن شامل مختلفي عوامل تأثير تحقيق اين در
 منطقه، اقليم نوع خاک، عصارة شوري آبياري، آب شوري

 نظر از کشاورزان نوع و کشاورزان سواد سطح خاک، بافت
 آب حجم محصول، عملکرد بر پيشروبودن يا معمولي
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 ٦ جدول گرفت. قرار بررسي مورد آب وري بهره و آبياري
 جدول، اين با مطابق دهد. مي نشان را ها بررسي اين نتايج

 ٦ از بيشتر سن با درختان در محصول عملکرد ميانگين
 درختان در و هکتار در تُن ٢٠ متوسط طور به سال
 درختان در بود. هکتار در تُن ١٧ متوسط طور به تر سن کم
 ١١٧٠٠ آبياري آب حجم متوسط بيشتر، و ساله ١٠

 تر سن کم درختان در که درحالي بود، هکتار در مترمکعب

 بود. هکتار در مترمکعب ١٣٦٠٠ آبياري آب حجم ميانگين
 درخت سن افزايش با آبياري آب روي  بهره طورکلي به

 ٩/١ به کمتر، و ساله ٦ درختان در ٤/١ از و يافت افزايش
 سال ١٠ از تر مسن درختان در مترمکعب بر کيلوگرم

 از کشاورزان سواد سطح افزايش که داد نشان نتايج رسيد.
 در محسوسي تغييرات باعث باالتر، و ديپلم به ديپلم زير

  نشد. آب وري بهره و آبياري آب حجم عملکرد،
  

  موترشيل باغات آب يور بهره و ياريآب آب حجم عملکرد، بر مختلف عوامل ريثأت جينتا - ٦ جدول
 مترمکعب) بر لوگرمي(ک ياريآب آب يور بهره  هکتار) در ن(تُ عملکرد  هکتار) در (مترمکعب ياريآب آب حجم  محدوده  منطقه

  درختان سن
 ٤/١  ١٧  ١٣٥٠٠  سال ٦ از کمتر
 ٦/١  ٢٠  ١٣٧٠٠  سال ١٠ تا ٦

 ٩/١  ٢٠  ١١٧٠٠  سال ١٠ از شتريب

  سواد سطح
 ٤/١  ١٨  ١٣٠٠٠  پلميد از تر نييپا

 ٤/١  ١٩  ١٣٧٠٠  پلميد
 ٤/١  ١٩  ١٣٥٠٠  پلميد از باالتر

  آب يشور
 ٤/١  ٢٠  ١٤٦٠٠  متر بر منسيز يدس ١ از کمتر
 ٤/١  ١٩  ١٣٢٠٠  متر بر منسيز يدس ٢ تا ١

 ٢/١  ١٥  ١٢٢٠٠  متر بر منسيز يدس ٣ از شتريب

  خاک يشور
 ٩/١  ٢٢  ١٢٥٠٠  متر بر منسيز يدس ٣ از کمتر
  ٦/١  ١٩  ١٢٩٠٠  متر بر منسيز يدس ٤ تا ٣

 ٠/١  ١٥  ١٤٥٠٠  متر بر منسيز يدس ٤ از شتريب

 خاک بافت
 ٤/١  ٢١  ١٥٤٠٠  سبک
 ٠/٢  ٢٣  ١٢٥٠٠  متوسط

 ٢/١  ١٦  ١٣٧٠٠  نيسنگ

 مناطق مياقل
 ١/٢  ٢٣  ١٢١٠٠  معتدل خشک مهين

 ٠/١  ١٤  ١٤١٠٠  گرم خشک
 ١/١  ١٦  ١٤٦٠٠  سرد خشک مهين

 بردار بهره نوع
 ٦/١  ١٩  ١٢١٠٠  شرويپ

 ٤/١  ١٨  ١٤٠٠٠  يمعمول
         

 کاهش محصول عملکرد آبياري آب شوري افزايش با
 کمتر هاي شوري در هکتار در تُن ٢٠ از و يافت محسوسي

 در هکتار در تُن ١٥ به متر بر زيمنس دسي ١ از
 درنتيجه رسيد. متر بر زيمنس دسي ٣ از بيشتر هاي شوري
 هاي شوري در ٤/١ از و داشت کاهشي روند آب وري بهره
 بر کيلوگرم ٢/١ به متر بر زيمنس دسي ٣ از کمتر

 متر بر زيمنس دسي ٣ از بيشتر هاي شوري در مترمکعب
 ٤ از بيشتر به ٣ از کمتر از خاک شوري افزايش با رسيد.
 عملکرد و افزايش آبياري آب حجم متر، بر زيمنس دسي

 محسوسي کاهش نيز آب وري بهره درنتيجه يافت. کاهش
 اين رسيد.مترمکعب  بر کيلوگرم ٠/١ به ٩/١ از و داشت
  دارد. همخواني )١٣٩٦( شريف و سرحدي نتايج با نتايج
 عملکرد، بر محسوسي تأثير خاک بافت نوع داد نشان نتايج
 که اي گونه به داشت. آب وري بهره و آبياري آب حجم

 ميزان کمترين و آب وري بهره و عملکرد ميزان بيشترين
 در آن از پس و متوسط بافت با خاک در آبياري آب حجم
 آب حجم ميزان کمترين آمد. دست به سبک بافت با خاک
 باغات در آب وري بهره و عملکرد ميزان بيشترين و آبياري
 کمترين شد. مشاهده معتدل خشک نيمه اقليم در واقع

 باغات در آمد. دست به گرم خشک اقليم در عملکرد ميزان
 معمولي، کشاورزان به نسبت پيشرو کشاورزان به متعلق
 بيشتر آب وري بهره و عملکرد و کمتر آبياري آب حجم
  بود.

  
  گيري  نتيجه

 نيب در که داد نشان قيتحق نيا از آمده دست به يکل جينتا
 و ياريآب آب حجم کل نيانگيم ،يانتخاب موترشيل باغات
 مترمکعب ١٤٤٠٧ و ١٣٣٧٦ بيترت هب يکاربرد آب حجم



  فارسدر استان  موترشيآب باغات ل يور و بهره يحجم آب کاربرد نييتع                                                                                             ٣٦

 سال در يبارندگ کمک نيبنابرا ؛بود سال در هکتار در
 و ١٠٠٠ حدود متوسط طور هب بلندمدت در و قيتحق انجام
 ،يشهرستان نيانگيم نظر از بود. هکتار در مترمکعب ٢٠٠٠
 بيترت هب ياريآب آب حجم زانيم نيشتريب و نيکمتر
 و نيکمتر بود. داراب و جهرم يها شهرستان به مربوط

 الر يها شهرستان به متعلق ياريآب آب يور بهره نيشتريب
 يآب ازين با ياريآب آب حجم ةسيمقا بود. نيروکارزيق و

 داراب، مانند ها شهرستان يبعض در که داد نشان ناخالص
 مانند ها شهرستان يبعض در و اندازه از شيب ،کازرون و الر

 اما ،شده انجام ياريآب ازين مورد ةانداز از کمتر ،مهر و جهرم
 انجام سال در ياريآب آب حجم ،استان در نيانگيم طور هب

 بلندمدت در و ناخالص ازين از کمتر درصد ٢ حدود قيتحق
 شتربودنيب امر نيا ليدل است. بوده ازين از شتريب درصد ١٥

 بود. قيتحق انجام سال به نسبت بلندمدت يبارندگ
 يآب ازين اديز نسبتاً تفاوت به توجه با نيهمچن

 يآب ازين و ياريآب آب حجم با آب يمل سند از آمده دست به
 سند ،يانتخاب مناطق در رسد يم نظر به ساله، کي ناخالص

 يواقع ازين از کمتر را موترشيل باغات يآب ازين آب يمل
 و آب يور بهره بر عوامل ريسا ريثأت يبررس است. داده نشان
 موترشيل باغات سن شيافزا با که داد نشان آن ياجزا

 سواد سطح افت.ي شيافزا آب يور بهره و عملکرد زانيم
 ،نداشت آن ياجزا و آب يور بهره بر يچندان ريثأت باغداران

 تيريمد تحت باغات در آن ياجزا و آب يور بهره اما
 خشک مهين مياقل در که يباغات بود. بهتر شرويپ باغداران
 يور بهره يدارا ،بودند متوسط خاک بافت يدارا اي معتدل

 يشور با باغات بودند. طيشرا ريسا به نسبت يشتريب آب
 يکمتر آب يور بهره و عملکرد يدارا شتريب آب و خاک
 ةانيسال يبارندگ زانيم در تفاوت احتمال به توجه با بودند.
 مختلف مناطق در ياريآب شيب اي ياريآب کم نده،يآ سنوات

 و محصول ديتول بر آب و خاک يشور توجه قابل ريثأت و
 باغات ياريآب آب حجم شود يم هيتوص آب، يور بهره

 نييتع ييآبشو و يآب ازين قيدق ةمحاسب با استان موترشيل
 در ياريآب مقدار و زمان نيبهتر نييتع يبرا شود. عمالا و

 مورد باغات نيا ياريآب يزير برنامه است الزم نوبت هر
 رد.يگ قرار نمسئوال و باغداران توجه

  
   گزاري سپاس

 آموزش و قاتيتحق مرکز يها تيحما از مقاله سندگانينو
 و يفن قاتيتحق ةسسؤم و فارس يعيطب منابع و يکشاورز

 در فارس يکشاورز جهاد سازمان و يکشاورز يمهندس
  د.کنن  يم يقدردان و تشکر پژوهش نيا انجام
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