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  پژوهشي مقاله
  

  استان فارس ةدر سه منطق ازيآب مزارع پ يور  و بهره ياريحجم آب آب يريگ  اندازه
  

  ٣يعباسبرز يفرو  ٢ياکبر يمهد، *١اين شاهرخ يمحمدعل
  
  

  چکيده
  
آب  يور  و بهره ياريت آبيدرخصوص وضع ي. تاکنون اطالعات اندکاستدر استان فارس  يدياز محصوالت مهم تول يکياز يپ

مزرعه در سه شهرستان  ٣٠آب در  يور و بهره ي، آب کاربردياريزان عملکرد، آب آبي، مرو از ايناز منتشر شده است. يمزارع پ
 استفاده شد. يآمده از آزمون ت دست هج بينتا يآمار ةسيمقا يشد. برا يو بررس يريگ  استان فارس اندازهاز در يد پيتول ةعمد

دست  مترمکعب در هکتار به ۱۰۵۰۷و  ۱۴۸۸۸، ۱۵۸۴۸ب يترت از در سه شهرستان مورد نظر بهيپ يارين حجم آب آبيانگيم
راز و يدو شهرستان ش ياريتفاوت حجم آب آب مترمکعب در هکتار بود. ۱۳۸۸۰مزارع  يارين کل حجم آب آبيانگيآمد. م

گر يد ةشهرستان کازرون با هر دو منطق يارياما تفاوت حجم آب آب؛ دار نبود  يدرصد معن ۵در سطح  يدان از نظر آماريسپ
ز تفاوت دو شهرستان يعملکرد محصول ندار شد. از نظر  يدرصد معن ۱مترمکعب در هکتار بوده که در سطح  ۴۰۰۰شتر از يب

ن در هکتار کمتر از تُ ۱۶اما عملکرد شهرستان کازرون حدود  ؛دار نشد  ين در هکتار بود که معنک تُيدان کمتر از يراز و سپيش
در  ياريآب آب يور  . تفاوت بهرهشددار   يدرصد معن ۱ها در سطح  ن تفاوتيراز بود که ايدان و شيسپ يها عملکرد شهرستان
 يها  ناخالص نشان داد که سامانه ياز آبيبا ن ياريحجم آب آب ةسيمقا .نشددار   يدرصد معن ۵در سطح  يمناطق مورد بررس

اما در  ؛انجام شده بود ياريشتر آبيدرصد ب ۵طور متوسط  ناخالص داشته و به ياز آبين تطابق را با نيشتريب ،يا  قطره ياريآب
زان عملکرد در يناخالص داده شده بود. م ياز آبيدرصد آب کمتر از ن ۴۵و  ۱۷ب يترت به يو سطح يباران ياريمزارع تحت آب

 يور  بود. تفاوت بهره يا قطره ياريآب ةدرصد کمتر از عملکرد در مزارع تحت سامان ۲۸حدود  يسطح يارياز تحت آبيمزارع پ
  نبود. دار  يمعن يو سطح يا  قطره ياريآب يها  ن سامانهيب ياريآب آب
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  مقدمه
از محصوالت مهم در کشور و استان فارس است.  يکياز يپ

 ٤/٢ حدود ١٣٩٦-٩٧ يزراع سال در کشور در ازيپ ديتول
 متوسط و هکتار هزار ٧/٥٤ رکشتيز سطح با نتُ ونيليم

 ياصل يها  است. استان بوده هکتار در نتُ ٣/٤٤ عملکرد
 کرمان، جنوب هرمزگان، ند از:ا عبارت کشور در ازيپ ديتول

 ،يشمال خراسان زنجان، خوزستان، اصفهان، فارس،
- ١٣٩٦ ي. در سال زراعيرضو خراسان و يشرق جانيآذربا
از در استان فارس و درصد سطح ير کشت پيسطح ز، ٩٧

ب يترت د کشور بهياستان از کل سطح تولن ياز ايمحصول پ
د يدرصد تول ١١درصد بوده است.  ٩هکتار و  ٥٠٠٠حدود 

از در کشور متعلق به استان فارس است يمحصول پ
از مانند اکثر محصوالت يپ ).١٣٩٧همکاران،  و ياحمد(

 ياز دارايپ است.به کمبود آب حساس  يفيصو  يسبز
د به يف است و بايعمق و ظر ، کميسطح يا شهيستم ريس
در  يرطوبت کاف تا شود ياريعات با مقدار کم آبدف

کنواخت و يچون رطوبت  ؛رديها قرار گ دسترس جوانه
 .د استيار مفياز بسيرشد پ يرشد برا ةمداوم در طول دور

ش از يب ياريآب .سبک و متناوب دارد يارياز به آبين ،ازيپ
 ،نهيهز شيباعث افزاحد عالوه بر کاهش رشد محصول، 

ت يمصرف آب و کاهش خاص ييکاهش کاراآب، اتالف 
). ١٩٩٧ ،ياماگوچيو  ي(روباتزک شود يمحصول م يانباردار

، بافت خاک و ياريبه روش آب ،در پياز ياريزان آب آبيم
پياز به روش  ياريزان آب آبيدارد. م يم منطقه بستگياقل

در روش  ياريكه آب آب طوري كشت نيز وابسته است، به
كشت مستقيم بذر است  كشت نشائي معموالً كمتر از

 ) گزارش داد که آب١٣٩٣( يناصر ).٢٠٠٥ ،يفچي(کاداو
 نيب يشرق  جانيآذربا استان در ازياز پين مورد خالص

 يور  و ميانگين بهره هکتار در مترمکعب ٨٥٧٠-١٠١٠٠
 يريپ لوگرم بر مترمكعب بوده است.يک ١/٦ با آب آن برابر

ن مقدار عملکرد و يشتريب، شهرستان زهک ) در١٣٩٧(
 يرسطحيز يا قطره ياريآب ةاماندر س ياريآب آب يور بهره

لوگرم بر مترمکعب يک ۱۹/۵ن در هکتار و تُ ۴۲/۲۸ را
 يسطح ياريدر آبن عوامل ير ايمقادن يکمتر .کردن ييتع
لوگرم بر مترمکعب يک ۳۳/۲ ن در هکتار وتُ ۱۹ب يترت هو ب
. شده ياه توصيگ ياز آبيدرصد ن ۷۵زان يبه م ياريآبد. بو

 با کاهش آب که نشان دادند )٢٠٠٩( گدميسرهت و س
 ،رير از تشتک تبخيدرصد تبخ ٧٥ به ١٠٠ از ياريآب

اس يآ. ديرسن در هکتار تُ ٣٩ به ٥١ ازاز يعملکرد پ

عملکرد محصول  ،ازيپ ياريآب ) نشان داد که با کم٢٠١٩(
ن تُ ٤/٥٢و  ٢/٥٢ب به يترت سال بهافت و در دو يکاهش 

در هند نشان داد که  يا  ج مطالعهيد. نتايدر هکتار رس
ن در هکتار در روش تُ ٥/٣٥حداکثر عملکرد محصول 

 يسطح ياريبه آب مار نسبتين تيبود و ا يا  قطره ياريآب
 ييجو  درصد صرفه ٤٣ش عملکرد و يدرصد افزا ٢٩ حدوداً

 موگورو و همکاران ).٢٠٢٠ ،پاوارنگر و يدر آب داشت (د
ط بدون يدر شرا يوپياز در جنوب اتي)، عملکرد پ٢٠٢٠(

و  ٣/٢١ب يترت هب را درصد کاهش آب ۵۰و  يتنش آب
زان ين ميشتري. بکردندن در هکتار گزارش تُ ۹/۱۲

و  ياکبر لوگرم بر مترمکعب بود.يک ٤١/٢آب  يور  بهره
با  يسطح ياري)، نشان دادند که آب١٣٨٢همکاران (

با عملکرد  يبه روش باران هکتار نسبت ن درتُ ٩٠عملکرد 
آب در  يور داشت. تفاوت بهره يهکتار برتر ن درتُ ٦٦
دار نبود. در   يمعن يو باران يسطح ياريآب يها روش

 ياريدر آب ياريزان آب آبيم ،دوساله در هند يا مطالعه
 ياريسه با آبيمتر بود که در مقا يليم ٥٥٧ و ٦٠٣ يا قطره
زان عملکرد يدرصد کاهش داشت. م ٣٠ک به ينزد يسطح

 يو سطح يا قطره ياريآب يها از در روشيمحصول پ
ج نشان داد ين در هکتار بود. نتاتُ ٩/٢٩و  ٩/٣٣ب يترت  به

 ٦٠از حدود يپ ياريآب آب يور بهره ،يا قطره ياريکه در آب
 ٦٢/٥به  يدر روش سطح ٤٩/٣ش و از يدرصد افزا

افت يش يافزا يا  قطره ياريمترمکعب در آبلوگرم بر يک
بر  ياريآب ر کميثأت يوپي). در ات٢٠١٨ (باسکر و همکاران،

مختلف  يمارهاياز در تيآب محصول پ يور  عملکرد و بهره
مرسوم،  ياريش ياريدر سه روش آب يآب ازين نيمأت
شد.  يان ثابت بررسيک در مير و يان متغيدرم کي
 يارين در هکتار در آبتُ ٥/٢٨از ين عملکرد پيشتريب

لوگرم بر يک ١/٩آب  يور  مرسوم و حداکثر بهره ياريش
دست  هر بيان متغيم  در  کي ياريش ياريمترمکعب در آب

 يارين در هکتار) از آبتُ ٤/١٦ن عملکرد (يآمد. کمتر
 ٤/٤آب با  يور  ن بهرهيان ثابت و کمتريدرم کي ياريش
دست  همرسوم ب ياريش ياريلوگرم بر مترمکعب از آبيک

)، در هند ٢٠١٩). رائو و همکاران (٢٠١٩ آمد (مبراتو،
 ن در هکتار درتُ ٣/٤٥ زانيرا به م ازين عملکرد پيشتريب

 ٥/٢٤ زانيآن را به م ن عملکرديو کمتر يا قطره ياريآب
. حداکثر و گزارش کردند يغرقاب يارين در هکتار در آبتُ

 ياريمربوط به آبب يترت از بهيآب پ يور حداقل بهره
 ١/٤( يلوگرم بر مترمکعب) و سطحيک ٤/١٢( يا قطره
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از يزان مصرف آب پين ميشتريلوگرم بر مترمکعب) بود. بيک
زان ين ميو کمتر يسنت ياريش ياريمربوط به آب ،در مصر

لوگرم بر يک ٦٣/٧( آب يور ن بهرهيشتريمصرف آب و ب
ر يان متغيدرم کي ياريش ياريمترمکعب) از روش آب

 ٢١/٥ يسنت ياريش ياريآب در آب يور  آمد. بهره دست به
 ).٢٠٢١ س و همکاران،يلوگرم بر مترمکعب بود (گريک

نشان داد که حداکثر و حداقل  يوپيدر ات يا  ج مطالعهينتا
 يو سطح يا  قطره ياريب از آبيترت هاز بيعملکرد محصول پ

دست آمد.  ن بر هکتار بهتُ ٤٨/٣٤و  ٧٦/٤١زان يبه م
لوگرم بر مترمکعب يک ٨٤/٦و  ٠٥/١٣ب يترت هب يور  بهره

رستگار و همکاران  ).٢٠٢٠ بود (آمبومسا و همکاران،
بر عملکرد پياز را در  يارير سه روش آبيثأ) ت١٣٨٧(
اي  ج نشان داد که آبياري قطرهي. نتاکردند يشابور بررسين

عملكرد را افزايش  يو کرت ياريش ياريآب  به دو روش نسبت
 ٢٨ترتيب حدود   اي به آب در آبياري قطره يور  داد. بهره

شياري و کرتي بود. ميانگين  ياريدرصد باالتر از آب ٥٢و
درصد کمتر از عملكرد در  ٧اي  عملكرد در آبياري قطره

درصد بيشتر از آبياري کرتي بود.  ٢٧شياري و  ياريآب
ارقام  ةهماي در  قطرهتحليل اقتصادي نشان داد که آبياري 

از ي) ن١٣٩٥( زاده و همکاران ميها بود. کر  ر روشيبهتر از سا
آب آن را  يور  و بهره ياز در استان خراسان رضويپ يآب
لوگرم بر يگ ١١/٧مترمکعب در هکتار و  ١١٢٩٣ بيترت به

  .کردندمترمکعب گزارش 
از يد پيمطرح در تول يها از استان يکياگرچه استان فارس 

درخصوص  يقات اندکيکن تاکنون تحقيکشور است، ل
ن استان ياز ايآب در مزارع پ يور  و بهره ياريزان آب آبيم

آب  يور  و بهره ياريزان آب آبيانجام شده است. اطالع از م
و  يران کشوريزان و مدير  تواند به برنامه  ياز ميمزارع پ

د را يهم تول يثرترؤطور م تا بتوانند به کندکمک  ياستان
 کنند؛ ييجو  ش داده و هم در مصرف آب صرفهيافزا

ت مزارع يوضع يبررس ،قين تحقين هدف از انجام ايبنابرا
آب  يور  و بهره ياريزان آب آبياز استان فارس از لحاظ ميپ

  ن است.يط زارعيها در شرا گذار بر آن  و عوامل اثر
  

  ها مواد و روش
 يآب و اجزا يور  بهره يريگ منظور اندازه ن پژوهش بهيدر ا

از در سه يپ ةمزرع ۳۰از استان فارس، يآن در مزارع پ
. شد يدان و کازرون انتخاب و بررسيراز، سپيشهرستان ش

ب در يترت به يمياقل يبند ن سه منطقه از نظر طبقهيا

خشک  مهيمرطوب سرد و ن مهيخشک سرد، ن مهين يها رده
از استان فارس هستند  يو جزو مناطق معتدل قرار دارند

از استان را دارا يد پين سطح کشت و توليشتريکه ب
 ياريآب ةمورد مطالعه و سه نوع سامان ةسه منطق. هستند.
ش در يآزما يمارهايعنوان ت ) بهيا  و قطره ي، باراني(سطح

در هر منطقه و هر  يتعداد مزارع انتخاب نظر گرفته شدند.
  شده است.آورده  ۱در جدول  ياريآب ةسامان

  
 ةدر هر منطقه و هر سامان يتعداد مزارع انتخاب -۱جدول 

  ياريآب
  يسطح  يا قطره  يباران  ياريآب ةمنطقه/ نوع سامان

  ۲  ۳  ۵  رازيش
  ۲  ۳  ۵  دانيپس

  ۵  ۳  ۲  کازرون
  

و بارش  ياري(مجموع آب ي، آب کاربرديارير آب آبيمقاد
 يبررسعنوان صفات مورد  آب به يور ثر)، عملکرد و بهرهؤم

و در مناطق مختلف با  ياريمختلف آب يها  در سامانه
سه قرار يمورد مقا  (t-test)يت ياستفاده از آزمون آمار

 ،بودند يل به همکاريکه ما ين کشاورزانيگرفت. مزارع از ب
انتخاب شدند که عوامل مختلف ازجمله  يبه صورت

ت آب را يفي، بافت خاک و کياريمساحت مزرعه، روش آب
بردار صورت   توسط بهره ياريت آبيريدهند. مدپوشش 

شامل  يا مختلف مزرعه ياساس پارامترها نيگرفت و برهم
به مزرعه، عملکرد محصول، تعداد دفعات  يآب ورود يدب
 يريگ ر کشت اندازهيو سطح ز ييايت جغرافي، موقعياريآب

از يبرآورد ن ياز برايروزانه مورد ن ي. اطالعات هواشناسشد
 يهواشناس يها  ستگاهيث از ايبه روش پنمن مانت يآب
 ي). برا۱۹۹۸(آلن و همکاران،  شدک مناطق اخذ ينوپتيس

از ين - ۱و در نظر گرفته شد. ياز سه سناريپ ياز آبيبرآورد ن
 يها ث، با استفاده از دادهياز روش پنمن مانت يآب

از روش  ياز آبين - ۲) ۱۳۹۹ق (يسال انجام تحق يهواشناس
سال  ۱۰ يهواشناس يها ث، با استفاده از دادهيپنمن مانت

آب  ياز سندمل ياز آبين - ۳به زمان انجام پژوهش،  يمنته
افزار  از نرم ۲ و ۱ يوهاي). در سنارNetwatافزار  (از نرم

. شداستفاده  ET Calculator)تعرق ( و ريگر تبخ  محاسبه
و  ي، بارانيسطح ياريآب يها  ن راندمان سامانهيانگيم

درصد در نظر گرفته  ۹۰و  ۷۵، ۶۰ب يترت به يا  قطره
ناخالص  ياز آبيخالص به ن ياز آبيو ن )٢٠١٣ ،ورنبرگي(ب

 يها در سامانه يا آب مزرعه ير دبيمقاد. ل شديتبد
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 يها و در سامانه WSC يها با استفاده از فلوم يسطح
زان يشد. م يريگ اندازه يصورت حجم به يا و قطره يباران

در هر هکتار از مزرعه (مترمکعب بر  يمصرف ياريآب آب
در مدت زمان کل  يا مزرعه يزان دبيهکتار) با ضرب م

دست  به ۱ ةدر طول فصل رشد با استفاده از رابط ياريآب
در طول فصل رشد  ياريحجم آب آب Vi)، ۱( ةآمد. در رابط

عه به مزر يآب ورود يدب Qبر حسب مترمکعب در هکتار، 
بر  ياريمدت زمان هر آب tه، يبرحسب مترمکعب بر ثان

زان ياست. م ياريتعداد دفعات آب mه و يحسب ثان
) از ۲( ةبا استفاده از رابط (WPi) ياريآب آب يور بهره
لوگرم يبر حسب ک (y) يديزان محصول تر توليم ميتقس

بر حسب مترمکعب در  (Vi) ياريزان آب آبيدر هکتار بر م
  دست آمد.  هکتار به

)۱(    =  .  .   
)۲(     =     

از يثر محاسبه و با نؤو بارش م يارير آب آبيمجموع مقاد
سه يمقا ياز آبين يويآمده از سه سنار دست ناخالص به يآب

آمده از تفاوت  دست ج بهينتا يبند ت با جمعيشد. درنها
 ييشنهادهايآب، پ يور و بهره يارير عملکرد، آب آبيمقاد

  .شده ئاز ارايپ ياريد و آبيبهبود تول يبرا
  

  نتايج و بحث
و عملکرد  ياز انتخابيمزارع پ يمشخصات کل ۲جدول 

دهد. مساحت مزارع   ين مزارع را نشان ميمحصول ا
 ۲طور متوسط  هکتار و به ۱۰هکتار تا  ۶/۰از  يانتخاب

از  ياز در مناطق مورد بررسيرشد پ ةهکتار بود. طول دور
از يرشد پ ةروز متفاوت بود. متوسط طول دور ۲۳۲تا  ۱۱۴

ن يانگيروز بود. حداقل، حداکثر و م ۱۷۳ ،در سه منطقه
ه يتر بر ثانيل ۷/۱۲و  ۴/۳۵، ۴ب يترت به يمزارع انتخاب يدب
ن عملکرد محصول يانگيدست آمد. حداقل، حداکثر و م به

 ۵۸و  ۸۶، ۳۴حدود  بيترت به يدر سه منطقه مورد بررس
شده  ج گزارشيج با نتاين نتايدست آمد. ا ن در هکتار بهتُ

اس و همکاران ي)، آ۲۰۰۹گدم (يتوسط سرهت و س
دارد.  ي) همخوان۲۰۲۰) و آمبومسا و همکاران (۲۰۱۹(

شده در  يريگ اندازه ياريآب يپارامترها ريمقاد ۳ جدول
را در مناطق مختلف استان فارس  ياز مورد بررسيمزارع پ
در  يارين عمق و تعداد دفعات آبيانگيدهد. م ينشان م

مرتبه بود.  ۳۵متر و  يليم ۴۳ بيترت به يمناطق مورد بررس
راز، ياز در سه شهرستان شيپ يارين حجم آب آبيانگيم

 ۱۰۵۰۷و  ۱۴۸۸۸، ۱۵۸۴۸ بيترت بهدان و کازرون يسپ
ج يج با نتاين نتايادست آمد.  مترمکعب در هکتار به

 ي) همخوان١٣٩٥( زاده و همکاران ميکرشده توسط  گزارش
 ۱۳۸۸۰مزارع  يارين کل حجم آب آبيانگيمدارد. 

و  ۳۲۷، ۱۱۸ بيترت بهعمال مترمکعب در هکتار بود. با ا
، يمورد بررس ةسه منطق يثر براؤم يمتر بارندگ يليم ۱۹۵

 ،در مزارع سه منطقه يزان متوسط حجم آب کاربرديم
مترمکعب در هکتار  ۱۲۴۵۷و  ۱۸۱۵۸، ۱۷۰۲۸ بيترت به
 ةدر سه منطق ين حجم آب کاربرديانگيدست آمد. م به

مترمکعب در هکتار بود. مالحظه  ۱۶۰۵۴ يمورد بررس
 يزان بارندگين ميراز که کمتريد در شهرستان ششو يم
گر يد ةشتر از دو منطقيب ياريثر را داشته، حجم آب آبؤم

زان حجم آب ين ميرسد. کمتر يبه نظر م يبوده که منطق
متعلق به شهرستان کازرون  يو حجم آب کاربرد ياريآب

در  يارين حجم آب آبيشتريکه ب يبوده است. درحال
مزارع  ياريآب آب يرو  . بهرهشدراز مشاهده يشهرستان ش

ر يلوگرم بر مترمکعب متغيک ۵۱/۸تا  ۱۲/۲از  ياز انتخابيپ
لوگرم بر مترمکعب بود. يک ۲۸/۴ن يانگيطور م و به

 بيترت به ياريآب آب يور  زان بهرهين مين و کمتريشتريب
ن و يشتريراز بود. بيمربوط به شهرستان کازرون و ش

راز و يش يها ب کل در شهرستانآ يور  ن بهرهيکمتر
شده توسط  ج گزارشيج با نتاين نتايدست آمد. ا دان بهيسپ
)، ۲۰۱۸)، باسکر و همکاران (۱۳۹۵همکاران (زاده و  ميکر

) ۲۰۲۱س و همکاران (ي) و گر۲۰۱۹مبراتو و همکاران (
  دارد. يهمخوان

نتايج بررسي آماري تفاوت اجزاي مختلف  ۴جدول 
وري آب مزارع پياز در مناطق مختلف را نشان   بهره
شود که تفاوت حجم آب آبياري دو   دهد. مالحظه مي  مي

درصد  ۵سپيدان از نظر آماري در سطح منطقة شيراز و 
نظر کرد؛ اما  توان از اين تفاوت صرف  دار نبوده و مي  معني

تفاوت حجم آب آبياري شهرستان کازرون با هر دو منطقة 
مترمکعب در هکتار بوده که در  ۴۰۰۰ديگر بيشتر از 

توجه است. درخصوص  دار شده و قابل  درصد معني ۱سطح 
نتايج آزمون تي مشابه حجم آب حجم آب کاربردي نيز 

آبياري بود. از نظر عملکرد محصول نيز تفاوت دو 
شهرستان شيراز و سپيدان کمتر از يک تُن در هکتار بود 

 ۱۶دار نشد؛ اما عملکرد شهرستان کازرون حدود  که معني
هاي سپيدان و  تُن در هکتار کمتر از عملکرد شهرستان

دار شد.   درصد معني ۱ ها در سطح شيراز بود که اين تفاوت
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بودن حجم آب آبياري و عملکرد محصول،  با وجود متفاوت
وري آب آبياري در مناطق مورد بررسي در   تفاوت بهره

دار نشد. چون با تغيير ميزان آب   درصد معني ۵سطح 
آبياري، ميزان عملکرد نيز با نرخي مشابه کاهش يافته 

ي آب کل نيز در ور  است. با استدالل مشابه، تفاوت بهره
  دار نشد.  مناطق مورد بررسي از نظر آماري معني

طورکلي، نوع سامانة آبياري مورد استفاده در مزارع،  به
تواند بر ميزان حجم آبياري و درنتيجه ميزان عملکرد و   مي

حدود پارامترهاي  ٦و  ٥وري آب اثرگذار باشد. جدول   بهره
براساس نوع سامانة  شدة مزارع پياز انتخابي گيري  اندازه

، نتايج بررسي آماري ۷جدول  دهد.  آبياري را نشان مي
هاي مختلف   وري آب در سامانه  تفاوت بين اجزاي بهره

ها نشان داد که دفعات  گيري  دهد. اندازه  آبياري را نشان مي
اي بيشترين و در   هاي آبياري قطره  آبياري در سامانه

متوسط عمق  داشته است.آبياري سطحي کمترين تعداد را 
اي، کمتر از   آب آبياري در هر نوبت در سامانة آبياري قطره

دو نوع سامانة آبياري ديگر بود. معموالً مورد انتظار است 
اي   هاي آبياري قطره  که ميزان حجم آب آبياري در سامانه

هاي آبياري   هاي آبياري باراني و در سامانه  کمتر از سامانه
از آبياري سطحي باشد؛ چون معموالً راندمان باراني کمتر 

اي بيشتر از آبياري باراني و   هاي آبياري قطره آبياري سامانه
در آبياري باراني بيشتر از آبياري سطحي است؛ اما 

شده در  ها نشان داد که حجم آب آبياري داده گيري  اندازه
مترمکعب  ۱۴۹۳۵اي (  هاي آبياري قطره  مزارع تحت سامانه

مترمکعب در  ۱۴۱۵۷هکتار) بيشتر از آبياري باراني ( در
مترمکعب در  ۱۱۸۵۱هکتار) و بيشتر از آبياري سطحي (

ها، بايستي  هکتار) بوده است. براي يافتن علت اين تفاوت
تفاوت حجم آب آبياري با نياز آبي ناخالص را نيز مورد 

بررسي قرار داد که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. 
اي و   هاي آبياري قطره  ت حجم آب آبياري سامانهتفاو

مترمکعب در هکتار بود که از نظر  ۸۰۰باراني حدود 
دار نشد. تفاوت حجم آب آبياري بين آبياري   آماري معني

مترمکعب در هکتار)، و بين  ۳۱۰۰اي (  سطحي و قطره
مترمکعب در هکتار) از  ۲۳۰۰آبياري سطحي و باراني (

دار نشد، ليکن در   درصد معني ۵ نظر آماري در سطح
دار شد. تفاوت حجم آب  درصد معني ۶سطح حدود 

هاي آبياري مختلف از نظر آماري در   کاربردي در سامانه
دار   درصد نيز معني ۱۰درصد و حتي در سطح  ۵سطح 

دهد که ميانگين عملکرد محصول   نشان مي ۵نشد. جدول 
ترتيب  اي به  قطره هاي آبياري باراني، سطحي و  در سامانه

تُن در هکتار بود؛ بنابراين تفاوت  ۶۱و  ۴۴، ۶۲حدود 
تُن  ۱اي حدود   عملکرد بين سامانة آبياري باراني و قطره

دار نشد؛   در هکتار بود که اين تفاوت از نظر آماري معني
تُن  ۱۷اي (  اما تفاوت عملکرد بين آبياري سطحي و قطره

تُن در  ۱۸و باراني ( در هکتار) و بين آبياري سطحي
دار شد؛   درصد معني ۱و  ۵ترتيب در سطح  هکتار) به

بنابراين ميزان محصول توليدي در مزارع پياز تحت آبياري 
هاي   به مزارع تحت سامانه سطحي افت شديدي نسبت

وري آب   آبياري مدرن داشته است. تفاوت ميزان بهره
هاي آبياري   وري آب کاربردي در سامانه  آبياري و بهره

درصد  ۵اي و سطحي از نظر آماري در سطح   باراني، قطره
هاي   وري آب آبياري در سامانه  دار نشد. ميانگين بهره  معني

و  ۷۸/۳، ۵۵/۴ترتيب  اي به  آبياري باراني، سطحي و قطره
وري آب   کيلوگرم بر مترمکعب بود. ميانگين بهره ۱۸/۴

و  ۱۷/۳، ۹۳/۳ترتيب  هکاربردي در اين سه سامانة آبياري ب
  کيلوگرم بر مترمکعب بود. ۶۱/۳

  
  ياز مورد بررسيو عملکرد مزارع پ يمشخصات کل -۲جدول 

  ن در هکتار)عملکرد محصول (تُ  رشد (روز) ةطول دور  مساحت مزرعه (هکتار)  ه)يتر بر ثاني(ل يدب  پارامتر  منطقه

  رازيش
 36/3 129 0/8 5/5  حداقل
 86/3 198 10/0 35/4  حداکثر

 62/2 166 2/3 18/0  نيانگيم

  دانيسپ
 38/5 114 1/0 4/0  حداقل
 84/5 226 4/5 25/3  حداکثر

 63/0 171 2/6 11/4  نيانگيم

 کازرون
 34/0 152 0/6 4/0  حداقل
 56/3 232 2/5 16/0  حداکثر

 46/6 183 1/1 8/3  نيانگيم
 57/8 173 2/0 12/7  نيانگيم  مجموع مزارع
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 از براساس منطقهيآب مزارع پ يور و بهره ياريآب يپارامترها - ۳جدول 

  پارامتر  منطقه
هر  ياريآبعمق 

  متر) يلينوبت (م
تعداد 

  ياريآب

 ياريحجم آب آب
(مترمکعب در 

  هکتار)

 يحجم آب کاربرد
(مترمکعب در 

  هکتار)

 ياريآب آب يور بهره
لوگرم بر ي(ک

  مترمکعب)

آب کل  يور بهره
لوگرم بر ي(ک

  مترمکعب)

  رازيش
 1/99 2/12 11318 10138 19 31  حداقل
 7/62 8/51 19324 18144 48 89  حداکثر

 3/84 4/15 17028 15848 32 52  نيانگيم

  دانيسپ
 2/16 2/62 14502 11232 22 26  حداقل
 5/46 6/95 21414 18144 70 69  حداکثر

 3/48 4/28 18158 14888 38 43  نيانگيم

 کازرون
 2/83 3/37 11972 10022 23 19  حداقل
 4/59 5/49 13470 11520 60 45  حداکثر

 3/74 4/44 12457 10507 36 32  نيانگيم
 3/68 4/28 16054 13880 35 43  نيانگيم  مجموع

 براساس منطقه   tآب توسط آزمون يور و بهره يآب کاربرد يآمار يج بررسينتا - ۴جدول 
 يدار يمعن سطح  tمقدار   يبحران  t  ن تفاوتيانگيم  منطقه   پارامتر

  ۳۷۷/۰  ۹۰/۰  ۰۸/۲  ۹۶۰  دان)يسپ- رازي(ش  (مترمکعب در هکتار) ياريحجم آب آب
  ۰۰۰/۰  ۷۰/۶  ۲۰/۲  ۵۳۴۱  کازرون)- رازي(ش
  ۰۰۰/۰  ۹۶/۵  ۱۸/۲  ۴۳۸۱  کازرون)- داني(سپ

  ۳۰۰/۰ ۶۰/۱  ۰۸/۲  -۱۱۳۰  دان)يسپ- رازي(ش  (مترمکعب در هکتار) يحجم آب کاربرد
  ۰۰۰/۰ ۷۴/۵  ٢٠/٢  ۴۵۷۱  کازرون)- رازي(ش
 ٠٠٠/٠ ٧٦/٧ ۱۸/۲  ۵۷۰۱  کازرون)- داني(سپ

  ۹۱۴/۰  ١١/٠ ٠٨/٢  - ٧/٠  دان)يسپ- رازي(ش  ن در هکتار)(تُ عملکرد
 ٠٠٦/٠ ١١/٣ ١١/٢  ٧/١٥  کازرون)- رازي(ش
 ٠١٤/٠ ٧٤/٢ ١١/٢  ٤/١٦  کازرون)- داني(سپ

 ٨٤٦/٠ ٢٠/٠ ٠٩/٢  - ١٣/٠  دان)يسپ- رازي(ش  لوگرم بر مترمکعب)ي(ک ياريآب آب يور بهره
 ٦٣٠/٠ ٤٩/٠ ١٣/٢  - ٢٩/٠  کازرون)- رازي(ش
  ۷۳۲/۰ ۳۵/۰  ٠٩/٢  - ۱۶/۰  کازرون)- داني(سپ

 لوگرم بر مترمکعب)ي(ک يآب کاربرد يور بهره
  ۵۲۵/۰  ۶۵/۰  ١١/٢  ۳۵/۰  دان)يسپ- رازي(ش
  ۸۵۶/۰  ۱۹/۰  ١٣/٢  ۰۹/۰  کازرون)- رازي(ش
  ۵۰۲/۰  ۶۸/۰  ٠٩/٢  - ۲۶/۰  کازرون)- داني(سپ

  
  ياريآب ةاز براساس سامانيمزارع پ ياريآب يحدود پارامترها - ۵جدول 

  پارامتر  منطقه
تر بر ي(ل يدب

  ه)يثان
هر نوبت  ياريعمق آب
  متر) يلي(م

تعداد 
  ياريآب

(مترمکعب  ياريحجم آب آب
  در هکتار)

(مترمکعب  يحجم آب کاربرد
  در هکتار)

  يباران
 11318 10138 19 19 4/0  حداقل
 20852 18144 60 89 35/4  حداکثر

 16288 14157 36 44 15/2  نيانگيم

  يسطح
 12030 10080 22 23 7/5  حداقل
 18714 15444 45 69 16/0  حداکثر

 14178 11851 29 44 10/9  نيانگيم

  يا قطره
 11972 10022 28 26 4/0  حداقل
 21414 18144 70 60 16/8  حداکثر

 17069 14935 39 40 9/4  نيانگيم
 16054 13880 35 43 12/7  نيانگيم  مجموع
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 ياريآب ةاز براساس سامانيآب مزارع پ يور عملکرد و بهره يحدود پارامترها - ۶جدول 

  پارامتر  منطقه
طول دورة رشد 

  (روز)
عملکرد (تُن در 

  هکتار)
(کيلوگرم بر وري آب آبياري  بهره

  مترمکعب)
وري آب کل (کيلوگرم بر  بهره

  مترمکعب)

  باراني
 2/56 3/18 38/5 114  حداقل
 7/62 8/51 86/3 232  حداکثر
 3/93 4/55 62/0 169  ميانگين

  سطحي
 2/16 2/62 34/0 150  حداقل
 4/57 5/43 58/0 182  حداکثر
 3/17 3/78 43/9 162  ميانگين

  اي قطره
 1/99 2/12 36/3 140  حداقل
 4/59 5/49 83/8 232  حداکثر
 3/61 4/18 60/6 189  ميانگين

 3/68 4/28 57/8 173  ميانگين  مجموع

 
 ياريآب ةآب براساس نوع سامان يور ، عملکرد، بهرهيتفاوت آب کاربرد - ۷جدول 

  يدار يسطح معن  tمقدار   يبحران t  ن تفاوتيانگيم  ياريآب ةنوع سامان  پارامتر

  ياريآب آبحجم 
  ۰۶۴/۰  ۰۲/۲  ۱۶/۲  ۲۳۰۶  )يسطح-ي(باران
  ۰۵۸/۰  ۰۷/۲  ۱۴/۲  ۳۰۸۴  )يسطح- يا (قطره

  ۵۸۰/۰  ۵۷/۰  ۱۴/۲  ۷۷۸  )يباران- يا (قطره

  يحجم آب کاربرد
  ۱۴۵/۰ ۵۸/۱  ۲۳/۲ ۲۱۱۰  )يسطح-ي(باران
  ۱۱۲/۰ ۶۹/۱  ١٤/٢  ۲۸۹۰  )يسطح- يا (قطره

 ٥٩٦/٠ ٥٤/٠ ۱۶/۲  ۷۸۰  )يباران- يا (قطره

  عملکرد
 ٠٠٢/٠ ٦٣/٣ ١١/٢  ۰/۱۸  )يسطح-ي(باران
 ٠٣٢/٠ ٤٠/٢  ۱۶/۲  ٦/١٦  )يسطح- يا (قطره

 ٨٤٣/٠ ٢٠/٠ ١٤/٢  - ٣٩/١  )يباران- يا (قطره

  ياريآب آب يور بهره
 ١٣٦/٠ ٥٦/١ ٠٩/٢  ٧٧/٠  )يسطح-ي(باران
 ٤٤٨/٠ ٧٨/٠ ١٤/٢  ٤٠/٠  )يسطح- يا (قطره

  ۵۰۱/۰ ۶۸/۰  ٠٩/٢  - ۳۷/۰  )يباران- يا (قطره

 يآب کاربرد يور بهره

  ۰۸۶/۰  ۸۱/۱  ٠٩/٢  ۷۶/۰  )يسطح-ي(باران
  ۳۰۶/۰  ۰۶/۱  ١٥/٢  ۴۴/۰  )يسطح- يا (قطره

  ۴۶۵/۰  ۷۴/۰  ٠٧/٢  - ۳۲/۰  )يباران- يا (قطره
           

 ياز در مناطق مورد بررسيخالص پ ياز آبير نيمقاد
آورده  ۸در جدول  ياز آبيمختلف ن يوهايبراساس سنار

از ين يويکه در هر سه سنار شود يشده است. مالحظه م
 بيترت بهاز يخالص پ ياز آبين نين و کمتريشتري، بيآب

 ياز آبيدان بوده است. نيراز و سپيمربوط به شهرستان ش
 خالص براساس سند ياز آبين و نيشتريب ساله کيخالص 

 ياز آبيالبته تفاوت ن ؛اند ر را داشتهين مقاديآب کمتر يمل
از ين نيانگيم يول ،اد نبودهيو بلندمدت ز ساله کيخالص 

متر)،  يليم ٧٠٠آب ( يمل خالص برآوردشده از سند يآب
متر) و  يليم ١٢٨٨( ساله کي يويکمتر از دو سنار يليخ

ج ي، نتا۹در جدول متر) بوده است.  يليم ١٢٢١بلندمدت (
به  شده نسبت داده ياريتفاوت حجم آب آب يآمار يبررس

مختلف در  يويناخالص برآوردشده از سه سنار ياز آبين
راز يآورده شده است. در شهرستان ش يمناطق مورد بررس

 ٧٢٣و  ١٠٠٣ بيترت بهشده  داده ياريحجم آب آب
و  ساله کيناخالص  ياز آبيمترمکعب در هکتار کمتر از ن

دار   يدرصد معن ٥ها در سطح  ن تفاوتيبلندمدت بوده که ا
و  ١٤٦٠ بيترت بهها  ن تفاوتيدان اي. در شهرستان سپنشد
 ٥در سطح  يمترمکعب در هکتار بود که از نظر آمار ١٥٠

. در شهرستان کازرون حجم آب نشددار   يدرصد معن
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مترمکعب در هکتار کمتر  ٧٣٠٩و  ٨٤٢٧ بيترت به ياريآب
درصد  ١ها در سطح  ن تفاوتيناخالص بوده که ا ياز آبياز ن
از را ين منطقه آب مورد نياز ايمزارع پ يعنيدار شد.   يمعن
از يدرمجموع مزارع پ يطورکل به ؛افت نکرده بودنديدر

و  ساله کيناخالص  ياز آبياز ن ياري، حجم آب آبيانتخاب
مترمکعب در هکتار  ٢٥١١و  ٣٤١٩ بيترت بهبلندمدت 

. شد دار  يدرصد معن ١ها در سطح  ن تفاوتيکمتر بود که ا
آب،  يمل از از سنديپ ياز آبيکم ن يليبا توجه به برآورد خ

ن يناخالص برآوردشده به ا ياز آبياز ن ياريحجم آب آب
تفاوت  يآمار يج بررسينتا ۱۰شتر شد. جدول يروش ب

مختلف  يها  ناخالص در سامانه ياز آبيبا ن ياريحجم آب آب
، حجم يباران ياريآب يها  دهد. در سامانه  يرا نشان م ياريآب

و بلندمدت  ساله کيناخالص  ياز آبياز ن ياريآب آب
مترمکعب در هکتار کمتر بود که  ٢١٥٥و  ٢٩٣٥ بيترت به
دار شد. در مزارع   يدرصد معن ١ها در سطح  ن تفاوتيا

ناخالص  ياز آبياز ن ياري، حجم آب آبيسطح ياريتحت آب
مترمکعب در  ٨٣١٨و  ٩٧١٣ بيترت بهو بلندمدت  ساله کي

درصد  ١ز در سطح يها ن ن تفاوتيهکتار کمتر بود که ا

از ياز ن ياري، حجم آب آبيا  قطره ياريدار شد. در آب  يمعن
 ١٣٣٢و  ٥٩٨ بيترت بهو بلندمدت  ساله کيناخالص  يآب

 ٥ها در سطح   ن تفاوتيشتر بود که ايمترمکعب در هکتار ب
توان گفت در سال انجام   ين ميبنابرا ؛دار نشد  يدرصد معن

شده به مزارع تحت  داده ياريق، متوسط حجم آب آبيتحق
 ٥از بوده (يمورد ن ةبه انداز باًيتقر ،يا  قطره ياريآب ةسامان

 ياريآب کم يسطح ياريشتر) و در مزارع تحت آبيدرصد ب
درصد) انجام شده است. در مزارع  ٤٥( يديشد نسبتاً

درصد  ١٧طور متوسط حدود  به يباران ياريآب ةتحت سامان
 ياريحجم آب آب ،نيانگيطور م انجام شده بود. به ياريآب کم

درصد کمتر از  ١٧ ،مختلف ياريآب يها  شده در سامانه داده
بود. درصد تفاوت حجم آب  ساله کيناخالص  ياز آبين

 ،يا  و قطره ي، سطحيباران ياريآب يها  در سامانه ياريآب
درصد  ١٠درصد کمتر و  ٤١درصد کمتر،  ١٣ بيترت به
 ياز آبيدرصد کمتر از ن ١٢طور متوسط  هشتر و بيب

 ياريطور متوسط حجم آب آب هبود. ب ناخالص بلندمدت
آب  يمل ناخالص از سند ياز آبيشتر از نيدرصد ب ۶۷حدود 

  بود.
  

  در مناطق مورد مطالعهمقادير نياز آبي خالص پياز  - ۸جدول 

  شهرستان
  متر) نياز آبي خالص (ميلي

  پنمن مانتيث بلندمدت  ساله پنمن مانتيث يک  سند ملي
  ۱۳۰۲ ۱۳۲۴  ۱۰۸۵  شيراز

  ۱۱۲۸  ۱۲۲۶  ۴۹۵  سپيدان
  ۱۲۴۳  ۱۳۲۱  ۵۲۱  کازرون
  ۱۲۲۱  ۱۲۸۸  ۷۰۰  ميانگين

  
 از براساس منطقه يناخالص مزارع پ ياز آبيو ن ياريتفاوت آب آب يج بررسينتا -۹جدول 

 يدار يسطح معن  tمقدار   يبحران  t  ن تفاوت (مترمکعب در هکتار)يانگيم  پارامتر  منطقه

  رازيش
  ۳۴۵/۰ ۹۹/۰  ٢٣/٢  -۱۰۰۳  ساله کيث يپنمن مانت-ياريآب آب
  ۴۸۹/۰ ۷۲/۰  ٢٣/٢  -۷۲۳  ث بلندمدتيپنمن مانت-  ياريآب آب

  ۰۶۰/۰ ۱۲/۲ ٢٣/٢ ۲۰۳۹  يمل سند-  ياريآب آب

  دانيسپ
  ۲۰۵/۰ ۳۵/۱  ٢٠/٢  -۱۴۵۹  ساله کيث يپنمن مانت-  ياريآب آب
  ۸۸۷/۰ ۱۵/۰  ٢٠/٢  -۱۵۲  ث بلندمدتيپنمن مانت-  ياريآب آب

  ۰۰۰/۰ ۰۴/۱۰  ٢٠/٢  ۸۲۸۸  يمل سند-  ياريآب آب

  کازرون
  ۰۰۰/۰ ۸۱/۷  ٢٦/٢  -۸۴۲۷  ساله کيث يپنمن مانت-  ياريآب آب
  ۰۰۰/۰ ۲۰/۷  ٢٦/٢  -۷۳۰۹  ث بلندمدتيپنمن مانت-  ياريآب آب

  ۰۰۰/۰ ۹۲/۶  ٢٦/٢  ۳۰۳۹  يسندمل-  ياريآب آب

  مجموع
  ۰۰۰/۰  ۱۰/۴  ٠٤/٢  -۳۴۱۹  ساله کيث يپنمن مانت-  ياريآب آب
  ۰۰۴/۰  ۱۳/۳  ٠٤/٢  -۲۵۱۱  ث بلندمدتيپنمن مانت-  ياريآب آب

  ۰۰۰/۰  ۹۳/۶  ٠٤/٢  ۴۶۱۴  يمل سند-  ياريآب آب
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   ياريآب ةاز براساس سامانيناخالص مزارع پ ياز آبيو ن يتفاوت آب کاربرد يج بررسينتا -۱۰جدول 
 يدار يسطح معن  tمقدار   يبحران  t  ن تفاوتيانگيم  پارامتر  نوع سامانه

  ۰۰۱/۰ ۲۷/۴  ١٢/٢  -۲۹۵۳   ساله کيث يپنمن مانت-ياريآب آب  يباران
  ۰۰۶/۰ ۱۴/۳  ١٢/٢  -۲۱۵۵  ث بلندمدتيپنمن مانت-ياريآب آب

  ۰۰۱/۰ ۹۸/۳ ١٢/٢ ۳۸۱۴   يمل سند-ياريآب آب
  ۰۰۰/۰ ۱۲/۸  ٤٥/٢  -۹۷۱۳   ساله کيث يپنمن مانت-ياريآب آب يسطح

  ۰۰۱/۰ ۶۲/۶  ٤٥/٢  -۸۳۱۸  ث بلندمدتيپنمن مانت-ياريآب آب
  ۰۱۶/۰ ۳۴/۳  ٤٥/٢  ۳۲۹۲   يمل سند-ياريآب آب

  ۶۵۲/۰ ۴۷/۰  ٣١/٢  ۵۹۸   ساله کيث يپنمن مانت-ياريآب آب  يا قطره
  ۳۲۳/۰ ۰۵/۱  ٣١/٢  ۱۳۳۲  ث بلندمدتيپنمن مانت-ياريآب آب

  ۰۰۰/۰ ۱۶/۶  ٣١/٢  ۷۱۵۴   يمل سند-ياريآب آب
           
  گيري  نتيجه

ن پژوهش نشان داد که انتظار يآمده از ا دست به يج کلينتا
از تحت يشده در مزارع پ داده ياريرفت حجم آب آب  يم

و در  يباران ياريشتر از آبيب يسطح ياريآب يها  سامانه
ج يباشد، اما نتا يا  قطره ياريشتر از آبيب يباران ياريآب
شده در  آمده متفاوت بود. تفاوت حجم آب داده دست به

 يو باران يا  قطره ياريآب يها  از تحت سامانهيمزارع پ
 يا  و قطره يباران ياريدر آب ياريدار نبود. حجم آب آب  يمعن

در  ياريآب ل آن کميبود که دل يسطح ياريشتر از آبيب
 ياريحجم آب آب ةسيبود. مقا يسطح ياريمزارع تحت آب

 ياريآب يها  ناخالص نشان داد که سامانه ياز آبيبا ن
ناخالص داشته و  ياز آبين تطابق را با نيشتريب ،يا  قطره

اما  ؛انجام شده بود ياريشتر آبيدرصد ب ۵طور متوسط  به
 ۴۵و  ۱۷ب يترت به ،يو سطح يباران ياريدر مزارع تحت آب

ن يبنابرا ؛ناخالص داده شده بود ياز آبيدرصد آب کمتر از ن
حدود  يسطح يارياز تحت آبيزان عملکرد در مزارع پيم

 ياريآب ةدرصد کمتر از عملکرد در مزارع تحت سامان ۲۸
 ياريآب يها  ن عملکرد مزارع تحت سامانهيبود. ب يا  قطره
 يوجود داشت. از نظر آمار يزيتفاوت ناچ يو باران يا  قطره

 يها  ن سامانهيآب ب يور  ر بهرهين مقاديب يدار  يتفاوت معن
. از نظر نشددرصد مشاهده  ۵در سطح  ياريمختلف آب

در  ياريمورد مطالعه، تفاوت حجم آب آب ةمنطق
حجم اما  ؛دار نبود  يدان معنيراز و سپيش يها  شهرستان

طور  هشده در شهرستان کازرون ب داده ياريآب آب
زان ين ميبنابرا ؛گر کمتر بوديد ةاز دو منطق يدار  يمعن

از دو  يدار  يطور معن از در شهرستان کازرون بهيعملکرد پ
آب در مناطق  يور  ن بهرهيگر کمتر شد. بيد ةمنطق

 نشد؛مشاهده  ياز لحاظ آمار يدار  يز تفاوت معنيمختلف ن
از يشتر مزارع پيتوان گفت که ب  يم يطورکل ن بهيبنابرا

شده  ياريناخالص آب ياز آبيزان ني، کمتر از ميمورد بررس
اما  ؛بودند که باعث شده بود دچار کاهش محصول شوند

 باًيرات محصول تقرييبا تغ ياريرات حجم آبييچون تغ
دار   يمعن يآب از نظر آمار يور  رات بهرهييمتناسب بود، تغ

ق ين دقييکه تع ياريآب يزير  د برنامهشو  يشنهاد مينبود. پ
تا  شوداز اعمال ي، در مزارع پاست ياريزمان و مقدار آب

ط کمبود منابع ين در شرايابد. همچنيعملکرد کاهش ن
توان با مصرف آب کمتر،   يشده م کنترل ياريآب ، با کميآب

  .کرد يرياد عملکرد جلوگياز کاهش ز
  

  سپاسگزاري
 يسازمان جهاد کشاورز يها  تيسندگان مقاله از حماينو

، يکشاورز يو مهندس يقات فنيتحق ةسسؤاستان فارس، م
استان  يعيو منابع طب يقات و آموزش کشاورزيمرکز تحق
  ند.کن  يم يتشکر و قدردان ،قين تحقيانجام افارس در 

  
  منابع
احمدي ک. عبادزاده ح. حاتمي ف. عبدشاه ه. و  .۱

- ۱۳۹۷کشاورزي سال  ة. آمارنام۱۳۹۸ا. کاظميان 
. وزارت جهاد کشاورزي و معاونت ۱۳۹۶
ريزي و اقتصادي. دفتر فناوري اطالعات و  برنامه

  ارتباطات. جلد اول: محصوالت زراعي.
و  م. زيدي م. نصراصفهانيا. مرتضوي  .اکبري م .۲

هاي آبياري سطحي  روش ةمقايس .۱۳۸۲ر.  پاشنام
ي و كيفي در ارقام تجارتي و باراني روي عوامل كم

 .۲۷۴/۵۵ ةگزارش پژوهشي نهايي شمار. پياز
  .كرج .تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي ةمؤسس

ثير مقادير مختلف آبياري و کود أت. ۱۳۹۷. پيري ح .۳
وري مصرف آب در  نيتروژن بر عملکرد پياز و بهره
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