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 چکیده

و مقتاار   مورداستتااده هتای  نهتاده وری در محصوالت مختلف یکی از پارامترهای اساسی در متناسب نمودن شرایط بهینه استتااده از  توجه به وضعیت بهره
 وری آب آبیتاری در بررستی بهتره   منظتور بته ویژه قرار گیترد. ایتن پتژوه      موردتوجهبایا ها این نهاده نیترمهمیکی از  عنوانبهعملکرد است. در این میان آب 

ایتن محصتوالت بته     وری آب آبیاری بترای بهرهشترین بی. عماه استان بوشهر صورت گرفت محصوالت عنوانبه یفرنگو گوجهگنام، تنباکو، هناوانه  محصوالت
وری آب ای باعت  افتيای  بهتره   استااده از سیستتم آبیتاری قهتره    تایج نشان دادنآما.  به دست مترمکعب کیلوگرم بر 77/12 و 73/7 ،19/0، 45/0مقاار  ترتیب
وری برابری بهره 5تا  3ای باع  افيای  . سیستم آبیاری قهرهتر از سیستم آبیاری سهحی بودای بیشوری آب در سیستم آبیاری قهرهشود. در تمام موارد بهرهمی
ای در . عام موفقیت سیستم آبیاری قهتره فرنگی و هناوانه شاننا گوجهدر محصوالتی ما حصولبرابری عملکرد م 2برابری مصرف آب و افيای   2و کاه   آب

برداری اصولی از فیلترهای تصایه آب است. در بخ  کشاورزی استتان،  عام بهره یژهوبهنامناسب  برداریبهرهو طراحی  به دلیل استان در شورآببا منابع  مناطق
هتا  توان از این ظرفیتت فرنگی وجود دارد که میویژه در مواردی نظیر کشت گوجهی ارزشمنای در کشاورزان منهقه بههای مختلف، دان  اناوختهکاستی باوجود

 استااده نمود. 

 .فرنگیهگوج گنام، ،آبیاری یهاسامانه، وری آببهرهبوشهر، واژهای کلیدی: 

 

 1مقدمه
( ایران جيء کشورهای با رشتا  2010یونسکو )بر اساس گيارش 

ت کشور نسبت بته ستال   جمعی 2080جمعیت بسیار باالست و تا سال 
 خاطرنشتان برابتر خواهتا شتا. ایتن مست له       99/2تتا   2حاود  2000
سازد که کشاورزی بایا بتوانا غذای این جمعیت را با همین منتابع  می

ای جتي ارتقتای   چتاره آب محاود تولیتا کننتا. بترای ایتن ضترورت،      
( 2010وری آب کشاورزی وجود ناارد. همچنین گيارش یونسکو )بهره

درصا  75دها که ایران در بین کشورهایی است که بی  از نشان می
تولیا کشاورزی متکی به اراضی آبی )نیازمنا آبیتاری( استت و بهبتود    

وری آب بتر ارتقتای بهتره    متثرر عوامتل   تترین مهممایریت آبیاری از 
کشاورزی در کشور است. راهکارهای فنی و مایریتی مختلاتی نظیتر   

هتای آبیتاری   ی به سامانهآورهای آبیاری، رویارتقا و بهسازی سامانه

                                                           
 امام خمینی )ره( المللیبیندانشجوی دکتری مهناسی آبیاری و زهکشی، دانشگاه  1
امام خمینی )ره(. )*  المللیبیناستادیار گروه علوم و مهناسی آب، دانشگاه  2

 (b.nazari@eng.ikiu.ac.ir)نویسناه مس ول: 
 استاد گروه مهناسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران. 3
 استادیار گروه مهناسی آبیاری، دانشگاه ایالم. 4 

 15/3/98تاریخ دریافت: 
 28/6/98تاریخ پذیرش: 

 

سازی الگوی کشت، ارتقای رانامان انتقال و ، بهینهیاریآب کمنوین، 
وری آب در بخت   توانا برای ارتقای بهرههای آبیاری میتوزیع شبکه
وری آب در بخت  کشتاورزی   ی بهتره تختا  گتردد. ارتقتا   کشاورزی ا

توانا از فشار وارده به منابع آبتی محتاود کشتور کاستته و موجتب      می
افيای  درآما کشاورزان، تأمین امنیت غذایی و افتيای  ستهر رفتاه    

 .(UNESCO. 2010) جامعه گردد
وری بهتره  ینهدرزمتحقیقات متعادی   کرشاهنظر به ضروریات 

ای در ( مهالعته 2006تته استت. ستین  و همکتاران )    آب صورت گرف
وری آب در کشت آبی به کمک در هنا روی تحلیل بهره بخ  سیرسا

برای محصوالت گنام، برنج و پنبته انجتام دادنتا کته      SWAPمال 
وری آب برای دانه گنام، برنج و وش پنبته بته   آن مقاار بهره یجهدرنت

آمتا. مقتادیر    به دستت کیلوگرم در هکتار  21/0و  84/0، 04/1ترتیب 
 SWAPبته کمتک متال     شتاه سازییهشبگیری شاه با مقادیر اناازه

مهتتتای و  .(Singh et al, 2006) نشتتان دادنتتا ستتازگاری ختتوبی
وری آب آبیاری برای محصول گنام ( به بررسی بهره1395همکاران )
اوان،  ازجملهآبیاری و زهکشی استان خوزستان  یهاشبکهدر برخی از 

دز، شاوور، مارون، فجر و جایيان، گتونتا، کرخته، رامشتیر و شتادگان     
های اوان، گتونتا و  ها مربوط به شبکهوریپرداختنا که بیشترین بهره

کیلوگرم بر مترمکعتب   85/0و  98/0، 03/1ادگان به ترتیب برابر با ش
ای که در مورد شبکه آبیاری و زهکشتی  ( در مهالعه1383) افشار بود.
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وری دز انجام داد به این نتیجه رسیا که پس از احااث این شبکه بهره
 است.  یااکردهپمحسوسی ارتقا  طوربهآب 

وری آب های بهرهشاخص ( به بررسی1390دهقان و همکاران )
نشتان داد   هاآندر آبیاری ميارع گنام نیشابور پرداختنا. نتایج تحقیق 

عمقتی و   ناتو   اضتافه بته گیتاه   واقعی تعرق به عملکرد مقادیر نسبت
و  6/0، 99/0، 28/1کاربردی به ترتیب  آب مجموع به عملکرد نسبت
( در پژوهشتتی در 1397ستتالمتی و همکتتاران )  بتتوده استتت.  88/0

با سامانه  گنام ميارعوری مصرف آب بهره نیانگیمشهرستان بهبهان 
کیلوگرم بر مترمکعتب بترآورد    92/0معادل  بارانی و سهحی را آبیاری
از  یکتود دهت  هتای مختلتف   ( ارر دوره1383حبی و همکاران ) ا.کردن

کتارایی مصترف آب و    ،محصولای را روی میيان طریق آبیاری قهره
 کتود  . اعمالقراردادنا یموردبررسدر کرج  یفرنگگوجه درکشتکود 

 میوه محصول میيان هر آبیاری( موجب بیشترین )در روزهسه دوره در

هکتار  در تن 2/119 میانگین مقادیر با ترتیب به آب مصرف ییکارا و
داود فختر ریتيی و حلمتی  شتا. نتی   آب مترمکعتب  بر کیلوگرم1/15و 
 جامتربت و هیاریحتربت چناران، در آب گنام مصرف ( کارایی1383)

آب مصرفی و  ازای هر واحا کیلوگرم به 44/0، 76/0، 38/0 ترتیب به
 به کیلوگرم 9/1و  5/3، 8/1 ترتیب به چغنارقنا را آب مصرف اییکار

 آب مصرف کارایی گيارش نمودنا. افيای  مصرفی آب واحا ازای هر

 آبیتاری  سیستم از ميرعه دلیل برخورداری به حیاریهتربت ميرعهدر 

( 1387) و همکتاران  دوست یاهوظ .بود آن ترعلمی مایریت و بارانی
-وری آب متی بهتره  افيای  کاوش راهکارهایی که منجر به منظوربه

-های اناازهبا استااده از داده (SWAP)گردد، مال اگروهیارولوژیکی
ای، ميرعتته بترای محصتتوالت گنتام،  رت علوفتته   8گیتری شتاه در   

گردان و چغنارقنا را در منهقه برخوار اصتاهان و در طتی ستال    آفتاب
برای  18/1وری، اعتبار سنجی نمودنا. متوسط بهره 1383-84زراعی 
 72/1گتردان و  بترای آفتتاب   33/0ای، برای  رت علوفته  38/3گنام، 

 به گردیا. محاس چغنارقنابرای  کیلوگرم بر مترمکعب
وری آب مصرفی گنام و کليا را در استتان  ( بهره1388ونا )سپه

وری فیيیکتی آب  که نتایج نشان داد بهره قراردادلرستان مورد مقایسه 
ستلیمان  جتوان و فتال   برای گنام و کليا است. 6/0و  64/1به ترتیب 

 غترب  از هتایی محاوده وری را درهای مختلف بهرهشاخص (1387)

 جنوبی خراسان هایدشت ترینبحرانی از یکی عنوانبه بیرجنا دشت

 76 تکمیتل  طریتق  از و یادومرحلته  گیرینمونه روش از استااده با

 بین در زراعی یعماه محصوالت به مربوط درآما-هيینه پرسشنامه

 بتا  هتا آن آنتالیي  و هتا داده استتخراج  و منهقه کشاورزی بردارانبهره

 کته  داد نشتان  حاصتله  نتتایج  دادنتا.  انجام Cost افيارنرم از استااده

 چغنارقنا هماننا پایین اقتصادی بازده و باال آب مصرف با هایکشت

 هاییکشت هاآن یجابه و حذف منهقه کشت الگوی از بایا یونجه و

 نظیتر  بومی هایکشت از ایسالهیک تناوب یا و ایعلوفه  رت نظیر

 متضتمن  هتم  و آب استحصتال  کاه  موجب هم ارزن، که و گنام

 .شود جایگيین باشا، کشاورزی بردارانبهره برای باال اقتصادی منافع
وری مصرف آب ( ا عان کرده است که پارامتر بهره2002زوبل )

اجتيای آن تعریتف شتود و     یدرستت بته در صورتی مایا خواها بود که 
معیتار   ن پتارامتر لحاظ گردد. در این حالت ای یخوببهای شرایط منهقه
های مناسب مایریتی و اقتصادی جهت نیل به پیشرفت و تعیین گيینه

 نتتایج پتژوه    .(Zoebl, 2002) ترقی در متایریت آب خواهتا بتود   
( نشان داد با اجرای طرح اصالح الگتوی  1397نژاد و اسالمپور )مرادی

ستازی اراضتی، مصترف آب کشتاورزی و برداشتت      آبیاری و یکپارچه
و میيان تولیتا و برداشتت    یافتهکاه درصا  57ها، سالیانه آب از چاه

 یدهنتاه نشتان  ت کته درصتا افتيای  یافت    66صوالت کشاورزی مح
 .استت وری آب یرزمینی بتر ارتقتای بهتره   های زمایریت یکپارچه آب

وری آب بهتره  یینته درزمنتایج مهالعات نشان داد تحقیقات فراوانتی  
 یروزرستان بهسازی و صورت گرفته است و این تحقیقات نیازمنا بومی
 و یا انجام آنان در شرایط جایا محیهی است.

وری آب محصتوالت مختلتف   بهره مهالعه ،هاف از این تحقیق
وری آب بوده استت. در  راهکارهای بهبود بهره و استان بوشهر ارائهدر 

گیری مقادیر آب مصرفی شناسی مهالعه در قالب اناازهاین راستا روش
اری و بازدیتاهای میتاانی بتوده    در باغات و ميارع، ارزیابی رانامان آبی

 است.
 

 هامواد و روش

 سیمای استان بوشهر
 50 ییایت جغرافاستان بوشهر به مرکيیت شهر بوشتهر در طتول   

 27دقیقه و عرض جغرافیایی مابین  56درجه و  52دقیقه تا  6درجه و 
است. مساحت این  شاهواقعدقیقه  18درجه و  30دقیقه و  16درجه و 
که از این لحاظ هااهمین استتان   استمربع کیلومتر 5/23167استان 

 29بخت ،   22شهرستتان،   9متشتکل از  کشور محسوب گردیاه کته  
از:  انتا عبتارت ن استتان  هتای ایت  دهستان است. شهرستان 43و  شهر

بوشهر، تنگستان، جم، دشتستان، دشتی، دیر، دیلتم، کنگتان و گنتاوه    
 (. 1387انااز توسعه استان بوشهر، )سنا چشم

ای حاشتیه ستاحلی غربتی و    استان بوشتهر از دو بخت  جلگته   
ارتااعات استان  .الیه زاگرس جنوبی استکوهستانی نوار شرقی منتهی
در نتوار   استان یوهواآب یطورکلبه. استبوشهر ادامه زاگرس فارس 

های داخلی گرم و خشک صحرایی ساحلی گرم و مرطوب و در قسمت
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گراد است و میتيان  درجه سانتی 24است. متوسط دمای ساالنه استان 
بارناگی در استان بوشهر کم و متغیتر استت. متوستط بتارش ستالیانه      

های ریيش بستیار محتاود   متر و از نوع باران با دورهمیلی 217استان 
 .(1398پتانسیل سنجی و ارزیابی منابع انرژی، )دفتر  است

فتارس و دریتای   شماره یک خلتیج  حوضه یرزاستان بوشهر جيء 
هتای  رود. این استان از سه حوضته آبریتي رودخانته   عمان به شمار می

 10دارای  درمجمتوع استت و   شتاه یلتشکحله، منا و حوضه ساحلی 
هتای جتاری و دائمتی در استتان     رودخانته  ترینمهم. از استرودخانه 
 1934 های منا با متوستط آبتاهی ستاالنه   توان به رودخانهبوشهر می

میلیتون   585میلیون مترمکعتب، شتاپور بتا متوستط آبتاهی ستاالنه       
میلیتون مترمکعتب    719مترمکعب و دالکی با متوسط آباهی ستاالنه  

های ستهحی استتان از کیایتت چنتاان ختوبی      اشاره نمود. منابع آب
برخوردار نبوده و تنها رودخانه باغان در حتوزه آبریتي منتا بتا متوستط      

در ستال از کیایتت ختوب بترای انتواع       مکعتب مترمیلیون  44آباهی 
 (.1387انااز توسعه استان بوشهر، )سنا چشم استمصارف برخوردار 

 

 وضعیت کشاورزی 
محاودیت آب موجب شاه اراضی تحت کشت زیادی در استتان  

در متورد محصتوالت    یتژه وبته نباشا. از طرفی کشت خارج از فصل و 
باال  افيودهارزشموجب درآما و  جاتصیایو  یفرنگگوجهسبيیجات، 

که این کشاورزی سودآور نیي به علت  هرچنادر این بخ  شاه است. 
هتای گیتاهی و   توستعه بیمتاری  معضالتی چون عام قهعیتت بتازار و   

رونای پایاار و مهمت ن نااشتته استت. باغتات استتان و       یسالخشک
نخیالت نیي در استان اهمیت اجتماعی و اقتصادی زیادی دارنا  یژهوبه

های مهم کشور در تولیا خرما که بر این اساس استان بوشهر از استان
 رود.به شمار می
 

 95ـ  96سطح زير کشت محصوالت ساالنه استان بوشهر سال زراعي  -1جدول

 نام محصول
 عملکرد در هکتار)کیلوگرم( تولید)تن( سطح زير کشت )هکتار(

 ديم آبي جمع ديم آبي جمع ديم آبي

 - 3976 41745 0 41745 10500 0 10500 گنام غالت
 - 2258 2709 0 2709 11650 10450 1200 جو

 - - 44454 0 44454 22150 10450 11700 جمع 
 - 1302 18 0 18 14 0 14 نخود حبوبات

  1400 7 0 7 5 0 5 عاس

 - - 53 0 53 23 0 23 سایر حبوبات
 - - 78 0 78 42 0 42 جمع

 - 2000 5226 0 5226 2613 0 2613 تنباکوتوتون و  محصوالت صنعتی

 - 1200 1800 0 1800 1500 0 1500 کنجا
 - 526 20 0 20 38 0 38 کليا
 - - 7046 0 7046 4151 0 4151 جمع

 - 35000 18375 0 18375 525 0 525 پیاز سبيیجات
 - 55000 687500 0 687500 12500  0 12500 یفرنگگوجه
 - - 71328 0 71328 4458 0 4458 سبيیجاتسایر 

 - - 777203 0 777203 17483 0 17483 جمع
 - 25000 27500 0 27500 1100 0 1100 خربيه محصوالت جالیيی

 - 40000 45100 0 45100 1128  0 1128 هناوانه

 - 20000 10000 0 10000 500 0 500 خیار
 - - 65000 0 65000 2200 0 2200 سایر محصوالت جالیيی

 - - 147600 0 147600 4928 0 4928 جمع

 - 14028 10100 0 10100 720  0 720 یونجه اینباتات علوفه
 - 59369 3295 0 3295 56 0 56 ای رت علوفه

 - - 245050 0 24505 695 0 695 ایسایر محصوالت علوفه

 - - 37900 0 37900 1470 0 1470 جمع

 - - 1014281 0 1014281 50223 10450 39773 جمع کل                            
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در استان بوشهر عالوه بر مشکالت تلاات آب و رانامان آبیاری که 
 واستهه بته در تمام کشور وجود دارد، کتم بتودن عملکترد محصتول     

شرایط اقلیمی و خاکشناسی و مکانیياسیون کشاورزی از موجبات کم 
( آمتار ستهر کشتت و میتيان     1. در جاول )استوری آب شان بهره
استت )آمارنامته کشتاورزی     شتاه ارائهصوالت استان بوشهر تولیا مح

  (.1397وزارت جهاد کشاورزی 

کشتاورزی استتان بوشتهر     ا توجه به اینکه عماه محصتوالت ب
، بنابراین در استو هناوانه  تنباکو ، گنام، توتون ویفرنگگوجهشامل 

 شتاه پرداختته وری آب در این محصوالت این تحقیق به بررسی بهره
گنتام   بتر  یتا تأکت با محصوال از آماهدستبه جاینتو در ادامه  است.
محصتولی بتا    عنتوان به یفرنگگوجهمحصول استراتژیک و  عنوانبه
 .است قرارگرفتهه مورد مقایسه با نتایج تحقیقات گذشت ،وری باالبهره

هر شهرستان، الگوی کشت غالب مخصوص به  کهییازآنجاهمچنین 
الگوی کشت مربوطه در نظر گرفتته   هر منهقهخود را دارد، لذا برای 

شا و مقاار تولیا هر محصول با استااده از پرسشتنامه و مراجعته بته    
-گیتری سازمان جهاد کشاورزی منهقه و کشاورزان و همچنین اناازه

  (.2)جاول  ای تعیین شاهای ميرعه

 

 هاآنکشت عمده  و الگویمناطق مهم استان  -2 جدول

 منطقه يا مناطق مهم مرتبط کشت

 دشتی، دیر و کنگان یفرنگگوجه

 تنگستان و دشتی تنباکوتوتون و 

 دشتستان، بوشهر، دشتی گنام

 دشتی هناوانه

 

  گیری آب آبیاریاندازه

گیری اناازهوری آب، یکی از پارامترهایی که بایا در تعیین بهره
برای آبیاری محصتول استت. در مهالعته     شاهمصرفشود، مقاار آب 

نتوع سیستتم آبیتاری تقستیم و      برحسبحاضر، ابتاا مناطق مختلف 
های مختلف پرداخته گیری مقاار آب مصرفی به روشسپس به اناازه
ترین روش است. در استااده از کنتور دقیق فشارتحتشا. در مجاری 
گیتری  از روش حجمی )اناازهگیری آب، ورهای اناازهنتصورت نبود ک

 .شاحجم آب در زمان مشخص( استااده 
آن از  در مجاری روباز، بسته به سهر مقهتع جریتان و انتاازه   

 گیریاناازه ،هاروش این از یکی. شودهای مختلای استااده میروش
-سترعت سرعت و سهر مقهتع )روش   گیریسرعت است، با اناازه

 (.1آورد )رابهه  به دسترا  دبی توانمیسهر مقهع( 

 

(1 )                     AV Q=  

سرعت جریان  Vسهر مقهع جریان و  A، جریان دبی Qکه در آن 
پتذیر  مختلتف امکتان   هایروشگیری سرعت آب نیي به اناازه. است

در  یتاز موردنخانته، دقتت   است. انتخاب روش به شترایط محلتی رود  
در گیری و در اختیار بودن وسایل و امکانات الزم بستتگی دارد.  اناازه

سنج مولینه، سرعت جریان در مقاطع این تحقیق با استااده از سرعت
( دبی و نهایتاً بتا  1گیری و با استااده از رابهه )و اعماق مختلف اناازه

 موردمهالعهبه ميرعه  واردشاهدر نظر گرفتن زمان آبیاری، حجم آب 
 محاسبه شا.

 

 وری آببهره
وری آب آبیاری و بارش کته معمتوالً منظتور از اصتهالح     بهره
( تعریتف  2رابهته )  صتورت بته وری آب این شاخص است، رایج بهره

     شود:می
 

(2) 
 

و بارناگی در طول فصل زراعی  ناخالص مقاار آبیاری Pو Iکه 
 اختصتار بته که معمتوالً   استوری آب آبیاری و بارش باشنا. بهرهمی
شتود. در شترایهی   وری آب کل نیي نامیاه میوری آب و یا بهرهبهره

جتيء  که میيان بارش اناک باشا، و یا هتاف از مهالعته میتيان ارتر     
شتود  وری آب آبیاری تبایل متی بهره وری آب باشا بهآبیاری بر بهره

 (.3)رابهه 

        

(3) 
 

وری آب آبیاری در ارزیابی راهکارهتایی کته بته    شاخص بهره 
وری ارتقای سیستم آبیاری تمرکي دارنا، اهمیت دارد و شاخص بهتره 

آب آبیاری و بارش، در ارزیابی راهکارهایی همچون آبیاری تکمیلی و 
تعیین الگوی کشت متناسب با الگوی  واسههبه مثرراستااده از بارش 

 یابنا.بارش منهقه، اهمیت می
همچنین با توجته بته اهمیتت اقتصتادی تولیتاات کشتاورزی،       

ارزش عملکترد   صتورت بته توانتا  ( متی 3( و )2صورت کسر روابتط ) 
وری اقتصادی آب توان بهرهشود. در این صورت می محصول تعریف

(EWP را )د )( تعریتف کتر  4رابهته )  صتورت بهKijne and et al., 

2003). 
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. اگر در صورت کسر استارزش ریالی فروش محصول  $که در آن 
های تولیا در نظر گرفته شود، سود ختالص بته ازای واحتا آب    هيینه

 .آیامی به دست است، (1NBPDمصرفی )که معروف به شاخص

 

 نتايج و بحث
  های آماریويژگي

 موردمهالعه هایدشت( توزیع فراوانی تعااد نمونه در 3جاول )
شتود تعتااد نمونته در    کته مشتاهاه متی    طورهماندها. را نشان می

بته  دشتی، دشتستان، جم، تنگستان، دیر، کنگان و بوشهر  هایدشت
 59/5و  83/6، 07/8، 29/14، 77/16 ،25/19، 19/29معادل  ترتیب

  .استبرداری )زراعی یا باغی( درصا واحا بهره

 

استان  هایدشتدر  موردمطالعههای توزيع فراواني نمونه -3جدول 

 بوشهر
 درصد تجمعي  درصد کل مشاهدات فراواني  نام منطقه

 19/29 19/29 47 دشتی

 45/48 25/19 31 دشتستان

 22/65 77/16 27 جم

 50/79 29/14 23 تنگستان

 58/87 07/8 13 دیر

 41/94 83/6 11 کنگان

 0/100 59/5 9 بوشهر

 - 0/100 161 مجموع

 
 مورداستتااده آبیتاری   هایروش( توزیع فراوانی انواع 4جاول )
شود اه میکه مشاه طورهماندها. را نشان می موردمهالعهدر ميارع 

 16/34، 37/40 به ترتیبای تیپ و قهره -، نواریشیوه آبیاری کرتی
  شود.را شامل می موردمهالعه هایسامانهدرصا  48/25و 

 
 موردمطالعه هایسامانهتوزيع فراواني روش آبیاری در  -4جدول

 درصد تجمعي  درصد کل مشاهدات فراواني  سیستم آبیاری 

 16/34 16/34 55 تیپ -نواری 

 53/74 37/40 65 کرتی )نواری و شیاری(

 0/100 47/25 41 ای قهره

 - 0/100 161 مجموع

 

                                                           
1 Net Benefit Per Drop 

 وضعیت آبیاری
ای روبروست. به وضعیت آبیاری در استان بوشهر با شرایط ویژه

علت شوری آب در اکثر مناطق، سیستم آبیاری بارانی قابلیت کتاربرد  
درصا از آب مصترفی در بخت     70زیادی ناارد. همچنین قریب به 

رسا که این خود به علت مصرف نخیالت میرزی در استان، به کشاو
توان می یطورکلبه. استسیستم آبیاری سنتی و نیاز آبی باالی نخل 

دو بخت  عمتاه آبیتاری ستهحی و      آبیاری استان را بته  یهاسامانه
بته روش کرتتی و    معموالًبنای نمود. آبیاری سهحی ای تقسیمقهره

ات، تنبتاکو و ستبيیجات استتااده    عماتاً برای آبیاری نخیالت، مرکبت 
ای نیي غالباً با استتااده از روش نتواری   شود. سیستم آبیاری قهرهمی

-و متی  یتااکرده پای های اخیر توسعه عماه)تیپ( بوده که طی سال
توان گات آبیاری گوجته، هناوانته، خیتار و دیگتر محصتوالتی کته       

را به ختود   موردمهالعهشونا در تمام نقاط ردیای کشت می ورتصبه
  اختصاص داده است.

 

 وری فیزيکي آب بهره

گنام در سیستم آبیاری سهحی در شهرستان دشتتی بتاالترین   
ترین عملکترد را بته ترتیتب بته     عملکرد و در شهرستان بوشهر پایین

کیلوگرم بر هکتار داشته است. باالترین عملکرد  1380و  3150مقاار 
تنباکو در سیستم آبیاری سهحی در شهرستان دشتستتان بته مقتاار    

در  یفرنگگوجهست. بیشترین عملکرد کیلوگرم در هکتار بوده ا 3550
ای مربوط به شهرستان دیر به ترتیتب  سیستم آبیاری سهحی و قهره

کیلوگرم در هکتار بود. کمتترین عملکترد    69850و  42500به مقاار 
ای در شهرستتان  در سیستتم آبیتاری ستهحی و قهتره     یفرنگگوجه

ر بتوده  کیلوگرم بر هکتا 55385و  32500کنگان به ترتیب به مقاار 
است. عملکرد هناوانه در شهرستان دشتی در سامانه آبیاری سهحی 

کیلوگرم بر هکتار بوده  37500و  28570ی به ترتیب برابر با اقهرهو 
 است. 

کمترین و بیشترین حجم آب مصرفی گنام در سیستم آبیتاری  
ی را بته ترتیتب شهرستتان دشتستتان و دشتتی هتر یتک بته         سهح
ترین حجم آب انا. کممترمکعب بر هکتار داشته 7000و  5300مقاار

مصرفی تنبتاکو در سیستتم آبیتاری ستهحی مربتوط بته شهرستتان        
ترین حجتم آب  ممترمکعب بر هکتار بود. ک 9150تنگستان به مقاار 

ای به ترتیتب  در سیستم آبیاری سهحی و قهره یفرنگگوجهمصرفی 
بتر هکتتار    مترمکعب 5250و  9800مربوط به دیر و دشتی به مقاار 
در سیستتم آبیتاری    فرنگتی گوجته است. بیشترین حجم آب مصرفی 

 11300ای به ترتیب مربوط به دشتی و دیر به مقاار سهحی و قهره
در  هناوانته بتر هکتتار بتود. حجتم آب مصترفی      مترمکعب  5470و 
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ای بته ترتیتب   شهرستان دشتی در سیستم آبیاری ستهحی و قهتره  
( 5)در جتاول  مترمکعتب بتر هکتتار بتود.      4850و  10700برابر بتا  

بته تاکیتک    موردمهالعته وری آب محصتوالت زراعتی و بتاغی    بهره
 .است شاهمشخص محصولمنهقه و نوع  ،سیستم آبیاری

  

 به تفکیک سیستم آبیاری موردمطالعهوری فیزيکي آب محصوالت زراعي و باغي بهره -5جدول 

 نام محصول نام منطقه
 وری آببهره حجم آب مصرفي متوسط عملکرد

 (بر مترمکعب)کیلوگرم  هکتار()مترمکعب بر  هکتار( )کیلوگرم بر
 ایقطره سطحي  ایقطره سطحي  ایقطره سطحي 

 95/10 88/2 5250 11300 57500 32600 یفرنگگوجه دشتی
 - 19/0 - 9350 - 1750 تنباکو
 - 45/0 - 7000 - 3150 گنام
 73/7 67/2 4850 10700 37500 28570 هناوانه

 77/12 34/4 5470 9800 69850 42500 یفرنگگوجه دیر
 35/10 22/3 5350 10100 55385 32500 یفرنگگوجه کنگان
 - 18/0 - 9150 - 3550 تنباکو تنگستان
 - 45/0 - 5300 - 2376 گنام دشتستان
 - 21/0 - 6500 - 1380 گنام بوشهر

 
وری آب گنتام در سیستتم آبیتاری    تترین بهتره  بیشترین و کم

 45/0سهحی به ترتیب مربوط به شهرستان دشتی و بوشهر به مقاار 
وری آب کیلوگرم بر مترمکعتب بتوده استت. بیشتترین بهتره      21/0و 

 19/0تنباکو در سیستم آبیاری سهحی، شهرستان دشتتی بته مقتاار    
فرنگتی در  وری آب گوجهرهکیلوگرم بر مترمکعب داشت. بیشترین به

ای مربوط به شهرستان دیر به ترتیتب  سیستم آبیاری سهحی و قهره
تترین  بوده است. کتم  مترمکعبکیلوگرم بر  77/12و  34/4به مقاار 
ای بته  فرنگی در سیستم آبیاری سهحی و قهتره وری آب گوجهبهره

 35/10و  88/2ترتیب مربوط به شهرستان دشتی و کنگان به مقتاار  
وری آب هناوانه در شهرستان دشتتی  کیلوگرم بر مترمکعب بود. بهره
 73/7و  67/2ای به ترتیتب مقتاار   در سیستم آبیاری سهحی و قهره
( برای 1وری فیيیکی آب در شکل )بهرهکیلوگرم بر مترمکعب است. 

اراضی مورد مهالعته بته تاکیتک الگتوی کشتت و سیستتم آبیتاری        
 است. شاهارائه

وری آب محصوالت مختلتف  ( بهره1387اران )مختاری و همک
وری آب تنباکو با روش آبیتاری  استان فارس را محاسبه نمودنا. بهره
کیلتتوگرم بتتر مترمکعتتب   12/0ستتهحی در استتتان فتتارس حتتاود  

در استان بوشتهر   شاهمحاسبهوری که تقریباً مشابه بهره شاهمحاسبه
کیلتوگرم بتر    2وری آب هناوانه در استان فتارس حتاود   . بهرهاست

که با نتایج ایتن تحقیتق در آبیتاری ستهحی      شاهمحاسبهمترمکعب 
در تحقیقی که توسط موسسه راهبترد دانت  پویتا     تااوت کمی دارد.

استت   شتاه انجتام تاوین سنا آب استان هرميگان  منظوربه( 1391)
 شاهمحاسبهکیلوگرم بر مترمکعب  55/1هناوانه در استان هرميگان 

بتا   هناوانته وری آب یج این تحقیق در محاستبه بهتره  است که با نتا
 استااده از آبیاری سهحی کمی متااوت بوده است. 

 

 به تفکیک شهرستان و سیستم آبیاری موردمطالعهوری آب محصوالت بهره -1شکل 
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در استان بوشهر  شاهمحاسبهوری آب گنام بهره (6)در جاول 
شتود  که مالحظه متی  طورهمانبا سایر تحقیقات مقایسه شاه است. 

وری آب گنتام در استتان بوشتهر از میتانگین کشتوری و تمتام       بهره
کته   طتور همتان  است.های کشور کمتر در استان شاهانجامتحقیقات 

وری آب باعتت  تعریتتف اشتتاره شتتا تغییتتر در مختترج کستتر بهتتره  
هتتای متاتتاوت از آن خواهتتا شتتا کتته بایتتا در هنگتتام     شتتاخص
 ه نمود. ها توجها به آنگیریتصمیم

 
 گندم با ساير تحقیقات شدهمحاسبهوری آب مقايسه بهره -6جدول 

 مکان تحقیق مترمکعب( وری )کیلوگرم بربهره )تن( عملکرد مرجع

 بوشهر 45/0تا  21/0 0/3تا  5/1 مهالعه حاضر
 کشوری 73/0 - (1391حیاری )

 کشوری 4/1تا  56/0 - (1388اسای و عقیلی )
 غرب کشور 6/1 5/3 (1388سپهونا )

 کشور 03/1 - (1388علیياده و همکاران )
 اصاهان -برخوردار 1/1 - (1387علیياده و همکاران )
 های فارسشهرستان 5/0تا  4/0 7/4 (1387مختاری و همکاران )
 استان هرميگان 77/0 9/3 (1391راهبرد دان  پویا )

 گرگان 35/1 5/4 (1387همکاران )کیانی و 
 نیشابور -فاروب رومان 53/0 - (1390دهقان و همکاران )
 نیشابور -حاجی آباد 79/0 - (1390دهقان و همکاران )
 نیشابور -سلیمانی 43/0 - (1390دهقان و همکاران )

 
فرنگتی در  برای گوجته  شاهمحاسبهوری آب بهره (7)در جاول 

کته   طتور همتان استان بوشهر با سایر تحقیقات مقایسته شتاه استت.    
در استتان بوشتهر از    یفرنگت گوجته وری آب شتود بهتره  مالحظه متی 

توانا شترایط مناستب آب و   . علت آن میاستمیانگین کشوری بیشتر 
  هوایی )مشابه شرایط گلخانه( در استان بوشهر باشا.

 
 با ساير تحقیقات يفرنگگوجه شدهمحاسبهوری آب مقايسه بهره -7جدول 

 مرجع
 (مترمکعب وری آب )کیلوگرم بربهره عملکرد

 مکان تحقیق
 ایآبیاری قطره سطحيآبیاری  تن

 بوشهر 8/12تا  3/10 3/4تا  9/2 70تا  55 مهالعه حاضر
 مشها 93/7 - 55 (1388سبحانی )جلینی و 

 فارس - 6/3 6/54 (1387مختاری و همکاران )

 هرميگان - 44/3 - (1390شرکت راهبرد دان  )

 ورامین 9/11 - 49 (1389صاراقیان و همکاران )

 کشور 08/7 08/7 - (1388علیياده و همکاران )

 مشها 34/10 8/4 51 (1379علیياده و همکاران )

 حوضه حله 6/4 6/4 - (1385آب )طرح جامع 

 ترکیه 3/22 - 121 (2008ستین و اویگان )

 - 9/7 6/4 - (1986بنگل و همکاران )

 
های این تحقیتق نشتان داد ارتقتای سیستتم آبیتاری بته       یافته
تر، در مواردی که منبع آب چاه بوده است به دلیتل  مارن یهاسامانه

آب و همچنین قابلیت بیشتتر   ییجوصرفهانگیيه بیشتر کشاورزان در 
در این متوارد، رواج بیشتتری داشتته     فشارتحتامکان اجرای آبیاری 

آبیتاری ستنتی امکتان     یهاسامانهدر  معموالًاست. با توجه به اینکه 
تتوان گاتت   مشکل است، لتذا متی   های دقیق آبیاریاعمال مایریت

تر بودن بیشتر آب، طوالنی هار رفتسیستم آبیاری سنتی مترادف با 
 تتاً ینهازمان آبیاری و در مواردی تتأخیر آبیتاری و افتت محصتول و     
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بته  کشاورزان  هرچناها نشان داد . بررسیاستوری آب کاه  بهره
ا در واقتف هستتنا امت   سیستتم   ایتن  تلاات آب و مشکالت آبیاری در

راب شان و تتأمین  ای اطمینان بیشتری از سیمقایسه با آبیاری قهره
دارنا. یکی از متواردی کته در بحت  کشتاورزی استتان      نیاز درختان 

. برتری که سیستم آبیاری استبوشهر مهرح است، مس له شوری آب 
ای نسبت به سیستم آبیاری سهحی دارد این است که با توجته  قهره

روزانه و یا یک روز در میان، همواره ناحیه ریشته   به امکان آبیاری با
 یابا. خیس بوده و ارر تن  شوری بر محصول کاه  می

از شتور )دشتستتان و    موردمهالعهکیایت آب آبیاری در نواحی 
)دشتستان، تنگستان و در مناطقی از شهرستتان   شورلبتنگستان( و 

( را در هتا شهرستتان جم( تا کیایت خوب )جم و در مواردی از دیگتر  
هایی بوده است، ماننا بخ  شورآبدر مناطقی که منبع  .گرفتیبرم

ای بتا  آبیتاری قهتره   یهتا سامانهاز دشتستان و تنگستان، تعاادی از 
. در شهرستتان  انتا شتاه خارج انتااعمشکل گرفتگی مواجه شاه و از 

هتا کته   ، شور شتان آب چتاه  آماهعملبههای تنگستان طبق بررسی
 رویته یبت هتای  ها و برداشتکاه  منابع در ارر خشکسالی واسههبه

کمیتت و   یرتأرصورت گرفته، موجب کاه  شایا محصوالت تحت 
  است. شاهآبکیایت 
 

 رهیافت ترويجي

محصتوالت مختلتف یکتی از    وری در توجه به وضتعیت بهتره  
-پارامترهای اساسی در متناسب نمودن شرایط بهینه استااده از نهاده

 عنتوان بته و مقاار عملکرد است. در این میتان آب   مورداستاادههای 
نتتایج   قترار گیترد.   ویژه موردتوجهبایا  اهاین نهاده نیترمهمیکی از 

يای  افت  ای باعت  نشان داد کته استتااده از سیستتم آبیتاری قهتره     
وری آب در در تمام موارد بهرهدر این پژوه   .شودوری آب میبهره

 آما.  به دستای بیشتر از سیستم آبیاری سهحی سیستم آبیاری قهره
ای بتا کتاه  مصترف آب و افتيای  عملکترد      سیستم آبیاری قهره

وری آب در محصتوالتی  برابری بهتره  5تا  3محصول باع  افيای  
ای . استااده از سیستم آبیتاری قهتره  و هناوانه شا فرنگیننا گوجهما

برابتری مصترف    2  کتاه  حتاود   باعت  هناوانهفرنگی و در گوجه
و همچنین از طریتق افتيای  تتراکم کشتت، کتاه        است. شاهآب

های گیاهی و توزیع مناستب آب و کتود در گیاهتان حستاس     بیماری
. برابری عملکرد محصول شا 2ی  فرنگی و هناوانه باع  افياگوجه

از میتانگین   وری آب گنتام در استتان  همچنین نتایج نشان داد بهتره 
ی کشور کمتتر بتوده   هادر استان شاهانجامکشوری و تمام تحقیقات 

در استتان از میتانگین کشتوری     فرنگتی گوجهوری آب بهرهاست اما 
 . بیشتر است

موجب برچیاه شان سیستم  االی آبدر مواردی شوری ب
گشته است. عام موفقیت سیستم آبیاری  اجراشاهای آبیاری قهره

برداری نشأت بهره طراحی و هم ازای در این مناطق هم از قهره
برداری اصولی از فیلترهای تصایه آب عام بهره یژهوبهگرفته است. 

ای در استان های آبیاری قهرهعوامل شکست طرح ترینمهماز 
در استان، مالحظه گردیا  آماهعملبههای ها و بازدیابا بررسیاست. 

های مختلف، ود کاستیوج رغمیعلکه در بخ  کشاورزی استان، 
در مواردی  یژهوبهارزشمنای در کشاورزان منهقه  یدان  اناوخته
ها توان از این ظرفیتوجود دارد که می یفرنگگوجهنظیر کشت 

 یسازآماده، مبارزه با آفات، نحوه یکود دهاستااده نمود. نحوه 
اراضی و کشاورزی برخی کشاورزان خبره، بر اساس تجارب محلی، 

توان، به می هاآن یمستناسازهایی از این موارد است که با نمونه
های بنای این تجارب در قالب بستهاصالح این امور و هاایت و دسته

رزی یق سهر کشاوآموزشی ترویجی و فنی اقاام نمود و از این طر
  منهقه و کشور را ارتقا بخشیا.

 

  تقدير و تشکر

ای استان این تحقیق با حمایت شرکت سهامی آب منهقه
محققین از این شرکت کمال  لهیوسنیبااست که  شاهانجامبوشهر 

برداران همچنین از کلیه کشاورزان و بهرهتشکر و قاردانی را دارنا. 
تحقیق همکاری آبیاری در استان بوشهر که در این  یهاسامانه
  شود.، تشکر میانانموده
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Abstract 

 
Considering water productivity in different products is one of the basic parameters in optimizing the optimal use of 

inputs and performance. In this regard, water as one of the most important inputs should be given special attention. This 

study was conducted to evaluate irrigation water productivity in wheat, tobacco, watermelon and tomato as the main 

products of Bushehr Province. The most irrigation water productivity for these products was 0.45, 0.19, 7.73 and 12.77 

kg / ha, respectively. The results showed that the use of drip irrigation system increases water productivity. In all cases, 

water utilization in the drip irrigation system was higher than the surface irrigation system. The drip irrigation system 

increased the productivity of water by 3 to 5 times, and reduced water consumption by 2 times, and increased the yield 

by 2 time in products such as tomato and watermelon. The failure of the drip irrigation system in the saline water 

resources use was due to inappropriate design and utilization, in particular the lack of proper utilization of water 

filtration filters. In the agricultural sector of the province, despite the existence of various deficiencies, valuable 

knowledge is available in the farmers of the region, especially in areas such as tomato cultivation, which can be used for 

these capacities. 
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