
 

1 

 

 

 شبکه آبیاری یامچیزراعی در  عمدهتغییرات کارآیی مصرف آب محصولات ارزیابی 

  19-19الی  19-19 برداریدر دوره بهره
 

 امین کانونی  
 استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه محقق اردبیلی

 
amin.kanooni@uma.ac.ir 

 

 

 چکیده

بکه آبیاری یامچی در طول کشت شده در ش عمدهکارآیی مصرف آب محصولات در این تحقیق، 

مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور حجم  نتعیین و تغییرات آ 19-19الی  19-19برداری دوره بهره

گیری تک محصولات اندازهآب تحویل داده شده به محصولات، بارندگی اتفاق افتاده در منطقه و عملکرد تک

ایج نشان داد که مقادیر شاخص کارآیی مصرف آب محاسبه شد. نتآنها و سپس شاخص کارآیی مصرف آب 

شاخص کارآیی  برداری مقداردر سال دوم بهره .شته استبرداری روند نزولی دادر طول دوره چهار ساله بهره

مقدار این شاخص در طول دوره همچنین  های دیگر بوده است.زمینی بیشتر از سالبرای سیبمصرف آب 

 5/9و  9/9،  6/2،  9/9زمینی، لوبیا و یونجه به ترتیب برابر گندم و جو، سیببرای  برداریبهره چهار ساله

 .بدست آمد

 

 یامچی وری، شبکه آبیاری، عملکرد،بهره :یدیکل کلمات

 

 

مقدمه

وری استفاده از آب اهمیت زیادی دارد و برای بیان مقدار محصول تولیدی به در مناطق با کمبود منابع آب، بهره

کارآیی . ]6[مطرح شد 9166رود. اصطلاح کارآیی مصرف آب، اولین بار توسط ویتس در سال ه آب بکار میازای هر قطر

دهد شاخص خوبی برای مصرف آب که عملکرد فیزیکی محصول )کیلوگرم( در واحد سطح )مترمربع( اراضی را نشان می

از نقطه نظر دستیابی به درآمد  ،ورییابی بهرهشاخص ارز این .]7و  5[ وری اراضی از سالی به سال دیگر استبیان بهره

-شبکهتعیین کارآیی مصرف آب در مطالعات زیادی در خصوص . ]1و  8[اهمیت بسزایی دارد  ،حداکثر از منابع محدود آب

  توان به موارد زیر اشاره کرد: میانجام شده است که  و اراضی کشاورزی های آبیاری

برای  9989-89وری استفاده از آب را برای محصولات مختلف در سال زراعی ( بهره9988ابری )کاوه و حسینی

به صورت عملکرد محصول تولیدی به ازای تبخیر  وریبهره های مختلف کشور بدست آوردند. در این پژوهش شاخصاستان

الگوی کشت حذف شوند.  و تعرق واقعی مورد استفاده قرار گرفت و در نهایت پیشنهاد شد که گیاهان با راندمان پایین از

رود اصفهان را با استفاده از تصاویر کارآیی مصرف آب در شبکه آبیاری سمت راست آبشار در شبکه زاینده (9989اکبری )

 8/9ای ای تخمین زدند. بر این اساس کارآیی مصرف آب برآورد شده از تصاویر ماهوارههای مزرعهگیریاندازهو  ایماهواره

( به منظور تخمین کارایی مصرف محصولات مختلف 9989مکعب محاسبه شد. حیدری و همکاران ) کیلوگرم بر متر

کشاورزی در مناطق مختلف کشور )خوزستان، کرمان، گلستان، مغان و همدان( تحقیقی در شرایط مدیریت زراعی 
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-یی مصرف آب گندم، چغندرقند، سیبای، کارآهای مزرعهگیریکشاورزان انجام دادند. بر اساس نتایج بدست آمده از اندازه

 21/9و  56/9، 96/9، 79/9، 58/5، 96/2، 69/9، 75/9ای، پنبه، یونجه، جو و نیشکر به ترتیب برابر زمینی، ذرت علوفه

 کیلوگرم بر متر مکعب بدست آمد.

مصرف آب  ساله، نشان دادند که مقادیر کارآیی 25( طی تحلیلی از نتایج مطالعات 2999زارت و باستیانسن )

محصولات گندم، برنج، پنبه و ذرت بیشتر از مقادیر گزارش شده توسط فائو بوده است. به عنوان نتایج پژوهش به امکان 

(، عملکرد زمانی و 2995و همکاران ) الزاید افزایش کارآیی مصرف آب یعنی تولید بیشتر با مصرف آب کمتر اشاره نمودند.

ای مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد ماهواره ( در سودان را با استفاده از تصاویرGeziraمکانی سیستم آبیاری گزیرا )

های دیگر در سطح دنیا دارد. همچنین در شبکه آبیاری گزیرا کارآیی مصرف آب محصولات، مقدار کمتری نسبت به شبکه

 است.  آبیاری بیشتری در محصولات تابستانی وجود داشتهدر قسمت شمالی شبکه، کم

در اراضی کشاورزی تحت  مورد مطالعهشبکه آبیاری مقادیر کارآیی مصرف آب در ارزیابی  قیتحق نیا یهدف اصل

در  مورد مطالعه شبکه آبیاری تغییرات کارآیی مصرف آب دربا بررسی . باشدیمبرداری پوشش شبکه در طول مدت بهره

پی برد و راهکارهای لازم برای بهبود آن اتخاذ نمود. پایین بودن آن دلایل احتمالی برداری میتوان به طول چند سال بهره

  ب کنونی کشور حایز اهمیت است.آاین موضوع در شرایط محدودیت 
 

 

 هامواد و روش

درجه  98دقیقه تا  99درجه و  98های جغرافیایی ، در غرب و شمال شهر اردبیل ما بین طولیامچی شبکه آبیاری

کل اراضی تحت  .دقیقه شمالی واقع گردیده است 27درجه و  98دقیقه تا  92درجه و  98های رضدقیقه شرقی و ع 27و 

هکتار تحت  2999هکتار ثقلی و  9525هکتار آن در واحد عمرانی اول ) 6568باشد که هکتار می 92159پوشش طرح 

هکتار هم در واحد  159ار( و هکتار تحت فش 2715هکتار ثقلی و  2697هکتار در واحد عمرانی دوم ) 5992فشار(، 

برداری از شبکه آبیاری تنها در واحد عمرانی اول با توجه به کمبود منابع آب، بهرهعمرانی سوم )تحت فشار( قرار دارد. 

زمینی، گندم، جو، لوبیا، آفتابگردان الگوی کشت پیشنهادی شبکه، شامل محصولات مختلفی همچون سیبگیرد. صورت می

ریزی د و تخصیص آب از مخزن سد یامچی بر اساس همین الگوی کشت و آب ذخیره شده در آن برنامهباشو علوفه می

 . شودمی
بارندگی ، حجم آب تحویلی به شبکه بهآمار و اطلاعات مربوط تحقیق شامل: ابتدا اطلاعات مورد نیاز تحقیق  در این

شاخص کارآیی پس ستهیه و  برداریدر طی دوره بهرهسطوح زیر کشت محصولات مختلف شبکه  و اتفاق افتاده در منطقه

تقسیم عملکرد  آب برای تک تک محصولات شبکه باوری فیزیکی بهرهشاخص  برآورد گردید. شبکه مصرف آب محصولات

استفاده  میدانی گیریدر تعیین عملکرد گیاهان از نمونه .شودتعیین میمحصولات به مجموع آب آبیاری شده و بارندگی 

برداری شبکه هایی از عملکرد بدست آمد. مقدار آب تحویل داده شده نیز با توجه به آمار شرکت بهرهدر هر سال نمونه شد و

 آبیاری یامچی استخراج و بکار گرفته شد.
 

 

 نتایج و بحث 

تغییرات سطح زیر  9گیری سالانه تعیین شد. شکل شماره نمونه باسطح زیر کشت محصولات در هر سال زراعی 

زمینی اختصاص یافته است ترین سطح زیر کشت به سیببیشهر سال،  در طبق شکل دهد.کشت محصولات را نشان می

   باشد.تر از مقدار الگوی طراحی شبکه میکه بیش
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 های مختلف و بارندگی اتفاق افتاده، میزان آب بکار برده شدهگیری حجم آب تحویل یافته به اراضی شبکه در سالاندازهبا 

هر محصول تعیین شد. این میزان آب تحویل یافته به محصولات با مقدار حجم مجاز طراحی و حجم مورد نیاز الگوی کشت 

 ارایه شده است. 2مقایسه گردید که نتایج آن در شکل شماره 

 
 : تغییرات الگوی کشت محصولات تحت کشت شبکه نسبت به الگوی پیشنهادی 9شکل 

 

برداری متناسب با مشخص است حجم آب تحویل داده شده در دو سال اول بهره 2شماره طور که از شکل همان

حجم آب تحویل داده  ،برداریباشد. در کل دوره بهرهمقدار مجاز طراحی بوده است ولی در دو سال آخر کمتر از آن می

 ورداری شرایط به مراتب بهتر بوده بدر سال دوم بهره شده کمتر از حجم واقعی مورد نیاز الگوی کشت واقعی بوده است.

 نزدیک به حجم مجاز طراحی و حجم آب مورد نیاز شبکه بوده است. حجم آب تحویل یافته تقریباً

 

 
 : مقادیر حجم آب مجاز و تحویل داده شده بر اساس الگوی کشت واقعی نسبت به پیشنهادی 2شکل 

 

برداری میدانی بدست آمد و سپس کارآیی مصرف آب عملکرد هر محصول در هر سال زراعی نیز از طریق نمونه

برداری را نشان مقادیر کارآیی مصرف آب محصولات مختلف در طول دوره بهره 9شکل شماره محصولات تعیین گردید. 
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زمینی روند نزولی برداری برای همه محصولات به غیر از سیبدهد. مقدار این شاخص در طول دوره چهار ساله بهرهمی

ثابتی تنزل  است. در سالهای اولیه مقادیر شاخص کارآیی مصرف آب بالا بوده ولی در سالهای انتهایی به مقدار تقریباً داشته

زمینی بیشتر برداری کارآیی مصرف آب سیبزمینی شرایط متفاوت بوده است. در سال دوم بهرهیافته است. در مورد سیب

حجم آب تخصیص یافته به شبکه در طول دوره چهار ساله مرتبط است. از سه سال دیگر بوده است. دلیل این امر به 

برداری حجم مورد نیاز الگوی کشت، حجم مجاز طراحی و در سال دوم بهره شدملاحظه  2طور که در شکل شماره همان

عیت این حجم آب تحویل داده شده به یکدیگر نزدیک بوده است و عملا تنش چندانی به محصولات وارد نشده است. واق

دهد. هر چه قدر آب تحویل داده شده زمینی سطح زیر کشت وسیعی را در شبکه به خود اختصاص میاست که سیب

میانگین مقادیر همچنین  زمینی تاثیر مستقیمی خواهد گذاشت.متناسب با نیاز واقعی باشد روی کارآیی مصرف آب سیب

زمینی، لوبیا و یونجه به ترتیب جو، سیب و ترتیب برای گندم شاخص کارآیی مصرف آب محصولات در دوره چهار ساله به

  .دآمبدست  5/9و  9/9،  6/2،  9/9برابر 

 

 

 برداریمحصولات مختلف در طول دوره بهرهتغییرات کارآیی مصرف آب : 9شکل 

 

 

 گیرینتیجه

باشد. در یزان تولید محصولات به ازای آب مصرفی میکارآیی مصرف آب محصولات به عنوان شاخصی برای بیان م

-19الی  19-19برداری این مقاله مقدار شاخص فوق برای محصولات کشت شده شبکه آبیاری یامچی در طول دوره بهره
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زمینی بوده دهنده نزولی بودن روند این شاخص برای همه محصولات به جز سیبتعیین گردید. بررسی نتایج نشان 19

 است. 
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ABSTRACT 
Water use efficiency (WUE) of some major crops in Yamchi irrigation network for the operating 

period of 2011-2015 were investigated in this research. For this purpose, the amount of water 

delivered to the crops, the rainfall occurred on the network and the total yield of each individual 

crop were measured, and then the water use efficiency index of all crops was determined. The 

results showed that the value of water use efficiency index was decreasing during the operating 

period. In the second year, the value of WUE for potato was higher than other years. Also the value 

of WUE was 0.4, 2.6, 0.1 and 0.5, respectively for wheat &Barley, potato, bean and alfalfa during 

the four-year operating period.  
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