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 چکيده 

 و بخش  آب  با مرتبط مسئولین گیری¬کمک شایانی به تصمیم تواندوری مصرف آب محصوالت مختلف کشور میتعیین حجم آب مصرفی و بهره
های، مزرعه شهرستان 25در لوبیا  و عملکرد محصولی مصرف آب ای¬مزرعه و مستقیم گیری¬اندازه منظوراین پژوه  به، لذا بنماید. کشورکشاورزی 

بشدون داالشد در    های مختلف آبیاری با منابع آبشی مختلشف و   ازنا، الیگودرز و سلسله استان لرستان انجام شد. حجم آب مصرفی مزارع لوبیا در سیستم
متر مکعب در هکتار متغیشر بشود.    19312تا  8669 میزان حجم آب مصرفی در مزارع انتخابی از  گیری شد.رنامة آبیاری آنها در طول فصل زراعی اندازهب

 16/0و  33/0متر مکعب در هکتار و  16161، 9735ترتیب های آبیاری بارانی و سطحی بهوری مصرف آب در سیستممیانگین حجم آب مصرفی و بهره
درصشدی در مصشرف    8/39توان گفد که سیستم آبیاری بارانی نسبد به سیستم آبیاری سطحی با کاه  کیلوگرم بر متر مکعب تعیین شد. بنابراین می

تیشب  تروری مصرف آب لوبیا شده اسد. میانگین راندمان کاربرد آب در دو سیستم آبیاری بشارانی و سشطحی بشه   درصدی در بهره 106آب باعث افزای  
حشاکی از تفشاوت    (t-test)وری مصرف آب و راندمان آبیاری با آزمون تیدرصد تعیین شد. نتایج مقایسه میانگین حجم آب مصرفی، بهره 3/40و  5/73

محاسباتی بشا میشانگین سشند    دار بین دو سیستم آبیاری بارانی و سطحی بود. مقایسه نیاز آبی با استفاده از آزمون تی نشان داد که میانگین نیاز آبی معنی
داری با هم دارند. بررسی ضرایب  پیرسشون نششان داد کشه  بشین حجشم آب      متر مکعب در هکتار تفاوت معنی 6994و  6720ترتیب به میزان ملی آب به

وری آب همبستگی مثبد ل با بهرهوری آب همبستگی منفی وجود دارد ولی بین راندمان آبیاری و عملکرد محصومصرفی با راندمان کاربرد آبیاری و بهره
 وجود داشد. 
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  3 2 1 مقدمه

آبی در ایران یک واقعید اقلیمی اسد و بشا توجشه   اشکسالی وکم
در  آبشی کم مشکل آب، به مختلف های¬افزون نیاز بخ  به روند روز

در چنشین ششرایطی یکشی از     ششد.  اواهشد  نیز حادتر آینده های¬سال
 آب مصرف در جویی¬صرفه بهینه وراهکارهای مؤثر و عملی استفاده 

                                                           
 و تحقیقشات  مرکشز  کششاورزی،  مهندسی و فنی تحقیقات بخ  پژوه  استادیار -1

 تشرویج  و آموزش تحقیقات، سازمان همدان، استان طبیعی منابع و کشاورزی آموزش
 ایران همدان، کشاورزی،

 تحقیقشات،  دانشیار پژوه  موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان -2
  ایران کرج، کشاورزی، ترویج و آموزش

 و تحقیقشات  مرکشز  کششاورزی،  مهندسشی  و فنشی  تحقیقات بخ  پژوه  مربی -3
 ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان اصفهان، استان طبیعی منابع و کشاورزی آموزش

 ایران اصفهان، کشاورزی،
 Email: a.ghadami@areeo.ac.ir)                   نویسنده مسئول: -)*

 از ای¬مدیرید مصرف آب در بخ  کشاورزی که بخ  عمدهاسد. 
 بسیار تواند¬می شود،¬می شامل نیز را جهان و ایران در آب مصارف
 هشای ¬تخمین نسبتاٌ دقیق و یا تعیشین ششاا    باشد. راهگشا و مؤثر

 و آبیشاری  رانشدمان  مصشرفی،  آب مقشدار  جملشه  از آب مصرف مدیرید
 از کشششور در مختلششف بششا ی و زراعششی محصششوالت آب وری¬بهششره
هشای کش ن    ریشزی  های کلیدی در برنامه رها و شاا ابزا ترین¬مهم

هشای   مربوط به تأمین، تخصشی  و مصشرف اصشولی از آب در بخش     
 . مختلف از جمله کشاورزی اسد

ایشران و جهشان از نظشر     در حبوبات های مهم درلوبیا یکی از گونه
سشط  زیشر کششد لوبیشا     گشردد.  ¬می محسوب ای¬اقتصادی و تغذیه
و هشزار تشن    255تولیشد بشی  از    ،هشزار هکتشار   106درایران بالغ بشر  
های فشار،،  استان. باشدمیکیلوگرم در هکتار  2401میانگین عمکرد 

اوزستان، لرستان، مرکزی، زنجان و آذربایجشان ششرقی از مهمتشرین    
لوبیشا بشه طشور    (. 1398)بی نام،  شوندکشد لوبیا محسوب می مناطق

 ياري و زهكشي ایران آب نشریه
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، لشذا ارزش  شذا ی   باششد ¬درصد پروتئین می 23تا  20متوسط حاوی 
باال ی در جیره  ذا ی دارد و می تواند جایگزین مناسبی برای گوششد  

برای رسیدن به حداکثر تولید، گیشاه   .ویژه در مناطق کم درآمد باشده ب
، در طول فصل رشد احتیشاج دارد. در  آبمتر  میلی 500تا  360لوبیا به 

مناطقی که در فصل کشد لوبیشا بشارش کشافی وجشود نشدارد، آبیشاری       
ك تواند رطوبتی که گیاه نیاز دارد در طول فصل رشد را بشرای اشا   می

تعرق روزانه لوبیا بشه مرحلشه رششد،    -تامین نماید. مصرف آب یا تبخیر
دسشتر، در اشاك،    رطوبشد قابشل  شرایط آب و هوایی منطقه، میزان 

ها و آفات گیاهی و میزان حاصلخیزی ااك های ناشی از بیماریتن 
بستگی دارد. همچنین، نوع تیپ لوبیا نیز در میزان مصرف آب روزانشه  

تر باشد برگ ای که هرچه بوته لوبیا بزرگتر و پرگونهلوبیا تاثیر دارد، به
با توجه بشه   .(Kandel, 2013)میزان مصرف آب آن نیز بیشتر اسد 

هشای مشورد نیشاز،    اهمید و جایگاه ااص این محصول و تعداد آبیاری
ب مصششرفی ایششن محصششول در منششابع آب از اهمیششد ااصششی آمیششزان 

ریزی و استفاده بهینه از منشابع  منظور برنامهبنابراین به .براوردار اسد
آب موجود، تعیین میزان آب مصرفی این محصول تحشد منشابع آبشی    

هشای مختلشف آبیشاری    مشدرن و روش  و سنتی های¬ختلف، سیستمم
( نشان داد که با 1380نتایج مطالعه حیدری و حقایقی ) .ضروری اسد

روش آبیاری ثقلی، مقدار محصول تولید شده از هر متر مکعشب آب در  
، در 1، در محصششول جششو برابششر 72/1محصششول سششیب زمینششی برابششر  

، در کشاهو  91/0و  3/3تیب برابر محصوالت گوجه فرنگی و لوبیا به تر
 کیلو گرم بوده اسد.  65/0ای برابر  و در ذرت دانه 77/4برابر 

 ارزیابی فنشی و ( در تحقیقی به بررسی و 1389قدمی و همکاران )
کاربرد سیستم آبیاری کم فشار ) هیشدروفلوم ( و مقایسشه آن    اقتصادی

زمینشی در   در زراعشد سشیب   درشرایط زارعین سنتی با سیستم آبیاری
مقشدار کشارایی    کهداد نتایج این مطالعه نشان استان همدان پردااتند. 

هیدروفلوم، سشنتی و بشارانی    به روشزمینی محصول سیبمصرف آب 
اسشد. مسشگر و   کیلوگرم بر متشر مکعشب    20/3و  4/2،  2/1ترتیب  هب

وری مصششرف آب آبیششاری را بششرای سششه ( میششزان بهششره1388روسششتا )
ریز نی -های آبده لوبیا سفید و لوبیا قرمز در شهرستانمحصول گندم، 

کیلشوگرم بشر متشر مکعشب گشزارش       13/0و  137/0، 614/0ترتیشب  به
( به بررسی اثر تشاری  کششد لوبیشا    1391کردند. رحمانی و همکاران )

 نشاز، بر روی صفات کمی ارقشام   ارداد ماه( 14و  بهشدیارد 30و  15)
 حاصل جینتاالیگودرز لرستان پردااتند.  لوبیا در شهرستان ادیو ص یگل

از  ادیو رقم ص بهشدیارد 15کاشد   یتاراز مطالعه آنها نشان داد که 
. ه اسدداشت برتریی نسبد به ارقام دیگر نظر اکثر صفات مورد بررس

 3010معششادل  بهشششدیارد 15کاشششد   یدر تشار  ادیعملکشرد رقششم صشش 
رقم ناز  گروه آماری قرار گرفد. نیباالتر در هکتار بود که در لوگرمیک

کرد. با توجه به  دیبوته را تول ارتفاع تعداد   ف در بوته و نیهم کمتر
  یبشرای تشار   ارقشام  ریاز سشا  ششتر یب ادیکه عملکرد دانه در رقم ص نیا

به  یابیرقم برای دست نیماه بود، لذا استفاده از ا بهشدیارد 15کاشد 
 را پیشنهاد دادند.  کاشد   یتار نیر اقرمز د ایلوب دانه شتریعملکرد ب

نتایج تحقیق مدیرو، و همکشاران جهشد تعیشین بهتشرین روش     
گیشری  تعیین میزان آب مورد نیاز گیاه با اسشتفاده از سشه روش انشدازه   

نشان داد کشه بهتشرین میشزان نیشاز آبشی از روش پشنمن       تعرق -تبخیر
میتششین سششزن و  (Mediros et al., 2005).آمششد بدسششد  ثمانتیشش

های مختلف آبیاری بشر کمیشد و   در تحقیقی که اثرات رژیمهمکاران 
هشای  رژیشم  داد،ای در ترکیه انجشام  کیفید لوبیا در روش آبیاری قطره

بشه  دور آبیاری بر اسا، تبخیر تجمعی از تشد تبخیر  4آبیاری شامل 
ا نیز ب 1پن همچنین سه ضریب . متر بودمیلی 60و  45، 30، 15میزان 
شاا  کارا ی مصشرف آب تحشد    .اعمال گردید 1و  7/0، 5/0مقادیر

وری مصشرف آب  . بیششترین بهشره  آبیاری قرار گرفد ثیر دور و مقدارأت
و بشه   5/0متر تبخیشر و ضشریب پشن     میلی 30مربوط به آبیاری پس از 

کشه کمتشرین   دسد آمد در حالیکیلوگرم بر متر مکعب به 16/6میزان 
کیلوگرم بر متر مکعب و مربوط بشه   83/3میزان میزان این شاا  به 

بهترین تیمار متر و ضریب پن یک حاصل شد.  میلی 60آبیاری پس از 
روز  4تا  2ای منطقه آزمای  تیماری با دور آبیاری در شرایط مدیترانه

 . (Metin Sezen et al., 2008) و ضریب پن یک توصیه گردید
باالترین کیفید و کمیشد   در منطقه آلبرتای جنوبی، 2لوبیا اشک

 100تشا   60را در شرایطی که رطوبد ااك در منطقه فعال ریشه بین 
 .(Efetha, 2010)سد د آب قابل دستر، گیاه باشد، دارادرص

به شدت تن ، زمان بستگی ثیر اشکی بر روی عملکرد أمیزان ت
روسالز و همکاران در بررسی اثر تن   .اعمال تن  و ژنوتیپ گیاه دارد

و بلشو    یگلشده  یروزهشا رطوبتی بشر ارقشام لوبیشا بیشان داششتند کشه       
تشن   دارد و  یدار یو معنش  یبا عملکرد دانه رابطه منفش  یکیولوژیزیف

. دارددر ششاا  برداششد ارقشام حسشا،      یداری، کاه  معنیاشک
تا  20های مختلف را در رقم کاه  عملکرد لوبیا در اثر تن  رطوبتی 

تحقیقات متعدد  .(Rosales et al, 2004) اندنمودهدرصد گزارش  80
نشان داده اند که کاه  عملکرد حاصل از تن  آبی در مرحله زایشی 

و تن  در مرحله رویششی بشه طشور     باشد¬بیشتر از مرحله رویشی می
درصد کاه  عملکرد  45درصد و در مرحله زایشی،  38باعث متوسط 

ششروع گلشدهی نسشبد بشه مرحلشه گلشدهی کامشل        همچنین  شودمی
 Ramirz-Vallejoاسشد ) حساسید بیشتری به تن  آبی نشان داده 

et al., 1998).       راتیتشأث  مشونز پریشا و همکشاران بیشان داششتند کشه 
 ).تشن  آبشی  مدت زمشان   و به شدت، نوع یبستگ ایبر لوب یاشکسال

Munoz-Perea et al., 2006)  
تحقیقی به منظور بررسی تنوع فنشوتیيی براشی از صشفات مهشم      

الین لوبیا در دو محشیط   45زراعی مرتبط با عملکرد دانه با استفاده از 
بدون تن  )آبیاری نرمال( و تن  )آبیاری محدود( در مرکز تحقیقشات  

                                                           
1- Pan Coefficient 

2- Dry Bean 
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نتایج حاصشل نششان داد در ششرایط تشن      . کشاورزی مشهد انجام شد
بر عملکرد دانه، تعداد دانه در بوته، عملکشرد   صدمات زیادی به ترتیب

 ،بیولوژیک و تعداد  ف وارد شد. بطور کلی در ششرایط بشدون تشن    
تعداد   ف و در شرایط تن  شاا  برداشد بیشترین همبستگی را 
با عملکرد دانه دارا بودند. تجزیه به عامل ها در هشر دو محشیط چهشار    

ترتیب بی  تن  و تن  بهعامل را مشخ  نمود که در محیط بدون 
)حبیبشی   درصدکل تغییرات داده ها را توجیه نمودند 69درصد و  76از 

 (.1386همتا، و بی
منظور بررسی اثر آبیاری بر برای صفات فیزیولوژیک و زراعشی  به
سه روش  .های لوبیا قرمز، آزمایشی در کرج به اجرا گذاشته شدژنوتیپ

ها و ا، آبیاری یک درمیان ثابد جویهآبیاری تمام جوی : آبیاری شامل
شد. ها به عنوان عامل اصلی آزمای  آبیاری یک درمیان تناوبی جوی

نتایج نشان داد که بین دو روش آبیاری یک درمیشان ثابشد و تنشاوبی    
داری وجشود  ها از نظر صفات انشدازه گیشری ششده تفشاوت معنشی     جوی
کشاه  محتشوای   تیمارهای آبیاری در هر سه ژنوتیپ، باعشث  د. نداش

وزن اشک، شاا  برداشد و ارتفاع بوته ششده امشا     آب نسبی برگ،
 .(1388درصد پروتئین دانه را افزای  داد )صادقی پور، 

ویشژه تشن  اششکی یکشی از     های  یرزنده محیطی بهوجود تن 
اشک اسد که رشد گیاه را  مناطق اشک و نیمه مشک تمهمترین 

طریشق عملکشرد گیاهشان زراعشی را      دهد و از ایشن تحد تأثیر قرار می
 (.1395آقچلی و همکاران، (کند محدود می

در اکثر تحقیقات تاکید بر حسا، بودن لوبیا به تن  آبی ششده و  
ترین مرحله رشد به تن  آبی مشخ  ششده  دوره گلدهی آن حسا،

در نتیجه اعمال آبیاری با دور کوتاه برای این گیاه توصیه ششده  اسد، 
آبیاری بایسشتی بشا م حظشات بیششتری     ور طوالنی و کمو آبیاری با د
  .(1381)دادیور و همکاران، انجام شود 

در ششرایط  ( در پزوهشی بیان داشتند که 1396بیاتی و همکاران )
تواند تا حدودی تأثیر محدودید رطوبتی، تأمین نیتروژن برای گیاه می

عملکشرد دانشه و   ناشی از کمبود آب را تخفیف داده و منجر به افزای  
البتشه واکشن    . بهبود دیگر صفات مرتبط با عملکرد در گیاه لوبیا شود

عملکرد لوبیا به افزای  سط  نیتروژن در شرایط بدون تن  )آبیشاری  
 اسد.عادی( نسبد به شرایط تن  اشکی محسوستر 

( در بررسی سطوح مختلف تن  آبی بر 1397داودی و همکاران )
مز، چیتی، سبز( نشان دادند که تن  آبشی، تمشام   ارقام لوبیا ) سفید، قر

صفات مورد بررسی از جمله عملکرد دانه، کلروفیشل، پشروتئین دانشه و    
بین ارقام بیششترین میشزان عشددی    دهد. پرولین را تحد تاثیر قرار می

کاه  عملکرد دانه طی تن  شدید مربوط به لوبیا سشفید و کمتشرین   
 . این مقدار مربوط به لوبیاچیتی بود

تغییرات اقلیمی در مناطق مختلف جهان از جمله ایران نیشز لشزوم   
طلبشد، نتشایج   روز شدن نیاز آبی گیاهان مختلف زراعی و با ی را میبه

برای مطالعات در ایران نشان داد که نیاز آبی برآورد شده بشر اسشا،   
های اایر با میزان نیاز آبی ذکر ششده  آمار و اط عات هواشناسی سال

روز ششدن سشند ملشی آب را    ملشی آب تفشاوت دارد و لشزوم بشه     در سند
؛ قشدمی فیروزآبشادی و با شانی،    1397طلبد ) س متی و همکاران،  می

1398 .) 
، اسشتفاده  آبیکم اشکسالی ولذ با توجه به تغییرات آب و هوایی، 

نظشر  جویی در مصشرف آب بشی  از پشی  ضشروری بشه     بهینه و صرفه
رید مصشرف آب در بخش  کششاورزی کشه     مدیرسد. در این راستا  می

 ششود، ¬می شامل را جهان و ایران در آب مصارف از ای¬بخ  عمده
وری مصرف باشد. بنابراین ارتقاء بهره راهگشا و مؤثر بسیار تواند¬می

آب در تولید انواع محصوالت فاریاب ضروری اسشد. در مسشیر انجشام    
مصرفی در تولیشد   این ضرورت، اولین گام تعیین نسبتاً دقیق میزان آب

محصوالت فاریاب مانند لوبیا اسد. لذا این تحقیق با هدف تعیشین آب  
های مختلشف  وری مصرف آب محصول لوبیا در سیستممصرفی و بهره

آبیاری، محاسشبه نیشاز آبشی بشر اسشا، آمشار و اط عشات هواشناسشی         
های اایر و مقایسه آن با میزان تعیین شده در سند ملی آب انجام  سال
 . شد

 

 ها مواد و روش 

منظور تعیین آب مصرفی لوبیشا در  صورت میدانی و بهاین پروژه به
هشای سلسشله ، ازنشا و    سط  اراضی فاریاب استان لرستان ) شهرستان

الیگودرز( که از مناطق عمده تولیشد لوبیشا در کششور هسشتند، در سشال      
 بامزرعه  25تعداد صورت بدین(. 1اجرا شد ) شکل  1395-96زراعی 
 و ترویج هماهنگی مدیرید گیاهی، تولیدات معاوند کارشناسان کمک
شناسایی و انتخاب  کشاورزی جهاد های¬سازمان ااك و آب مدیرید

ند، انتخاب این مزارع طوری انجام شد که عوامل مختلفی از جمله شد
های مختلف ااك، کیفید آب آبیاری، های متفاوت آبیاری، بافدروش

 رز )پیشرو یا معمولی( و... را پوش  دهند. رقم، مدیرید کشاو
 1مورد قنشات،   2مورد از منبع آبی چاه،  18از مزارع انتخاب شده، 

مزرعشه   10کردند. تعداد مورد از آب روداانه استفاده می 4مورد سد و 
مشورد از روش آبیشاری سشطحی اسشتفاده      15از روش آبیاری بارانی و 

مشزارع بشدون داالشد در برنامشه     حجم آب مصرفی در این نمودند.  می
گیری شد. کشه براشی از مشخصشات ایشن مشزارع در      آبیاری آنها اندازه

 آمده اسد. 1جدول 
بافشد اشاك،    ،مزرعشه  مسشاحد همچنین اط عات تکمیلی نظیر: 

موقعید دقیق مکشانی، روش  شوری آب آبیاری و عصاره اشباع ااك، 
زمشان برداششد از   مدت آبیاری، منبع آب آبیاری )سطحی، زیرزمینی(، 
نوع ششبکه )مشدرن،    و منبع آبی و تغییرات دبی برداشتی در طول سال

روزانشه،   هشای نیاز آبی اال  گیاه بر اسا، داده .( مشخ  شدسنتی
و ده سشال   انجشام تحقیشق  نزدیکترین ایستگاه هواشناسی برای سشال  

افشششزار  و بشششا اسشششتفاده از نشششرم گذششششته بشششه روش پشششنمن مانتیشششث
EToCalculator    محاسبه و با مقادیر نیازآبی ارا ه شده در سشند ملشی
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حشداقل و  از پارامترهای روزانه هواشناسی ). ابتدا با استفاده شد مقایسه
حداکثر دما، حداقل و حداکثر رطوبد نسبی، ساعد آفتشابی، میشانگین   
سرعد باد( تبخیر و تعرق پتانسیل گیاهی محاسبه شد سيس با ضرب 

یر و تعرق پتانسیل، تبخیر و تعرق گیاهی ضریب گیاهی در میزان تبخ
، 4/0ترتیشب  محاسبه شد. ضریب گیاهی در مراحل چهارگانه رشد، بشه 

 منظور شد. 32/0و  1/1، 68/0
و بشا   در طول دوره رشد محصول لوبیشا مؤثربا برآورد میزان بارش 

عناید به میزان آب مصرفی و عملکرد محصول اندازه گیری ششده در  
محاسشبه   مصرف آب لوبیا در مزارع مشورد مطالعشه  وری ¬مزرعه، بهره

 .شد
ها در اصوص تعیین حجم آب مصرفی با در نظشر  ¬گیری¬اندازه

قطعشات زراعشی،   گرفتن عوامل مختلفی نظیشر، روش آبیشاری، انشدازه    
بشا   .کیفید آب و ااك مزارع، نوع شبکه، محصول و اقلیم انجشام ششد  

و مدت زمان هر نوبد های آبیاری ¬نوبدداشتن دبی منبع آبی، تعداد 
آبیاری، میزان حجم آب مصرفی برای هر مزرعه محاسشبه ششد. دبشی    
منبع آبی با وسیله مناسب )فلوم، کنتور، سشرریز، میکرومولینشه( تعیشین    
شد. همچنین آب مورد نیاز برای آبشویی مزارع مورد مطالعه بر اسا، 

شد )فا و رد در آبیاری سطحی و بارانی از رابطه زیر برآو 29 ا ونشریه ف
29.) 

LR =
ECw

5ECe−ECw

     (1)  

 

  
 مورد مطالعه در استان لرستانموقعيت مناطق  -1شکل 

 

  
 های سلسله ) تصویر سمت راست(، ازنا و اليگودرز ) تصویر سمت چپ( توزیع مزارع مورد مطالعه در شهرستان -2شکل 
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 مشخصات منبع آبی، دبی، شوری آب آبياری،  شوری عصاره اشباع خاک و بافت خاک در مزارع مورد مطالعهبرخی  -1جدول 

 دبی )ليتر بر ثانيه( نوع منبع آب شماره مزرعه
 شوری آب آبياری

(ds/m) 
 بافت خاک (ds/m)شوری خاک

 SL 61/0 435/0 3/25 چاه 1

 SL 81/0 54/0 2/21 چاه 2

 CL 79/0 531/0 7/29 چاه 3

 CL 51/0 352/0 5/12 قنات 4

 CL 68/0 38/0 25 چاه 5

 CL 24/1 571/0 19 چاه 6

 CL 92/0 524/0 9/19 چاه 7

 CL 7/0 3/0 10 چاه 8

 CL 6/0 367/0 1/15 قنات 9

 L 5/0 37/0 2/12 روداانه 10

 CL 93/0 34/0 9/37 چاه 11

 SICL 57/0 34/0 36 چاه 12

 C 27/1 41/0 8/25 چاه 13

 CL 62/0 358/0 7/22 چاه 14

 CL 1 42/0 6/20 روداانه 15

 SLCL 64/0 37/0 5/27 روداانه 16

 L 87/0 38/0 9/29 چاه 17

 L 78/0 487/0 18 چاه 18

 L 66/0 432/0 16 چاه 19

 CI 51/0 39/0 12 چاه 20

 CL 43/0 287/0 5/18 سد ااناباد 21

 CL 54/0 378/0 8/19 چاه 22

 CL 61/0 272/0 24 چاه 23

 CL 56/0 281/0 30 چاه 24

 L 45/0 37/0 12 روداانه 25

 
آسشتانه    ECeو هشداید الکتریکشی آب آبیشاری    ECw ،کشه در آن 

% کشاه  عملکشرد بشرای    10آستانه تحمل بشا   .تحمل محصول اسد
تحمل با  آستانه .استخراج شد 29محصول مورد مطالعه از نشریه فا و 

 7و  5/1درصششد کششاه  عملکششرد بششرای لوبیششا بششه ترتیششب  100و  10
 زیمنس بر متر توسط فا و گزارش شده اسد. ¬دسی

میزان راندمان آب آبیاری نیز با در نظر گرفتن نیاز آبی محاسباتی 
های هواشناسی( در هریک از مزارع مورد مطالعشه و  )با استفاده از داده

 ,.Bos et al)محاسشبه ششد   2از رابطشه   حجم آب آبیشاری و اسشتفاده  

1994). 
𝐸𝑓𝑓 = (

ETc

IR
) ∗ 100                (2)  

حجم آب آبیشاری   IRمیزان نیاز آبی محاسباتی و  ETcکه در آن 
 کاریردی اسد.

 در مزرعه در شده محاسبه و گیریاندازه آماری نتایج مقایسه برای

 پیرسشون  همبستگی ضرایب از های آبیاری ) بارانی و سطحی(سامانه

ضرایب همبستگی بین پارامترهای مورد نظشر   منظوربدین شد. استفاده
 سو هم تغییرات و روند بودن آماریدارمعنی اسا، محاسبه، سيس بر

 و بررسی  SPSS-16افزار با استفاده از نرم روند، این بودن سو ناهم یا
 تحلیل مربوطه انجام گرفد. و تجزیه
 

 نتایج و بحث

منبشع   .مزرعه تحد کشد گیاه لوبیا مورد بررسی قرار گرفشد  25
تامین آب این مزارع چاه، قنات، و روداانه بود که مقشادیر دبشی منشابع    

لیتر در ثانیه متغیر بود. شوری منشابع آب آبیشاری از    9/37تا  10آبی از 
 4/0زیمنس بشر متشر متغیشر و بطشور میشانگین      دسی 571/0تا  272/0
تعیین شد که حاکی از کیفید مناسب منشابع آبشی    زیمنس بر متردسی

 باشد.این مزارع می



 1399دي  -آذر ، 14، جلد 5، شماره نشریه آبياري و زهكشي ایران      1820

 

 



 1821      دو سامانه آبياري باراني و سطحي لوبيا در آب مصرف وريتعيين بهره

 
ر بشود.  زیمشنس بشر متشر متغیش     دسی 27/1تا  45/0شوری ااك از 
مکعشب در هکتشار و تعشداد     متشر  19312تشا   8669حجم آب آبیاری از 
 (. 1متغیر بود ) جدول  25تا  15دفعات آبیاری از 

کیلشوگرم   1000میزان عملکرد محصول در مزارع مورد مطالعه از 
کیلششوگرم در هکتششار متغیششر و بطششور میششانگین در مششزارع بششا  4500تششا 

کیلوگرم  3150و  2532ترتیب های آبیاری سطحی و بارانی به سیستم
(. میزان تغییرات عملکرد لوبیا در سیستم 2ن شد )جدول بر هکتار تعیی

کیلوگرم بر هکتار متغیر بود. بنشابراین   4500تا  1000آبیاری بارانی از 
علد تفاوت زیاد در میشزان عملکشرد محصشول لوبیشا در مشزارع مشورد       

بشرداری از  مطالعه، ع وه بر مدیرید زراعی و تغذیشه بشه نحشوه بهشره    
بشارانی، بشه    6دارد بطوریکه در مزرعشه ششماره   سامانه آبیاری بستگی 

علد فشار نامناسب سیسشتم و توزیشع  یشر یکنوااشد آب در مزرعشه،      
جاهایی از مزرعه رشد مناسبی نداشته اسد و عملکرد محصول بطشور  

 (. 2چشمگیری کاه  یافته بود )جدول 
میزان حجم آب مصرفی در مزارع بشا سیسشتم آبیشاری سشطحی و     

متر مکعب  10771تا  8669و از  19312تا  14153از ترتیب بارانی به
متر مکعب در هکتشار   9735و  16161در هکتار متغیر و بطور میانگین 

توان گفد که سیسشتم  (. با توجه به نتایج فوق می2تعیین شد )جدول 
درصدی  8/39آبیاری بارانی نسبد به روش آبیاری سطحی با کاه  

صشدی در عملکشرد لوبیشا ششده     در 4/24در آب مصرفی باعث افزای  
 اسد.

در صد متغیر و  2/8تا  8/3متوسط میزان نیاز آبشویی در مزارع از 

 1/5و  8/5ترتیشب  بطور میانگین در سیستم آبیاری سطحی و بارانی به
داری بین آنها مشاهده نشد. میزان درصد محاسبه شد که تفاوت معنی

درصد متغیر و  6/90تا  28راندمان کاربرد آب در مزارع مورد مطالعه از 
 5/73و  3/40بطششور میششانگین در دو روش آبیششاری سششطحی و بششارانی 

داری بشا  درصد تعیین شد که در سط  احتمال یک درصد تفاوت معنی
 (.2هم داشتند ) جدول 

ینکشه میشزان حجشم آب آبیشاری کشاربردی توسشط       با توجشه بشه ا   
اشششد و کشششاورزان بششه میششزان آب در دسششتر، یششا حقابششه بسششتگی د

رشد گیاه و نیاز آبی گیشاه در مراحشل    کشاورزان توجه ااصی به مرحله
مختلف رشد نداشتند لذا میزان راندمان کشاربرد در ایشن مشزارع دامنشه     

 تغییرات وسیعی داشد.
هشای آبیشاری   وری مصشرفی آب در سیسشتم  میانگین حسابی بهره

و کیلشوگرم بشر متشر مکعشب      16/0، 33/0ترتیشب  بارانی و سطحی بشه 
محاسبه شد  19/0، 37/0ترتیب وری مصرف آب بهمیانگین وزنی بهره

جمشع تمشام   وری آب از تقسیم حاصشل (. میانگین حسابی بهره3)شکل 
وری آب مزارع بر تعداد مشزارع محاسشبه ششد    های مربوط به بهرهداده

ضشرب  وری آب از تقسشیم، مجمشوع حاصشل   ولی میانگین وزنشی بهشره  
ی آب هر مزرعه در سط  آن مزرعه بر مجموع ورهریک از اعداد بهره

وری با آزمشون  تمام مساحد مزارع محاسبه شد. مقایسه میانگین بهره
سیسشتم   وری مصشرف آب در دو دار بهشره تی نیز حاکی از تفاوت معنی
 (.3)جدول  آبیاری بارانی و سطحی بود

 
 

 
 های آبياری مورد مطالعهآب در سيستم فمصروری ميزان بهره -3شکل 
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 وری مصرف آب در مزارع مورد مطالعه استان لرستانميزان تغييرات بهره -4شکل 

 

 وری مصرف آب آبياریعملکرد محصول، ميانگين حجم آب مصرفی و بهره -3جدول 

  t Probability سطحی بارانی پارامتر
 9735 16161 45/12 0.0000 (m3) حجم آب آبیاری
 3150 2533 5/1- 134/0 (kg) عملکرد محصول

 33/0 16/0 83/3- 0009/0 (kg.m-3) وری مصرف آببهره
 0000/0 -39/7 3/40 5/73 راندمان آبیاری 

 26/0  7145 6482 های اایر(نیاز آبی محاسباتی ) بر اسا، داده های هواشناسی سال
 

وری مصرف آب در مزارع لوبیشا  کلی میانگین حسابی بهرهبررسی 
وری مصشرف  درصد مزارع میشزان بهشره   7/57این استان نشان داد که 

کیلوگرم بر متر مکعب آب مصرفی دارند و حشدود   2/0تا  1/0آب بین 
کیلوگرم بر متشر مکعشب    3/0تا  2/0درصد مزارع میزان بهره وری  23

وری درصد مزارع میزان بهشره  2/19ط دارند. این در حالی اسد که فق
(. حیشدری و  4کیلوگرم بر متر مکعب آب دارنشد )ششکل    3/0بیشتر از 
کیلوگرم بشر   91/0وری مصرف آب لوبیا را بهره( میزان 1380حقایقی )

( 1387قشدمی فیروزآبشادی و همکشاران )   متر مکعب گشزارش کردنشد.   
 روش بشه زمینشی  محصول سشیب مصرف آب  وریمیزان متوسط بهره

کیلوگرم بشر   50/4و  23/1،  86/2ترتیب  ههیدروفلوم، سنتی و بارانی ب
وری مصرف آب تابعی از هبرآورد نمودند. بنابراین میزان بهرمتر مکعب 

عوامل متعددی نظیر: نوع گیاه، نوع سیستم آبیاری، کیفید آب آبیاری، 
 نوع مدیرید زارع، نوع ااك و ... اسد.

ن کشاربرد آب آبیشاری در مشزارع آبیشاری     حداقل و حشداکثر رانشدما  
درصشد   7/35درصد و میانگین وزنی آن  9/58و  28ترتیب سطحی به

(. که از متوسط راندمان کاربرد آبیاری سشطحی  4برآورد گردید )جدول 
درصششد( فاصششله زیششادی دارد  6/53و  60اسششتان لرسششتان و کشششوری )

اربرد آب در (. میشانگین وزنشی رانشدمان کش    1394)عباسی و همکاران، 
درصشد متغیشر و بطشور     1/87تا  2/54مزارع با سیستم آبیاری بارانی از 

درصد تعیین شد که از متوسط راندمان کشاربرد آبیشاری    5/67میانگین 
(. همچنین میشزان  4درصد( باالتر اسد )جدول  1/62بارانی در کشور )

 87تشا   28راندمان کاربرد آب آبیاری در کشل مشزارع مشورد بررسشی از     
درصد متغیر و متوسط میانگین وزنی آن در کل مشزارع مشورد بررسشی    

(، که از میزان راندمان کاربرد ذکشر ششده در   4 درصد بود )جدول 6/56
عباسشی و  مراتشب بیششتر اسشد )   درصد( به 9/33کشور برای حبوبات )

 (. 1394همکاران، 
 

 های آبياری مورد مطالعهبررسی ميزان راندمان کاربرد آب آبياری در سيستم -4 جدول

 ميانگين وزنی راندمان کاربرد )درصد( حداکثر حداقل نوع سيستم آبياری
 7/35 9/58 28 سطحی
 5/67 1/87 2/54 بارانی

 6/56 1/87 28 کل مزارع



 1823      دو سامانه آبياري باراني و سطحي لوبيا در آب مصرف وريتعيين بهره

 
عملکشرد لوبیشا در مشزارع بشا منبشع آب      میزان حجم آب مصرفی و 

متشر مکعشب در هکتشار و     6664، 6762ترتیشب  سطحی و زیرزمینی به
توان گفد که کیلوگرم در هکتار تعیین شد. بنابراین می 2779، 2583

مند از منابع آب زیرزمینی نسبد به کشاورزان با منشابع  کشاورزان بهره
اند و تری داشتهآب سطحی عملکرد محصول بیشتر و آب مصرفی کم

 اند.دسد آوردهوری مصرف آب بیشتری بهدر نتیجه بهره

همچنین نتایج این پژوه  نشان داد که میزان آب آبیاری تحشد  
تاثیر شوری آب آبیاری نبوده اسد بطوریکه میزان حجم آب آبیاری در 

های بشاالتر بشه مراتشب کمتشر از میشزان حجشم آب آبیشاری در        شوری
( و میزان آب آبیاری توسط کشاورزان 6بوده )شکل  های پایینتر شوری

 آبه بوده اسد.بیشتر تحد تاثیر میزان آب در دستر، و حق

 

  
 مقایسه ميزان عملکرد و آب مصرفی در مزارع با منبع آب سطحی و زیرزمينی  -5شکل 

 

 
 بندی ميزان شوری آب آبياری حجم آب مصرفی رده -6شکل 

 

های کوتشاه  در این پژوه  همچنین میزان نیاز آبی براسا، داده
ساله  10های هواشناسی مدت هواشناسی )سال اجرای تحقیق( و داده
(. نتشایج نششان داد کشه    7 محاسبه و مورد مقایسه قرار گرفشد )ششکل  

های کوتاه مشدت هواشناسشی   نیازآبی برآورد شده بر اسا، دادهمیزان 
های بلند مشدت هواشناسشی   بیشتر از مقادیر برآورد شده بر اسا، داده

 اسد.
میزان متوسط نیاز آبشی محاسشباتی بشر اسشا، آمشار و اط عشات       

متشر مکعشب تعیشین ششد کشه تفشاوت        6720سال اایر  10هواشناسی 

مکعشب در   متر 6994ه در سند ملی آب )داری با نیاز آبی ذکر شدمعنی
( و 1398(. قششدمی فیروزآبششادی و با ششانی )4هکتششار( داشششد )جششدول 
 ( به نتایج مشابهی دسد یافته بودند. 1397س متی و همکاران )

ان داد کشه در دو سیسشتم آبیشاری    شهمچنین نتایج این پژوه  ن
اسشا،   به روز ششده بشر  )بارانی و سطحی میانگین نیاز آبی محاسباتی 

ساله( با مقدار نیاز آبی ذکر شده در سند ملی آب تفاوت قابشل   10آمار 
 .(8ای داشد ) شکل مشاهده
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 ساله )سال انجام تحقيق( و ده ساله های هواشناسی یکمقایسه نياز آبی محاسباتی بر اساس داده -7شکل 

 
  (t-test) تی آزمون باسند ملی و نياز آبی محاسباتی  آبی نياز ميانگين مقایسه -4جدول 

  t Probability روز شدهنياز آبی محاسباتی به سند ملی پارامتر
 0.05 13/1 6720 6994 نیاز آبی 

 

 
 ساله( و سند ملی آب 10های بلند مدت هواشناسی)مقایسه نياز آبی محاسباتی بر اساس داده -8شکل 

 
برررسی ضریب همبستگی بین برای پارامترهشای محاسشبه ششده    
نشان داد که تغییرات میشزان حجشم آب مصشرفی بشا میشزان عملکشرد       

وری مصرف آب و راندمان آبیاری  یشر همراسشتا بشوده    محصول، بهره

 سیر شاا  دو این مصرفی آب حجم افزای  دیگر با عبارت به اسد.

ولی رابطه بین راندمان آبیاری و عملکرد محصول  دادند کاهشی نشان
 وری مصرف آب همراستا و مثبد بوده اسد. با بهره
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 شده محاسبه و گيریپارامترهای اندازه از برخی پيرسون همبستگی ضرایب -5جدول 

 پارامتر (m3/haحجم آب مصرفی )  (kg/haبهره وری مصرف آب)  (kg/haعملکرد محصول )  راندمان آبياری) درصد(

 (m3/haحجم آب مصرفی) 1 -445/0 -03/0 -675/0

 (kg/m3بهره وری مصرف آب)   1 +7/0 +2/0

 (kg/haعملکرد محصول )     +001/0

 

 اتگيری و پيشنهادنتيجه

 تمشام  در لوبیا عملکرد دادکه نشان مزرعه 25 در گیریاندازه نتایج
کیلوگرم در هکتار متغییر و بطور  4500تا  1000مزارع مورد مطالعه از 

ترتیشب  های آبیاری سشطحی و بشارانی بشه   میانگین در مزارع با سیستم
کیلوگرم بشر هکتشار تعیشین ششد. میشانگین حجشم آب        3150و  2532

 16161ترتیشب  بارانی بهمصرفی در مزارع با سیستم آبیاری سطحی و 
طشور ا صشه نششان    متر مکعب در هکتار تعیین شد. نتایج به 9735و 

داد که سیستم آبیاری بارانی نسبد به روش آبیاری سطحی با کاه  
 106و  4/24ترتیشب باعشث افشزای     درصدی در آب مصرفی به 8/39

وری مصرف آب لوبیشا ششده اسشد. نتشایج     درصدی در عملکرد و بهره
دار نیاز آبی محاسباتی و نیشاز  حاکی از تفاوت معنی (t-test)تی  آزمون

دار حجشم آب  آبی ذکر شده در سند ملی آب، همچنشین تفشاوت معنشی   
روز شده در دو سامانه بارانی وری مصرف آب و نیاز آبی بهآبیاری، بهره

و سطحی داشد. با توجه به اهمید موضشوع و ضشرورت انجشام ایشن     
گشردد  های آتی پیشنهاد مشی ریزی مدیران و برنامهتحقیق برای برنامه

های متمادی صشورت  که این تحقیق برای سایر محصوالت و در سال
 پذیرد.
 

 نابع م

، ا. و پششور علمششداری  معلششیلششی، ،.، راحمششی کششاریزکی، ع.، آقچششه
تأثیر تشن  اششکی بشر براشی اصوصشیات       . 1395زاده، ع.  قلی

ششرایط گلخانشه. دومشین    سشیری در  دسر  ش ت مورفولوژیکی در 
کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منشابع طبیعشی.   

 .1-7. دانشگاه فرهنگیان

تشأثیر   .1396بیاتی، خ.، مجنون حسینی، ن.، مقشدم، ح. و بصشیری، ر.   
سطوح مختلف تن  اشکی و نیتروژن بر عملکرد دانشه و براشی   

. عشی ایشران  علشوم گیاهشان زرا   .صفات زراعی دو رقم لوبیشا قرمشز  
48(4.) 

. آمارنامه محصشوالت کششاورزی، جلشد اول محصشوالت     1398نام. بی
ریشزی و اقتصشادی،   وزارت جهادکشاورزی، معاوند برنامشه زراعی. 

 .مرکزفناوری اط عات و ارتباطات

. مطالعه عملکرد دانه و برای صفات 1386همتا، م.ر.  .ر. و بی ،یبیحب
نششریه  . ششرایط آبیشاری محشدود   موثر بر آن در لوبیا چیتی تحد 

 .34-46: 1شماره  20پژوه  سازندگی. دوره 

آبیشاری   آب مصشرف  کارایی .1380 .ا.مقدم، ، حقایقی و حیدری، ن.
بشه   ششده  ارا شه  گشزارش  کششور.  مختلف مناطق عمده محصوالت
 فنشی و  تحقیقشات  موسسه کشاورزی، جهاد وزارت زراعد معاوند

 .کشاورزی،کرج مهندسی

. آبیشاری لوبیشا. انتششارات مرکشز     1381 .م.عو اودششنا،،  م. دادیور، 
 تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی.

پور زری مقدم، ع. و   م علیداودی، ،.ح.، راحمی کاریزکی، ع.، ن 
هشای  آبیاری بر عملکرد و ویژگشی اثر تن  کم. 1397علمداری، ا. 

 (.1)18 .گیاهی فنآوری تولیدات. فیزیولوژیکی ارقام لوبیا

 اثشر  . مطالعشه 1391رحمانی، ط.، حیدری شریف آبشاد، ح.، مشدنی، ح.   

 Phaseolus vulgaris)قرمشز  لوبیا ارقام عملکرد بر کاشد تاری 

L.) شششم  . سشال کششاورزی  نیهای نوافته. یگودرزیدرمنطقه ال- 

 . 4 شماره

 مصرف وریبهره . تعیین1397با انی، ج. و عباسی، ف.  س متی، ن.،

 مشوردی  )مطالعه گندم بارانی و سطحی آبیاری هایسامانه در آب

-830: 9، ششماره  94 دوره ایشران،  ااك و آب . تحقیقات)بهبهان
821. 

 یو زراعش  کیش ولوژیزیبر صشفات ف  یاریآب. اثر کم1388پور، ا.  یصادق
ششماره   11. مجله علوم زراعی ایشران. دوره  قرمز ایلوب یهاپیژنوت
1 (41 :)25-39. 

عباسی، ف.، ناصری، ا.، سهراب، ف.، با انی، ج.، عباسی، ن. و اکبری، 
 تحقیقشات،  آب. سشازمان  مصشرف  وری بهشره  . ارتقشای 1394م. 

 کشاورزی.  ترویج و آموزش

 مختلشف  هشای آرایش   . اثشر 1398فیروزآبادی، ع. و با انی، ج. قدمی 

 آب مصرف وریبهره و عملکرد بر ایقطره نواری آبیاری در کشد

 3همدان. نشریه آبیاری و زهکشی ایران. ششماره   در گندم آبیاری
 .13جلد 

ارزیابی فنشی و  . 1389 ،.م و عباسی،ف. ، سیدان، قدمی فیروزآبادی،ع
فشار )هیدروفلوم( و مقایسه آن بشا  های کم اقتصادی آبیاری با لوله
. مجله تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. آبیاری سنتی و بارانی

 .2 شماره – 11جلد 



 1399دي  -آذر ، 14، جلد 5، شماره نشریه آبياري و زهكشي ایران      1826

بهششره وری آب  دیششبحششران آب و اهم. 1388مسششگر، م. و روسششتا، ا. 
مششوردی:  مطالعششه -یکشششاورزی در منششاطق دچششار اشکسششال   

  .ها شهرستان

 

Efetha, A. 2010. Irrigation scheduling for Dry Bean in 
southern Alberta. Alberta Agriculture and Rural 

Development. www.agriculture.alberta.ca. 

Kandel, H. 2013. Dry Bean Production Guide. NDSU 
Extension Service. 

Mediros, G.A.D., Arruda, F.B. and Sakai, E. 2005. Crop 

coefficient for irrigated Beans derived using three 
refrence evaporation methods.Agricultral and Forest 

Meteorology, 135: 135-143 . 

Metin Sezen, S., Yazar, A. and Akyiliz, A. 2008. Yeild 
and quality response of drip irrigated green Beans 
under fulland deficit irrigation. Scientia 

Horticulturae, 117: 95-102. 

Munoz-Perea, C.G., Terán H., Allen, R.G., Wright, J.L., 
Westermann, D.T., and Singh, S.P. 2006. Selection 
for drought resistance in dry bean landraces and 
cultivars. Crop Sci. 46:2111–2120. 

Ramirz-Vallejo, P., and Kelley, J.D. 1998. Traits related 
to drought resistance in common Bean. Euphytica. 
99: 127-136. 

Rosales-Serna R., Aosta, J.A., Lipea, C.T., Cerecerres, 
J.O. and Kelley, J.D. 2004. Biomass distribution, 
maturity acceleration and yield in drought stress 
common Bean cultivars. Field Crops Research, 85: 

203-211. 
 

  

http://www.agriculture.alberta.ca/


 1827      دو سامانه آبياري باراني و سطحي لوبيا در آب مصرف وريتعيين بهره

 

Determination of Bean Water Productivity in Sprinkler and Furrow Irrigation 

Systems (Case Study: Lorestan Province) 

 
A. Ghadami Firouzabadi

1*
, M. Akbari

2
, M. Farzamnia

3 
Recived: May.20, 2020             Accepted: Jul.23, 2020

 

 

Abstract 

Determination the water consumption and water productivity of different products can be a great help to the 
decision-making of water and agriculture officials. Therefore, the present study was conducted to measure water 
consumption and the yield of bean at 25 fields managed by farmers in Azna, Aligudarz and Selseleh counties in 
Lorestan province. Thus, the volume of water consumed for bean were measured in the selected fields with 
different irrigation methods and various water sources without interfering with their irrigation scheduling during 

the growing season. The amount of water consumption under different irrigation systems varied from 8669 to 

19312 m
3
.ha

-1
. The average of water consumption and water productivity in sprinkler and surface irrigation 

systems were  9735, 16161 m
3
.ha

-1
 and 0.33 and 0.16 kg .m

-3
, respectively. Therefore, it can be said that 

sprinkler irrigation compare to surface irrigation system increased the water productivity and reduced water 
consumption about 106 and 39.8 percent, respectively. The average of irrigation efficiency in both sprinkler and 
surface irrigation systems determined about 67.5% and 35.7%, respectively. The results of comparing the 
average volume of water consumption, water productivity and irrigation efficiency with t-test showed a 

significant difference between sprinkler and surface irrigation systems. Comparison of average water 

requirement by using t-test showed that the average computational water requirement differs significantly from 
the national average water document by 6720 and 6994 m

3
.ha

-1
, respectively. Investigation of correlation 

coefficients showed indirect changes in water consumption with irrigation efficiency and water productivity. 
However, the relationship between irrigation efficiency and crop yield has been consistent and positive with 
water productivity. 

 
Keywords: Application efficiency, Consumed water, Water requirements 
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