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 چکیده
درصد اتالف منابع  08رود و بیش از  کننده آب به شمار می ترین مصرف ترین و مهم درصد سهم بزرگ 29در ایران، بخش کشاورزی با 

میزان هدر رفت آب در کشور، به شده،  های پیشرفته آبیاری است. طبق تحقیقات انجام آب در این بخش به دلیل عدم استفاده از فنّاوری

که ایران جزء کشورهای خشک جهان است و  درصد است. ازآنجایی 29تا  2این اتالف در دنیا بین  که درحالی رسد، درصد می 08تا  90

کشاورزی است که این خود مستلزم شناسایی الگوی مصرف فعلی، تعیین  ترین اصل در در کشورهای خشک، مدیریت مصرف آب مهم

باغ گردو در حوزه آبخیز دره  0های کشاورزی است. به همین منظوردر این تحقیق، با انتخاب  رایی مصرف و اصالح الگوی مصرف آبکا

شد، شاخص کارایی  افزار تعیین مرید بافت و اندازه گیری آب مورد استفاده در هرکدام از این باغات و مقایسه آن با نیاز آبی که توسط نرم

درصد  08تواند حدود  دهنده آن است که خشکسالی و کم آبیاری می آبی بر شاخص کارایی نشان . نتایج حاصل از تأثیر کمبرآورد شد آنها

در کاهش تولید تأثیر داشته باشد. بنابراین میتوان با مدیریت صحیح و بهینه مصرف آب و ترویج میزان کافی و مناسب آبیاری برای 

 و خشکسالی را شناسایی و راهکاری مناسب ارائه نمود. کشاورز، برخی از مشکالت کمبود آب

 

 الگوی مصرف، کم آبیاری، گردو، عملکرد، دره مرید کلمات کلیدی:

 بیان مسئله

درصد بقیه به صورت دیم و  00های کشاورزی دنیا تحت آبیاری قرار دارند و  درصد از زمین20  براساس منابع موجود 

های آبی حاصل  گیرند اما نیمی از تولیدات کشاورزی و غذایی مردم جهان از همین زمین میبدون آبیاری مورد استفاده قرار 

درصد اتالف منابع آب به دلیل  08دهنده اهمیت و نقش آبیاری در بخش کشاورزی است. بیش از  شود که این خود نشان می

تعدادی از کارشناسان معتقدند که مدیریت  (.9) رود های پیشرفته آبیاری در این بخش به هدر می عدم استفاده از تکنولوژی

های  منابع آب کشور در شرایط فعلی مدیریت مناسبی نیست و موجب شده تا طی سالهای اخیر شاهد کاهش منابع آب

زیرزمینی و نیز کاهش سطح زیرکشت کشاورزی در برخی مناطق باشیم. براساس گزارشات موجود میزان هدر رفت آب در 

مدیریت آبیاری درختان گردو در شرایط کم آبیاری در حوزه 

 آبخیز دره مرید بافت

 
 ، پروین ساالری نژاد*1نجمه حاج سید علی خانی

 

تحقیقات و آموزش کشاورزی و کارشناس ارشد بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز  -2

 منابع طبیعی کرمان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرمان، ایران

، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمان، سازمان ، محقق بخش تحقیقات خاک آب -2

 تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرمان، ایران

 *Email: nsedalikhani@yahoo.com 
 



 

 

83 

  83-84/ ص 1833 و زمستان پاییز/ 2/ شماره 1جلد ،مجله ترویجی حفظ و بهره وری آب

 
که یکی از عوامل  (2) درصد گزارش شده است 29تا  2حالی که این مقدار اتالف در دنیا  درصد است در 08تا  90کشور ما 

باتوجه به  های آبرسانی است. سیسات آب و شبکهأآب رسانی و فرسودگی ت های های غیرمجاز از شبکه اصلی آن برداشت

ترین و  های مختلف، مناسب الگوی مصرف در بخش مصرف بیش از حد انرژی در کشور و همچنین کاهش منابع آبی، اصالح

صرفه جویی در مصرف آب با استفاده از در این زمینه رسد.  های موجود به نظر می بحران نترین راه حل برای گذرا منطقی

 رگذار باشد.تواند بسیار تأتی می غیرهای، تراوا زیرزمینی، تانکر و  ای، بارانی، کوزه های نوین برای آبیاری مانند قطره روش

آید به تالش دنیا  رشد تولید مواد غذایی به حساب می دربا شروع بحران کاهش منابع آبی که عاملی محدودکننده همچنین 

یک کیلو غالت یک تن  تولید آب مصرفی به طور تقریب برای جهانی سازی آب بیشتر نیازمندیم. متوسط مبنی بر افزایش بهینه

درصد منابع آب  ۰8شود، پس جای تعجب نیست که  یک تن غالت هزار تن آب مصرف می تولیدبرای  بنابراین .است آب

های آبیاری در افزایش  طور کلی افزایش کیفیت روش در نتیجه به(. 4) دناختصاص می یاب کشاورزیاراضی  دنیا به آبیاری

آبرسانی به مزارع  استحصال وکه وظیفه  همانند سدها آبیهای  های منابع آب بسیار حائز اهمیت است. در پروژه قابلیت

محصوالت تولید از منابع آبی برای کامل وری  گاه بهره های آبی بر عهده دارند، هیچ ها و کانال کشاورزی را از طریق شبکه

شده یا اینکه در  سطحی زیر ،نفوذیا  تبخیربه دالیل متعددی همچون  (.0شود ) انجام نمیصد،  کشاورزی به طور صد در

 شوند.  هایی از مسیر اصلی خارج می خشب

 

 معرفی دستاورد

وعرض  شرقی 42،90،92تا  شرقی 8۰،90،92بین طول جغرافیایی (2)شکل حوزه آبخیز دره مرید

 درکیسکان بافت  آبخیزهای  از حوزهاین زیر حوزه شمالی قرار دارد.  20،00،05 شمالی تا 00.80،04،05جغرافیایی

های توپوگرافی با مقیاس  مساحت و محیط حوزه با استفاده از نقشه ردد.گ حوزه سد جیرفت در شهرستان بافت محسوب می

از سطح دریا قرار متر  9088ترین نقطه  پائین. شده است کیلومتر برآورد  08کیلومتر مربع و  92/04بزنجان به ترتیب  2008888

. میزان رف و گاهگاهی به صورت رگبارش استخشک و در زمستان نزوالت بیشتر ب. منطقه دارای آب و هوایی سرد و دارد

سانتیگراد درجه  -98درجه و حرارت حداقل  00متر میزان حداکثر مطلق درجه حرارت هوا  میلی 908تا  988گی سالیانه دبارن

 است.
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های باالدست اطراف روستاهای  درناحیه درهشنی، االرض  درتحت ولوم شنی االرض  ها درسطح هپدرناحیه تبافت خاک 

که  هموارنا هموار تا أها که نسبت های کم وسعت بین تپه ماهوره نواحی دشت رد و باشد میلوم  خان پهن و دامنه ارتفاعات

درصد از دامنه  00درصد از ماهورها و  04 . همچنیناست باشد، بافت خاک لومی زیرکشت زراعت آبی گندم وجو می

 باغات گردو مزارع یونجه عمده محصوالت کشاورزی منطقه هستند که در کنار آن بادام، گندم و جو، ارتفاعات سنگ است.

. میزان تولید محصوالت مختلف در واحد سطح در منطقه در سیب زمینی در منطقه کشت شده است، لوبیا و گوجه فرنگی

 بیان شده است. 2 دولج

 میزان تولید محصوالت حوزه در واحد سطح -1جدول

 تن  محصول               میزان تولید

 5/2گندم                        

 0/2جو                          

 2/2حبوبات                    

 4اسپرس                      

 9/2گردو                       

 

واقع در حوزه آبخیز  مربع متر 908 و مربع متر 5۰0 و متر مربع 2950 های باغ گردو به مساحت 0در این تحقیق تعداد 

روز یکبار انجام  25آبیاری به صورت غرقابی هر  رده مالکی وودره مرید انتخاب شد. در این باغات سهم آب به صورت خ

سیمانی به محل باغات انتقال داده شده است که مقدار آب وارد شده به هر  شد. آب سطحی مورد نیاز از طریق کانال آبرسان

باغ را با نصب سریز در قسمت خروجی کانال به باغ محاسبه شد و همچنین کل مدت زمانی که آبیاری صورت گرفته، از ابتدا 

ن آبیاری کل حجم آب استفاده شده گیری شد. از ضرب کردن دبی آبیاری در مدت زما تا خاتمه آبیاری توسط کورنومتر اندازه

گیری شده، بنابراین  اندازه GPSدر یک دوره محاسبه گردید. با توجه به اینکه سطح اراضی کشاورزی انتخابی توسط دستگاه 

از تقسیم حجم آب مورد استفاده برای هر زمین انتخابی به سطح متناظر با خودش ارتفاع آبی که کشاورز برای هر کدام از 

 انتخابی استفاده کرده محاسبه گردید.اراضی 

 

 

 

 

 

 
 

 

 5  درجه 35 عرض و ثانیه 35و دقیقه 22 درجه 22 جغرافیایی )طول Googleنقشه موقعیت باغ ها در  -2شکل

 ثانیه( 5/22دقیقه
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 آب انتقال کانال روی بر مستطیلی سریز نصب از نمایی -5شکل

                                    

 آب انتقال کانال ورودی از نمایی -4شکل 

 کارائی شاخص استفاده مورد آب حجم همچنین و انتخابی اراضی از هرکدام از محصول برداشت میزان گرفتن نظر در با

 مصرفی آب حجم بر محصول تولید کیلوگرم تقسیم از کارایی. است گردیده تعیین انتخابی اراضی برای گردو محصول تولید

 تولید کیلوگرم ضرب حاصل از محصول ارزش (. همچنین0است ) آمده بدست رشد دوره طول در محصول همان برای

 بر محصول ارزش تقسیم از محصول افزوده افزایش کارایی نهایت در .است آمده بدست محصول کیلو هر قیمت در محصول

است. با سریزهای نصب شده در  شده ارائه (9جدول ) در که گردیده تعیین رشد دوره طول در مصرفی آبی حجم میانگین

موقع آبیاری باغ گردو دبی آب ورودی به باغ محاسبه و با برداشت مساحت باغ ارتفاع آب آبیاری شده به باغ محاسبه شد. با 

تیارگیاه در این دوره قرار گرفته است محاسبه توجه به دور آبیاری و طول دوره رشد گیاه تا زمان برداشت، کل آبی که در اخ

 (.0گردید )جدول

 

 کل حجم آب مصرفی تا زمان برداشت -2جدول

نوع 

 محصول

 حجم

 )متر مکعب(

 حجم کل آب داده شده در هکتار حجم کل آب مصرفی دورآبیاری

 )مترمکعب در هکتار(

 200/2822 58۰۰/200 25 058۰0/20 2گردو

9-2 5090/22 25 090/225 4025/295 

 میانگین
  

29۰.۰200 2829.02 

 02۰/2240 88495/۰۰ 25 ۰8849/۰ 9گردو
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9 -9 04980/5 25 49802/50 8۰0۰/2۰9 

 میانگین
  

9290۰/۰2 200/2800 

 900/22۰8 92284/09 25 99228/0 0گردو

9-0 00500/9 25 05000/90 04/289۰ 

 میانگین
  

000۰2/08 84۰/2822 

انتقال با سریز نصب شده در ابتدای کانال و قسمت ورودی آب به باغ میزان راندمان محاسبه گردید برای تعیین راندمان 

 (.4)جدول

 تعیین راندمان انتقال برای باغ های گردو -5جدول 

H   ابتدای کانال 

 ( سانتی متر)

H   در محل مزرعه

 (سانتی متر)

Q   ابتدای کانال

 (لیتربر ثانیه)

Q   در محل مزرعه

 (بر ثانیهلیتر )

 راندمان انتقال

 درصد

۰ 0/5 2۰0/8 0۰0/8 ۰2/02 

۰/5 0/5 224/8 04/8 40/22 

9/۰ 0/5 820/2 204/8 842/29 

0/5 2/5 2044/8 ۰20/8 00/00 

(. سپس با وجود 4با داشتن میزان برداشت محصول و آب مورد استفاده کارایی تولید گردو تعیین گردید )جدول

 (.0زمان کاشت تا برداشت درآمد مشخص گردید )جدول های باغ گردو از هزینه

 کارایی افزایش افزوده محصوالت -4جدول 

 نوع محصول

میزان 

 برداشت

 کیلوگرم

 کیلوگرم  میزان برداشت

 در هکتار

کارایی تولید 

 محصول

کیلوگرم بر متر 

 مکعب

 ارزش محصول

 ریال

کارایی افزایش افزوده 

 محصول/ریال

 05/2020 2988888 020/8 020/8 48 2گردو 

 0۰/9285 208888 8۰8/8 8۰8/8 0 9گردو  

 20/2205۰ 058888 025/8 025/8 29 0گردو  

هایی است که کشاورز برای تولید محصول از زمان داشت تا برداشت محصول انجام داده  هزینه تولید شامل کلیه هزینه

آبیاری با توجه به دور و زمان آبیاری محاسبه گردید. همچنین است که برای هر کدام از باغهای گردو مشخص گردید. هزینه 

هزینه برداشت شامل، هزینه کارگر و مدت زمان کارکرد، هزینه هرس گیاهان که در این سه باغ به صورت دولتی انجام شده 

رمجموع کل اند. هزینه بذر، کود دهی یکسری امور مربوط به داشت نیز محاسبه گردید. د سمپاشی هم نداشته و است

 در که آید می بدست تولید های هزینه با محصول همان ارزش بین اختالف که از محصول هر های سه باغ گردو درآمد هزینه

 . شد بیان 0جدول 
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 درآمد محصوالت گردوی انتخابی در حوزه -3جدول

 نوع محصول هزینه )ریال( مد )ریال(آدر

 2گردو 995588 2۰0488

 9گردو  200255 -00255

 0گردو  298888 948888

 توصیه ترویجی

گیریهای بدست آمده از دبی آب، در ابتدای کانال و محل ورودی آب به مزرعه، متوسط راندمان انتقال برای  با اندازه

باغ گردو، در حوز آبخیز  0برآورد شده است. با توجه به آمار برداریهای انجام شده روی درصد  ۰/02های گردو حدود  باغ

ها و اندازه گیری آب داده شده به گیاه و همچنین استفاده از نرم افزار جهت برآورد نیاز  مرید بافت و تجزیه و تحلیل داده دره

آبی گردو و مقایسه نیاز آبی، با آب استفاده شده در این اراضی، کم آبیاری به طور محسوس صورت گرفته یعنی با وجود 

برابر کمتر از نیاز آبی گردو آبیاری صورت  2کامل صورت نگرفته است و حدود  خشکسالی و کمبود آب، آبیاری به طور

گرفته است. بنابراین یکی از دالیل واضح کاهش محصول، خشکسالی و نبودن آب کافی برای آبیاری است. همچنین در 

کیلوگرم بر 20/8رایی وسط کاکعب در هکتار، متممتر  22298کیلوگرم در هکتار در منطقه و نیازآبی  9888مقایسه با عملکرد 

کیلوگرم در متر مکعب 00/8باغ گردو به طور متوسط  9گیری در باغات گردو که برای  کارایی حاصل از اندازه ،متر مکعب آب

کیلوگرم بر متر مکعب است که این باغ با دلیل خشکسالی زیاد با حمله آفت کرم  ۰8/8آب است ولی برای یک باغ حدود 

هایی که تا زمان  و تولید بسیار ناچیزی داشته است. با توجه به میزان برداشت محصول و همچنین هزینهخراط مواجه شده 

برداشت کشاورز انجام داده میزان درآمد مشخص گردیده که این درآمد برای یکی از باغهای گردو کمتر از هزینه بوده یعنی 

های چندین سال و حمله  تواند باشد بلکه خشکسالی بیاری نمیتولید محصول خیلی پایین بوده که دلیل اصلی آن تنها کم آ

توان الگوی مصرف آبهای سطحی را تعریف  آفات به این باغ بوده است. بنابر این با مدیریت صحیح آبیاری در یک حوزه می

 کرد تا کمک شایانی برای کشاورزی خصوصأ در مناطق خشک باشد. 
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