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 چکیده
خوبههه تر کشهور  و جا گهاه تو يهد  کشهاورزیتر  وری آرو ضهوورت ررتقها و بهدهوت بههوهکشهاورزی  به  محهدوت م منهابب آر تر تو يهد مح هو ت    توجه با   

وری آر   عملکهوت و بههوهکهاربوتیمنظهور تیيهيم حجهم آر به . ضهووری رسهمتر تو يهد ر هم مح هو  کاربوتی )آر آبياری+ بهار  مهر(و  ی حجم آر بورس

 های خورسههان رضههوی  ،ههارس  خوزسههتان  سههمنان و سيسههتان و بلو سههتان تر سهها  زررعههیتر رسههتان کشههاورزرن خوبهههه بهها مههد و م تر تو يههد 

 ر(ههو گيوی شههد. رنههدرزه  مههر(و بههار و  )آر آبيههاریرنتخههار و حجههم آر ترته شههده توسهها کشههاورزرن خوبهههه مهرعهه   138تیههدرت    1398 -1399)

رز تحليه  ورر هان  تر ر هم ژههوه  بورسهی شهد.  نيهه بهو مهد و م م هوب آر بهوری مح هو  خوبههه تر کشهور  ری نهورری )تيه  قطوههای آبياری  سامان 

نشهان ترت تفهاوت عملکهوت  حجهم  بورسهید. نتها   شهوری آر تر تو يهد خوبههه رسهتفاته و بههوه  کهاربوتی  حجهم آر  بوری بورسی تفاوت رحتمها ی عملکهوت

وری بههوه و کهاربوتیآر حجهم وزنهی عملکهوت     ميهانگيم.  رسهمترر  مینهیمنتخه   های  تو يهد خوبههه تر رسهتان بهوری  وری آر  و شهاخ  بههوه  کاربوتیآر  

حجهم تسهم آمهد.  کيلهوگو  بهو متومکیه  به 4/3هکتهار و  رت متومکیه  1177تر هکتهار   کيلهوگو     24962  بوربهووتي   تتر کشهور  به خوبههه    کاربوتیآر  

 یاريهآب ههایسهامان عملکهوت خوبههه تر  ميانگيهم  تر ر هم ژههوه  متومکیه  بهوآورت شهد.ميليهون  8/705بوربهو  تر کشهور خوبههبوری تو يد   آر م و،ی  ک 

متوسهها عملکههوت تر رو   گههو  عدههارت تد. بهه شههبههوآورت تر هکتههار  لههوگو يک 24500و  20954  يههتوتبهه  ینههورر ریوهقطههو  یرچهه  جوسههطحی بهها رو  

 ی ههمنهوررری قطهوهو  ریجو چه  یاريهتر رو  آب  کهاربوتیحجهم آر    ميانگيهبهوت. م  ریجو چه   یاريهرز رو  آب  شهتويترصهد ب  5/14  ینهورر  ریقطوه  یاريآب

 کهاربوتینسهدم به  حجهم آر  ینهورر ریقطهوه یاريهتر رو  آب کهاربوتیحجهم آر  ميانگيه. متسهم آمهد به  تر هکتهار  متو مکیه  6073و    7940   يتوتب 

 3/4و  3  يههتوتبهه  ینههورر ریقطههوهو  یرچهه  جو یاريههآب یهههاآر تر رو  یوربهههوه ميانگيهه. متهههدنشههان مههیترصههد کههاه   5/23 یرچهه  تر رو  جو

ری نهورری بهوری زررعهم خوبههه تر آبيهاری قطهوه  ههایسهامان   رسهتفاته رز  تههد که نشهان مهی  نتا   ر م ژههوه .  شدتیييم  متو مکی  تر هکتار    بو  لوگو يک

بهوترری رز هو نهد مهد و م بههوه وری آر و کهاه  م هوب آر تر بخه  کشهاورزی شهوت.تورنهد سهد  ر،ههر   بههوهمهی   مح و ت رت فی  سا وو    کشور

 نسدتا ز اتی تررت. ۀاصلها تر کشور تا سطح مطلور ،ر م سامان 

 

 کلیدیهای واژه

 عملکوت  آر وریری نورری  بهوهآبياری قطوه  آبياریآر 
 

 قدمهم

  گیشا(  .Cucumis melon L خکبش   بشا نشال یلنش       

اسشششت کشششه بکاسشششاس  1یاسیکشششدو  ۀیکسششا ه و ای خشششانزاد

 
1- Cocurbitaceae   

 .اسششتگیا(ششاس نینششه مقششاول بششه رششزر   ای بنششد طبقه

سکرششار  و ن محصششز   لششا ی   تششکیخکبشش   یکشش  ای مهشش 

 (ششا  قابششل لششذب و امششنی مششزرد نیششای بششدسای ویتششامین
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رششیکین و آبششدار آس در اواخششک بهششار و  ۀاسششت. میششز انسششاس

تششکین تششکین و پششک مصششک فششکاواسای تابسششتاس  سکاسششکدر 

خششزر   آب میششز  و سششت کششه بششه صششزر  تششای (امیششز 

  .(Baghani, 2016) رزدفا زد  مصک  م 

تششکین گیا(ششاس منششاطق خششش  و نینششه مه  خکبشش   ای 

نینششه مقششاول بششه رششزر    خکبشش   گیششا(اسششت. خششش  

ای لنلشه (ا  متعشدد   است  امشا رشزر  بایشس خسشار 

ررد  اخشتنل متشابز یک   کشا(  ینلکشکد کنش  کا(   

(ششا  رششیکین ررششد خکب   ۀطششزل دور .گششکددو کیفشش  م 

روی اسششت  160تششا  120ا  تششا خششش  ای اقلششی  مدیتکانششه

(FAO, 2018). 

لهششاس و کشششاوری  سششایماس خزاربششار بکاسششاس آمششار        

در سششال تششن خکبشش    (شش ار 1731بششا تز یششد   ایششکاس  فششا زه

زمین تز یششد کننششد  بعششد ای چششین هبششا تز یششد سشش 2018

تششن   (شش ار 1754و تککیششه هبششا تز یششد تششن   (شش ار 12727

 مکیکشششا آ(نشششد  ق اقسشششتاس و کششششزر(ا   .بشششزد  اسشششت

(ششا  (شش ار تششن در مقال 872و  894  1231تکتیششب بششا بششه

  .(FAO, 61)  انددارته  قکاردنیا  چهارل تا رش  

  کششه تزسششا کشششاوریاس بششکا  آبششحجشش  در ایششکاس        

بششه  رششزد مصششک  م منششاطق مختلشش در  خکبشش   دیششتز 

ررشد    ۀماننشد رقش   طشزل دور  چنشد بسشتگ  دارد   یزامل

  نییمش بیآب  رش  تیشفیخشاک  کبافشت  م ریشه     تیکیمد

رششیز     اریششآب ۀسششامان   یاقلشش   اریششابعششاد واحششد آب

 .   و ...   حج  آب در دستکسنزع منب  آبکارت   

بششکا  خکبشش    کنبششزد آب تششا حششد ییششاد  بششک تعششداد        

امششا بششک انششدای   رششکل    گششذاردتششیریک نن  بزتششهمیششز  در 

. ای طششک  دیگششک  کنبششزد دارد ویس و کیفیششت میششز  تششیریک

(شا  تشکک خششزرد  رششزد میز ایشس م بلشز  ب ۀآب در دور

مشزرد نیشای یرایشت   تشیمین آب  .ینشدآو نامنظ  بشه ولشزد  

  محصششزل رسششیدس یمششاسکششاف  در  ۀخکبشش   بششه انششدای

خکبشش   و بششک طعشش   د(ششدمشش را کششا(  آس قنششد میشش اس 

 .(Baghani, 2016)گذارد تیریک منف  م 

در  (Omarzahi et al,. 2019) (نکششاراس ینکی(شش  و  

بششا اسششتفاد  ای رو  بششینس آبشش  یسششتاس ساقلششی  خششش  

آیمایشششش  در مککششش   بشششه داردر  یسشششینتک(ا  ی(کششش 

 ۀخکبش نیشای آبش     پکداختنشد و تحقیقا  کششاوری  ی(ش   

 915   بکابششکطشش  یشش  فصششل آیمایششش راکششار  تلششخ 

 (ششا میششانگین ضششکیب و  دوردنششدسششت آهمتششک بششمیل 

گیششا(  چهششار مکحلششه ررششد ابتششدای   تزسششعه  میششان  و 

 ۀروی دور 88در یشش  فصششل آیمششای  در مششد  را   پایششان

محاسشششبه  625/0و  05/1  915/0  81/0تکتیب ررشششد بشششه

 ککدند.

 .,Ramazan & Mousavi)رمضششاس و مزسششز         

 را آبیشار  سشوزی مختلش  آب ارشکدر آیمایشش   (2017

 بشزم  زد هتش خکبش   کیفش  و  کنش  پارامتک(شا  بشک

 خکدرشد  (شا کک  صشزر  بشه  پیزنشد  سشب  سزسک 

 م ریشه در تصشادف  کامشل (شا بلزک طشکی قا شب در

 در خنینشش  امششال یششا   آمششزی  مؤسسششه پژو(ششش 

ایششن . ککدنششدبکرسشش   کششکج یرایشش   مهندسشش رششهکک

و  80  100در سششه سششوم تششامین آب آبیششار   محققششاس

و  6853  8289تکتیششب هآبشش  گیششا   بشش درصششد نیششای 60

  آب بششه م ریششه آیمایششش در (کتششار متکمکعششب 5417

 1/38  2/39تکتیب معششادل ه(ششا بششدادنششد کششه ینلکششکد آس

  7/5 تکتیبور  آب بشششهو بهشششک در (کتشششار  تشششن 2/27و 

کیلشششزگکل بشششه ایا  (کمتکمکعشششب در (کتشششار  5/6و  7/6

 دست آمد. هب

 .,Heydarian et al)حیشششدریاس و (نکشششاراس        

 ینجششاس  ارششک سششه سششوم آب آبیششار  ۀدر منوقشش (2016

 ۀرا بششک (شششت تششزد  رصششد نیششای آبشش د 100و  70  40ه

قلشش  قششا   رورشش   یرکششه  خششاتزن   خکبشش   ایکانشش  ه

آیمششای  ککدنششد و بششه   قبششاد ز  ریشش  بابششا  گککششه  کا یششار

بشه طشزر   آبیشار   آب(شا   کشه تشن   این نتیجشه رسشیدند

 .د(ششدمشش ررششد و ینلکششکد میششز  را کششا(    دار معنشش 

 کنتششکین مقششدار ینلکششکد  ویس متزسششا در پششژو(  آنهششا
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آب ای سششوم  سشوم بشک  و  میشز   تعشداد میشز  در بزتششه 

ای   خکبش     (شابشین تشزد    درصد حاصشل رشد  40  ار آبی

دار  نظک ررشد و ینلکشکد و کیفیشت میشز  تفشاو  معنش 

  (ششا بششا افشش ای  تششن  آبشش در (نششه تششزد  .ولششزد دارششت

مصشششک  آب  ور بهشششک  امشششا  ررشششد و ینلکشششکد کشششا( 

و ویس  بششک  سششوم  بیشششتکین ینلکششکد. افشش ای  یافششت

درصشد  100آبیشار  سشوم قلش  قشا  در  ۀدر تشزد میشز 

 درآبیشششار  آب  ور بهشششک مششششا(د  رشششد. حشششداک ک 

 40آبیششار   ای سششوم آب(ششا  خششاتزن  و قلشش  قششا  تششزد 

خشاتزن    ۀینلکشکد تشزد  ایشن محققشاس  دست آمشد.هدرصدب

 را درصشششششد 100و  70  40 سشششششوزی آب آبیشششششار  در

ور  (کتششار و بهششک  تششن در 41و  25/ 5  18/ 2تکتیب بششه

کیلشششزگکل بشششک  13/ 5و  12  14/ 9 بکابشششک راآبیشششار  آب 

 .  اندداد  گ ار  متکمکعب

در  (Azizi et al,. 2014)ی یششش   و (نکشششاراس        

-خشاکمنظشزر بکرسش  ارشک اسشتفاد  ای  بشهدانشگا  ینجاس  

بششه آیمایششش  دسششت یدنششد و بششه ایششن پنسششتیک   پششز 

یک  رو  خشاک و پنسشت  پشز خشاککشه    نتیجه رسشیدند

(ا  ایجشاد رشد  در پنسشتی   بشک کارت بشذر در سشزرا 

ین  و کششا(  آب مصششکف  تششاریک افشش ای  سششکیت لزانششه

 ۀامشششا ای نظشششک ینلکشششکد و ویس میشششز  دار  داردمعنششش 

. ینلکششکد رششزدننشش دار  مشششا(د    تششاریک معنشش خکبشش  

 6/31و  8/34تکتیب دار بششهپششز خششاکتینششار رششا(د و 

و  11000تکتیب بششه آنهششا  مصششکف آب و تششن در (کتششار 

 متکمکعب در (کتار بزد. 4200

 (Naseri et al,. 2018) (نکشششاراس و  ناصشششک         

 رو  سششه در را خکبشش   ینلکششکد و  آبیششار  آب میشش اس

 پنسشتیک   مشا    بشا  پششته  و   لشز   پششته   و   لز   کشت

 مقایسششه پنسششتیک  مششا   تزأمششاس ا قوششک  آبیششار  و 

 کشششت رو  سششه ایششن دررا  بیششار آ آب میشش اس ککدنششد و 

 در متکمکعششششب 3495 و  5184  10188 تکتیششششببششششه

 تششن 54 و  48  32 تکتیششببششه را ینلکششکدمقششدار و  (کتششار

 ..  آوردند دست به  (کتار در

 بششا  (Fuentes et al,. 2018)(نکششاراس  و  فششانت        

 را آبیششار  آب ور بهششک   تکشش اس لنششزب در آیمایششش 

 مششا   بششدوس و پنسششتیک   مششا   بششا ا قوششک  آبیششار  در

 1/23 و  6/27 تکتیشششببشششه بشششکا  خکبششش   پنسشششتیک 

 .آوردند دست به متکمکعب  بک کیلزگکل

 )et al Mefleh-Al,201 .2(و (نکششاراس  ا نفلششم       

ارک سشوزی مختلش  آبیشار  بشک خصزصشیا  کیفش  میشز   

دانشششگا  یلشش  و  ۀم ریشش را در آب ور بهششک ینلکششکد و 

سششه  و بکرسشش    خششش  رششنال ۀمنوقششه صششنعت اردس

 درصششد تبخیششک 100و  75  50سششوم تششامین آب آبیششار  

در ایششن . ککدنششدآیمششای  را    (ETa)تعششکو واقعشش  و 

درصششد تششامین آب  50تینششار آیمششای  مشششخ  رششد کششه 

بایششس افشش ای  طششزل  قوششک  ویس  بششکیک   اسششتحکال 

. در آیمششای  رششزدمشش  خکبشش   ۀ(ا  میششزدانششه و  گزرششت

و  75  50کد میشششز  در تینار(شششا  اول  میشششانگین ینلکششش

 5/23   3/19تکتیب سششوم تششامین آب آبیششار  بششه 100

تششششن در (کتششششار و در آیمششششای  دول  میششششانگین  21و 

تششن  7/21و  2/19  6/15تکتیب ینلکششکد کششل میششز  بششه

سشششوم آبیشششار  تشششیریک دسشششت آمشششد و بشششهدر (کتشششار 

ور  آب در (شک دو آیمشای  ندارشت. بهشک  دار  بشکمعنش 

(شا بشه در آیمای  ور  آببهشک  یشز  و مقشادیکینلکشکد م

د یل تغییشک در تشاریخ کارشت در فصشل تابسشتاس متفشاو  

تکین سشششوم آبیشششار  بشششکا  بیششششتکین بشششزد. مولشششزب

دسششت درصششد سششوم تششامین آب به 75ینلکششکد  ای تینششار 

 50ور  در تینششار آمششد  در حششا   کششه بیشششتکین بهششک 

 .سشششوم تشششامین آب آبیشششار  مششششا(د  رشششد درصشششد

  156آبیششششار  ای  ۀآب مششششزرد اسششششتفاد  در دور کششششل

متششک در میل  305درصششد تششا  50متششک در تینششار میلشش 

 و  اول آیمششای  درصششد سششوم تششامین آب در  100تینششار 
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متششک تششا میل  156تکتیب بششه متنششا ک آس در آیمششای  دول

 بزد. متکمیل  312

 سشهارشک   (Cabello et al,. 2009)کشابلز و (نکشاراس       

درصششد نیششای  125و  100  75هسششوم تششامین آب آبیششار  

و  112  85  30ه  سششوم کششزد نیتکو نشش چهششارو   آبشش 

را بششک  بکاسششاس آیمششزس خششاک  در (کتششار کیلششزگکل 139

بشا خشاک   ا  ریشهدر م  خکبش    ینلکشکد   الش اینلککد و  

 2واقشش  در سششیدادریل 1 ششزم  رششن  در منوقششه  نتکییششکا

 دگ ا  و میششانگین بارنششاسششنانیا بششا آب و (ششزا  مدیتکانششه

بکرسشش  ککدنششد.   فصششلای خششارج همتششک میل  400سششا نه 

کششا(   درصششد 22آبشش  رششدید  ویس میششز  در تششن  ک 

بهتشششکین ینلکشششکد   نششششاس داد. در سشششال دول آیمشششای 

تششامین آب  درصششد 100(کتششار  ای تینششار  تششن در 3/41ه

دسشششت آمشششد. هبششش در (کتشششار کیلشششزگکل نیتشششکو س 93و 

ور  آب آبیششار  نیشش  ای تینششار کششزد  بششا تکین بهششک 

در حاصششل رششد.  در (کتششار کیلششزگکل نیتششکو س 90حششدود 

 90نیشششای آبششش  و درصشششد  90تینشششار آبیشششار    مجنشششزع

کشه بششا کششا(   رششدکیلشزگکل نیتششکو س در (کتشار تزصششیه 

 نیت و کیفیت (نکا  نبزد.ک

آب حجششش  در مشششزرد   (شششابشششا تزلشششه بشششه بکرسششش       

یششا آب داد  رششد   هآب آبیششار ب بششار  مششؤرک  کششاربکد 

خکبش    آمشار دقیشق و قابشل ه یرایشت  تزسا کششاوریاس بش

  کیگتششاکنزس انششدای  و  ایتنششاد  در کشششزر ولششزد نششدارد

 ای  .نششد  اسشتدر سشوم کششزر     قشیبکآورد نسشبتا  دق  ای

ور  کششاربکد   و بهششک آب حجشش  آب مصششکف  ه  طکفشش 

(ششا  مختلشش  تششاب  نششزع  رششکایا  آب خکبشش   در پششژو( 

 پششکداختن بششهرو ای ایششن  اسششتیمششاس و مکششاس پششژو(  

پششژو(   (ششد  ایششن. چنششین پژو(ششش  ضششکور  بششزد

هآب  خکبشش  مشش ارع  آب داد  رششد  بششهحجشش  گیک  انششدای 

 ۀبکنامششو بششدوس دخا ششت در  تزسششا کشششاوریاس کششاربکد  

 بشششا   مهششش  تز یشششد خکبششش   (ااسشششتاسدر  آنهشششا آبیشششار 

 

در ایششن مقا ششه سششع  . اسششتآبیششار  مختلشش  (ششا  رو 

 حجشش  آب   (ششا  میششدان  پششژو( بکاسششاس داد رششد  

ور  آب خکبششش   در کششششزر و تشششاریک و بهشششک کشششاربکد  

(ششا  آبیششار  هسششنت  و نششزین  بششک حجشش  رو  مششدیکیت

  د.داد  رد  به خکب   تبیین گکدآب  

 

 هامواد و روش

 های منتخباستان

سشششوم ییککششششت خکبششش   در کششششزر بکاسشششاس        

  1398و  1397(ششششا  آمارنامششششه کشششششاوری  در سششششال

 (کتشششار اسشششت 79379و  74972تکتیشششب بکابشششک بشششه

(Ahmadi et al,. 2018; Ahmadi et al,. 2019)  در

 28076رضششز  بششا (ششا  خکاسششاساسششتاس 1398سششال 

 7940خزیسششتاس بششا  (کتششار   10292(کتششار  فششارس بششا 

و (کتشششار  6239  سیسشششتاس و بلزچسشششتاس بشششا (کتشششار

(ششا  اول تششا تکتیششب مقششال(کتششار  بششه 4914سششنناس بششا 

-دارششتهایششن محصششزل پششنج  را ای نظششک سششوم ییککشششت 

درصششد ای سششوم ییککشششت خکبشش    77. در مجنششزع انششد

ای نظششک در کشششزر  مکبششز  بششه ایششن پششنت اسششتاس اسششت. 

(ش ار تشن مقشال   692اساس رضشز  بشا تز یشد  تز ید نی  خک

(ششا  فششارس و خزیسششتاس بششا فاصششله نسششبتا اول و اسششتاس

 215و  263تکتیب بشششا دول و سشششزل هبشششه ۀییشششاد در رتبششش

(ا  سششنناس و سیسششتاس و تششن  قششکار دارنششد. اسششتاس(شش ار 

گیکنشد. بلزچستاس نیش  در مقشال چهشارل و پشنج  قشکار مش 

(ششا و تنششزع بششا تزلششه بششه سششوم ییککشششت ایششن اسششتاس

اقلین  و رشکایا آب و (شزای  در آنهشا  ایشن پشنت اسشتاس 

(ا  بکا  موا عشه انتخشاب رشدند. پش  ای انتخشاب اسشتاس

 خکبششش    در (شششک اسشششتاس رشششهک یشششا ۀدکننشششدیتز بکتشششک 

سششوم ییککشششت و  نظششک ای دکننششد یتز (ششا  بکتششک رششهک

 بکاسششاس(شا مقشدار تز یششد مششخ  رششدند. سشن  درششت

  1رششدند. لششدول  انتخششاب و اقلششی  منتخششب(ششا  رششهک

 
1- La Entresierra 2- Ciudad Real 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378377408003120#!
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 سشششوم ییککششششت  تز یشششد و میشششانگین ینلکشششکد در 

نشزع اقلشی  منشاطق  2و لشدول   (شا  مشزرد موا عشهاستاس

 د(ششششششد. الششششششکا  پششششششژو(  را نشششششششاس مشششششش 

 اقلششششی   7در   در ایششششن پششششژو(  منتخششششبمشششش ارع 

 قششششششکار گکفتنششششششد 2بششششششه رششششششکی لششششششدول 

.(Khalili, 1383) 

 

 منتخ  های تر رستان خوبههت  سطح ز وکشم  تو يد و عملکو -1جدو  

Table 1. Cultivated area, production and average yield of melon in the provinces of Iran 

 رت ف 

Rank 

 

 رستان

Province 

 سا  زررعی

 سطح ز وکشم آبی )هکتار  

Cultivated area (ha) 

 )تم   تو يد

Production (ton) 

 عملکوت 

 )تم تر هکتار  

Yield (ton/ha) 
98-97 97-96 98-97 97-96 98-97 97-96 

 23 8/25 110170 126642 4809 4914 سنناس  1

 20 9/21 98509 136511 4938 6239 سیستاس و بلزچستاس  2

 6 26 1/26 214759 207633 8074 7940 خزیستاس  3

 8 27 2/33 262857 341694 9450 10292 فارس  4

 8 20 2/20 691897 566171 33248 28076 خکاساس رضز   5

 1 24 3/25 1915735 1893053 79379 74972 کل کشزر  33

 

 مشخصات مزارع

اطنیشششا  و مشخصشششا  ینشششزم  و اختصاصششش  مششش ارع  

رهکسشششتاس   18اسشششتاس و  5م ریشششه در  138منتخشششب ه

به تفکی  استاس رشامل نشال محشل هرشهک یشا رهکسشتاس   

نششزع منبشش  آب  رو  آبیششار   بافششت خششاک  مسششاحت 

ریششه  (ششدایت ا کتکیکشش  آب آبیششار  هرششزر  آب  و م 

ارششباع خششاک هرششزر  خششاک   ۀ(ششدایت ا کتکیکشش  یصششار

 ایآبیشششار   آور  رشششد. در اک شششک مششش ارع بشششکا  لنششش 

رشد. (شا  ینیشق  اسشتفاد  مش (ا  ییکیمینش  هچشا آب

ا    رو  قوششک منتخششب رو  آبیششار  مشش ارعفکاوانشش  

و  55 ابششکبک تکتیششبا  بششهو رو  لزیچششه  تیشش  هنششزار  

  (ششا  رهکسششتاس (ششا  اسششتاس2لششدول  دردرصششد بششزد.  45

 .رد  استداد نشاس منتخب اقلی  و تعداد م ارع  

 درصششد مششزارد   ششزل رششن   80در   بافششت خششاک مشش ارع 

 

 8تششا  0/ 6بششزد. در مشش ارع منتخششب  رششزر  آب آبیششار  ای 

ارششباع  ۀمتغیششک بشزد. رششزر  یصششاربکمتششک دسش  یینششن  

دسش  یینشن    11تشا    0/ 9یش  بشین  خاک در این مش ارع ن

(ششا  نتششایت بکرسشش   3 نزسششاس دارششت. لششدولبششک متششک 

-تغییششکا  بکخشش  پارامتک(ششا  انششدای  ۀاو یششه و محششدود

د(ششد. در گیششک  رششد  در مشش ارع منتخششب را نشششاس مشش 

این لشدول میشانگین و انحشکا  معیشار پارامتک(شا  مش ارع 

مشش ارع و مسششاحت منتخششب هرششزر  آب آبیششار   خششاک  

طششزر کلشش  در ایششن بششهحاسششبه و ارا ششه رششد  اسششت. ...  م

ا  انتخشاب رشزند گزنشههپژو(  سشع  رشد کشه مش ارع بش

(ششا  (ششا  مختلشش  خششاک  ارقششال خکبشش    رو کششه بافششت

 آبیشششار  مزلشششزد  نشششزع کارشششت هبشششذر  و نششششای    

بششکداراس پیشششکو (ششا  مختلشش  آب و خششاک و بهششک رششزر 

 و معنز   را رامل رزند.
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 های مناطقرقليممهررع و  تیدرت -2جدو  
Table 2- The number of farms and the climates of the regions 

 رستان رت ف 
تیدرت  

 مهررع
 هارقليم شهوستان 

 

1 

 

 سیستاس بلزچستاس 

 

 

 

14 

 (یکمند

 یابل 

 ی(  

 (امزس 

 

 

 فکاخش  گکل 

 فکاخش  گکل 

 فکاخش  گکل 

 فکاخش  گکل 

 

2 
 

 خزیستاس 
26 

 رز  

 دیفزل

 

 ضعی    گکل  خش 

 نینه خش  گکل   

 

 

3 

 

 خکاساس رضز  

 

72 

 مشهد 

 تکبت لال 

 تایباد 

 خزا  

 خش  بیابان  سکد

 خش  بیابان  سکد

 خش  بیابان  سکد

   
 لغتا  

 داوریس 

 خش  فکاسکد 

 نینه خش  فکاسکد 

 

4 

 

 سنناس 

 

11 

 را(کود 

 میام 

 سنناس 

 خش  بیابان  سکد

 خش  بیابان  سکد

 خش  بیابان  سکد

 

5 

 

 فارس 
15 

 کاربند ف

 خنت

 فسا 

 گکل و نینه خش  

 گکل و نینه خش  

 نینه گکل و نینه خش  

 

 

 روش کار

 انتخاب طرح آماری و مزارع

بششکا  انتخششاب تعششداد مشش ارع در سششوم کشششزر و        

(ششا  او یششه بششا بکرسشش رو  تج یششه و تحلیششل نتششایت  

مناسششب  "دارا  نظششالطبقششه آمششار گیششک  ننزنششهطششکی "

آمششار  بششه  ۀکششه لامعشش بیششتکتنیبششدتشششخی  داد  رششد. 

 مششزرد(ششا  (ششا  مجشش ا تقسششی  و ننزنششهطبقششا  و گششکو 

دار تلفیقشش  ای رو  تصششادف  و نظششال صششزر به موا عششه

و ینششزاس متغیششک وابسششته بششهانتخششاب رششدند. آب آبیششار  

و  منششاب  آبشش   رقشش سششایک یزامششل هاسششتاس  رهکسششتاس  

متغیک(ششا  مسششتقل در نظششک گکفتششه ینششزاس بششهمشش ارع  

  در یششش  طبقشششه موا عشششه مشششزرد(ا  د. اسشششتاسرشششدن

مشش ارع نیشش   و  منششاب  آبشش  و بعششد   ۀ(ا در طبقششرهکسششتاس

(ا  آخششک لششا  داد  رششدند. انتخششاب اسششتاس ۀدر طبقشش

بشا تزلشه بشه رشکایا   موا عشه  مشزرد  ارقشال(شا و  رهکستاس

طششکی تصششادف  نبششزد بلکششه  (ششا (ششد و  آنهششامتفششاو  
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(ششا و اسششتاس . در انتخششابدار بششزد(ششد    آنهششاانتخششاب 

(ششا  تز یششد و اسششتاس(ششا  اصششل  کششانزسارقششال خکبشش    

ینششد  و ارقششال  ا ششب (ششک منوقششه مششزرد  ۀتز یششد کننششد

نیشش  طششزر   مشش ارع و  . منششاب  آبشش قششکار گکفششتتزلششه 

رو   لنلشششهایانتخشششاب رشششدند کشششه یزامشششل مختلششش  

و کیفیششت آب آبیششار  را پزرشش   آبیششار   بافششت خششاک

   د(ند.

 اریگیری حجم آب آبیاندازه

حجششش  آب آبیشششار  یشششا آب داد  رشششد  تزسشششا         

کشاوریاس با تزلشه بشه نشزع منبش  آبش  و رو  آبیشار  بشا 

  کنتششزر حجنشش  و دسششتگا  او تکاسششزنی  WSCفلششزل 

 کامششل یشش  فصششل یرایشش و طشش   (UFL01-P)مششدل 

ای مشش ارع  یشش (کدر   یششنو  بششک آسگیششک  رششد. انششدای 

ک رششامل سششوم ییککشششت (ششسششایک اطنیششا   منتخششب

محصششزل و سششوم کششل اراضشش  ییششک منبشش  آب  بافششت 

(شششدایت ا کتکیکششش  خشششاک و آب آبیشششار  و خشششاک  

دیگششک رششد. بکخشش  ای مشخصششا  تعیششین  مزرداسششتفاد 

مسششاحت  مزقعیششت مکششان   رو  آبیششار    ماننششدمشش ارع 

منبشش  آب آبیششار  هسششوح   ییکیمینشش     نششزع رششبکه 

در   یششک و  بششکداراسهمششدرس  سششنت    مشخصششا  بهششک 

 رد.   ربتمکبز   (ا   فکل

  منششاطق مششزرد موا عششه در (ششاداد   آورلنشش پشش  ای  

کیلشششزگکل بشششک ه   آب آبیشششار وربهشششک سشششوم کششششزر  

 کشششاربکد  هآب بشششا اسشششتفاد  ای حجششش  آبب  متکمکعششش

و ینلکششکد محصششزل   مششؤرکداد  رششد  ب بششار   آبیششار 

 مقششدار تبخیششک و تعششکو گیششا  .رششد محاسششبه (ششک م ریششه

(شششا  ا اسشششتفاد  ای داد در (شششک منوقشششه بششش خکبششش  

ایسششتگا  بششه منوقششه الششکا   نیتک یشش(زارناسشش  ن د

همنتهشش  بششه سششال الششکا   اخیششک ۀسششا  10 ۀطششکی در دور

بشا اسشتفاد  ای   یرایش  لشار    سشال(نچنشین  و    پژو(  

 کششاربکد رششد. حجشش  آب رو  پششننن مانتیششس محاسششبه 

نیششای خششا   بششا و  رششد  محاسششبه ار بششا نیششای خششا   آبیشش

 .مقایسه رد (NETWAT) ر سند مل رد  دارا ه
 

 هاتحلیل داده

بشششکا  بکرسششش  تغییشششکا  ینلکشششکد  حجششش  آب        

ور  آب در تز یششد خکبشش   در و رششاخ  بهششک  کششاربکد 

(ا  منتخششب کشششزر ای تحلیششل واریششان  اسششتفاد  اسششتاس

(ا  (ششک م ریششه خکبشش   گیک رششد. نظششک بششه ما(یششت انششدای 

یش  مششا(د   در نظشک ینزاس  ینزاس یش  تکشکار هنشه بشهبه

گکفتششه رششد. ای تحلیششل رگکسششیزس خوشش  چنششد متغیششک  

بکا  بکرس  ارتبا  آمشار  بشین سشه رشاخ  یادرشد  بشا 

رششناخت  هرششامل یزامششل اقلینشش   آب آبیششار  و خاک

آبیششار   رششزر  آب  سششوم تز یششد (ششک  ۀمنبشش  آب  رششبک

ررشد گیشا   رو    ۀکشاوری  بافشت خشاک  رقش   طشزل دور

آبیششار   اقلششی   نیششای آبشش   ارتفششاع (ششا  آبیششار   نزبت

  کشششاوریاسم ریششه ای سششوم دریششا  سششوم تحصششین  

 استفاد  رد.

(شا  (نگشن ای میشانگین و تششخی  گشکو   ۀبکا  مقایسش

(ششا  (نگششن اسششتفاد  رششد. گششکو  LSDدرصششد  95رو  

در یشش  خزرششه قششکار داد  رششدند. بششکا  بکرسشش  کفایششت 

ر  و گیک  حجشش  آب آبیششاتعششداد مشش ارع بششکا  انششدای 

سششکمد و ه   اسششتفاد  رششد1ه ۀینلکششکد محصششزل ای رابوشش

  .1380(نکاراس   

  1ه
z

n
(x )


=

−

2 2

2
 

 

 که در آس؛

n ا   یل بششکا  تحلیششل واریششان  گیک = تعششداد انششدای)

ینلکششکد و حجشش  آب آبیششار  در تز یششد خکبشش   در سششوم 

 کشزر.

Z 1/ 96درصششد   95= بششکا  سششوم ایتنششاد=z  در نظششک

 رد.  گکفته
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2
 گیک ؛ ر (ششک انششدای = مقششداµ= واریششان  لنعیششت؛ 

x  ا.گیک میانگین اندای) 

 (ششا بششکا  معتبششک بششزدسمبنششا  بکرسشش  کفایششت داد 

متغیششک نکمششال  .(ششا  آمششار   تزییشش  نکمششال اسششتتحلیششل

(شششا  (شششا  پشششژو(   در تحلیشششل داد Zاسشششتاندارد ه

(ششا  شششاوری   مسششتقل ای سششوم ییککشششت  سششامانهک

. در اسششت(ششا  فی یکزرششینیای  خششاک آبیششار   ویژگشش 

(ششا  واریششان  آنهششا و تعششداد ایششن تزییشش   میششانگین داد 

 (ا نق  اساس  دارند.  داد 

بششه   بارششدبیشششتک (ششا (کچششه واریششان  داد   بنششابکاین       

. بشکا  تحلیشل نیشای خزا(شد بشزد  بشکا تک   ییاد  ۀتعداد داد

دسششت آمششد  ای مشش ارع منتخششب در ه(ششا  بششتحلیششل داد 

ابتششدا ای نظششک آمششار  کفایششت  تششابششزد سششوم کشششزر  نیششای 

گیک  منوقشش  و قابششل قبششزل نتیجششه بششکا (ششا تعششداد داد 

بششکا  یزامششل  ا(ششکفایششت داد   . بنششابکاینبکرسشش  رششزد

هآب داد  رششد  تزسششا کشششاوریاس و  پششژو( اصششل  ایششن 

 رد.   بکرس ینلککد خکب    

 

 

 

 

 وری فیزیکی آببهره

 ور  آب کشششششاوری   (ا  بهششششک یکشششش  ای رششششاخ    

 آب کشششاوری  اسششت کششه ای  1ور  فی یکشش رششاخ  بهششک 

 نسششبت مقششدار ینلکششکد محصششزل هکیلششزگکل در (کتششار  

 بششششه حجشششش  آب آبیششششار  همتکمکعششششب در (کتششششار 

ور  آب بهششک  رششاخ   گکیدیبار بششه آیششد.دسششت م به

همزسشز      بشه دسشت آمشد2رابوشه ه  ایدر تز ید محصشزل  

 : 1399فضل و (نکاراس 
 

  2ه
 

                                                                                                          

   که در آس

WP ور  فی یکشششش  آب در تز یششششد محصششششزل = بهششششک

 د= ینلکششکY؛ هکیلششزگکل بششک متکمکعششب آب کششاربکد  

 = حجشش  آب آبیششار  I؛ هکیلششزگکل در (کتششار  محصششزل

؛ همتکمکعششب در (کتششار  در طششزل فصششل در تز یششد خکبشش  

P  در طششزل فصششل  مششؤرک= حجشش  آب حاصششل ای بارنششدگ

 همتکمکعب در (کتار 

 

 

1- Water Productivity  

 

 گيوی شده تر مهررع منتخ  محدوتة تغييورت بوخی ژاررمتوهای رندرزه - 3جدو 
Table 3. Range of changes in some parameters measured in the tomato farms 

 رستان

Province 

 شوری آر 

Irrig. water 

qual 
(ds/m) 

 شوری خاک 

 
Soil EC 

(ds/m) 

 سطح مهررع

Farm area 
(ha) 

 طو  توره رشد 

 )روز  

Crop growth 

period (days) 

متوسا عمق  

 آر آبياری 
Irrig. depth 

(mm) 

بار  مر(و تر  

 توره رشد 

Effective 

Rainfall 

(mm) 

 عملکوت 
Yield 

(kg/ha) 

خراسان  

 رضوی 
4/2 ± 2/2 1/3 ± 2/3 14 ± 2/12 26 ± 134 3/147 ± 152 7/26  ±44 7/6397 ± 22226 

 18665 ± 4802 7 ± 6/16 26 ± 8/14 91 ±13 9/3 ± 7/3 5/3 ± 7/3 2/2 ± 2/3 خوزستان 

 36250 ± 6/10926 1/31 ± 9/11 3/354 ± 2/125 142 ±33 3/6 ± 3/4 4/5 ± 4/4 9/3 ± 7/3 فارس

 29364 ± 3/11789 8/65 ± 12 2/38 ± 7/20 135 ± 45 7/9 ± 5/5 9/4 ± 2/5 3/3 ± 4/4 سمنان

سیستان و 

 بلوچستان 
1/0 ± 8/0 3/0 ± 7/2 1/1 ± 3/2 0 ± 145 1/30 ± 5/62 0 ± 8/29 7/1566 ± 15292 

 24962 ± 1/2566 4/35 ±1/19 122/ 5 ± 29/ 1 141   ± 28 3/5 ± 2/1 9/3 ± 2/0 8/2 ± 1/0 کل 

 گیک  رد  در استاس مکبزطه است.(ا  (ک پارامتک اندای    تکتیب  میانگین و انحکا  معیار داد* ایداد لدول در (ک ستزس ای سنت چ  به
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 نتایج و بحث 

بررسییی کیاییید ت ییداد مییزارع انتخییابی بییرای 

 خربزهو عملکرد   کاربردیحجم آب 
حجشش  بششکا  (ا   یل گیک انششدای  کفایششت تعششداد        

 ۀای رابوشش بششا اسششتفاد  و ینلکششکد محصششزل کششاربکد آب 

(ا  رششاخ  ۀخنصشش  4د. در لششدول رشش محاسششبه  3ه

(ا رششامل میششانگین  انحششکا  معیششار و گیک آمششار  انششدای 

رشد  بشکا  حجش  آب گیشک  (شا   یل و انشدایتعداد داد 

بشا تزلشه بشه   و ینلککد خکب   ارا شه رشد  اسشت.  کاربکد 

 اینکششه تنششزع اقلششی   مششدیکیت یرایشش   بافششت خششاک  نیششای

رشششناخت   گیشششا(  و آبششش  و تنشششزع در یزامشششل خاک

(ششا  داد (ششا هداد کلینششای  مزلششب افشش ای  واریششان  

هسشششکمد و (نکشششاراس   رشششزدم   گیک  رشششد انشششدای 

ضشششکیب کشششه رفشششت در ایشششن طشششکی انتظشششار م    1380

گیک  رششد  ییششاد ای (ششا  انششدتغییششکا  و واریششان  داد 

طزر (شششا  آیمایشششش  مکسشششزل بشششهدر طکی . ییشششکابارشششد

 یششک ای تینار(ششا  آیمایششش   تحششت   معنششزل یششزامل

(ا  حجشش  گیک . تعششداد انششدای اسششتکنتششکل پژو(شششگک 

رع چنششد بکابششک تعششداد  یل بششکا  ادر مشش  کششاربکد آب 

تحلیششل نظششک (ششا در نظششک گکفتششه رششد تششا ای کفایششت داد 

(ا  پشششژو(  قابلیشششت ایتنشششاد و گیک آمشششار  نتیجشششه

(ا  گیک بارششد. تعششداد انششدای  آنهششا بیشششتک اطنینششاس

بشکا  تز یشد خکبش   در ایشن پشژو(    کشاربکد حج  آب  

کششه (ششا  پششک   مششزرد بششزد هپشش  ای حششذ  داد  132

 اسششت مزردنیششای(ا  گیک حششدود سششه بکابششک تعششداد انششدای 

(ششا بشششکا  تحلیشششل کفایشششت داد    . بنشششابکاین4هلششدول 

 اسششششت یل  د.رششششار  ایششششن کنیششششت محششششکی آمشششش

  کشششاربکد (شششا  حجششش  آب کشششه داد  گفتشششه رشششزد

در محاسششبا  منظششزر  (ششا  پششک ینششزاس داد م ریشه بششه 6

 نشد.

 

 خوبهه تر کشور نتخ  م مهررعگيوی شده های رندرزههای آماری کفا م ترتهشاخ  -4جدو 
Table 4. Statistical indicators of adequacy of measurements in melon production farms 

 شاخ  آماری 

Statistical index 

 کاربوتی حجم آر  

   مترمکعب و در هکتار)

Applied water 

 عملکوت 

 )كيلوگرم در هکتار( 

Yield 
ها)حسابی(میانگین کل داده   6936 22822 

 7569 2415 انحراف م یار 

 42 47 گیری الزمت داد اندازه 

 131 132 شدهانجام  هایگیریت داد اندازه 
                 

 ، عملکیییرد وآب کیییاربردیتغیییییرات حجیییم 

های در اسییتان خربییزهدر تولییید  وری آببهییره

 منتخب
ای تحلیششل واریششان  بششکا  بکرسشش  تغییششکا  حجشش          

(ا  در اسشششتاسور  آب   ینلکشششکد و بهشششک کشششاربکد آب 

   فشششششششارس  خزیسشششششششتاس  رضشششششششز خکاسشششششششاس

هلششدول  رششدبلزچسششتاس اسششتفاد   سششنناس و سیسششتاس و 

 (ا و (ششششششا  بششششششین اسششششششتاستحلیششششششل واریان  . 5

 بششششششدوس در نظششششششک گششششششکفتن نششششششزع سششششششامانه 

 (ششششششاتحلیششششششلآبیششششششار  صششششششزر  گکفششششششت. 

  کشششاربکد آب حجششش  میشششانگین نششششاس داد تفشششاو   

 در رشششد  (ا  یشششاددر اسشششتاس ور  آبینلکشششکد و بهشششک 

 اسششتدار سششوم احتنششال کنتششک ای یشش  درصششد معنشش 

  .7و    6   5  (ا هلدول
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 کشور های منتخ  رستان ةخوبهتر تو يد   کاربوتیتحلي  ورر ان  حجم آر  -5جدو  

Table 5. Analysis of variance of applied water in melon production in selected provinces 

 مندب تغييورت 

Source of 

variations 

 مجموع موبیات 

Sum of squares 

 ترج  آزرتی 

Degrees of 

freedom 

 ميانگيم موبیات 

Average of squares 

 Fنسدم 

F value 

 Pمقدرر 

P value 

 کنتک ای ی  درصد  1/13 57/5×710 4 23/2×810 (ا بین استاس

   26/4×610 127 42/5×810 (ا دروس استاس

   83/5×610 131 64/7×810 کل کشزر 

 

 های منتخ  کشور تحلي  ورر ان  عملکوت مح و  خوبهه تر رستان -6جدو  

Table 6. Analysis of variance of yield productivity in melon production in provinces 

 مندب تغييورت 

Source of 

variations 

 مجموع موبیات 

Sum of squares 

 ترج  آزرتی 

Degrees of 

freedom 

 ميانگيم موبیات 

Average of squares 

 Fنسدم 

F value 

 Pمقدرر 

P value 

 کنتک ای ی  درصد  0/32 39/9×810 4 76/3×910 (ا بین استاس

   93/2×710 126 69/3×910 (ا دروس استاس

   73/5×710 130 45/7×910 کل کشزر 

 

 منتخ  کشور  یهارستانتر  خوبهه دي تر تو   کاربوتی آر یور بهوه ان  ورر  يتحل -7جدو 

Table 7. Analysis of variance of water productivity in melon production in provinces 

 مندب تغييورت 

Source of 

variations 

 مجموع موبیات 

Sum of squares 

 ترج  آزرتی 

Degrees of 

freedom 

 ميانگيم موبیات 

Average of squares 

 Fنسدم 

F value 

 Pمقدرر 

P value 

 کنتک ای ی  درصد  0/7 6/14 4 4/58 (ا استاس نیب 

   1/2 121 0/251 (ا استاس دروس

   48/2 125 4/309 کشزر  کل

 

خکبششششش   در  کششششاربکد میششششانگین حجشششش  آب        

در   آبیشار    ۀنشزع سشاماننظشک ای  صشک ه  (ا  کششزراستاس

حجش  د. بشک مبنشا  میشانگین  رشمقایسشه  درصشد    5سوم  

(ا  کشششزر را بششه سششه تششزاس اسششتاس  م کششاربکد آب 

  کد کشششارباول آب  ۀ. در خزرشششکشششکدخزرشششه تقسشششی  

متکمکعشششب در (کتشششار   در  5030اسشششتاس خزیسشششتاس ه

 6571رضشششز  ه(شششا  خکاسشششاسخزرشششه دول اسشششتاس

متکمکعششب در  7682متکمکعششب در (کتششار  و سششنناس ه

 8523(ششا  فششارس ه(کتششار   و در خزرششه سششزل اسششتاس

 9466متکمکعششب در (کتششار  و سیسششتاس و بلزچسششتاس ه

بکاین  . بنششا8هلششدول  دارنششدمتکمکعششب در (کتششار  قششکار 

(ششا  اسششتاس درخکبشش    کششاربکد حششداقل و حششداک ک آب 

 رششزدمشش مشششا(د  خزیسششتاس و سیسششتاس و بلزچسششتاس 

  .8هلدول  
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 های منتخ  کشور تر رستان  خوبهه کاربوتی ميانگيم حجم آر  -8جدو  

Table 8. Average of melon applied water in selected provinces 

 خوش  

Cluster 

 رستان

Provinces 

 کاربوتی آر 

 همتکمکعب در (کتار  

Applied water 

 *  ریرتد  مقا س 

Comparative 

rank 

 a 5030 خوزستان  اول

 دوم
 b 6571 خراسان رضوي 

 bc 7682 سمنان

 سوم
 cd 8523 فارس

 d 9466 سيستان و بلوچستان

 آماري است. درصد 5دار بودن در سطح احتمال حروف مشابه به مفهوم معنی  نبود  *       
   

و نیییاز ناخییال  کییاربردی حجییم آب  ۀمقایسیی

آبیییاری )سییند ملییی و محاسییسه براسییاس آمییار 

 هواشناسی(
داد   هآبِ کششاربکد حجشش  آب  ۀمنظششزر مقایسششبششه        

خکبشش   بششا مقششدار  ب بارنششدگ  مششؤرک  رششد  بششه مشش ارع

ناخششا   آب مششزرد نیششای هبکاسششاس سششند ملشش  آب کشششزر  

و بششکآورد رششد  بششا اسششتفاد  ای   NET WATافشش ار نششکل

(ششا  مششزرد سششا ه اخیششک در اقلی  10آمششار (زارناسشش  

موا عششه  ابتششدا نیششای خششا   آب در (ششک منوقششه ای مکلشش  

 60مشششذکزر بکدارشششت و بشششا اینشششال رانشششدماس پتانسشششیل 

 90ا   و لزیچششهرو  درصششد بششکا  آبیششار  سششوح  ه

و بششا اضششافه   تیشش ا  نششزار  هآبیششار  قوششک درصششد بششکا  

هبا ششان    آبخششاک ۀمتششک بششکا  مکحلششمیل  40 کششکدس

  مقششدار کششل آب آبیششار  مششزرد نیششای گیششا  خکبشش    2016

رششکل ایششن طششزر کششه در   . (نششاس1بششکآورد رششد هرششکل 

رششزد  تقکیبششا در (نششه مششزارد آب داد  رششد  مشششا(د  م 

به م ارع  ای آب آبیشار  مشزرد نیشای بشکآورد رشد  در سشند 

  گششکل و نینششه ملشش  کنتششک اسششت هبششه اسششت نا  اقلششی

خششش  . (نچنششین حجشش  آب داد  رششد  در دو اقلششی  

فکاخششش  گششکل و نینششه خششش  معتششدل ای مقششدار آب 

سشا ه  10مزرد نیای بکاسشاس محاسشبه بشا اسشتفاد  ای آمشار 

  .استاندک  بیشتک   مؤرکاخیک و بار   
 

 

 
 و نياز ناخا   )سند ملی و محاسد  شده   کاربوتیحجم آر  ۀمقا س -1شک  

Fig. 1. Comparison of net irrigation water requirement estimated by the Penman-Monteith method and the 

national water document 
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بششکا  تعیششین یلششل تفششاو  در مقششدار آب داد  رششد  و 

ررشد واقعش  در مش ارع کششزر بشا   ۀبکآورد رد   طشزل دور

یت بکرسش  رشد. نتشا  اسشتآنچه در سشند ملش  ذکشک رشد 

 ۀدرصششد ای مششزارد طششزل دور 50نشششاس داد در (ششا بکرسشش 

گیششا  خکبشش   ای مششد  یمششان  کششه مبنششا  واقعشش  ررششد 

منششاطق ه محاسششبا  سششند ملشش  قششکار گکفتششه کنتششک اسششت

.  بیابان  خشش   فکاخشش  گشکل و نینشه خشش  معتشدل

ررشد یکش  ای یزامشل مهش  در افش ای    ۀتفاو  طشزل دور

  بنشششابکاین نیشششای آبششش  محاسشششبه در سشششند ملششش  اسشششت.

تشزاس بشا قاطعیشت نتیجشه گکفشت کشه در اک شک مش ارع نن 

(ششا  مششزرد آبیششار  اتفششاو افتششاد  اسششت. در اقلششی کشش 

ررششد در مشش ارع منتخششب  ۀموا عششه  میششانگین طششزل دور

روی اسششت. امششکوی   126و در سششند ملشش  آب کشششزر  123

یمشاس نسشبت بشه  با ورود ارقشال لدیشد خکبش   بشه کششزر ه

  و نیشش  اسششتفاد  ای رو  آبیششار  تنظششی  سششند ملشش  آب

(ا  پنسشتیک  کشه پزرشهو کشاربکد خشاکا  نشزار   قوک 

رس کششکدس محصششزل دارنششد  در پششی  نقشش  مهنشش  در

 ند. مؤرکررد واقع    ۀکزتا  ردس طزل دور

 های منتخبحجم آب کاربردی استان

هآب  بشششکا  بشششکآورد کشششل آب داد  رشششد  بشششه م ریشششه 

در   SCSرو  بشششا ه مشششؤرک  مقشششدار بشششار  کشششاربکد  

طششزل فصششل یرایشش  بششه آب داد  رششد  تزسششا کشششاوری 

 . میشششانگین  2008هرحنشششاس و (نکشششاراس   اضشششافه رشششد

 

هبششدوس در نظششک گششکفتن نششزع سششامانه  وینشش  آب کششاربکد 

 متکمکعشششب در (کتشششار 7662مششش ارع خکبششش    آبیشششار  

حجشش  آب آبیششار  و آب  ۀمقایسشش 2دسششت آمششد. رششکل هبشش

 ا  منتخشششب را نششششاس (شششکشششاربکد  خکبششش   در اسشششتاس

  مششؤرکنشششاس داد کششه بششاراس (ششا بکرسشش د(ششد. نتششایت مشش 

د یششل نششاچی  بششزدس مقششدار آس در فصششل کشششت  هبششه

(ششا ایجششاد تغییششک  در رونششد حجشش  آب آبیششار  اسششتاس

کنشد. کنتشکین و بیششتکین تفشاو  حجش  آب آبیشار  نن 

(ششا  سیسششتاس و بلزچسششتاس و و آب کششاربکد  در اسششتاس

متکمکعشششب در  954و  47بکابشششک بشششا تکتیشششب فششارس بشششه

. اسششتاس سیسششتاس و بلزچسششتاس بششه دسششت آمششدبششه(کتششار 

یلت آنکه سشه  بارنشدگ  سشا یانه بسشیار کنتشک  نسشبت 

(شششا دارد  مقشششدار آس در دور  کششششت بشششه سشششایک اسشششتاس

خکب   نیش  بسشیار نشاچی  اسشت. ولشزد بارنشدگ  در فصشل 

کشت خکب   به د یشل مششکنت  کشه بشکا  ایشن محصشزل 

مولششزب کشششاوریاس نیسششت. مشششکن  کنششد یجششاد مشش ا

(شا در فصشل کششت خکبش   بسشتگ  بشه نار  ای بارنشدگ 

(ششا  (ششا دارد. بارنششدگ یمششاس وقششزع و رششد  بارنششدگ 

و ای  انششدفصششل بهششار و تابسششتاس ینزمششا رششدید و رگبششار 

 تزاننششد بایششس ایجششاد سششله در خششاک  تخکیششبمشش  ایششن رو 

 د رشششکایا(شششا و ایجشششاگشششل نششششدس(شششا  تلقشششیمبزتشششه

(ششا  قششارچ  و سششفیدک رطششزبت  بششکا  ررششد بینششار 

 .رزند
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 های منتخ  تر رستانخوبهه مهررع    مر(و)آر آبياری+ باررن  کاربوتیآبياری و آر ميانگيم حجم آر  -2شک  

Fig. 2. The average volume of applied water of melon farms in selected provinces 

 

 ۀخکبشش نیششای آبشش    1399(نکششاراس ه ینکی(شش  و         

 یرایش فصشل  سکاسشک  در ی(ش  سیسشتاس در    راکشار   تلخ  

رمضشاس و مزسشز   .دوردنشدسشت آهمتشک بشمیل  915 بکابک

سششه سششوم آب آبیششار  بششکا   در آیمایششش نیشش    1397ه

تکتیشششب   بشششهخکبششش  درصشششد نیشششای آبششش   60و  80  100

متکمکعششششب آب بششششه م ریششششه  5417و  6853  8289

حجشش  آب آمششد  ای دسششتبششهنتششایت  .دادنششد آیمایششش 

کششاربکد  ایششن جشش  آب ا حایششن پششژو(  بششکششاربکد  در 

 (نخزان  دارد.س  امحقق

 در خربییزه دیییتول در کییاربردی آب یوربهییره

 بخنتم یهااستان
در تز یششد خکبشش    کششاربکد  آب  وربهششک میششانگین         

 د. رششمقایسششه درصششد  5در سششوم (ا  کشششزر در اسششتاس

 

(ا  تششزاس اسششتاسم  آب  وربهششک ا  میششانگین بششک مبنشش

اول  ۀخزرشش . درکششکدکشششزر را بششه دو خزرششه تقسششی  

 1/ 65سیسشششتاس و بلزچسشششتاس ه اسشششتاس  آب  وربهشششک 

(ششا  دول اسششتاس ۀدر خزرشش و  کیلششزگکل بششک متکمکعششب 

کیلششزگکل بشک متکمکعشب   سششنناس  3/ 82رضشز  هخکاسشاس

 4/ 01کیلشششزگکل بشششک متکمکعشششب   خزیسشششتاس ه 4/ 00ه

کیلششزگکل بششک  4/ 22فششارس ه و  کیلششزگکل بششک متکمکعششب 

حششداقل و    . بنششابکاین9هلششدول  دارنششدقششکار   متکمکعششب

(ششا  خکبشش   ای اسششتاس در تز یششد آب  وربهششک حششداک ک 

 . 9هلششدول  حاصششل رششدسیسششتاس و بلزچسششتاس و فششارس 

(ا  در اسششتاس کششاربکد ور  آب میششانگین وینشش  بهششک 

کل بششک متکمکعششب کیلششزگ 3/ 4منتخششب در سششوم کشششزر 

 دست آمد.هب
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 های منتخ  کشور خوبهه تر رستان کاربوتی آر یور بهوهميانگيم  -9جدو 

Table 9. Average of melon water productivity in selected provinces 

 رت ف 

Rank 

 خوش  

Cluster 

 رستان

Provinces 

 )کیلوگرم بر مترمک ب( وری آربهوه

water productivity 

 ری تد  مقا س ر

Comparative 

rank 
 a 66/1 سیستاس و بلزچستاس  اول 1

2 

 دول

 b 83/3 خکاساس رضز  

 b 00/4 سنناس  3

 b 06/4 خزیستاس  4

 b 22/4 فارس  5

 

، عملکیییرد و کیییاربردیآب  حجیییمتغیییییرات 

  های آبیاریدر روشآب وری  بهره

آب حجشش  تغییششکا   ۀدامنشش بکرسشش منظششزر بششه        

 رو (شششک دو ور  آب در   ینلکشششکد و بهشششک کد کشششارب

  ا  نششزار  هتیشش  ا   و قوششک سششوح  هلزیچششه آبیششار 

صشزر  بشهو    مکتشب  منتخشب  مش ارعتنشام   در    (اکل داد 

رشششد   ارا شششه 5 و  4  3(ا  در رشششکلننشششزدار سشششتزن  

حششداک ک و حششداقل ینلکششکد   3رششکل بکاسششاس اسششت. 

کتیب تبششه ا لزیچششهدر رو  آبیششار  منتخششب مشش ارع 

(ا  سششششنناس و تششششن در (کتششششار در اسششششتاس 12و  42

حششداک ک و حششداقل ینلکششکد و   سیسششتاس و بلزچسششتاس

و  44 ا  نششزار قوششک در رو  آبیششار  مشش ارع منتخششب 

 خزیسششتاسو  فششارس(ا  در اسششتاس تششن در (کتششار 13/ 5

 2  ا  نششزار قوششک حششداک ک ینلکششکد در آبیششار   .اسششت

رو  آبیششار  کششکد ینلای حششداک ک ک تبیشششتششن در (کتششار 

 خکبش  (شا  ینلکشکد . میشانگین کشل داد اسشتا   هچلزی

تکتیب نیشش  بششه ا  نششزار قوششک ا  و هچششدر آبیششار  لزی

  دسششت آمششدهدر (کتششار بشش کیلششزگکل 24500و  20954

(شا  آبیشار  داد وینش   میشانگین    دیگشک  . بشه یبشار است

درصشششد نسشششبت بشششه میشششانگین  14/ 5 ا  نشششزار قوشششک 

 . د(دم ا  اف ای  نشاس  هچلزی  (ا  آبیار داد 

  در رو  خکبشش  مشش ارع کششاربکد  حششداک ک و حششداقل آب  

 

و  13920تکتیب   بشششه4هرشششکل ا  لزیچشششه آبیشششار 

-قوششک آبیششار   متکمکعششب در (کتششار و در رو  4039

متکمکعششب در (کتششار  3255و  8100  تیشش ا  نششزار  ه

در  کشششاربکد  آبحجششش  کشششل  میشششانگین وینششش . اسشششت

تکتیب نیششش  بشششه ا  نشششزار قوشششک ا  و هچشششزیآبیشششار  ل

دسشششت آمشششد. همتکمکعشششب در (کتشششار بششش 6073و  7940

  ا  نششزار قوششک  رو در  کششاربکد آب حجشش  میششانگین 

 حجششش  آب میشششانگین وینششش درصشششد نسشششبت بشششه  23/ 5

 .د(دم ا  کا(  نشاس هچلزیدر رو   آبیار   

 خکبشش  ور  آب آبیششار  در مشش ارع حششداک ک بهششک         

 ا  نشششزار قوشششک و ا  لزیچشششه(شششا  آبیشششار   در رو 

لششششزگکل بششششک یک 9/ 46و  9/ 65تکتیب   بششششه5هرششششکل 

آبیشششار  رو  ر  آب در و میشششانگین بهشششک  و متکمکعشششب 

 4/ 3و  3تکتیب نیششش  بشششه ا  نشششزار قوشششک و ا  لزیچشششه

 . است دست آمده(کتار بمتکمکعب در کیلزگکل بک  

و  رور  آب در میشششانگین بهشششک   بشششه یبشششارت        

درصششد نسششبت بششه میششانگین  30 ا  نششزار قوششک آبیششار  

 .د(ششدمشش افشش ای  نشششاس  ا لزیچششه(ششا  آبیششار  داد 

 ور بهشششششششک و میشششششششانگین تغییشششششششکا   رونشششششششد

 سشششاله مشششؤرکو بشششدوس بارنشششدگ   مشششزرک بارنشششدگ بشششا 

شششاس ن قابششل تششزله  اخششتن سششا ه   10لششار  و آمششار 

 .د(دنن 
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 تر تو سامان  آبياری  مهررع منتخ تر  هخوبه تغييورت عملکوت   ۀترمن -3شک  

Fig. 3. Range of melon yield changes in selected farms 
 

 تر تو سامان  آبياری   مهررع منتخ تر  خوبهه کاربوتیآر   حجم تغييورت ۀترمن -4شک  

Fig. 4. Range of water applied changes melon in selected farms 
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 تر تو سامان  آبياری   کاربوتی مهررع منتخ وری آر تغييورت بهوه ترمن  -5شک  

Fig. 5. Range of water productivity changes of melon in selected farms 

 

آب حجییم هییای آبیییاری بییر عملکییرد، اثییر روش

 خربزهوری آب  و بهره کاربردی

ارششک رو  آبیششار  بششک ینلکششکد   ۀبششکا  مقایسشش        

(ششا  (ششا  اسششتاسور  ای داد و بهششک  کد کششاربآب حجشش  

در  مششزرد موا عششه ۀم ریشش 138. ای منتخششب اسششتفاد  رششد

  رضششز   خزیسششتاسخکاسششاسه م ریششه 63سششوم کشششزر  

آبیشششار  رو  ای و سیسشششتاس و بلزچسشششتاس  سشششنناس 

اسششتاس منتخششب  ای  5م ریششه هدر (ششک  75و ا  هچششلزی

. نششدکنمش اسشتفاد    تیشش ا  نشزار  هقوشک رو  آبیشار  

  کششاربکد حجشش  آب میششانگین  ۀمقایسشش  10لششدول در 

ور  آب بششکا  محصششزل خکبشش   در دو ینلکششکد و بهششک 

ا  بششه تفکیشش  ا  نششزار  و لزیچششهرو  آبیششار  قوششک 

میششانگین  .داد  رششد  اسششتنشششاس (ششا  منتخششب اسششتاس

ا  قوشششک آبیشششار  رو  در ور  آب ینلکشششکد و بهشششک 

افشش ای  و   الزیچششهآبیششار   بششهنسششبت نششزار  هتیشش   

حجشش  . میششانگین د(ششدنشششاس مشش کششا(   کششاربکد آب 

  تیشش ا  نششزار  هقوششک در رو  آبیششار   کششاربکد آب 

 کششا(  و  درصششد 25 ا  هچششنسششبت بششه آبیششار  لزی

ور  آب و بهشششک  درصشششد 20 خکبششش  ینلکشششکد محصشششزل 

بششا تزلششه بششه پتانسششیل  .رددادرصششد افشش ای   29آبیششار  

کششاربکد  فششترار مشش ا  نششزار   انتظششقوششک  رو  آبیششار 

در  کششاربکد سششبب کششا(  بیشششتک حجشش  آب ایششن رو  

ایششن امششک بسششتگ  بششه  (کچنششد  تز یششد خکبشش   گششکدد

دارد. ا  قوششک بششکدار  ای سیسششت  آبیششار  مششدیکیت بهششک 

 بکخشش ضششکور  اسششت کششه خششاک (شش  ذکششک ایششن نکتششه 

ای نظششک بافششت و کیفیششت کششار  در کشششزر خکبشش  منششاطق 

رانشششدماس رو  د کشششه گیشششکقشششکار مششش  3و  2ه لشششرددر 

 . بنشابکایندر آنهشا کش  اسشت  ا  هلزیچشه  آبیار  سشوح 

 در ایششن  تیشش ا  نششزار  هقوششک آبیششار  اسششتفاد  ایرو  

  (ندوانششهگیا(ششاس ردیفشش  ماننششد خکبشش    مشش ارع و بششکا  

تک گیا(ششاس ردیفشش  طششزر یششالهفکنگشش  و بششخیششار  گزلششه

در کشششزر امششک   یل و   کارششت ییششاد ۀتابسششتانه بششا فاصششل

با ششان     1377قابششل تزصششیه اسششت. یشش د  و (نکششاراس ه

مشششابه  در ایششن مششزرد  ۀ  نیشش  تزصششی1379و یلیشش اد  ه
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در ایششن پششژو(  حجشش  آب کششاربکد  در اگکچششه  .دارنششد

 حجشش  آب ا   بیشششتک ای رو  آبیششار  سششوح  هلزیچششه

دسشت آمشد  ها  نشزار  بشرو  آبیشار  قوشک کاربکد  در  

ایششن آب صششک   امششا واقعیششت آس اسششت کششه بخششش  ای

رشزد کشه بایشد آس را لش   آب مفیشد رستشز  خاک مش 

 در نظک گکفت.

بییرداران پیشییرو و م مییولی در بهییره ۀمقایسیی

 منتخب مزارع

منتخششب در ایششن پششژو(  هپشش  ای  ۀم ریشش 131ای         

م ریششه ای کشششاوریاس پیشششکو  14(ششا  پششک    حششذ  داد 

درصششد کششل مشش ارع  کششه کنتششکین ینلکششکد  10بزدنششد ه

. میششانگین اسششتتششن در (کتششار  35آنهششا بشش   در مشش ارع خک

تششن در (کتششار و  39کشششاوریاس پیشششکو خکبشش   ینلکششکد 

 8286متزسشششا حجششش  آب آبیشششار  در ایشششن مششش ارع 

. میششانگین ینلکششکد دسششت آمششدبششهمتکمکعششب در (کتششار 

کشششاوری معنششز    بکابششک بششا  117سششایک مشش ارع منتخششب ه

 6750تششن در (کتششار و متزسششا حجشش  آب آبیششار   21

. در ایشششن اسشششت متکمکعشششب در (کتشششار محاسشششبه رشششد

و  5/ 2ور  آب آبیششار  کشششاوریاس پیشششکو بهششک   پششژو( 

کیلشششزگکل بشششک متکمکعشششب در  3/ 5کششششاوریاس معنشششز   

. بکاسششاس نتششایت ایششن پششژو(  اسششت (کتششار تعیششین رششد

نسشششبت بشششه کششششاوریاس   اگکچشششه کششششاوریاس پیششششکو 

تک  متکمکعششب در (ششک (کتششار آب بیششش 1536  معنششز  

 در یششزم میششانگین ینلکششکد   امششاانششد مصششک  کششکد

. ضششنن اسششتتششن در (کتششار بیشششتک  18آنهششا  محصششزل

 35کشششاوریاس پیشششکو محصششزل اینکششه حششداقل ینلکششکد 

ینلکششکد در مشش ارع کششه ای میششانگین  اسششتتششن در (کتششار 

تشن در (کتشار بیششتک اسششت.  یل  14کششاوریاس معنشز   

د فقششا کششه ایششن تفششاو  ینلکششک رششزدیششادآور   اسششت

مکبششز  بششه حجشش  آب آبیششار  نیسششت و یزامششل متعششدد  

بشکدار  مشدیکیت م ریشه  منوقشه  مانند سوم دانش  بهشک 

وضششعیت آب و خششاک  رقشش   تششاریخ کارششت  مششدیکیت 

مصششک  کششزد و سششنزل کشششاوری  و یزامششل دیگششک در ایششن 

تششزاس انششد. آنچششه مشش افشش ای  ینلکششکد دخا ششت دارششته

نلکشکد خکبش   در نتیجه گکفت ایشن اسشت کشه پتانسشیل ی

تشن بشا   10تشن در (کتشار اسشت کشه    35کشزر  بیششتک ای  

میششانگین کشششزر  فاصششله دارد. ایششن تفششاو  ینلکششکد 

فعلشش  بششا پتانسششیل ینلکششکد خکبشش   در کشششزر بششا اصششنی 

(ششا  یرایشش   انتخششاب ارقششال بکتششک  اصشششنی مششدیکیت

ا  آبیشششار  قوشششک  مشششدیکیت آبیشششار   اسشششتفاد  ای رو 

یت تغذیشششه و مصشششک  سشششنزل هتیششش    اصشششنی مشششدیک

 کششششششاوری   تشششششاریخ کارشششششت مناسشششششب (شششششک

بشششکداراس و ... سشششوم دانششش  بهشششک  بشششا بکدسمنوقشششه   

 پذیک است.امکاس
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 منتخ   هایرستان تر ریجو چ  و ریقطوه آبياری هایرو  مورت بورسی تر هایشاخ  مقا سۀ  -10جدو  

Table 10 . Comparison of studied indices in drip and furrow irrigation methods in selected provinces 

 رستان

Provinces 

 کاربوتی  آر حجم

/ha)3(m Applied water 

 عملکوت 

Yield (ton/ha) 

 آر وریبهوه

)3(Kg/m Water productivity 

 ی اقطره

Drip 

 ای جویچه

Furrow 

 میانگین

Mean 

 اقطره

 ی

Drip 

-جویچه

 ای

Furrow 

 گینمیان

Mean 

 ی اقطره

Drip 

 ای جویچه

Furrow 

 میانگین

Mean 

 خراسان رضوی 

Kh.Razavi 
5810 7425 7384 23499 20880 21922 3/4 3/3 8/3 

 خوزستان 

Khouzestan 
4130 6109 5289 18475 18932 18550 9/4 2/3 1/4 

 فارس

Fars 
9477 - 9477 33465 - 33465 2/4 - 2/4 

 سمنان

Semnan 
6128 9597 8335 19608 28130 26919 3/4 4/3 4 

 سیستان و بلوچستان 

Sistan and 

Baluchestan 

5797 10527 9513 14750 14889 14352 4/2 4/1 7/1 

 4/3 3 2/4 23610 20954 24500 7117 7940 6073 میانگین وزنی

 

 گیری نتیجه

ارششک بخششش   ارزیااا   ایششن پششژو(  بششا (ششد          

تیش   بشک   نشزار   ا فششار هقوشک (ا  آبیار  تحشتسامانه

 در  آبیششار (ششا  مششدیکیت مصششک  آب رششاخ  بششا بکدس

(ششا  اصششل  تز یششد خکبشش   در کشششزر الششکا رششد. اسششتاس

-لزیچشهو    ا  نشزار قوشک (شا   مدیکیت آبیشار  سشامانه

بشششدوس (یچگزنشششه  1398 - 1399در سشششال یرایششش   ا 

در پششنت اسششتاس کشششزر  کشششاوریاسدخششا ت  و بششا مششدیکیت 

خکاسششاس رضششز   فششارس  خزیسششتاس  سششنناس و رششامل 

 بکاسششاس نتششایت  رششد.ارییششاب  و بلزچسششتاس  سیسششتاس

دسششت آمششد   تغییششکا  حجشش  آب کششاربکد  خکبشش   در هبشش

 ای ا لزیچششهآبیششار   (ششا  اصششل  تز یششد در رو قوششب

متکمکعششب در (کتششار متغیششک و  13500تششا  5000 حششدود

 .اسشششتمتکمکعشششب در (کتشششار  7940میشششانگین آنهشششا 

نششزار   ا قوششک  در رو غییششکا  حجشش  آب کششاربکد  ت

. اسششتمتکمکعششب در نزسششاس  8000تششا  4000هتیشش   ای 

(ششا میششانگین حجشش  آب کششاربکد  خکبشش   در ایششن سششامانه

 متکمکعشششب در  6073در منشششاطق مشششزرد موا عشششه بکابشششک 

 دست آمد. هکشزر ب

دامنشششه تغییشششکا  میشششانگین ینلکشششکد خکبششش   در         

تششن در (کتششار در  42تششا  15ا  ای چششهرو  آبیششار  لزی

. میششانگین وینشش  ینلکششکد خکبشش   در کشششزر اسششتنزسششاس 

تششن در  21ن دیشش  بششه  ا لزیچششه(ششا  آبیششار  در رو 

تغییشکا  میشانگین ینلکششکد  ۀ. دامنشدسشت آمشدهبش(کتشار 

تشن   45تشا    15ا  نشزار  ای  (شا  آبیشار  قوشک در سامانه

ینلکششکد . میششانگین وینشش  اسششتدر (کتششار در نزسششاس 

تششن در  24/ 5ا  نششزار  آبیششار  قوششک  ۀخکبشش   در سششامان

ور  آب کشششاربکد  در . میشششانگین بهشششک اسشششت(کتشششار 

و در سششامانه  4/ 2ا  نششزار  (ششا  آبیششار  قوششک سششامانه

دسششت هبشش کیلششزگکل بششک متکمکعششب 3 ا لزیچششهآبیششار  

  آمد.

ور  آب میششانگین ینلکششکد و بهششک   طششزر خنصششههبشش       

نسششبت بششه آبیششار    نششزار ا  ر  قوششک در رو  آبیششا

افشش ای  و حجشش  آب کششاربکد    هسششوح   ا لزیچششه
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. میشششانگین آب آبیشششار  در رو  آبیشششار  داردکشششا(  

درصششد  25ا  نسشبت بشه آبیشار  لزیچشه ا  نشزار قوشک 

و درصشششد  20کشششا(  و ینلکشششکد محصشششزل خکبششش   

 .دارددرصد اف ای    29ور  آب آبیار   بهک 

سشوم ییشک کشششت خکبش   در کشششزر در بشا تزلشه بششه       

(کتششار  74700کششه بکابششک  1398 -1399سششال یرایشش  

و میششانگین وینشش  ینلکششکد و آب داد  رششد  بششه  اسششت

کیلشزگکل در   24962تکتیشب بکابشک  م ارع منتخشب کشه بشه

 اسشت    بشک (کتشار تعیشین رشدمتکمکعشب    7117(کتار و  

بشکا  کششت خکبش   در کششزر آبیار  مشزرد نیشای  کل آب  

 متکمکعب بکآورد رد.میلیزس  570/ 8ابک  بک

(ششا  خششزب  ای رششاخ   (ششانتششایت ایششن پششژو(  داد  

(شششا  آبیشششار  سشششنت  و مشششدیکیت مصشششک  آب در رو 

شششزر در اختیششار مششدیکاس و ک نششزین در تز یششد خکبشش   در

ای د(ششد. ریشش اس بخشش  آب و کشششاوری  قششکار مشش بکنامششه

بششا تزلششه بششه کنبزد(ششا و کششا(  رششدید   طششک  دیگششک

 ۀ(شششا  تزسشششعب  آب در کششششزر و کشششا(  بارنشششدگ منشششا

ا  نششزار  بششکا  محصششز   (ششا  آبیششار  قوششک سششامانه

ردیفشش  ماننشششد خکبششش   و نیششش  کششششت خکبششش   در ییشششک 

ای فصششل در منششاطق  ای کشششزر کششه پنسششتی  و خششارج 

-ایجششاب مشش و کیفیششت آب و خششاک رششکایا آب و (ششزای  

-رشزد. تزلشه بشه اصشنی و بهبشزد رو کند  تزصشیه مش 

د یششل قابششل (ششا  آبیششار  سششنت  هسششوح   در کشششزر بششه

(ششا ای مشزارد دیگششک  اسششت تزلشه بششزدس سشوم ایششن رو 

مصششک  آب در تز یششد  تزانششد بششه بهبششزد مششدیکیتکششه مشش 

 .کند خکب   کن 
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Extended Abstract 

Introduction 

 Melon, with the scientific name Cucumis melon L, is an annual plant belonging to the 

Cucurbitaceae family (Mas, 1986). Melon is one of the most important products, which is rich in 

absorbable vitamins and minerals needed by the human body. According to the statistics of the 

World Food Organization (FAO), Iran with the production of 1731 thousand tons of melons in 

2018, was the third producer after China (with the production of 12727 thousand tons) and 

Turkey (with the production of 1754 thousand tons), and the countries of India, Kazakhstan and 

America are ranked 4th to 6th in the world with 1231, 894 and 872 thousand tons respectively. 

Improving water productivity in crop production is necessary due to limited water resources in 

Iran. According to the surveys conducted on the volume of irrigation water (water applied) or 

the water given by farmers to melon cultivation, there are no accurate and reliable statistics in 

the country, and no relatively accurate measurement or estimation has been done in the country. 
On the other, melon cultivation is  important in Iran, so it is necessary to study the volume of 

applied water in production of this product. In iran, development of pressurized irrigation 

systems has been one of the main programs in developing agricultural sector in the past few 

decades. Assessing the effects of these systems can be important in increasing of water ues 

management, national policies and planning. In this article, based on the field data of the 

research, it is tried to explain the amount of water used and water productivity of melons in the 

country and the effect of irrigation management (traditional and modern) on the amount of water 

given to melons. 

 

Methodology 

In order to determine the volume of water used, yield and water productivity of melon crop with 

the management of farmers in Khorasan Razavi, Fars, Khuzestan, Semnan and Sistan and 

Baluchestan provinces in calendar year of 2020, 138 melon farms were selected. In these farms, 

the volume of applied water by farmers was measured. Water irrigation applied (water used) 

were compared with the net irrigation requirements estimated by the FAO Penman-Monteith 

method using meteorological data from the last 10 years, as well as the values of the national 

water document. In this study, the method of analysis of variance is used to investigate the 

possible differences in yield, applied water and water productivity in melon production. Data 

adequacy was assessed by using the method provided by Sarmad et al. (2001). Then, the effect 

of drip irrigation method on applied water, application efficiency and physical water 

productivity was investigated in the study areas.  

 

Results and Discussion 

The results showed that the differences in yield, applied water and water productivity indices in 

melon production were significant in selected provinces (P ≤ 0.01). The average weighted of  
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yield, applied water and water productivity in Iran were 24962 kg / ha, 7117 m3/ha and 3.4 kg / 

m3, respectively. The total water for irrigating melon in Iran was estimated at 570.8 million 

cubic meters. The average yield of melon in furrow and tape irrigation was 20,954 and 24,500 

(kg/ha), respectively. In other words, the average yield in tape irrigation method was 14.5% 

more than furrow irrigation method.The average volume of water in furrow and tape irrigation 

methods was 7940 and 6073 (m3/ha), respectively. The average volume of irrigation water in the 

tape irrigation method showed a decrease of 23.5% compared to the volume of irrigation water 

in the furrow method. The average water productivity in furrow and tape irrigation methods was 

3 and 4.3 kg/m3 per hectare, respectively. The average water productivity in tape irrigation 

method showed an increase of 30% compared to the average of furrow irrigation. 

 

Conclusions 

The results of this research showed that tape irrigation method can improve yield, water 

consumption management and water productivity for melon. Also, the results of this study 

provide useful information on applied irrigation water management indicators in melon 

production to managers and water decision makers within Iran. The results of this research show 

that the use of drip irrigation systems (tape irrigation system) for melon cultivation in the 

country (and other row crops) can increase water productivity and reduce water consumption in 

the agricultural sector. However, the operation management of these systems in the country has 

a relatively long distance from the desired level 
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