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        چکیده

توانت  بتا ااتشای  لیمتوترش متی هتا بتا  . اطتع  از ضعتتی  یبیتار   است در جنوب کشور  باغی  لیموترش یکی از محصوالت مهم  

، اتتار  ها استتنا در  بتتا   148در  ترشلیمتتوض عملکتترد  یبیتتار  یبحجتتم ، تحقیتتم میتت انیدر ایتت   کمتتک کنتت . ینهتتاضر  بهتتر 

عملکترد، حجتم   فتاضت احنمتالیتبترا  بررستی  .  شت گیر   انت از   ( جنتوب کرمتا کرما  )منطقا  هرمشگا ، کهگیلویا ض بویراحم  ض  

حجتم عملکترد، نشتا  داد تفتاضت  تحقیتم . ننتای  شتاستنفاد  از تحلیت  ضاریتان   ترشلیمتودر تولی   یبضر  ض بهر   یبیار     یب

 در کشتتور ترشلیمتتوعملکتترد  ضزنتتی . میتتانگی استت دار ها  یتتاد شتت   متنتتیضر  یب در استتنا ها  بهتتر شتتا  ، ض یبیتتار یب 

-بتامنرمکتت  در هکنتار   12993ض  11938  ترتیت ابت  ض حجتم یب کتاربرد   یبیتار حجتم یب    ضزنتی  میتانگی ض    ت  در هکنار  7/21

کت  ضر  یب  بهتر   ضزنتی  میتانگی   .بتریضرد شت کیلتوگر  بتر منرمکتت     94/1  یبیتار     ضر  یببهتر   ضزنتی  میتانگی دس  یمت .  

 75/1  ( ستتاج جتتار  بتتارش متتورر کتت  )یبیتتار  ضر  یب بهتتر  ض کیلتتوگر  بتتر منرمکتتت  59/1 ( متت ت بتتارش متتورر دراز )یبیتتار  

تقریبتا مننخت      هتااستنا نا تال  در    ییبت  ازیتبتا ن  ترشلیمتو   اهتبا    یبیار تناس  حجم یب    .بریضرد ش کیلوگر  بر منرمکت   

 1 ض 17 ترتیت ابت بلن مت ت در کشتورستالا ض یتکنا تال     ییبت  ازیتن  از  متوترشیل   اریتعمتم یب یبکلتی  با طتور    .مشابا هم بود

درصت   89ض  عملکترد درصت  43میتشا  نستب  بتا یبیتار  ستطحی، بتا  ،ا یبیتار  ططتر   ۀتح  سامان  ها با  در  بود.  کمنر  درص   

 حجم یب یبیار  کاه  داش . درص   20ض  ااشای  یبیار  ضر  یببهر 

 

 کلیدی هایواژه
 یبیار  یب حجم، ترشولیمعملکرد ، یبیار  ۀسامان

 

 مقدمه

 هه و م هه طک  شهه   یانرههم هه طک  شههوپ ا شههدی:ب      

 مصههی   تریر. مههاشههود  شهه  میسههوب مهه مههت:و ن
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آب:ههه پق و آب   ان:هههاح م رهههاب  ،قبخهههت  شههه وپح

  میصهههومی مخداههها اطاعههه ی  ههه و  پبیدق دپ ههه

آب  هه پبیدق م مههو  آب آب:هه پق و ب پنهها   . داشههت

دپ   مهوتیش:میصهو     ت:هب تو هت بهت ایم.  اسهتموثی  

 ن:هه:تع ،میصههو  نرهها قپو  انهها  قهه ی: شههوپ و تیق

پره ق بین مهتبهیاق توانها  مه آن دپ  شهوپ    پبیدقآب  

 ب شا.  ا:مف  ان  شوپی ق   :یقتصم:مو  

و  شهه وپحق بههی اسهه س اطاعهه ی سهه حم ن  واپبهه پ       

 شههت می بهه ی دپ  کهه ن  یرههسهه ز ح کهه ن  اوهه  و ، 

 ون:هها:م 132آن  ۀ ن:سهه   ا:ههیکدهه پ و تو  ون:هها:م 9/ 3

تو :هها    کهه ن نکههم ۀپتبهه قداپا یانرهها. اسههتتههن 

سهه منت  کهه ن   :مههوتیش  ا:ههتو اسههت.   :مههوتیش

  اصههها ق شهههوپی  .تهههن اسهههت ون:ههها:م 21 حهههاود

 ت:ههایم  :ههبههت تیت  :ههدپ دن  :مههوتیش ۀا   هها:تو 

آپژاندههه:ن، بیحرههها، اسههه  ن: ،  ن،:چهههمک رههه ، ی ههها، 

 ,Faostat) ایسههد  و ارد  :هه یان، رههاتی :ههت، آمیرکهه ، 

 ههها سههه ز  1399 بیاسههه س آمههه پ سههه  . (2019

یهه اپ یکدهه پ  40 حههاود ارههیاندپ  :مههوتیش  ی شههترح

وههه پس،  .تتهههن اسهههیههه اپ  715اح  ت:بههه ا:هههبههه  تو 

 اح ییم  هههه ن،  یمهههه ن و  ک :اورههههت و بوریاحمهههها 

  :مههههوتیش ا   هههها :تو   اصهههها قیهههه اسههههد ن

  . (Ahmadi et al., 2021)ایسد 

بههیاق تع:هه:ن یه ر  بیپسهه دپ سه   یهه ق  ذشهدت       

 :مههو شهه:یرن و  ،ویتقهه   ،دپ دهه ن نهه پن  ن:هه ح آبهه  

 :مههوتیش بههی اسهه س م:هه ان تبخ:ههی اح تشههد   ههاس 

A  دپ م  قههت  کههیت م ههدج بههت تک:ههت  ههااو  تع:هه:ن

 Daneshnia et) ن:ه ح آبه  بهیاق ارهن دپ ده ن  یدرها

al., 1992) . هت ب رها بهیاق دیها مه نشه ن  یه بیپسه 

و بههیاق  دپصهها 75 :موشهه:یرن و  :مههوتیش  ههیر  

تبخ:ههی اح تشهه   دپصهها 70ویتقهه   و نهه پن    ههیر  

 ,.Rastegar et al)ت شههود دپ نظههی  یودهه A ههاس 

یهه ق آب:هه پق سهه ی ، بهه:ن پوش ۀ. دپ مق رسهه(1998

اق مشهههخر  یدرههها  هههت دپ پوش بههه پان  و ق هههی 

بهت تیت:ه    ،سه ی  و به پان پوش  نسهبت بهت    ،اقق ی 

 آب  مدهههیق مصهههی  دپصههها 10و  30بهههت م:ههه ان 

 .(Shahrokhnia & Rastegar, 1988) شودم 

 & Ahmadpour)  م ن:احمههههاووپ و سهههها       

Soleimani, 2017)   یههه قبههه   آب:ههه پقم:ههه ان آب 

تهه   8000 ن: شههوپ پا بهه  ههوب می بهه ی م هه طک  

ندهه رج  .انهها ههید مدیمکعهه  دپ یکدهه پ  هه اپش  11000

 آب:هه پق ههم دیههامهه نشهه ن دپ  یمهه ن  یهه بیپسهه 

 17آبهه  سههب  دپصهها ن:هه ح  80 ۀمی بهه ی بههت انههااح

دپ مصههی  آب بههاون  هه یت  ر  ههودپصهها صههیوت

نشهه ن یمچ هه:ن یهه  بیپسهه .  ندهه رج شههودمهه عماکههید 

 10 ههمن  ،حریسهه ی اق ق ههی آب:هه پق دپ  دیههامهه 

 و  م:ههو  ۀانههااح آب، مصههی  دپ  ههور دپصهها صههیوت

 ،سهه ی  اقق ههی  آب:هه پق بههت نسههبت ،آب وپقبکههی 

. (Moghbeli Damaneh et al., 2017) ب:شههدی اسههت

می بهه ی دپ   ههوب اسههد ن  یمهه ن  قپو  ک:ههتیق جرندهه 

 80  دهی  شها  بهی اسه س     پقآب:ه هم  است نش ن داد

  یسهه یرح  پق:ههبیمههیا  بهه  آ   :هه   آبهه  ح:ههدپصهها ن

دپ مصههی    ههور دپصهها صههیوت 34عههاو  بههی   عمقهه

و عماکههید میصههو    شههرپو   ی:آب، اح  یهه خ  صوصهه

  مهها تیههت   پق:ههبهه  آب داپق ا ههدا  مع هه  :ههن

  پقآب:ه. امه   همنهااپد  سه ی   اقق ی    پق:آب  سدم:س

تافهه ی  اد :ههبههت سهه ی  اقق ههی   پق:ههآب طردپ شههیا

و سههب     ههامهه  تپا بهه  تهه ت موا هه   :ههآب   شههدی:ب

و   پقآب:هه.  ههمشههودمهه  هه یت عماکههید میصههو  

آب  وپقبکههی  تردپ اوهه ا  یسهه یرحاق ق ههی   پق:ههآب

  پق:هها. آبنههمؤثی  پ:دپ مصههی  آب بسهه  ههور یوتو صهه

  50ادپ عمهههههک   عمقههههه  یسههههه یرحاق ق هههههی 

 عرههآب و توح ی:ههاح تبخ یق:بهه   اههو مدههیق  سهه ند 

دپصها سه ز   20به     شهترپ  ط:م  س  پطوبهت دپ میه

دپصهها عماکههید میصههو   28و  شههدی:ب  انههااحترسهه 
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 ... های ليموترش دروری آب باغميزان آب کاربردی و بهرهعيين ت

 سهه ی ، اقق ههی   پق:ههنسههبت بههت پوش آب ،شههدی:ب

  اسههههت عماکههههید پا اح  ههههود نشهههه ن داد نربکدههههی

(Moghbeli Damaneh et al., 2018) .آبههه  ح:هههن  

بههی اسهه س پوش وهه من   هه ب:م ۀمی بهه ی دپ م  قهه

مصههی    ان:ه. ماسهت مدههی اه:م 1075حهاود  ث:هم ند

اق آب:هه پق ق ههی  ۀتیههت سهه م ن مههوتیش:آب دپ دهه ن  

مدیمکعههه  دپ  13800حهههاود   ههه ب:دپ شکیسهههد ن م

 آب قوپبکهههی   ان:ههه. ماسهههت اشهههیکدههه پ بهههیآوپد 

مصههی  آب حههاود   ان:ههم نرههبهه  ا تیشمههو:  دپ دهه ن

 بهه  ههت  شههودمهه بههی مدیمکعهه  بههیآوپد  اههو یت:  0/ 4

 قوپبکههی   ان:ههدپصهها دپ مصههی  آب، م 50 هه یت 

 تربههی مدیمکعهه  اوهه ا اههو یت:  0/ 73آب تهه  حههاود 

 بآ قشههوپ  حهها بییانهه. (Karami, 2020) ر بههامهه 

 کیومههوس:م 1300تهه   1200می بهه ی  قبههیا ق پ:ههآب

 قیه قشهوپاسهت. دپ ده ن می به ی دپ   مدهی بی سه ند

  فهه:و    و اوههت عماکههید  مهه آسهه: بهه متی دچهه پ 

 قم  قههت و و پامدییهه  م: وایهها شهها. بهه  تو ههت بههت اقاهه

 بههه   و  ق پ:هههو آب ترهههتغذ تریرآن، مهههامهههیتبط بههه  

به    یه قیه ، آب ه    ر  :م:و شه   کهر :و  یه قوره  

 مدههی بههی سهه ند کیومههوس:م 1800اح  ت:بهه قپشههو

 شههودمی بهه ی اسههدف د   یهه قبهه   ق پ:ههآب قبههیا ارههنب 

(Sarhaddi & Sharif, 2017) . 

ح هههم م:ههه ان  (Abu-awwad, 2001)ابهههواوواد       

اپدن پا دپ دو سهه    ۀدپ دپ تیشمههو:دپ دهه ن  تعههی  

مدیمکعههه  دپ یکدههه پ بهههیآوپد  5910و  5170   و:هههو

 ,.Perez-perez et al) و یمکهه پان  ویحوههیح. ا یدنهه

دپ دههه ن   ح:هههآب  ههه  ر مهههوپد ن  ان:هههم (2012

 5570پا حههههاود   :دپ   ههههوب اسهههه  ن تیشمههههو: 

بههی  اههو یت:  8آب پا  قوپمدیمکعهه  دپ یکدهه پ و بکههی 

آب   ان:هه. بهه   هه یت ما یدنههمدههی مکعهه  بههیآوپد 

مدیمکعههه  دپ یکدههه پ،  3370و  2990بهههت  ق پ:هههآب

 اههو یت:  10/ 4و  14/ 6بههت   :هبههت تیت قوپبکههی   ان:هم

 Robles et)و یمکهه پان  پوباهه :ا. بههی مدیمکعهه  پسهه

al., 2016) دپ اسهه  ن تیشمههو:دپ دهه ن   ق پ:ههآب آب:  

   :ههدپصهها پطوبههت دپ دسههدیس   80پا بههی اسهه س 

پا    و:ههآب دپ دو سهه   و قوپبکههی   ان:ههو م بههیآوپد

بههی  اههو یت:  11/ 2و  10  یسهه یرح قاق ههی  قبههیا

 10و  7/ 9  سههه ی قاق هههی  قمدهههی مکعههه  و بهههیا

و    :مهه پت یدنهها. بههی مدیمکعهه   هه اپش  اههو یت: 

دپ  (Martinez-Gimeno et al., 2017) یمکههه پان

و   سهههه ی اقق ههههی  ق پ:ههههدو پوش آب  قهههه:تیق

و  هه اپش   بیپسهه  :پا دپ می بهه ی اسهه  ن  یسهه یرح

 ب عهههث  یسههه یرح اقق هههی  ق پ:ههه یدنههها  هههت آب

 11/ 5-14  ان:هههدپ مصهههی  آب بهههت م  هههور صهههیوت

  .شود م   س ی  اقدپصا نسبت بت پوش ق ی 

دپ دیهها  ههت   ذشههدت نشهه ن مهه قهه ی:تیق  بیپسهه      

 ی:و تهه ث  آبهه  ح:ههدپ  صههون ن ق درههح دن:هه  اطاعهه ی

 بهههی عماکهههید می بههه ی ق پ:هههمخداههها آب قیههه پوش

 ق پ:هههدپ  صهههون آب امههه شههها  اسهههت.  آوپق مهههع

 قهه ی:تیقبههیداپان تیههت مههاریرت بکههی  مههو: دپ دهه ن 

دپ  صههون  قهه ی:تیق  :ههن یانرههاسههت. دپ ا انهها 

 ،نراسهههت. ب ههه بیا  هههمتیش مهههو: مهههاریرت آب:ههه پق 

 قوپو بکههی   هه پبیدقح ههم آب   و بیپسهه قی:هه انههااح 

-پرهه قبین مههت قدپ  شههوپ بههیا مههوتیش:آب دپ دهه ن  

 .ایم:ت استب ی ق اسد ن  و ما   

 

 هامواد و روش

آب، ح ههههم آب  وپق، بکههههی تیق:ههههکدپ ارههههن       

شههها  توسهههط داد آب:ههه پق آب ح هههم و   ههه پبیدق

 رهه  طهه  :مههوتیش  ب غههااپان بههیاق تو :هها میصههو 

یه ق و ه  ره    پش  سه  بهت توصه:ت  ۀس  ، بهاون اپا ه

ح ههم آب  هه پبیدق،   :ههیق شهها.انههااح  ، ب غههااپان

. اسههتم مههو  ح ههم آب آب:هه پق و ب پنهها   مههوثی 

دپ م دشههی شهها  ابدههاا بههی اسهه س آ ههیرن آم پن مههت 
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یهه ر   ههت ب:شههدیرن اسههد ن، وحاپی  کهه د  شهه وپحق

داشهههد ا دپ  شهههوپ پا   :مهههوتیشسههه ز حری شهههت 

   ک :اورههت و بوریاحمهها و  یمهه ن، ییم  هه ناوهه پس، 

ع ههوان م هه طک ا ههیاق وههیوژ  اندخهه ب شههانا. بههت 

سهه ز حرههی دپصهها 83 حههاودیهه ق اندخهه ب  اسههد ن

.  :ینههابههی مهه شههوپ پا دپ    :مههوتیش یهه قبهه   شههت 

 تیش :مهو  ۀیه ق بیتهی تو :ا   هاوس اح تع:ه:ن اسهد ن

یهه ق بیتههی اح نظههی دپ  شههوپ، دپ یههی اسههد ن شکیسههد ن

سهههه ز حری شههههت میصههههو  مشههههخر و دپ یههههی 

 بهههیاق  1م ههه بک  هههاو   یههه ر بههه  شکیسهههد ن 

مهوپدنظی   یه قبه  .  نابیداپق و وه رت اندخه ب شهاداد 

یهه ق یهه  بهه   مهه    پش  سهه ن سهه حم ندپ شکیسههد ن

. نایه ، ش  سه ر  و اندخه ب شها ک د  شه وپحق اسهد ن

 نااندخه ب شها اقونهت بهت م   عهت بهیاق    :مهو  ی قب  

آب:هه پق، عوامهها مخداهها اح  ماههت پوش ت ههو  دپ  ههت 

و  :ف:ههت آب آب:هه پق پا ووشههت دی هها.  ب وههت  هه  

اح   1400-1399اسهه    م دخهه  دپ رهه  یهه قبهه  

عماکهید .  شهانابهیداپق  و ر دداشهت  وه رتنظی آب:ه پق  

میصههو  دپ سههت سهه   مدههوا   ا ههذ و اح م:هه ن :ن آنکهه  

بی هه  در ههی اح یهه  اسههدف د  شهها. دپ ت  رههت و تیا:هها

مسهه حت، موقع:ههت  م ن هها یهه بهه  مشخصهه ی عمههوم  

مشخصهه ی و ، پوش آب:هه پق، GPSدق:ههک مکهه ن  بهه  

مسهه حت  ۀدام ههشهها.  ر دداشههت بههیداپق بههیداپانبکههی 

 سهههکم و یکدههه پ  16تههه   0/ 4اندخههه ب   یههه قبههه  

دپ  اسهه د   اق و سهه ی یهه ق آب:هه پق ق ههی سهه م نت

 دپصا بود. 8و   92تیت:  تاندخ ب  ب  ی قب  

 

 ها  مخنلف در اسنا   لیموترش پایلوت ها با  تت اد مناطم ض -1ج ضج 

Table 1- Regions and number of lemon pilot gardens in different provinces 

 اسنا 

Province 

سطح  درص  

 زیرکش  

Cultivated 

area (%) 

 

 اننخابی مناطم 

Selected regions 

  ها با تت اد 

 اننخابی

Number of 

selected 

gardens 

دامنا مساح  

 ها با 

Area range 

of gardens 

(ha) 

میانگی  مساح  

 ها با 

Average area 

of 

gardends(ha) 

 و پس 

Fars 
34 

 کیت، ق:یو  پحرن، مپسد ن،  

 داپاب،   حپون، ویاشب ا، مکی 

Jahrom, Ghir-karzin, 

Larestan, Darab, Kazerun, 

Farashband, Mohr 

65 0.4-11.5 2.3 

 ییم   ن 

Hormozgan 
25 

 پودان، م:  ب 

Rudan, Minab 
20 1.0-16.0 6.7 

 ک :اورت و  

 بوریاحما 

Kohgiluyeh-

Buyerahmad 

11 
 ب شت،  چس پان، دیاشت 

Basht, Gachsaran, Dehdasht 
39 1.0-7.0 2.7 

  یم ن   وب 

South of 

Kerman 

13 
 م و  ن, ع بیآب د،  ک وج، و پر ب 

Manujan, Anbarabad, 

Kahnooj, Fariab 

24 0.5-4.0 1.4 

     

بههت د :هها یهه ق م دخهه ، اح بهه  رهه  دپ یههی         

احدمهه   تغ::ههیای دبهه  دپ وصهها آب:هه پق و اوهه ارت 

سههت  وپودق بههت بهه  مقههااپ دبهه   :ههیق، دقههت انههااح 

ادپ آب:هه پق  4ت:هه   wsc واههوت بهه  میتبههت دپ سهه  

 واسههه    شههها  ادپ آب:ههه پق رههه    دهههوپسههه ی   

. وههس اح تع:هه:ن دبهه  آب شهها :ههیق انههااح  اق ق ههی 
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آب:هه پق بهه    ۀوپودق بههت بهه   بهه  وهه رت دق:ههک بین مهه

احمهه ن آب:هه پق، دوپ آب:هه پق، تعههااد دوعهه ی آب:هه پق دپ 

 :ههیق سهه ز حری شههت پشهها  و یمچ هه:ن انههااح  ۀدوپ

دپ دههه ن مصهههیو  آب:ههه پق میصهههو ، ح هههم آب 

به  تو هت   و  :هیق  انهااح   یه به  اح  ر   یی    دپ  تیش :مو

یهه ق بههت احدمهه   تغ::ههیای عماکههید میصههو  دپ سهه  

دپ سههه   ا :هههی  3م:ههه ن :ن عماکهههید دپ اح مخداههها، 

دبه    هیدنبه   هیب .یه  اسهدف د  شهات  رت و تیا:ها

وصهها، ح ههم سیاسههی دپ مههای حمهه ن  هها آب:هه پق دپ 

 یهه بهه  اح رهه  دپ یههی بههت دسههت آمهها.  آب:هه پق آب 

، یههاارت ا کدیرکهه  آب ب وههت  هه  م ن هها مههواپدق 

و  30یههه ق صهههفیت عمهههکدپ ن:ههه   و  ههه   آب:ههه پق

مدههیق  هه   دپ سهه رت انههااح دپ دهه ن سهه ند  60تهه 30

  :یق شا.  انااح 

دپ یههی  تیش :مههومقههااپ تبخ:ههی و تعههی  دپ ههت       

 یهههه ق یواش  سهههه م  قههههت بهههه  اسههههدف د  اح داد 

 ۀا هیاق طهید دپ دوپ  ۀتهیرن ارسهد    بهت م  قهن در 

ا هههیاق و سههه     1400تههه   1390ا :هههیا ۀسههه   10

بههه  اسهههدف د  اح پوش وههه من   1400-1399اتیق:هههک 

دسهت آمها  به  ن:ه ح  ه  ر تند رج به  و  ند:ث می سبت  م

شها  دپ سه ا ماه  شها  و مقه دری اپا هتآب: پق می سبت

آب مههوپد ن:هه ح دپصهها  شهها.  مق رسههت NETWATآب ا

 ۀرعهت بیاسه س نشهی مهوپد م    یه قبه     رآبشهو  قبیا

  ، و دپصهها1ا ۀسهه ی  اح پاب هه قدپ آب:هه پ 26وهه  و 

  2ا ۀاح پاب ه قاق هی  قآب:ه پ قبهیامهوپد ن:ه ح    رآبشو

   یدرا.تع::ن  

 

𝐿𝑅 = 100(
𝐸𝐶w

5ECe−ECw
  1ا           (

𝐿𝑅 = 100(
𝐸𝐶w

2MaxECe
)    2ا            

 

  ت دپ آن،

ECw  =؛قآب آب:ههههههه پ کههههههه رکدی ا تریهههههههاا  

ECe  =دسهه  حرمهه س  1/ 7اتیمهها میصههو   ۀآسههد ن

 8ا بهه  عماکههید صههفی قشههوپ=  MaxECeو بههی مدههی  

 .  مدی دس  حرم س بی  

و  آب:ههه پق آبح هههم  عماکهههید، ۀمق رسهههبهههیاق       

دپ  تیش :مههههودپ تو :هههها  آب وپقشهههه  ر بکههههی 

 و اح تیا:هها واپرهه نس اسههدف د   مههوپد نظههی ی قاسههد ن

 تیش :مههو بهه  ی ، یههی  :یقنظههی بههت م ی:ههت انههااح 

 ۀمیههاوددپ نظههی  یودههت شهها.  رهه  تکههیاپ ع وانبههت

بهیاق .  اسهتسه      30ته     4اندخه ب  به:ن    ی قب  س    

ح ههم  :یق انهااح  بهیاق یه بهه  تعهااد بیپسه   ف رهت 

اسههدف د    3ا ۀپاب ههاح   :مههوو عماکههید  آب:هه پق  آب

 .(Sarmad et al., 2019)   یدرا
 

  3ا
z

n
(x )


=

−

2 2

2
 

 

 ، ت دپ آن

n  = ی ق محت بههههیاق تیا:هههها  :یقتعههههااد انههههااح

دپ تو :ههها  آب:ههه پق آبواپرههه نس عماکهههید و ح هههم 

بههیاق سهه ز =  z؛ یهه ق م دخهه اسههد ندپ  تیش :مههو

2؛ دپ نظههی  یودههت شهها z=1/ 96دپصهها،  95اعدمهه د 

م:ههههههه ن :ن =  x و  ؛واپرههههههه نس  مع:هههههههت= 

 ی . :یقانااح 

اح نسههبت مقههااپ عماکههید  آبوپق شهه  ر بکههی 

 آب:هه پق  آبمیصههو  ا :اههو یت دپ یکدهه پ  بههت ح ههم 

 بت دست آما    4ا  ۀپاب  طبک  امدیمکع  دپ یکد پ 
 

𝑊𝑃                 4ا =
𝐶𝑌

𝐶𝑊
 

 ، ت دپ آن

WP = بههیا :اههو یت  تیش :مههودپ تو :هها  آبوپق بکههی 

 ؛  دپ وصهههههها پشهههههها آب:هههههه پق آبمدیمکعهههههه  

 



 

6 

1-20ص /1401تابستان   /87شماره  /23جلد /های آبياری و زهکشیتحقيقات مهندسی سازه                       

 

CY  = ا :اهههو یت دپ یکدههه پ دپ  تیش :مهههوعماکهههید

دپ تو :هههها  آب:هههه پق آبح ههههم =  CW و  ؛سهههه   

 است.  امدیمکع  دپ یکد پ دپ س    تیش :مو

وپق آب و بههه پش بهههیاق بهههیآوپد شههه  ر بکهههی 

ا :اههو یت  تیش :مههواح نسههبت مقههااپ عماکههید  ،مههوثی

و بههه پش مهههوثی  آب:ههه پقدپ یکدههه پ  بهههت ح هههم آب 

م:هه ان بهه پش  امدیمکعهه  دپ یکدهه پ  اسههدف د   یدرهها.

مههوثی ن:هه  بههت پوش سههیورس حف دههت  هه   اداپ  

. شهها  بهیآوپد 6  و ا5ایه ق پاب هت شه وپحق آمیرکه  اح 

تیت:ه  به پان مهوثی و به پان تبه  Rو    Re  یه دپ ارن پاب ت

 .یسد امدی بت م:ا 

 

𝑅𝑒 = 𝑅
(125−0.2 𝑅)

125
    R<250mm     5ا   

Re=125+0.1R                      R>250 mm   6ا   

      

اح اطاعهه ی یواش  سهه  م هه طک م دخهه  شهه ما       

حههاا  ی و حههااقا یههوا،  دمهه قمدوسههط پوحانههت مقهه دری 

پطوبههت نسههب  حههاا  ی و حههااقا یههوا، سههیعت بهه د 

پوح امدههی بههی ث ن:ههت  و تعههااد سهه ع ی آودهه ب  دپ شههب نت

- بههیاق بههیآوپد تبخ:ههیا :ههی  ۀسهه   10آمهه پق  ۀدپ دوپ

 :ه   می هع  . تبخ:یوتعهی شهامی هع اسهدف د   تعهی 

(ETo)  بهه  اسههدف د  اح نههیت اوهه اپ ETo-Calculator  دپ

. عمهک بهیآوپد شهام  طک بت پوش وه من م ند:هث وه  و  

دپ  (ETc)  :مههههوتبخ:یوتعههههی  ود نسهههه:ا دپ ههههت 

  بههیآوپد 7ا ۀاح پاب ههم هه طک م دخهه  بهه  اسههدف د  اح 

 ۀمیحاهیهی    بهیاق  (Kc)مقه دری  هیر   :ه ی      یدرا.

 Allen)شها  اندخه ب 56 وه  و ۀنشهیربهی اسه س  پشها

et al., 1998). 
 

𝐸𝑇𝑐 = 𝐾𝑐 × 𝐸𝑇𝑜                        7ا 

دپ ب رهها اح نظههی عامهه  و اصههو  ، ح ههم آب آب:هه پق 

حهها ن:هه ح آبهه  ن  هه  ر  :هه   ب شهها. ا ههی م:هه ان آب 

آب: پق اح ن: ح آب  ن  ه  ر ب:شهدی ب شها، اتها  آب ره  

ا ههی م:هه ان آب آب:هه پق اح ن:هه ح آبهه  و  آب:هه پق اسههت

آب:هه پق شهها   همن  ه  ر  مدههی ب شها، م پعههت ره  بهه   

 ت ممکن است ب عهث  ه یت  مه  و  :فه  میصهو  

مق رسههت بهه:ن م:هه ان آب  . بههت م ظههوپشههودتو :ههاق 

 یهه قبهه  ن:هه ح آب:هه پق  و اپان اشهها  توسههط ب غههداد 

 یه قبه  ، ابدهاا ن:ه ح  ه  ر آب:ه پق  :موتیش دپ  شوپ

داد  یهه ق بهه  اسههدف د  اح سهه اما  و  (ETc) م دخهه 

تیق:ههک ا ههیاق پ سهه   و دد  سهه  ت ا :ههی  یواش  سهه 

بهه   تقسهه:م   و وههس اح آنیههی م  قههت می سههبت بههیاق 

ن:هه ح آب:هه پق  هه  ر بههی پانههام ن آب:هه پق، م:هه ان ن:هه ح 

ن    ر آب:ه پق بهیاق یهی اسهد ن تع:ه:ن شها. دپ ارهن 

آب:هه پق  ۀبهه  تو ههت بههت نظههی   پش  سهه ن و شهه:و بیپسهه 

مههوپد م   عههت، پانههام ن  هه پبید آب آب:هه پق  قیهه دپ ب  

مقهه دری ود نسهه:ا اق و سهه ی  یهه ق ق ههی بههیاق پوش

دپصهها دپ  60و  90تیت:  بههت م:هه ان بههتآنکهه  رع هه  

بعضههه  اح  .(Bjorneberg, 2013)نظهههی  یودهههت شههها 

 هه  ، سههن  ۀعوامهها م ن هها شههوپق آب، شههوپق عصهه پ

دپ دهه ن، ب وههت  هه  ، اقاهه:م م  قههت، سهه ز سههواد 

و نو  بکهی  بهیداپ او:شهیو بهودن ره  معمهو    ش وپحان  

بههودن  ممکههن اسههت بههی م:هه ان عماکههید، ح ههم آب 

وپق آب ت ث:ی ذاپب شههها. آب:ههه پق و دپ نک رهههت بکهههی 

. ا یدنهه  معیوهه جر  پش  سهه ن تههیو  پا شههیو :ب غههااپان و

تو ههت    ههرتیو  قیهه ت:توصههب غههااپان معمههوم بههت  نرهها

 ق کهه د  شهه وپح تریر، بهه  مهها   ههامهه  قشههدی:ب

پا بکدههی  قداپنهها و مسهه  ا ب غههااپ قبکدههی قیمکهه پ

بهیاق بیپسه  ارهن   ،دپ ارهن وههویت  .   ها مه  ترپع 

مو ههو ، بههیاق یههی ع مهها، اپقهه ت عماکههید، ح ههم آب 

وپق آب آب:هه پق بههت صههوپی ن و هه  آب:هه پق و بکههی 

م:ههه ن :ن وهههس اح آن . شهههاناب هههاق میتههه  و  هههیو 

وپق آب آب:هه پق و بکههی مقهه دری عماکههید، ح ههم آب 

 .شاو بیپس  آب: پق دپ یی  یو  می سبت  
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 تایج و بحث ن

ی   :یقی ق آمههه پق انهههااح شههه  ر ۀ اصههه

یهه ق محت شه ما م:هه ن :ن، انیههیا  مع:ه پ و تعههااد داد 

شههها  بهههیاق ح هههم آب  ههه پبیدق و  :هههیق و انهههااح

اپا ههت شهها  اسههت. بهه   2عماکههید  :مههوتیش دپ  ههاو  

  احدمه    اقا:مه ، ت هو  مهاریرت تو ت بت ار کهت ت هو

مو هه   غ:ههی حپاعهه ، ت ههو  ب وههت  هه  ، ن:هه حآب  و 

دپ  ،شههود :یق م یهه ق انههااح اوهه ارت واپرهه نس داد 

پوههت  ههیر  تغ::ههیای و اندظهه پ م  تیق:ههک ن:هه ارههن 

 . :یق شههها  حرههه د ب شهههایههه ق انهههااح واپرههه نس داد 

ی ق عماکههید،  :یقتعههااد انههااح ب هه بیارن سههع  شهها 

 تهه  حهها امکهه ن حرهه د ب شهها تهه آب:هه پق ح ههم آب

ا.  داشههدت ب شهه ب:شههدیقق با:ههت اعدمهه د  ی  :یقند: ههت

ی ق ح هههم آب  ههه پبیدق بهههیاق  :یقتعهههااد انهههااح 

 :اههه   و  146:مهههوتیش دپ ارهههن وههههویت تو :ههها  

 . 2ی ق محت بههود ا ههاو   :یقتعههااد انههااح  ب:شههدی اح

تیا:ههها واپرههه نس عماکهههید میصهههو   :مهههوتیش دپ 

 تفهه وی عماکههید  ههت یهه ق مههوپد نظههی نشهه ن داداسههد ن

دپصهها  1دپ سهه ز  ی ق ر دشهها میصههو  دپ اسههد ن

 .استداپ مع  

 

 اننخابی  لیموترش ها با  در ها ریگ ان از میانگی ، انحراف متیار ض کفای   -2ج ضج  

Table 2-Mean, standard deviation and adequacy of measurements in selected lemon orchards 
 شا   یمار 

Statistical index 

 لیموترشعملکرد 

Lemon yield 

 حجم یب یبیار  

Irrigation water volume 

 حجم یب کاربرد  

Applied water volume 

 حس ب    م: ن :ن

Arithmetic average 
19.5 (ton/ha) /ha)311373(m /ha)312837(m 

 انییا  مع: پ 

Standard Deviation 
7.3 3688 3445 

  :یق محت تعااد انااح 

Number of measurements 

required 
54 41 28 

 شا  ی ق ان  ت :یقتعااد انااح 

Number of measurements taken 
133 146 146 

 

م:هههه ن :ن عماکههههید  :مههههوتیش دپ  3 ههههاو  

بههی دیهها. یهه ق م دخهه   شههوپ پا نشهه ن مهه اسههد ن

ی ق اسهد ن  یه قبه  تهوان  مب  ق م: ن :ن عماکهید، م 

او   ۀدپ  وشهه . ههید شههوپ پا بههت سههت  وشههت تقسهه:م 

 14/ 3 یمههه ن اعماکهههید  :مهههوتیش دپ م  قهههت   وب

دوت عماکههید  :مههوتیش دپ  ۀتههن دپ یکدهه پ ، دپ  وشهه

تههن دپ یکدهه پ  و  ک :اورههت  18/ 7یهه ق وهه پس ااسههد ن

سههوت  ۀدپ  وشههو  ،تههن دپ یکدهه پ  20/ 3و بوریاحمهها ا

تههن دپ  27/ 1عماکههید  :مههوتیش دپ اسههد ن ییم  هه ن ا

حههااقا و حههاا  ی آب  هه پبیدق   .داپدیکدهه پ  قههیاپ 

  یمهه ن و اسههد ناح م  قههت   وببههت تیت:هه   تیش :مههو

م:ه ن :ن وحنه  انسهبت   .دسهت آمها  اسهتبتییم   ن  

 :مهوتیش   یه قبه  بت سه ز حری شهت  عماکهید  ها  

 ۀاح نظههی نههو  سهه م نتههن دپ یکدهه پ بههود.  20/ 7 شههوپ 

یهه ق  :مههوتیش بهه  آب:هه پق،  هه  دپ   ههوب  یمهه ن، 

اق آب:هه پق ق ههی  ۀبههت سهه م نیم هه  یهه  سهه ری اسههد ن

 :مههوتیش  یهه قبهه  دپصهها  هها  8 مدههی اح م ک نهها، 

 اندخههههه ب  تیهههههت آب:ههههه پق سههههه ی  بودنههههها. 

آب:هه پق یهه ق م:هه ن :ن عماکههید میصههو  دپ سهه م نت

 تههههن 14و  20اق و سهههه ی  بههههت تیت:هههه  ق ههههی 

 یهه قبهه  ب هه بیارن دپ  .بههیآوپد شهها  اسههتدپ یکدهه پ 

 43اق، عماکههید یهه ق آب:هه پق ق ههی تیههت سهه م نت

 نشهه ندپصهها نسههبت بههت آب:هه پق سهه ی  اوهه ارت 

  .دیام 
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 ها  مننخ  کشور اسنا  ها با میانگی  عملکرد لیموترش در  -3ج ضج 

Table 3-Average yield of lemon in the gardens of selected provinces 

  وشا 

Cluster 

 اسنا 

Province 

 میانگی  عملکرد

Mean yield 

(ton/ha) 

 ا  رتبا مقایسا 

Rank 

1 
   وب  یم ن 

South of Kerman 
14.3 a 

2 

 و پس 

Fars 
18.7 b 

  ک :اورت و بوریاحما 

Kohgiluyeh-Buyerahmad 
 

20.3 b 

3 
 ییم   ن 

Hormozgan 
27.1 c 

 

 تفهه ویدیهها مهه ندهه رج نشهه ن  تیا:هها واپرهه نس      

سهه ز  دپ ی ق ر دشهها آب آب:هه پق دپ اسههد ن ح ههم

م:ه ن :ن   .اسهتداپ  تهی اح ره  دپصها مع ه احدم    م

ی ق  شههوپ دپ ح ههم آب آب:هه پق  :مههوتیش دپ اسههد ن

س ز احدمه   مهوپد قبهو  مق رسهت  یدرها. بهی مب ه ق 

ی ق تهههوان اسهههد نآب آب:ههه پق، م  ح هههم م:ههه ن :ن

او   ۀ. دپ  وشهه ههید شههوپ پا بههت سههت  وشههت تقسهه:م 

وریاحمهها آب آب:هه پق دپ اسههد ن  ک :اورههت و بح ههم 

 ح ههم دوت ۀمدیمکعهه  دپ یکدهه پ ، دپ  وشهه 8390ا

 10024 یمههههه ن اآب آب:ههههه پق دپ م  قهههههت   وب

آب  ح ههم سههوت ۀو دپ  وشهه ،مدیمکعهه  دپ یکدهه پ 

مدیمکعهه   12362یهه ق ییم  هه ن اآب:هه پق دپ اسههد ن

مدیمکعههه  دپ یکدههه پ  13367دپ یکدههه پ  و وههه پس ا

آب ح ههم  . حههااقا و حههاا  ی 4ا ههاو  داپد قههیاپ 

ت یه ق  ک :اورهاسهد نتیت:ه  دپ  بهتآب: پق   :مهوتیش  

.  مدهیرن و دسهت آمها  اسهتبهتو بوریاحما  و وه پس  

 یهه قبهه   هه پ پودههت دپ تب:شههدیرن ح ههم آب آب:هه پق بهه

 21000و  5400 :مههههوتیش  شههههوپ بههههت تیت:هههه  

 .  استمدیمکع  دپ یکد پ 

 یههه قبههه  م:ههه ن :ن وحنههه  ح هههم آب آب:ههه پق       

مدیمکعهههه  دپ یکدهههه پ  11938 :مههههوتیش  شههههوپ 

م:هه ن :ن ح ههم آب آب:هه پق دپ  .شهها  اسههتبههیآوپد 

تیت:هه  تاق و سهه ی  بههیهه ق آب:هه پق ق ههی سهه م نت

 . اسهههههتمدیمکعههههه  دپ یکدههههه پ  13872و  11108

 تهههوان  فهههت ح هههم آب آب:ههه پق  ههه پبیدق دپمههه 

ح ههم آب دپصها  مدههی اح  20اق آب:هه پق ق ههی  ۀسه م ن

آب:هه پق سهه ی  آب:هه پق  هه پبیدق دپ سهه م نۀ آب:هه پق 

 است.
 

 

 ها  اننخابیاسنا  ها با لیموترش در  حجم یب یبیار میانگی   -4ج ضج 

Table 4- Average volume of irrigation water in the lemon gardens of selected provinces 

  وشا 

Cluster 

 اسنا 

Province 

 میانگی  حجم یب یبیار 

Average volume of 

/ha)3irrigation water (m 

رتبا 

 ا  مقایسا 

Rank 

1 
  ک :اورت و بوریاحما 

Kohgiluyeh-Buyerahmad 
8390 a 

2 
  یم ن   وب

South of Kerman 
10024 b 

3 

 ییم   ن 

Hormozgan 
12362 c 

 و پس 

Fars 
13367 c 
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 ... های ليموترش دروری آب باغميزان آب کاربردی و بهرهعيين ت

تفهه وی آب دیهها مهه واپرهه نس نشهه ن تیا:هها        

سهه ز احدمهه    دپ ی ق ر دشهها دپ اسههد ن  هه پبیدق

. بههی مب هه ق اسههتداپ  مدههی اح رهه  دپصهها مع هه 

ی ق  شههوپ پا تههوان اسههد نم:هه ن :ن آب  هه پبیدق ، م 

او   ۀ . دپ  وشه5ا هاو    هید  بت سهت  وشهت تقسه:م  

 10801 یمهههه ن اآب  هههه پبیدق دپ م  قههههت   وب

مدیمکعهه  دپ یکدهه پ  و اسههد ن  ک :اورههت و بوریاحمهها 

دوت آب  ۀمدیمکعههه  دپ یکدههه پ ، دپ  وشههه 11583ا

اسههد ن  یهه قبهه   هه پبیدق دپ تو :هها  :مههوتیش دپ 

و دپ  ،مدیمکعهههه  دپ یکدهههه پ  12684ییم  هههه ن ا

 14382وهه پس ا سههوت آب  هه پبیدق دپ اسههد ن ۀ وشهه

. حههااقا و حههاا  ی داپدمکعهه  دپ یکدهه پ  قههیاپ مدی

 ۀاح م  قههههتیت:هههه  بههههتآب  هههه پبیدق  :مههههوتیش 

. اسههت  یمهه ن و اسههد ن وهه پس بههت دسههت آمهها  وب

م:ههه ن :ن وحنههه  ح هههم آب  ههه پبیدق  :مهههوتیش دپ 

ب هه بیارن  اسههت و مدیمکعهه  دپ یکدهه پ  12993 شههوپ 

 یههه قبههه  دپصههها اح  ههها آب  ههه پبیدق  8حهههاود 

 آب:ههه پق تههه م:نبق:هههت بهه  و  ب پنهها  بههه   :مههوتیش 

آب آب:هه پق بههت دسههت آمهها  دپ ارههن ح ههم  .شههودمهه 

وهههویت بهه  مقهه دری  هه اپش شهها  توسههط احمههاووپ و 

 (Ahmadpour & Soleimani, 2017)سهههها:م ن  

   یمخوان  داپد.

 

 ها  اننخابیاسنا  ها با میانگی  حجم یب کاربرد  لیموترش در  -5ج ضج 

Table 5- Average volume of applied water in the lemon gardens of selected provinces 

  وشا 

Cluster 

 اسنا 

Province 

 کاربرد  میانگی  یب 

Mean applied 

/ha)3water(m 

 ا  رتبا مقایسا 

Rank 

 South of Kerman 10801 a    یم ن  وب 1

2 

  ک :اورت و بوریاحما 

Kohgiluyeh-Buyerahmad 
11583 b 

 Hormozgan 12684 b      ییم   ن

 Fars 14382 c      و پس  3

 

وپق آب آب:هه پق م:هه ن :ن مقهه دری بکههی  6 ههاو  

یهه ق مههوپد بیپسهه  دپ اسههد نپا وپق آب  هها و بکههی 

تفه وی   دیهامه نشه ن     نسرهواپ  ا:هتیادیا.  نش ن م 

دپ   دشههها ر قی اسهههد ندپ آب:ههه پق  آب قوپبکهههی 

بهی  .اسهت داپ مع ه  س ز احدمه    مدهی احره  دپصها

ی ق تههوان اسههد ن، م آب قوپبکههی مب هه ق م:هه ن :ن 

او   ۀ. دپ  وشهه ههید شههوپ پا بههت دو  وشههت تقسهه:م 

 :اههو یت بههی  1/ 52دپ اسههد ن وهه پس ا آب قوپبکههی 

 :اههو یت  1/ 60 یمهه ن ا  وب ۀمدیمکعهه   و م  قهه

دپ  آب قوپبکهههی دوت  ۀبهههی مدیمکعههه   و دپ  وشههه

اسهههد ن  ک :اورهههت و  یههه قبههه  تو :ههها  :مهههوتیش اح 

 :اههو یت بههی مدیمکعهه   و ییم  هه ن  2/ 48بوریاحمهها ا

. حههااقا و داپنهها :اههو یت بههی مدیمکعهه   قههیاپ  2/ 50ا

اح تیت:ه   بهتدپ تو :ها  :مهوتیش    آب  قوپبکهی حاا  ی  

. دسههت آمهها  اسههتبههتی ق وهه پس و ییم  هه ن اسههد ن

 :مههوتیش دپ  یهه قبهه  وپق آب م:هه ن :ن وحنهه  بکههی 

وپق . بکههی تاسهه :اههو یت بههی مدیمکعهه   1/ 94 شههوپ 

اق و سهه ی  یهه ق آب:هه پق ق ههی سهه م نتآب آب:هه پق دپ 

. اسههت :اههو یت بههی مدیمکعهه   1/ 06و  2/ 00تیت:هه  تبهه

م:ههه ان بکهههی  وپق آب آب:ههه پق  :مهههوتیش دپ  شهههوپ 

ارههیان. عاههت اصهها  اسههت تهه  دپ اسهه  ن:   :اهه  ب:شههدی 

آن  شهوپ بهت   یه قبه  آن   یت ح م آب آب:ه پق دپ  
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  پنههههها  م:ههههه ان بد :ههههها ب:شهههههدی بهههههودن 

 ,.Perez-perez et al., 2012, Robles et al)اسههت 

دپ  سهههه  تر  آب  هههها قوپتفهههه وی بکههههی  .(2016

ن:هه  دپ سهه ز احدمهه    مدههی اح   دشهها ر قی اسههد ن

 قوپبکههی او   ۀ. دپ  وشههاسههت داپ مع هه رهه  دپصهها

 :اههو یت  1/ 40دپ اسههد ن وهه پس ا سهه  تر  آب  هها

 1/ 46 یمهههه ن ا  وب ۀبههههی مدیمکعهههه   و م  قهههه

 :اهههو یت بهههی مدیمکعههه   و اسهههد ن  ک :اورهههت و 

 :اههههو یت بههههی مدیمکعهههه   و دپ  1/ 77بوریاحمهههها ا

دپ تو :ههها  سههه  تر  آب  ههها قوپبکهههی دوت  ۀ وشههه

 :اههو یت بههی  2/ 42ییم  هه ن ا یهه قبهه   :مههوتیش اح 

. ب ههه بیارن حهههااقا و حهههاا  ی داپدمدیمکعههه   قهههیاپ 

دپ تو :هها  :مهههوتیش اح  سههه  تر  آب  هها قوپبکههی 

. دسههت آمهها  اسههتبههتی ق وهه پس و ییم  هه ن اسههد ن

 1/ 75سهه  ت وپق  هها آب رهه م:هه ن :ن وحنهه  بکههی 

پوق  هها . م:هه ن :ن بکههی اسههت :اههو یت بههی مدیمکعهه  

اق و یههه ق آب:ههه پق ق هههی سههه  ت دپ سههه م نتآب رههه 

 :اهههو یت بهههی  1/ 00و  1/ 69تیت:ههه  تسههه ی  بههه

ق بهها تو ههت  ههت نشهه ن اح اوهه ارت اسههت مدیمکعهه  

اق یهه ق آب:هه پق ق ههی وپق آب دپ سهه م نتمقههااپ بکههی 

   نسبت بت آب: پق س ی  داپد. 

 تفهه وی  دیههامهه نشهه ن   نسرههواپ ا:ههتیا جرندهه 
 

  دشهها ر قی اسههد ندپ  با امههای آب  هها قوپبکههی 

 .اسهت  داپ مع ه  دپ س ز احدم    مدهی اح ره  دپصها

اسههد ن دپ  با امههای آب  هها قوپبکههی او   ۀدپ  وشهه

 ۀ :اهههو یت بهههی مدیمکعههه   و م  قههه 1/ 28وههه پس ا

 :اهههو یت بهههی مدیمکعههه   و دپ  1/ 28 یمههه ن ا  وب

دپ تو :ههها  با امهههای آب  ههها قوپبکهههی دوت  ۀ وشههه

اسههد ن  ک :اورههت و بوریاحمهها  یهه قبهه   :مههوتیش اح 

 2/ 13 :اهههو یت بهههی مدیمکعههه   و ییم  ههه ن ا 1/ 79ا

حههااقا  ،. ب هه بیارنداپنهها :اههو یت بههی مدیمکعهه   قههیاپ 

دپ تو :ههها  با امهههای آب  ههها قوپبکهههی و حهههاا  ی 

دسههت بههتی ق وهه پس و ییم  هه ن  :مههوتیش اح اسههد ن

وپق  ههها آب . م:ههه ن :ن وحنههه  بکهههی آمههها  اسهههت

 :اهههو یت بهههی مدیمکعههه   1/ 59با امهههای دپ  شهههوپ 

یهه ق وپق  هها آب با هها مههای دپ سهه م نت. بکههی اسههت

 0/ 92و  1/ 58تیت:هه  تاق و سهه ی  بههآب:هه پق ق ههی 

طهوپ  اه  دپ اسههد ن تبه .اسههت:اهو یت بهی مدیمکعه   

ییم  هه ن بههت د :هها ح ههم آب آب:هه پق  مدههی و م:هه ان 

یههه  اسهههد نوپق آب اح سههه ری عماکهههید ب:شهههدی، بکهههی 

ب:شهههدی اسهههت. بههه  عکس، اسهههد ن وههه پس ح هههم آب 

 آب:ههه پق ب:شهههدی و عماکهههید نسهههبد   مدهههیق داشهههدت

 ن:هههه  وپق آب  مدههههیق ههههت دپ ند: ههههت بکههههی 

 داشدت است.

 

 ها  اننخابیاسنا  ها با یب لیموترش در میانگی  بهر  ضر  -6ج ضج 

Table 6- Average water productivity in the lemon gardens of selected provinces 

 اسنا 

Province 

 یبیار   یب  ضربهر  میانگی  

Average irrigation water 

)3productivity(kg/m 

 سالاک  یک یب  ضربهر  میانگی  

Average total one-year water 

)3(kg/m productivity 

 ک  بلن م ت  یب  ضربهر  میانگی  

Average total long term water 

)3productivity(kg/m 
 Fars 1.52 a 1.40 a 1.28 a    اار 

    کرما جنوبمنطقا 

South of Kerman 
1.60 a 1.46 a 1.28 a 

 کهگیلویا ض بویراحم  

Kohgiluyeh-

Buyerahmad 
2.48 b 1.77 a 1.79 b 

    هرمشگا 

Hormozgan 
2.50 b 2.42 b 2.13 b 
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 ... های ليموترش دروری آب باغميزان آب کاربردی و بهرهعيين ت

بههه  تو هههت بهههت م:ههه ن :ن ح هههم آب  آب:ههه پق 

ی ق م دخهه ، و ن:هه  سهه ز حری شههت میصههو  اسههد ن

دپ یهی اسهد ن،  ها ح هم آب مهوپد ن:ه ح دپ  :موتیش  

 وه پسیی اسهد ن و دپ  ها  شهوپ بهیآوپد شها. اسهد ن  

ب:شههدیرن  ،م:ا:ههون مدیمکعهه  224بهه   هه پبید حههاود 

مصههی   :مههوتیش بههیاق تو :هها  پاح ههم آب آب:هه پق 

یهه ق تیت:هه  اسههد نتاح وهه پس، بهه وههس.   ههامهه 

ییم  هه ن،  ک :اورههت و بوریاحمهها و   ههوب  یمهه ن بهه  

 :ینهها. م:ا:ههون مدههی مکعهه  قههیاپ مهه  44و  49، 128

مدیمکعهه  اح م:ا:ههون  528 سهه منت حههاود ب هه بیارن

بههیاق تو :هها ع ههوان آب آب:هه پق تبهه شههوپ   م هه بع آبهه

م مههو  آب آب:هه پق و  . ر بههامهه ا دصهه ن  :مههوتیش 

م:ا:ههون مدیمکعهه  دپ  622آب ب پنهها   مههوپد ن:هه ح 

 .شا  استس   بیآوپد 

یهه ق مقهه دری ن:هه ح آبهه   هه  ر بهه   1شههکا 

دپ م ههه طک مهههوپد بیپسههه  پا   تیش :مهههومی بههه ی ا

 هت دیها  مه نشه ن  ن:ه     یه بیپس   ند رج  دیا.نش ن م 

دپ سههه   تیق:هههک دپ  تیش ههه  ر آبههه   :مهههون:ههه ح 

یهه ق  ک :اورههت وبوریاحمهها، ییم  هه ن،   ههوب اسههد ن

و  1301، 1359، 838تیت:ههه  ت یمههه ن و وههه پس بههه

مدهی م:اه   1243مدهی و بهت طهوپ م:ه ن :ن  م:ا   1265

مههای ارههن چکهه پ . ن:هه ح آبهه   هه  ر با ههااسههت بههود

 1158و  1030، 1180، 823تیت:هههه  تم  قههههت بهههه

 .اسههتمدههی م:اهه  1101مدههی و بههت طههوپ مدوسههط م:اهه 

دپ م   عهه ی قباهه  ن:هه ح آبهه  می بهه ی دپ ییم  هه ن 

 100 ههت حههاود  بههودمدههی  هه اپش شهها م:اهه  1075

مدههی  مدههی اح ن:هه ح آبهه  بههیآوپد شهها  دپ تیق:ههک م:اهه 

ن:هه ح آبهه   هه  ر  .(Karami, 2020) اسههتح  ههی 

بههی اسهه س سهه اما  آب بههیاق چکهه پ اسههد ن  تیش :مههو

و بههت  931، 1111، 1045، 1073مههذ وپ بههت تیت:هه  

 .  اسهتمدهی بهت دسهت آمهام:اه   1012طوپ م:ه ن :ن  

اح م:هه ن م هه طک مههوپد بیپسهه ،  مدههیرن ن:هه ح آبهه  

یهه ق اسههد نسهه  ت و با امههای میبههو  بههت  هه  ر رهه 

.  مدهههیرن و ب:شهههدیرن اسهههت ک :اورهههت و بوریاحههها 

آبهه   هه  ر بههی اسهه س سهه ا ماهه  آب بههت م:هه ان ن:هه ح 

یه ق وه پس و   هوب  یمه ن اسهد نتیت:  مدعاهک بهت  

سهه  ت و اسههت. ب:شههدیرن م:هه ان ن:هه ح آبهه   هه  ر رهه 

درهها  . اسههتبا امههای مدعاههک بههت اسههد ن ییم  هه ن 

-با هاسه  ت و   ت تف وی ن:ه ح آبه   ه  ر ره   شودم 

مدهی اسهت. رکه  اح م:اه   142بهت طهوپ مدوسهط  مای  

م:هه ان دپ دپصهها  50عاهها ارههن تفهه وی،  هه یت حههاود 

  1400-1399ا   دپسههه   ا هههیاق تیق:هههک انهههب پ

با ها مهای دپ ب:شهدی م ه طک مهوپد ب پنها    نسبت بت  

 هم شهان ب پنها   ب عهث اوه ارت   بیپس  بهود  اسهت.

مق رسهت به:ن م:ه ان به پش .  شهودمه ن: ح آبه   ه  ر  

 طک مههوپد بیپسهه  سهه  ت و با امههای دپ م ههمههوثی رهه 

 شههوددرهها  مهه نمهه رت داد  شهها  اسههت.  2دپ شههکا 

 ههت  هه  دپ اسههد ن  ک :اورههت و بوریاحمهها، دپ سهه ری 

تیق:ههک ا ههیاق یهه  م:هه ان ب پنهها   دپ سهه   اسههد ن

ب پنههها   با امهههای بهههود  اسهههت. م:ههه ان  مدهههی اح 

سهه  ت و با امههای م:هه ن :ن وحنهه  ب پنهها   مههوثی رهه 

 3شههکا دپ . اسههتمدههی م:اهه  206و  105تیت:هه  تبهه

یههه ق ن:ههه ح آبههه  ن  ههه  ر و عمهههک آب آب:ههه پق بههه  

اسهت.   شها یه ق مخداها مق رسهت  دپ اسهد ن  تیش :مو

 هت بهت طهوپ  اه  ن:ه ح آبه  ن  ه  ر   شودمش یا  م 

مههای ب:شههدی با ههاسهه  ت ن:هه  اح ن:هه ح آبهه  ن  هه  ر رهه 

 ههت د :هها اصهها  آن  هه یت ب پنهها   دپ سهه   اسههت 

یهه ق ب:هه پق بهه  . عمههک آب آاسههتتیق:ههک ا ههیاق 

 م ههه طک اح ن:ههه ح آبههه  ن  ههه  ر ۀ :مهههوتیش دپ یمههه

 ۀ.  هه  دپ اسهد ن وهه پس، دپ بق:ههاسههتسهه  ت  مدهی ره 

یهه ق  :مههوتیش اح یهه  عمههک آب آب:هه پق دپ بهه  اسههد ن

. بههت طههوپ اسههت  مدههین:هه ح آبهه  ن  هه  ر با امههای 

یههه ق م:ههه ن :ن دپ  شهههوپ، عمهههک آب آب:ههه پق بههه  

ن درهه  بههت ن:هه ح آبهه  مدههی  م:اهه  1194 :مههوتیش ا

مدهههی  و سههه اما  م:اههه  1212ن  ههه  ر با امهههای ا

م:اهه  مدههی اح ن:هه ح آبهه   251مدههی  و  اههم: 1209ا

. اسههت مدههی مدههی  م:اهه  1445اسهه  ت ن  هه  ر رهه 

م:هه ن :ن تفهه وی عمههک آب آب:هه پق  :مههوتیش بهه  ن:هه ح 
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تهه   -16آبهه  ن  هه  ر با امههای دپ م هه طک مخداهها اح 

. م:هه ن :ن اسههت دپصهها -1+ دپصهها و دپ  شههوپ 13

تفهه وی عمههک آب آب:هه پق  :مههوتیش بهه  ن:هه ح آبهه  

 -43تهه   -2ن  هه  ر رکسهه  ت دپ م هه طک مخداهها اح 

 7 هههاو  . اسهههتدپصههها  -17دپصههها و دپ  شهههوپ 

مقهه دری عمههک ن:هه ح آبهه  ن  هه  ر آب:هه پق و عمههک آب 

 بههت تفک:هه  نههو  سهه م نت آب:هه پق نشهه ن پا آب:هه پق 

 هت م:ه ن :ن عمهک آب آب:ه پق   شهوددرا  مه دیا.  م 

تیت:هه  تاق و سهه ی  بههیهه ق آب:هه پق ق ههی دپ سهه م نت

م:هه ن :ن دوپ آب:هه پق . اسههتمدههی م:اهه  1387و  1207

 6و  2تیت:هه  اق و سهه ی  بههتآب:هه پق ق ههی  ۀدپ سه م ن

سهه  ت دپ ن:هه ح آبهه  ن  هه  ر رهه  ،یمچ هه:ن. اسههتپوح 

تیت:هه  تآب:ه پق بهه ۀتیههت ارهن دو نههو  سهه م ن یهه قبه  

. ب ه بیارن  شها  اسهتمدهی بهیآوپد  م:ا   2090و    1307

دپ مق رسهت به   ،اقیه ق آب:ه پق ق هی اسدف د  اح سه م نت

توانها بهت م:ه ان ق بها تهو ک  دپ مه   ،آب: پق سه ی 

      ثی ب شا.  مؤ :موق  شوپ    ی قب    یت مصی  آب 

 

 
 ها  مخنلفدر اسنا   ترش(لیمو) مرکباتنیاز یبی  ال   ۀمقایس -1شک  

Figure 1- Comparison of net required water of citrus orchards(lemon) in different provinces 
 

 
 ها  مخنلفسالا ض بلن م ت در اسنا بارن گی مورر یک  ۀمقایس -2شک  

Figure 2 - Comparison of one-year and long-term effective rainfall in different provinces 
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 ها  مخنلف ها  لیمو در اسنا نیاز یبی نا ال  ض عمم یب یبیار  با  ۀمقایس -3شک  

Figure 3 - Comparison of gross water requirement and irrigation depth of lemon orchards in different provinces 

 

 )میلی منر(  ترشلیمو ها با ها  یبیار  مخنلف در سامانانیاز یبی نا ال  ض عمم یبیار  در  -7ج ضج 

Table 9-Gross water requirement and irrigation depth in the irrigation systems of lemon orchards 

 عمم یب

Water depth (mm) 

 یبیار  ططر  ا 

Drip irrigation 

 یبیار  سطحی 

Surface irrigation 

 یبیار   ک  سامانا ها

All irrigation systems 

 ن: ح آب  ن    ر س اما  

Gross water requirement 

from the National Document 

1124 1913 1209 

 ن: ح آب  ن    ر رکس  ت 

One-year gross water 

requirement 
1307 2090 1445 

 ن: ح آب  ن    ر با امای 

Long-term gross water 

requirement 
1134 1487 1212 

 آب آب: پق 

Irrigation water 
1207 1387 1194 

     

ث:ی عوامههها مخداههها بهههی تههه ندههه رج  8 هههاو        

 یهه قبهه  وپق آب عماکههید، ح ههم آب آب:هه پق و بکههی 

 ههیدد  ههت مشهه یا  مهه   :مههوتیش پا نشهه ن مهه  دیهها.

ته   11یه  دپ  هیو  سه   م:ه ان عماکهید به  ب:شدیرن  

تههن دپ یکدهه پ   21/ 4ا اسههت سهه   بههت دسههت آمهها  20

و اح ارههن  ههیو  سهه   بههت قبهها و بعهها، م:هه ان عماکههید 

بهه  اوهه ارت سههن دپ دهه ن،  .دیههانشهه ن مهه  هه یت 

ر ودههت م:هه ان ح ههم آب آب:هه پق دپ یکدهه پ  هه یت 

یه ق  :مهو به  پوق آب آب:ه پق به  دپ ند: ت بکهی   .است

 20اوهه ارت سههن دپ دهه ن اوهه ارت ر ودههت و دپ سهه :ن 

 :اهو یت بهی مدیمکعه  پسه:ا    2/ 5بت به م بهت حهاود  

   ههت تیههت مههاریرت  شهه وپحان یهه ربهه  دپ  اسههت.

، م:هه ان عماکههید میصههو  بههت طههوپ یسههد او:شههیو 

 1/ 2 ت هه اسههتتههن دپ یکدهه پ پسهه:ا  20/ 4بههت مدوسههط
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عماکههید میصههو  دپ م:هه ان نسههبت بههت  تههن دپ یکدهه پ

 نشهه ن اوهه ارت ر ودههت  شهه وپحان معمههو  یهه ق بهه  

داد  شههها  توسهههط ح هههم آب آب:ههه پق  .دیهههامههه  

 تفهه وی ،معمههو   نسههبت  شهه وپحان ، شهه وپحان و:شههیو 

وپق آب بهههت . دپ ند: هههت م:ههه ان بکهههی نهههااپدق حرههه د

یهه ق تیههت مههاریرت  شهه وپحان آمهها  دپ بهه  دسههت

بهی مدیمکعه   :اهو یت    0/ 17و:شیو بهت طهوپ م:ه ن :ن  

 :اههو یت بههی مدیمکعهه  پسهه:ا   1/ 84و بههت ب:شههدی 

به  اوه ارت سه ز سهواد  شه وپحان اح حرهی دره ام   است.

 18/ 3بههت تیصهه:ای بهه مق درهه ام، م:هه ان عماکههید اح 

سهه ز تههن دپ یکدهه پ اوهه ارت ر ودههت اسههت.  21/ 3بههت 

ااشههدت تهه ث:یق نم:هه ان آب آب:هه پق سههواد ب غههااپان دپ 

 :اههو یت بههی  1/ 8اح حههاود وپق آب اسههت. م:هه ان بکههی 

تههی، بههت دپ سهه ز سههواد درهه ام و وهه ر:ن ،مدیمکعهه 

 :اههو یت بههی مدیمکعهه  دپ سهه ز سههوادق  2/ 3حههاود 

شههوپق آب آب:هه پق بههی  بهه متی اح درهه ام پسهه:ا  اسههت.

و  ههذاپد مهه تهه ث:ی شههوپق  هه   و عماکههید میصههو  

و مه اپ   یه به  توانا ب عهث  ه یت به حد  اقدصه دق م 

 ههیدد. ب هه بیارن ن:هه ح اسههت دپ صههوپی  هه وت مقههااپق 

ع ههوان آبشههور  دپ نظههی تآب ب:شههدی اح ن:هه ح  هه  ر بهه

 یودت شهود. طبهک تیق:قه ی قباه ، دپ ده ن می به ی 

دسهه  حرمهه س بههی  1/ 8یهه ق  هه    مدههی اح شههوپقدپ 

و به متی اح ارهن دی ها نشه ن نمه مدی  ه یت میصهو   

 شههونا تههاپرج دچهه پ  هه یت میصههو  مههتحهها بهه

(Farshi et al., 2003) ندهه رج ارههن تیق:ههک نشهه ن .

بهه  اوهه ارت شههوپق آب آب:هه پق و شههوپق دیهها مهه 

یهه ق  :مههو دپ بهه    هه  ، م:هه ان عماکههید میصههو 

بهه  اوهه ارت  .  ههاو:ههاا مهه  هه یت میسوسهه    شههوپ

دسهه  حرمهه س بههی  3شههوپق آب آب:هه پق بههت بهه متی اح 

 تههن دپ یکدهه پ 5حههاود مدههی، م:هه ان میصههو  تو :ههاق 

دسهه  حرمهه س بههی  1  مدههی اح نسههبت بههت شههوپق آب

. به  اوه ارت شهوپق  ه   بهت به:ت شهود مدی م مدی  

دسهه  حرمهه س بههی مدههی، م:هه ان میصههو  تو :ههاق  4اح 

حرمه س دسه     2یه ق  ه    مدهی اح  نسبت بت شوپق

-مه  ه یت نشه ن    تهن دپ یکده پ  5حهاود  ن:   بی مدی  

دیهها ب غههااپان نشهه ن مهه یمچ هه:ن یهه  بیپسهه . دیهها

 شههوپ، دپ شههیار    ههت آب رهه   هه   شههوپ  تیش :مههو

بهه   .دی ههامهه ، ح ههم آب آب:هه پق پا اوهه ارت یسههد ا

دسههه   3اوههه ارت شهههوپق آب آب:ههه پق بهههت بههه متی اح 

 11200حرمهه س بههی مدههی، ح ههم آب آب:هه پق اح حههاود 

مدیمکعهه  دپ  12700مدیمکعهه  دپ یکدهه پ بههت حههاود 

مدیمکعه   1500معه د    هت او ارشه   پسها  مه یکد پ  

بهه  اوهه ارت  ،دیهها. یمچ هه:نپا نشهه ن مهه  دپ یکدهه پ

دسهه  حرمهه س بههی مدههی،  4شههوپق  هه   بههت بهه متی اح 

مدیمکعهه   13900بههت  10200ح ههم آب آب:هه پق اح 

 مدیمکعهه  دپ یکدهه پ 3700 ههت پسهها مهه دپ یکدهه پ 

دیهها  ههت بهه  نشهه ن مهه یهه  بیپسهه . ندهه رج داپداوهه ارت 

 دپ 2/ 0اح  وپق آباوههههه ارت شهههههوپق آب، بکهههههی 

دسه  حرمه س بهی مدهی بههت  1یه ق آب  مدهی اح شهوپق

یه ق آب ب:شهدی  :او یت بهی مدیمکعه  دپ شهوپق  1/ 3

وپق آب دپ بکهی   .پسهامه دس  حرمه س بهی مدهی    3اح  

دسهه   2و  مدههی اح  4یهه ق  هه   بهه متی اح شههوپق

 :اههو یت بههی  2/ 3و  1/ 2تیت:هه  تحرمهه س بههی مدههی بهه

نشهه ن ق بهها تههو ک  پا   ههت  هه یتاسههت مدیمکعهه  

تههوان  فههت  ههت ا یچههت بهه  مهه  ،ب هه بیارن .دیههامهه 

اوه ارت شهوپق آب آب:ه پق و  ه  ، ح هم آب آب:هه پق 

، امه  م:ه ان میصهو  و ر بهامه یه ق  :مهو اوه ارت ب  

اوه ارت م:ه ان آب . رع ه   آرهاوه ر:ن مه وپق آب  بکی 

ته    اسهتنبهود   اقع هوان آبشهور  بهت انهااح   تآب: پق به

 .  ههام فهه  اوهه ارت شههوپق پا    هه  اثییهه ق بدوانهها 

دپ تههن دپ یکدهه پ   21/ 4اب:شههدیرن م:هه ان عماکههید 

وپق آب بکههی ب:شههدیرن و  هه   بهه  ب وههت مدوسههط 

یههه ق بههه   :اهههو یت بهههی مدیمکعههه    2/ 2اآب:ههه پق

بههت دسههت و سههب  دپ ب وههت  هه   مدوسههط  تیش :مههو
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 9900 مدهههیرن م:ههه ان ح هههم آب اآمههها  اسهههت. 

و مدیمکعههه  دپ یکدههه پ  دپ ب وهههت  ههه   سهههب  

ب:شدیرن ح هم آب آب:ه پق دپ  ه   به  ب وهت سه  :ن 

به  ب وهت  ه   سهب  عمهات    یه قبه  .  شهوددرا  م 

و د :هها  انههادپ اسههد ن  ک :اورههت و بوریاحمهها واقههع

ن:ه ح آبه   مدهی دپ آن   یه   به مدی آب: پق شهان ارهن  

تههوان  فههت ب وههت  هه   ب هه بیارن مهه . اسههتاسههد ن 

تههی اح مدوسههط بههیاق وههیوپش  :مههو دپ  شههوپ م  سهه 

-وهس اح ب وهت  ه   مدوسهط، به    ی سهت.س ری ب وهت

 .داپنای ق ب  ب وت     سب  و ع:ت بکدیق  

-بهه  اح  تههن دپ یکدهه پ  21/ 0ا ب:شههدیرن عماکههید      

اقاهه:م دپ ووههس اح آن   معدهها واقههع دپ اقاهه:م  یهه ق

. اسههت تههن دپ یکدهه پ  بههت دسههت آمهها 18/ 4ا  ههیت

اقاهه:م تههن دپ یکدهه پ  پا دپ  16/ 4ا مدههیرن عماکههید 

ب:شهدیرن و  مدهیرن م:ه ان ح هم   .تهوان درهام   سید

 14600آب آب: پق بهت تیت:ه  مدعاهک بهت اقاه:م سهید ا

مدیمکعههه   9700مدیمکعههه  دپ یکدههه پ  و معدههها  ا

 و ب:شهههدیرن دپ ند: هههت  مدهههیرن .اسهههتدپ یکدههه پ  

 2/ 32و  1/ 15تیت:هههه  توپق آب بههههم:هههه ان بکههههی 

یهه ق سههید و معدهها   :اههو یت بههی مدیمکعهه  دپ اقاهه:م

سههید مدعاههک بههت دو شکیسههد ن  م:اقاهه بههت دسههت آمهها.

 اسههت، ییچ هها هه حپون و ویاشههب ا دپ اسههد ن وهه پس 

وههیاب بههودن  د :ههابههتو  ، ههیت داپنهها قیهه ت بسههد ن

 ید:هه  صههوپی مهه ترههپو  بهه ق پ:ههمعمههوم دپ آنکهه  آب

طهوپ  اه  م ه طق  تبه  .وره  دپ شکیسهد ن  ه حپون تاب

داپاق انهها  یودههت ههت دپ اقاهه:م معدهها  قههیاپ  یودههت 

ح ههم آب آب:هه پق  و  پوق آب ب:شههدیبکههی عماکههید و 

 .یسد ا  ق مدی

 

 لیموترش ها با ضر  یب ننای  تاریر عوام  مخنلف بر عملکرد، حجم یب یبیار  ض بهر  -8ج ضج 

Table 10-Effect of different factors on yield, irrigation water volume and water productivity of lemon orchards 

 عام 

Factor 

 مح ضد  

Range 

 حجم یب یبیار  

Volume of 

irrigation water 

(m3/ha) 

 عملکرد

Yield 

(ton/ha) 

 ضر  یب یبیار بهر 

Irrigation water 

productivity 

)3(kg/m 

 درص  اراضانی 

Frequency 

(%) 

 

 سن دپ د ن 

Age of trees 

(year) 

 

س    10 مدی اح   

Below 10 
11923 19.1 1.80 77 

س     20ت   11  

11-20 
9587 21.4 2.35 21 

س    20ب:شدی اح    

Above 20 
7743 18.8 2.52 2 

 

 س ز سواد 

Education 

level 

 و ر: دی اح در ام

Below the diploma 
11404 18.3 1.81 46 

 در ام

Diploma 
12159 19.9 1.82 30 

 ب متی اح در ام 

Above the diploma 
10346 21.3 2.31 24 

 

 شوپق آب 

Water 

salinity 

(dS/m) 

 

دس  حرم س بی مدی  1 مدی اح   

Below 1 
11200 20.0 2.01 36 

دس  حرم س بی مدی  3ت   1  

1-3 
11401 19.7 1.92 60 

دس  حرم س بی   3ب:شدی اح  

 مدی

Above 3 

12701 14.6 1.28 4 
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 ها  لیموترشضر  یب با ننای  تاریر عوام  مخنلف بر عملکرد، حجم یب یبیار  ض بهر  -8ج ضج اداما 

Table 10-Effect of different factors on yield, irrigation water volume and water productivity of lemon orchards 

 عام 

Factor 

 مح ضد  

Range 

 حجم یب یبیار  

Volume of 

irrigation water 

(m3/ha) 

 عملکرد

Yield 

(ton/ha) 

 ضر  یب یبیار بهر 

Irrigation water 

productivity 

)3(kg/m 

 درص  اراضانی 

Frequency 

(%) 

 

 شوپق     

Soil 

salinity(dS/

m) 

دس  حرم س بی   4ب:شدی اح  

 مدی

Above 4 

13862 15.9 1.23 20 

دس  حرم س بی مدی  4ت   2  

2-4 
11499 19.8 1.87 37 

دس  حرم س بی مدی  2 مدی اح   

Below 2 
10177 20.9 2.27 43 

 ب وت     

Soil texture 

 سب  

Light (coarse) 
9881 19.7 2.18 12 

 مدوسط 

Medium 
10489 21.4 2.24 34 

 س  :ن

Heavy (fine) 
12276 18.1 1.64 54 

 اقا:م م  طک 

Climate 

 48 2.32 21.0 9718 معدا 

 40 1.60 18.4 12430  یت 

 12 1.15 16.4 14549 سید 

 نو  بکی  بیداپ 

Type of 

farmer 

 معمو   

Normal 
11470 19.2 1.67 72 

 و:شیو

Progressive 
11125 20.4 1.84 28 

   گیرینتیجه

 بهههه    :مههههوتیش دپ  148ارههههن بیپسهههه  دپ       

یهه ق وهه پس، ییم  هه ن،  ک :اورههت و بوریاحمهها اسههد ن

 ندهه رجشهها. ا ههیا سهه    و  یمهه ن بههت مههای رهه 

 ههت دپ دهه ن دیهها مهه یهه ق  ذشههدت نشهه ن بیپسهه 

حسه س و شهوپق    ، سهیم نسبت بهت  هم آبه   تیش :مو

وپق م:هه ان عماکههید، ح ههم آب آب:هه پق وبکههی  یسههد ا.

آب  هه اپش شهها  دپ نقهه   مخداهها دن:هه  و ارههیان ن:هه  

م:هه ن :ن  .آن حرهه د اسههتتغ::ههیای  ۀو دام ههمدفهه وی 

تهههن دپ یکدههه پ  20/ 7 شهههوپ دپ   :مهههوتیشعماکهههید 

 قیهه سهه م نت  :مههوتیش م کهه  بههت یهه قبهه  دپ  .اسههت

دپصههها نسهههبت بهههت  43عماکهههید  ،قاق هههی  ق پ:هههآب

م:هه ن :ن  .دیههانشهه ن مهه  تراوهه ا  سهه ی ق پ:ههآب

  شهههوپیههه ق  :مهههوتیش دپ ح هههم آب آب:ههه پق بههه  

ح ههههم آب . اسههههتمدیمکعهههه  دپ یکدهههه پ  11938

حههاود  اقق ههی  ق پ:ههآب ۀدپ سهه م ن ق هه پبید ق پ:ههآب

دپ  ق هه پبید ق پ:ههح ههم آب آبدپصهها  مدههی اح  20

ت  سهه  ح ههم آب  اسههت.  سهه ی سهه م نۀ آب:هه پق

بهه  ن:هه ح آبهه  ن  هه  ر دپ   :مههوتیش یهه قبهه   آب:هه پق

 مدهی اح   رع ه   ،مشه بت یهم  تقیربه   ی ق م دخه اسد ن

 هه  دپ اسههد ن تبهه .اسههتسهه  ت رهه ن:هه ح آبهه  ن  هه  ر 

ق ییم  هه ن،  یمهه ن و  ک :اورههت یهه وهه پس، دپ اسههد ن

یهه ق  :مههوتیش بهه  ح ههم آب آب:هه پق  و بوریاحمهها

. بههت طههوپ اسههت مدههی اح ن:هه ح آبهه  ن  هه  ر با امههای 

یههه ق م:ههه ن :ن دپ  شهههوپ، عمهههک آب آب:ههه پق بههه  

 :مههوتیش ن درهه  بههت ن:هه ح آبهه  ن  هه  ر با امههای و 
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 ... های ليموترش دروری آب باغميزان آب کاربردی و بهرهعيين ت

دی اح ن:ههه ح آبههه  ن  ههه  ر  مدپصههها 17سههه اما  و 

یههه ق بههه   وپق آب آب:ههه پقکهههی ب. اسهههترکسههه  ت 

 :اههو یت  1/ 94بههت طههوپ مدوسههط  شههوپ دپ   :مههوتیش

آب  وپقبکههی . می سههبت شهها  اسههتبههی مدیمکعهه  

 ق پ:ههآب قیهه دپ سهه م نت یهه ق  :مههوتیشبهه   ق پ:ههآب

 اههو یت:  1/ 06و  2/ 00  :ههتیتتبهه  و سهه ی اقق ههی 

 دپصهها 89 ههت نشهه ن اح اوهه ارت اسههت بههی مدیمکعهه  

  .اق داپدی ق آب: پق ق ی وپق آب دپ س م نتبکی 

بهه   دیههامهه ب ههاق مقهه دری شههوپق نشهه ن  ههیو       

اوهه ارت شههوپق آب آب:هه پق و شههوپق  هه  ، م:هه ان 

 تیشیهه ق  :مههوبهه  و بکههی  وپق آب عماکههید میصههو  

اوهه ارت م:هه ان  و داپد دپ  شههوپ  هه یت میسوسهه  

بههت انههااح   شههوپقاثییهه ق بههیاق  هه یت آب آب:هه پق 

به  اوه ارت سه ز سهواد  شه وپحان   و  نبهود  اسهت.  

درهه ام بههت تیصهه:ای بهه مق درهه ام، م:هه ان اح حرههی 

ب:شههدیرن  .ر بههامهه اوهه ارت  و بکههی  وپق آب عماکههید

سه     20ته     11یه  دپ  هیو  سه    م: ان عماکهید به  

. بهه  اوهه ارت اسههت بههت دسههت آمههادپ دهه ن  :مههوتیش 

سههن دپ دهه ن، م:هه ان ح ههم آب آب:هه پق دپ یکدهه پ 

 .ر بهههامهه وهه ارت اپوق آب آب:هه پق بکههی  و  هه یت 

وپق آب دپ ب وههت ب:شههدیرن م:هه ان عماکههید و بکههی 

تهوان ب ه بیارن مه   .اسهت     مدوسط بهت دسهت آمها

یه ر  به  ب وهت  ه   مدوسهط بهیاق وهیوپش  فت به  

 یه . وهسسه ری ب وهت  اسهت ته    :مو دپ  شوپ م  س  تی

یه ق به  ب وهت  ه   سهب  اح ب وت     مدوسهط، به  

 .داپناو ع:ت بکدیق  

یه ق سه م نتتبهارا  و  ن:ه ح آبه   :ه    دق:ک  تع::ن        

-بهتمصهی   توانها دپ  مه اق  سه ی  بهت ق هی   آب: پق

ثی مههؤوپق آب بسهه: پ آب آب:هه پق و اوهه ارت بکههی  انههااح 

پرهه ق بههی ارههن دو ع مهها، پع رههت بین مههتاوهه ون ب شهها. 

توانهها ب عههث تو :هها مهه   :مههو یهه قبهه  آب:هه پق دپ 

میصههو  حههاا  ی بههت احاق م:هه ان آب تخصهه:ر ر ودههت 

اپقه م  ب رها   :مهو یه قبه  دپ احااث ر  نوسه حق  .  شود

و ب شهه ا مقهه وت بههت سههیم  و شههوپق  ههت شههونا  شههت 

حهه   عهه:ن داشههدت ب شهه ا و دپ صههاوپ ن:هه  ق با:ههت 

 آب  ب شا. او ارت س ز حری  شت مد  س  ب  م  بع

 

 تشکر و قدرداني

موسسههت تیق:قهه ی و هه  و ،  شهه وپحق مع ونههت آب و  هه   وحاپی  کهه د نورسهه ا  ن ارههن مق  ههت اح یمکهه پق      

  یمهه نوهه پس، ییم  هه ن،  ک :اورههت و بوریاحمهها، ی ق اسههد نیهه ق  کهه د  شهه وپحق سهه حم نمک اسهه   شهه وپحق، 

قههاپدان  ارههن وهههویت ا ههیاق دپ  مههذ وپی ق اسههد نو یمکهه پان میا هه  تیق:قهه ی  شهه وپحق و م هه بع طب:عهه  

 نم ر ا.م 
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Extended Abstract 

 

Introduction 

Most regions of Iran are considered as arid and semi-arid regions. Water management in the 

agricultural sector is very important as the largest consumer of water resources in the country. 

In order to better plan and manage water resources in the agricultural sector, it is necessary to 

have sufficient information about the amount of water used in different products. Given the 

importance of its lemon product in the country, and conducting little research on this issue, 

determining the applied water for lemon orchards in the country can be useful for planning 

and macro decisions in the country. A review of literature shows that a lot of information has 

been collected in the world about the required water and the effect of different irrigation 

methods on citrus fruit yield. However, little research has been done on irrigating lemon trees 

under the management of gardeners. In Iran, little research has been done on the management 

of lemon irrigation. Therefore, in this study, the volume of applied water and water 

productivity of lemon trees in the country have been measured and evaluated. 

. 

Methodology  

In this field study, irrigation water volume and lemon yield in over 210 selected orchards in 

Fars, Hormozgan, Kohgiluyeh, Boyer-Ahmad and South Kerman provinces were measured 

directly. Fruit yield was obtained in three consecutive years and their mean was used in the 

analysis. Analysis of variance was used to investigate the possible differences in yield, 

irrigation water volume and water productivity in lemon production. After determining the 

inflow of water to the garden by carefully monitoring the garden irrigation program and 

measuring the area under cultivation, the volume of irrigation water applied by lemon trees in 

each garden was measured. Multiplying the flow rate during the total irrigation period during 

the season, the amount of irrigation water volume was obtained. In each of the gardens, items 

such as soil texture of the gardens, electrical conductivity of soil and irrigation water, etc. 

were also measured. The amount of evapotranspiration of the lemon tree in each region was 

calculated using meteorological data of the station closest to the project implementation area 

in the last 10 years and the year of the research using the Penman-Montieth method. The 

results were compared with the calculated net required irrigation water and the values 

presented in the National Water Document (NETWAT). 

 

Results and Discussion 

The results showed that the differences in yield, applied water volume, and indicators related 

to water productivity were significant in the mentioned provinces. The weighted average 

yield of lemon was 21.7 tons per hectare. The weighted average volume of irrigation water 
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and total applied water were 11938 and 12993 cubic meters per hectare, respectively. The 

weighted average irrigation water productivity was estimated to be 1.94 kg/m3. Weighted 

average water+long-term effective rainfall productivity was 1.59, kg/m3. Weighted average of 

water and current year effective rainfall productivity were 1.75 kg/m3, respectively. The 

proportion of irrigation water volume of lemon orchards with gross water requirement in 

selected provinces was similar. In general, the average difference between the depth of 

irrigation water and annual and long-term gross water requirement in the country was -17 and 

-1 percent, respectively. In the orchards under drip irrigation system compared to surface 

irrigation, fruit yield and water productivity increased 43 and 89 percent, while irrigation 

water volume decreased about 20 percent. Salinity of water and soil, age of trees, literacy 

level of gardeners, climate, soil texture was some of the factors that affected yield, water 

productivity and volume of irrigation water. 

 

Conclusions 

Accurate determination of plant required water and volumetric water delivery can be very 

effective in reducing irrigation water and increasing water productivity. In addition to these 

two factors, adhering to irrigation scheduling in lemon orchards can produce the maximum 

yield per allotted amount of water. In creating or renovating of lemon orchards, cultivars 

should be planted that are resistant to cold and salinity and have the ability to export, while 

increasing the area under cultivation in proportion to water resources. 

 

 

Keywords: Irrigation system, lemon yield, Volume of irrigation water 


