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  چكيده
  

هاي اصلي در امر توسعه و رشد كشاورزي بخصوص در كشور ما كه جز مناطق خشك و  دكنندهآب بعنوان يكي از محدو
بنابراين بررسي، مقايسه و ارزيابي عملكرد روشهاي جديد آبياري با روشهاي مرسوم آبياري . باشد مطرح است خشك مي نيمه

جوئي از آب و افزايش توليد واحد سطح و  هتواند در راستاي صرف و ارائه طريق براي افزايش بازده و بهبود سيستمها مي
يكي از راهكارهاي ارائه شده جهت ، جوئي آب از اهميت خاصي برخوردار باشد همچنين افزايش سطح توليد در اثر صرفه

وكاهش مصرف  افزايش عملكردبراي  يروش مناسب كه است) T- Tape(استفاده بهينه از منابع آبي آبياري قطره اي نواري 
با توجه به اهميت موضوع به منظور دستيابي به . بوده اندتحقيقات قبلي در اين زمينه در حد مزارع آزمايشي  .اشدب آب مي

 كه ،شده استانجام   89و  88هاي زراعي  در سالروش تحقيقي اطالعات الزم جهت مديريت كارآمد ونشان دادن كاربري اين 
لحاظ نحوه گردآوري داده ها از نوع تحقيقات نيمه آزمايشي  ازست واز لحاظ هدف پژوهش از نوع پژوهش هاي كاربردي ا

دو مزرعه جامعه آماري . بوده است)گروه شاهد و كنترل(طرحي كه در اين مطالعه بكار رفته طرح بين گروهي . مي باشد 
، مزرعه شاهد شدهانتخاب شهرستان شيراز شرقي جنوب كيلومتري  60سروستان در  شهرستانذرت واقع در روستاي كوهنجان 

هكتار  5/6و مزرعه كنتنرل  2در سال اول و در سال دو م مزرعه شاهد  هكتار 5/5هكتار و مزرعه كنترل به وسعت  2به وسعت 
كاهش  درصد33كنترل ميزان آب مصرفي درمزرعه  ، نتايج نشان داد كهتوليدي مغان بوده SC704ذرت كشت شده رقم بوده، 

  .  ديده شده استتفاوت معني داري بين گروه شاهد و كنترل درصد 70شده و در ميزان محصول برداشت 
  

  ذرت -آبياري قطره اي نواري  :واژگان كليدي
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ميلي  240متوسط بارندگي ساالنه (نزوالت جوي كم چرا كه. ر كشور ايران معضل خشكي يك واقعيت اقليمي استد  :مقدمه

 ضروري كامالً موجود آب از بهينه استفادهو منابع اب محدود است، از اين نظر  )بارندگي دنيا را شامل مي شود 3/1متر كه حدود 

در اراضي زير حوزه آب هاي جاري و سدها بتوان سطوح  تا پذيرد صورت الزم برداري حداكثربهره آب حداقل از بايد و است
ميالني  عنابي(داري منابع را فراهم آوردگسترده تري را زير كشت برد و در اراضي مشروب از منابع آب زير زميني موجبات پاي

 را كل آب درصد 85 تا 50 آبي كشت خشك، مناطق در و جهان است در آب كننده مصرف بزرگترين كشاورزي بخش، )1381

 استفاده بنابراين )1379صادق زاده ( است درصد 32 تا 30 بخش اين در آن مصرف راندمان و) 2001حامدي (مي كند مصرف

 ،)1385كريمي(باشد كشور در آب منابع از وري بهره افزايش هاي سياست مهم اهداف از بايستي آب حجم دواح از بهينه
روشهاي آبياري نوين عالوه برجلوگيري از تلفات آب ، باعث باال بردن كيفيت توليد در واحد سطح مي شوند به طوري كه 

است درحالي كه با روش آبياري مزارع به شكل سنتي ، روشي كه درصد  95درصد ودرآبياري قطره اي  70راندمان آبياري باراني 
آبياري مي شوند حتي با صرف هزينه هاي گزاف تسطيح اراضي ، راندمان آبياري  شيوهبيشتر زمينهاي كشاورزي در كشور با اين 

ده از روش آبياري قطره اي به اين نتيجه رسيدند كه استفا )1977(روسگر و همكاران ، )1388كياني(درصد فراتر نمي رود 50از 
به نقل از قدمي  )2001(ل و همكارانسهمچنين كا.درصد صرفه جويي در ميزان مصرف آب مي شود 47تا  46موجب 

استفاده از سيستم آبياري نواري را جهت استفاده بهينه از آب در كشاورزي طي مطالعاتي كه در سالهاي دهه  )1385(فيروزآبادي
در تحقيقي كه راجع به اثر دو سيستم آبياري ) 1379(باغاني و همكاران.ريكا انجام دادند پيشنهاد كردنددر اياالت متحده آم 90

برابري محصول در  2و3و3خربزه و گوجه فرنگي انجام دادند به عملكرد و آبياري شياري در زراعت هندوانه،  t-tapeقطرهاي 
يكي از راهكارهاي ارائه شده جهت استفاده بهينه از منابع آبي  سد كهلذا بنظر مير. رسيدنداستفاده از سيستم آبياري قطرهاي 

و اينكه تحقيقات اندكي در رابطه با كشت محصول ذرت با روش  با توجه به اهميت موضوعبنابراين  آبياري قطره اي نواري است
به منظور دستيابي به اطالعات الزم  ودر ايران انجام نشده يا در حد مزارع آزمايشي بوده است  tapeهاي نوين و جديد آبياري 

دو مزرعه ذرت واقع در در سطح كالن،  tapeروش آبياري با روش قطره اي نواريدر سطح مزرعه وبه جهت نشان دادن كاربري 
در  88-89و  87- 88زراعي  هاي كيلومتري جنوب شرقي شهرستان شيراز در سال 60روستاي كوهنجان شهرستان سروستان در 

بر حسب هدف اصلي است ه شده و با دو روش آبياري سنتي و آبياري با روش قطره اي نواري اقدام به كشت شده نطر گرفت
  :سؤاالت پژوهشي زير مطرح مي شود

  :سؤال هاي پژوهشي اصلي
  آيا ميزان مصرف آب در دو مزرعه تفاوت معني دار دارند؟ -1
 اختالف معني دار دارند؟ آيا ميزان بهره وري و بهره برداري محصول ذرت در دو مزرعه -2

 آيا هزينه هاي اجراي اين نوع آبياري با توجه به كاهش مصرف آب و افزايش محصول جبران مي گردد؟ -3
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  مواد و روش ها 

تحقيق .كيلومتري جنوب شرقي شهرستان شيراز انجام شده 60روستاي كوهنجان شهرستان سروستان در  طرح حاضردر
وهش از نوع پژوهش هاي كاربردي است و لحاظ نحوه گردآوري داده ها از نوع تحقيقات و طرح انجام شده از لحاظ هدف پژ

جامعه آماري دو . مي باشد)شاهد و كنترلگروه (طرحي كه در اين مطالعه بكار رفته طرح بين گروهي . نيمه آزمايشي مي باشد 
و  2هكتار در سال اول و در سال دو م مزرعه شاهد  5/5هكتار و مزرعه كنترل به وسعت  2مزرعه شاهد به وسعت ذرت بوده، مزرعه 

لومي رسي با وزن مخصوص ظاهري  ارعبافت خاك مزتوليدي مغان  SC704هكتار بوده، ذرت كشت شده رقم  5/6مزرعه كنتنرل 
مي  2/7آب آبياري  PHو . است 77/7خاك  PHو  85/0شوري عصاره اشباع خاك  گرم بر سانتي متر مكعب است 65/1

توليدي مغان بوده كه در هر دو مزرعه به صورت تك رديفه با فواصل  SC704رقم  ،ذرت كشت شده ،)2و1جداول شماره (باشد
در  100000و تعداد بذر كاشته شده  اتيكپنومسانتي متر با دستگاه بذركار 13تقريب سانتي متر و طول رديف هاي متغير 75پشته 
در ال قبل گندم بدون آيش و بستر سازي فقط ديسك سنگين استفاده شده است،كشت س، استبوده  كيلوگرم 25به ميزان هكتار

مزرعه كنترل با توجه به اينكه گندم هم به روش طيف آبياري شده بود، ساختمان خاك بسيار مناسب و فقط با عمليات ديسك به 
 كنترل و از سم كروز جهت .استعمليات بسترسازي با گاوآهن و ديسك انجام شده حالت مطلوب رسيد ولي در مزرعه شاهد 

كيسه اوره و  2كيسه پتاس و  2كيسه سوپرفسفات،  4و ميزان كود مصرفي در زمان كشت استفاده شده  رعاعلف هاي هرز مز
نوارهاي آبياري  ،)ميزان كود مشابه با مزرعه شاهد(استمرحله با سيستم آبياري بوده  3كيسه اوره در  9ميزان كود مصرفي سرك 

و تاريخ آخرين ) اولين آبياري( 88ردادماه خ 28دراول كاشت محصول . در جهت رديف هاي ذرت قرار گرفته است قطره اي
، ميزان آب داده شده به هر يك از مزارع با توجه انجام گرفته است 1388سال شهريورماه 27و26در و برداشت   22/6/88آبياري 
روز و در  28مرتبه معادل  14در مزرعه اصلي بياري دفعات آوتعداد متر مكعب  1123ساعت برابر با  24در  ليتر بر ثانيه 13به دبي 

در سال  . در هر دو مزرعه ميزان آب مصرفي كنترل گرديده استروز بوده و با نصب كنتور حجمي  15 مرحله 15، مزرعه شاهد
  .است انجام گرفته با كمي تغيير تاريخي دوم نيز همانند سال اول مراحل كشت و آبياري

ساعت برابر  24ليتر بر ثانيه در  13ميزان آب داده شده به هر يك از مزارع با توجه به دبي  با توجه به محاسبات انجام شده      
روز بوده و با نصب  15روز و در مزرعه شاهد  28مرتبه معادل  14متر مكعب وتعداد دفعات آبياري در مزرعه اصلي  1123با 

متر  8423مزرعه شاهد ميزان آب مصرفي دردر نتيجه . مزرعه ميزان آب مصرفي كنترل گرديده است كنتور حجمي در هر دو 
ارتفاع بوته روز و 84كنترلمحصول در مزرعه روزهاي  د كلتعدا متر مكعب بوده است، 5718مكعب و در مزرعه كنترل برابر با 

گرم  420ن هر بالل .گرم و و 1600هر بوته بطور متوسط  تك بالل و وزن اكثر قريب به اتفاق سانتي متربوده، 360هاي ذرت 
ن محصول اميز. ينده جهاد كشاورزي انجام شده استباسكول تعاوني روستايي و با حضور نما و بدست آمده، كيل گيري با كاميون

ان جهاد خبرنامه داخلي سازم(ه است كيلوگرم درهكتار ذرت علوفه اي ثبت گرديد 320تن و  107برداشت شده از مزرعه كنترل 
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در هكتار ذرت علوفه اي كيلوگرم  63125و ميزان محصول برداشت شده در مزرعه شاهد برابر با ) 6/88كشاورزي استان فارس 
درصد تفاوت معني داري بين گروه شاهد و كنترل 70درصد و در ميزان محصول برداشت شده  47در ميزان آب مصرفي  بوده كه
تن ذرت علوفه اي و در مزرعه كنترل  50متر مكعب آب  13000در مزرعه شاهد با مصرف  89در سال  .ه استديده شد

 200در مزرعه شاهد وارتفاع بوته هاي ذرت تن ذرت علوفه اي بدست آمده  105متر مكعب بيش از  4000با مصرف 
    .بدست آمدهسانتي متر 360سانتي متر و در مزرعه كنترل

  
  نتايج و بحث

مقايسه وزن محصول و ميزان آب مصرفي در هر دو مزرعه شاهد و كنترل نشان مي دهد كه استفاده از شيوه آبياري قطره   
، هر چند هزينه هاي انجام و پياده سازي روش فوق احتياج به بسيار اقتصادي تر و نيز به صرفه تر است T-Tapeاي به روش 

در رابطه با  )1388(ر نطر گرفتن آب صرفه جويي شده اقتصادي است، كه با تحليل كيانيليه دارد اما با توجه به دوسرمايه گذاري ا
هكتار اراضي زراعي آبي دراستان چنانچه  732360باتوجه به مقدار . دهم خواني دار صرفه جويي ميزان آب در سطح استان فارس

باشد وبا احتساب مازاد آب قبل ازاجراي سيستم  درصد از اراضي قابليت اجراي سيستم آبياري تحت فشار را داشته 50حداقل 
ميليارد  6/1مترمكعب مي باشد حجم كل آب صرفه جويي شده دريك سال زراعي بالغ بر  4380وبعد ازآن كه به ازاء هر هكتار 

ت ده ها سد درودزن است، با علم به اينكه حتي اگر توانايي ساخ ببرابر حجم آ 5/1بيش از مترمكعب خواهد شد كه اين حجم 
ضمناً اين مقدار آب صرفه جويي شده بدون درنظر  .آب ديگري جهت ذخيره سازي وجود ندارد سد هم وجود داشته باشد،

همچنين در رابطه با صرفه جويي آب با پژوهش .مي باشد) هكتار 144600( گرفتن آب قابل صرفه جويي درسطح باغات استان 
اما هزينه اوليه سيستم و هزينه نگهداري آن زياد است  و نتيجه كلي اينكه اگرچه.دهم خواني دار) 1385(و كريمي  )1386(آذري

شايان توجه است كه در . خواهد گرديدار عايد بهره بردجبران و سود بيشتري افزايش محصول  طريقاز مي توان اميدوار بود كه 
يمت جداگانه اي در نظر گرفته شود ميزان صرفه اين برآورد فقط هزينه توزيع آب لحاظ گرديده و چنانچه براي خود آب هم ق

و نتيجه اينكه با توجه به محدوديت منابع آب در عصر حاضر، تغيير شيوه آبياري و استفاده بهينه  .خواهد بوداقتصادي بسيار افزون 
  . از آن يك ضرورت است نه انتخاب

  :نتيجه گيري كلي
وين از داليل علمي است كه باعث شده مصرف آب كمتر از يك سوم و مديريت صحيح، تسطيح ليزري، حفظ بقايا و آبياري ن

  .محصول بيش از دو برابر شود
  

  منابع
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 1381سال 135  تا 121 صفحات ،1شماره ، 16 جلد آب، و خاك علوم مجله 
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Abstract: 



 ، دانشكده كشاورزي)اصفهان(دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان 

   1389ماه  بهمن  28-27

ن ش     پ یھما شاورزی     م و         ایده     ی   

  
   

       Water Limited as one of the main Knndhhay development and agricultural growth, especially 
in our country, except that is arid and semi arid areas is considered.  Therefore, evaluating, 
comparing and evaluating new methods of irrigation and conventional irrigation methods by 
providing for increased efficiency and improved systems could save water in order to increase 
production per unit area and also increase production of water saving is very important. One of 
the proposed ways for optimal use of water resources is T-tape irrigation which is a proper 
method for increasing function and decreasing consumption of water . The previous researches 
on this field was around experimental fields. Because of the importance of this issue, to obtain 
necessary information for efficient management , and show application of this method a research 
which is applied research Considering the purpose of research and half-experimental research 
considering dacta collecting way , was conducted in cultivation years of 88&89. The design 
which was used in this research was inter group (control and observe group).The statistical group 
was two corn fields located In Koohenjan village in Sarvestan town which is southeast and 60 
km far from shiraz .The area of observe field was two hectares and the area of control field was 
5.5 hectares .. The aim of the study is applied research and from data collection in terms of how 
the type of semi-experimental research is. Scheme used in this study among a group project 
(control group) respectively. Two corn population Kvhnjan city located in the village 60 
kilometers southeast Sarvestan Shiraz city selected. 2 hectares of farm area and control area 
Control Farm 5 / 5 acres in the first year and in two control and two M Farm Farm Kntnrl 5 / 6 
acres of corn planted cultivar SC704 Taha was produced, the results showed that water levels 
Consumer Control Drmzrh 33 percent reduction in harvest rate of 70 percent significant 
difference between control and control is seen. 
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