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راهنمای نویسندگان
نوع ،مشخصات و نحوه ارائه مقاالت
الف -نوع مقاالت
مقاالت پژوهشی ،مروری ،کاربردی ،فنی و ترویجی حاوی موضوعات جدید و کاربردی که حاصل پژوهشها و تحقیقات نویسنده یا نویسندگان
باشد و در نشریه دیگری در داخل و خارج از کشور به چاپ نرسیده باشد.
ب -نامه درخواست و تعهدنامه:
ارسال نامه درخواست بررسی مقاله خطاب به سردبیر مجله با امضای نویسنده مسئول مقاله ضروری است .در فرم تعهدنامه ،الزم است نویسندگان
نسبت به امضای آن اقدام کنند.
ج -مشخصات مقاالت ارسالی
 -1عنوان مقاله باید با حروف بزرگ سیاه و درشت در حداکثر  11کلمه در صفحه اول مقاله ( )BMitra-16-Boldو عناوین دیگر مانند :چکیده،
مقدمه ،عناوین بخشهای اصلی مقاله و نتیجهگیری و فهرست مراجع ( )BMitra-13-Boldنوشته شود .فونت فارسی متن  BMitra-12و فونت
انگلیسی Times New Roman-10باشد.
 -2نام و نام خانوادگی نویسنده و یا نویسندگان ( )BLotus-12-Boldباید در صفحه اول و زیر عنوان مقاله نوشتهشده باشد .نشان محل کار،
رتبه دانشگاهی مؤلفینی که عضو هیئتعلمی هستند  )) BMitra-11و همچنین آدرس الکترونیکی نویسنده مسئول و یا همه نویسندگان در
پانوشت) صفحه اول زیرستون اول درج شود (.)Times New Roman-10
 -3مقاالت ارسالی باید دارای اجزای اصلی یک مقاله باشند که عبارتاند از :چکیده (به زبان فارسی و انگلیسی) ،واژههای کلیدی ،مقدمه ،مواد و
روشها ،نتایج و بحث ،نتیجهگیری و مراجع.
 -4عنوان جداول در باالی آنها و عنوان شکلها و نمودارها در پایین آنها آمده ( )BMitra-10-Boldو به هر یک از آنها در داخل متن اشاره
شود .باید از اعداد و ارقام فارسی در شکلها ،نمودارها و جداول استفاده گردد .همچنین شکلها و جداول بایستی به ترتیبی که در متن مقاله
مورد اشاره قرار گرفته است شمارهگذاری شوند .همچنین برای جلوگیری از بههمریختگی ،شکلها باید بهصورت تصویر ارائه شوند.
 -1آحاد فیزیکی در کلیه مقاالت باید در سیستم متریک ( )SIبوده و هر سیستم در صورت لزوم در پرانتز بیاید.
 -6معادالت و روابط خوانا از راستای انتهای سطور در سمت چپ تایپ و شروع شود و در منتهیالیه سمت راست شمارهگذاری گردد.
 -7از به کار بردن واژهها و اصطالحات التین که معادل متداول فارسی دارند ،اجتناب گردد و در مورد نمادها ،از عالئم استاندارد استفاده شود.
 -8مقاله باید بهصورت تک ستونه تنظیم گردد.
د -نحوه ارائه مقاالت
مقاالت باید روی یک کاغذ  4Aو فاصله بین خطوط  1سانتیمتر و حداقل در  8و حداکثر در  12صفحه تایپشده و به صورت یک فایل تحت Word-2007به آدرس نشریه مدیریت آب در کشاورزی  http://wmaj.iaid.irارسال شود .در صورت تأیید توسط هیئت تحریریه ،کد و شماره
مقاله مبنی بر اعالم وصول مقاله ،برای نویسنده مسئول ارسال خواهد شد.
ضمناً در ایمیلی ارسالی نویسنده مسئول درج شماره تلفن همراه ایشان الزامی است.
همچنین ارسال فرم تعهدنامه با محتوای " این مقاله در نشریهای چاپ و یا در حال چاپ نمیباشد و تمام مولفین از ارسال این مقاله به نشریهآبیاری و زهکشی آگاهی کامل دارند و به امضای تمام مولفین برسد" الزامی می باشد
فرم تعارض منافع را هم به همراه فرم تعهدنامه بارگزاری فرمایید.چکیده
خالصه ای از اهمیت ،اهداف و روش اصلی تحقیق و نتایج کلی حاصل از آن در حداکثر دویست کلمه ( 8-11سطر) به دو زبان فارسی (BMitra-

 )11و انگلیسی ( )Roman-10 New Timesتهیه شود .متن چکیده انگلیسی عیناً مطابق چکیده فارسی باشد.
واژههای کلیدی :حداکثر  1واژه کلیدی به ترتیب حروف الفبا
مقدمه
شامل مطالبی در خصوص کلیات ،تعاریف ،اهمیت ،ضرورت ،بررسی منابع ،جمعبندی منابع ،اهداف پژوهش است.

مواد و روشها
در این قسمت به موقعیت پژوهش ،شرح کامل روش تحقیق و نحوه آزمایشهای انجامشده همراه با جداول و شکلها و توضیحات مربوطه اشاره
میشود .اگر به جدول و یا شکل نیاز باشد بایستی هم جداول و همشکلها به فارسی آمده و در داخل متن بدانها حتماً اشاره شود.
نتایج و بحث
در این قسمت نتایج حاصل از تحقیقات و آزمایشهای انجامشده و بحث بر روی آنها با تأکید بر یافتههای جدید و مقایسه نتایج با پژوهشهای
قبلی انجام و در پایان نتیجهگیری و جمعبندی نهایی و توصیههای کاربردی آن ها خواهد آمد .اگر به جدول و یا شکل نیاز باشد بایستی هم
جداول و همشکلها به فارسی آمده و همچنین در داخل متن به آنها حتماً اشاره شود( .تذکر :سعی شود اعداد داخل آنها برای همه جداول
یک اندازه داشته باشد و ستون ها به ترتیب از سمت راست چیده شوند ،همچنین همه خطوط عمودی ستونها و تا حد امکان خطوط ردیفها
حذف شوند)
رهیافت ترویجی
مقاالت ترویجی باید حاوی رهیافت ترویجی باشند که در رهیافت ترویجی تأکید بر انتقال دانش به کشاورزان ،کارشناسان ،مشاوران ،مدیران ،و
حتی سیاستگذاران است .نویسنده باید یافته های خود که مبتنی بر نتایج پژوهش است را در غالب و ادبیات ترویجی و با رویکرد کاربردی به
ذینفعان مرتبط منتقل کند .آنچه که در رهیافت ترویجی میبایستی مورد توجه نویسنده قرار گیرد ارتقای سطح دانش ،مهارت و نگرش ذینفعان
است .الزم است اثربخشی یافته بر بهبود شرایط موجود ،در حد امکان بهصورت کمی معرفی شود تا ذینفعان را در بهکارگیری یافته در عرصه
تشویق و ترغیب کند.
تشکر و قدردانی
مؤلف میتواند به پروژه تحقیقاتی که مقاله در قالب آن تهیهشده و افرادی که به او کمک کردهاند در این قسمت اشاره کند.
پینوشتها
کلیه پینوشتها با شمارهای که در متن استفاده شده است از شماره  1قبل از مراجع شمارهگذاری شوند.
منابع
کلیه مراجع مورد استفاده از دیگر پژوهشگران ،باید در متن مقاله با اسم مؤلف و همکاران به زبان فارسی بیاید .منابع فارسی مانند :علیزاده و
همکاران ( ) 1333و منابع غیرفارسی مانند :آلن و همکاران و در آخر جمله بدین صورت ارجاع شود .)Allen et al., 2013( :فهرست منابع در
انتهای مقاله به ترتیب حروف الفبا آورده شود (مراجع فارسی به فارسی و مراجع غیر فارسی به انگلیسی) .از سوی دیگر الزم است کلیه مراجع
داخل متن با مراجع داخل فهرست منابع مطابقت داشته و یکسان باشد.
منابع مورد استفاده در پایان متن (قبل از چکیده انگلیسی) بهصورت پیوسته و به ترتیب منابع فارسی و انگلیسی ارائه شوند .منابع مورد استفاده
به ترتیب حرو ف الفبای نام خانوادگی نگارنده زیر هم آورده شود .چنانچه از یک نگارنده چندین منبع ذکر شود ،ترتیب درج آنها برحسب سال
انتشار ،از قدیم به جدید است .اگر از نگارنده چندین منبع همسال وجود داشته باشد ،با گذاشتن حروف  b ،aو  cپس از سال انتشار منابع از
یکدیگر متمایز شوند .چنانچه مقاالت منفرد و مشترک از یک نگارنده ارائه شوند ،نخست مقاالت منفرد و سپس مقالههای مشترک به ترتیب
حروف الفبای نام نگارندگان بعدی مرتب شوند .در مورد مرجعی که نویسنده آن مشخص نیست بهجای نام نگارنده از "بینام" برای منابع فارسی
و " "Anonymousبرای منابع التین استفاده شود .برای تنظیم منابع مطابق مثالهای زیر برای منابع فارسی و التین اقدام شود.
مقاله از مجله
علیزاده ،آ ،.موسوی ،ف و فیضی ،م .سال .عنوان مقاله .عنوان مجله .شماره مجله .شماره صفحات.
مقاله از کارگاه علمی
نجفی ،پ ،.موسوی ،ف .و فیضی ،م .سال .عنوان مقاله .عنوان مجموعه مقاالت .تعداد صفحات .ماه برگزاری .محل برگزاری.
مطلب از کتاب
علیزاده آ .سال .عنوان کتاب .شماره چاپ .عنوان فصل .ناشر .تعداد صفحات.
ه-هزینه های داوری و چاپ مقاالت:
 پس از بررسی اولیه مقاله و پیش از ارسال به داوری ،مبلغ یک میلیون ری ال (یکصد هزار تومان) و در صورت پذیرش مقاله توسط نظر داوراننیز مبلغ یک میلیون ریال (یکصد هزار تومان) دیگر به منظور تأمین بخشی از هزینه های انتشار ،از نویسندگان محترم دریافت خواهد شد.
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مقاله علمی -پژوهشی

برآورد نیاز آبی و ضریب گیاهی گیاه همیشهبهار در فضای سبز
زینب سجودی 1و فرهاد

میرزایی *2

چکیده
برای جلوگیری از آلودگی هوا و ایجاد محیطزیست مناسب نیاز به توسعه فضای سبز در داخل و حومه شهرها وجود دارد ،که این امر محل
مصرف جدیدی برای آب به وجود میآورد .بنابراین برآورد تبخیر-تعرق گیاهان فضای سبز شهری برای مدیریت مصرف آب امری ضروری
است .در این تحقیق ،ضریب گیاهی و نیاز آبی گیاه همیشهبهار با استفاده از روش  Wucolsو روش بیالن آب برای دوره ششماهه از فروردین
تا شهریور  9318در باغ گیاهشناسی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برآورد گردید .در این دوره متوسط ضریب گیاهی برای کل
دوره از روش بیالن آبی و روش  Wucolsبه ترتیب  0/38و  0/30به دست آمد .تبخیر-تعرق برآورد شده بهصورت میانگین مقدار  777میلیمتر
در روش بیالن آب و مقدار  707میلیمتر در روش  Wucolsدر کل دوره آزمایش برآورد شده است .در فضای سبز شهری شادابی ،سالمت و
جنبههای تزئینی گیاهان مهم است .با کاربرد روش  Wucolsبرای تعیین نیاز آبی میتوان با برآورد صحیح نیاز آبی گیاهان و اعمال عمق
مناسب آب آبیاری از بیشآبیاری و یا کمآبیاری جلوگیری کرد و رشد کافی گیاهان را تأمین نمود.

واژههای کلیدی:

بیالن آب ،محیطزیستWucols ،

مقدمه1

رقابت تنگاتنگی با سایر موارد مصرف آب مانند کشاورزی ،صمنعت

رشد سریع جمعیت جهان و متناسب با آن افزایش نیاز آبی اعمم

و شرب قرار میدهد .بنابراین آبی که برای فضای سمبز اختصماص

از مصارف شرب ،صنعت ،کشماورزی و توسمعه شمهری ،ضمرورت

داده میشود دارای ارزش زیادی است و باید با نهایت صرفهجمویی

برنامهریزی در جهت استفاده بهینه از آن را ایجاب میکند .تأثیرات

و بهصورت بهینه به مصمرف برسمد( .زهتابیمان .)9371 ،همدف از

سازنده فضاهای سبز بر کیفیمت زنمدگی در شمهرها در بسمیاری از

عملیات آبیاری ایجاد شرایط مسماعد رطموبتی بمرای گیماه اسمت.

مطالعات گزارش شده است ( .)Petralli et al., 2014برنامهریزی

آبیاری باید با تخمین درست از نیاز آبی گیاه اعمال شمود .یکمی از

صحیح مصرف آب در بخش فضای سبز بسیار حائز اهمیت اسمت.

راهکارهای عملی برای باال بردن رانمدمان مصمرف آب ،آگماهی از

احداث فضاهای سبز بهخصوص در مناطق خشک و نیمهخشک که

نیاز آبی گیاهان کشتشده است ( .)Tyagi et al., 2000نیاز آبمی

دارای مشکل کمآبی میباشند ،تخصیص آب بمه ایمن حموزه را در

گیاهان فضای سمبز کمامالا متفماوت از محصموالت زراعمی اسمت
( .)Costello et al., 2000بممرخالف محصمموالت کشمماورزی
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فضاهای سبز ترکیبی از گونمههمای مختلم گیماهی هسمتند کمه
هرکدام نیاز آبی متفماوتی دارنمد ( .)Wolf et al., 2008نیماز آبمی
گیاهان در مراحل مختل رشد متفاوت است و تحت تأثیر مستقیم
تبخیر-تعرق گیاه و تغییر در پوشش گیماهی و شمرایط آبوهموایی
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قرار دارد .یکی از فاکتورهای مهم برای مدیریت منمابع آب تعیمین

اغلب گیاهان فضای سبز از چمن کمتر است جمایگزینی چممن بما

تبخیر-تعرق گیاهمان اسمت .شمجاعی و همکماران بما اسمتفاده از

سایر گونههای گیاهی ازجمله گل بوتههمای زینتمی و درختچمههما

روشهای  Wucols2و  Limp3نیاز آبمی را بمرای گیاهمان فضمای

پیشنهاد گردید .نوری و همکاران در پمژوهش خمود بما عنموان آب

سبز برآورد کردند .در این تحقیمق تبخیمر-تعمرق سماالنه از روش

مورد نیاز برای گیاهان فضمای سمبز و مقایسمه سمه روش ،IPOS

 179 Wucolsمیلیمتر و از روش  9097 Limpمیلیمتمر بمرآورد

 PF9و  Wucolsبرآورد نیاز آبی گیاهان فضای سبز شمهر آدالیمد

شد .آنها نتیجه گرفتند که روش  Wucolsنیاز آبی را به میزان 1

استرالیا را موردبررسی قراردادند .بر اساس نتایج بهدستآمده از این

درصد کمتر از روش  PFتخمین زده اسمت .سمیمزو همکماران بما

تحقیق روشهای مناسب برای تخمین نیماز آبمی گیاهمان فضمای

توجه به گسترش فضاهای سبز شهری که بما گونمههمای مخمتلط

سبز ،روشهای  Wucolsسپس  PFو در آخر روش  Ipos1توصیه

کاشته میشوند ،راهکارهای ممدیریت آب را در بماغ گیماه شناسمی

گردید .شکراهلل زاده و همکاران ( )9311نیاز آبی گونههای گیماهی

ملبورن موردبررسمی قراردادنمد .آنمان بما پمایش رطوبمت خماو و

خرزهر ه و نارون را با روش  Wucolsبرآورد کردند و مشخص شد

شناسایی عمق توسمعه ریشمه ،بمه بررسمی ویژگمیهمای خماو و

که بیشترین مقدار نیاز آبی خرزهره  7/39میلیمتر در روز و نمارون

نفوذپذیری آب در خاو پرداختند .این گروه بما تخممین نیماز آبمی

 7/17میلیمتر در روز در ماه مرداد بوده است .درخشنده ( )9317در

گیاهان فضای سبز با روش  Wucolsتوانستند برنامهریزی مناسبی

تحقیقی نیاز آبی گونههای بنفشه

و جعفمری را بما روش Wucols

برای آبیاری فضاهای سبز که با کشتهای مختلط ایجاد میشموند

در کرج برآورد کرد .میزان تبخیر-تعرق برای این گیاهان به ترتیب

را ارائه کنند و راهکارهای سیستمهای آبیاری زیرسطحی ،بمه کمار

 991و  937میلیمتر در کمل دوره آزممایش بمرآورد گردیمد .روش

بردن مالچ و … بمرای ممدیریت مصمرف آب در فضماهای سمبز را

 Wucolsنیاز آبی گیاهان فضای سبز را با اسمتفاده از سمه فماکتور

توصیه کردند .نوری و همکاران روشهای مختل تخمین نیاز آبی

مربوط به نو گیاه ،تراکم گیاه و اقلیم منطقهای کمه گیماه کشمت

گیاهان فضای سبز ازجملمه روشهمای بمیالن آبمی و  Wucolsرا

شده است برآورد می کند .در ادامه به توضیح ایمن مموارد پرداختمه

موردبررسی قراردادند .آنان از این پژوهش نتیجه گرفتند کمه روش

شده است.

 Wucolsیک روش کاربردی است و میتواند برای برآورد نیاز آبی

هدف از این تحقیق تخمین تبخیمر-تعمرق گیماه فضمای سمبز

گیاهان فضای سبز استفاده شود .سجودی ( )9318با استفاده از دو

(همیشهبهار) و برآورد ضریب گیاهی

با اسمتفاده از روش Wucols

روش بیالن آبمی و  Wucolsتبخیمر-تعمرق چندگونمه از گیاهمان

و روش بیالن آب و بررسی مصرف بهینه آب در فضاهای سمبز بما

فضای سمبز را بمرآورد کمرد .نتمایج تحقیمق نشمان داد کمه روش

استفاده از نتایج این پژوهش

است .گل همیشمه بهمار Calendula

 Wucolsدارای دقت بیشتر است و در مصرف آب نیز صرفهجویی

متعلق به خانواده  Asteraseaeو قبیله  Calenduleaeاست .ایمن

میکند .سعیدینیما و همکماران ( )9317تبخیمر-تعمرق و ضمریب

قبیله شامل  8جنس است .یکی از جنسها  Calendulaاست که

گیاهی دو گونه بابونه و زیره سبز را با استفاده از الیسمیمتر بمرآورد

در شمال آفریقا ،شمال مدیترانه ،اروپای مرکزی ،شرق اروپا ،ترکیه

کردند .تبخیر-تعرق برای بابونمه  790/3و بمرای گیماه زیمره سمبز

و ایران است .همیشه بهار گیاهی علفی و یکساله است .این گیماه

 997/9میلیمتر بمه دسمت آممد .حقیقمی و همکماران ( )9310بمه

رشد و نمو سریعی دارد ،گلدهی آن از اوایل خردادماه شمرو و تما

بررسی بهبود روشهای آبیاری و جایگزین کمردن برخمی از انموا

فصل سرما ادامه دارد (امید بیگی .)9313 ،طبق فلور ایرانیکما ایمن

چمن با گیاهانی که نیاز آبی کمتری دارند جهمت کماهش مصمرف

جنس شامل  8گونه در جهان است که در ایران  7گونه آن وجمود

آب در فضاهای سبز شهری پرداختند .با توجه به اینکمه نیماز آبمی

دارد ( .)Nordensram, 1989این گیاه غالباا بهعنوان گیماه زینتمی

2

4

Water use classification of landscape species
Landscape irrigation management program

3

Plant factor method
Irrigated Public Open Space

5

برآورد نیاز آبی و ضریب گیاهی گیاه همیشهبهار در فضای سبز9 ...

در فضای سبز استفاده میشود اما گونههایی از آن یافت ممیشمود

ساحلی و جنوبی با رطوبت و میانگین دمای باال در ردی گیاهان با

که مصرف دارویی دارند (مرادی .)9381

نیاز آبی متوسط ( )Mطبقهبندیشمده اسمت .از میمان  9800گونمه
فضممای س مبز کممه بممرآورد ضممرایب روش  Wucolsبممرای آنهمما

مواد و روشها

انجامشده است 7 ،گونه بهعنموان نمونمه در جمدول  9آورده شمده

مشخصات منطقه پژوهش

است .در این جدول مناطق از ن ر آبوهموا بمه  7منطقمه تقسمیم

این پژوهش در محوطه و فضای سبز پردیس کشاورزی و منابع

میشوند .همچنین عالئم نیاز آبی در این جدول بهصورت  :Hنیماز

طبیعی دانشگاه تهران واقع در شمهر کمرج انجمام شمد .مختصمات

آبی باال :M ،متوسط :L ،کم :/ ،نامناسب برای منطقمه مموردن ر و

جغرافیائی شهر کرج عبارت است از طمول جغرافیمایی  19درجمه و

 :Vlبسیارکم طبقه بندی شده است .انوا گیاهان نیز به این صورت

صفر دقیقه و  30ثانیه شرقی و عرض جغرافیمایی  31درجمه و 98

نشانهگذاری شمدهانمد :T :درخمت :S ،بوتمه :V ،تماو :Gc ،گیماه

دقیقه و  91ثانیه شمالی .این شهر با ارتفا متوسمط  9217متمر از

پوششی :P ،چندساله :Bi ،دوساله (.)Costello, et al., 2000

سطح دریا ،در فاصله  98کیلومتری شمال غربی تهران واقمع شمده
است .شهر کمرج دارای آب وهموای خشمک و نیممهخشمک اسمت
(سبزی پرور و همکاران .)9310
قاعده ضریب فضای سبز ( )KLدر روش Wucols

دپارتمان منابع آب دانشگاه کالیفرنیما ( )2000بمرای بمرآورد آب

عامل تراکم ()Kd
عامل تراکم در رابطه ضریب فضای سبز با توجه بمه اختالفمات
در تراکم پوشش گیاهی در گیاهان فضای سمبز مورداسمتفاده قمرار
میگیرد .فضاهای سبز در مقایسه با یکدیگر دارای تمراکم پوشمش
گوناگونی هستند .بعضی از کشتهمای فضمای سمبز سمطح بمر

موردنیاز برای گیاهان فضای سبز ضمریبی بمه نمام ضمریب من مر

بیشتر دارند .افزایش تراکم و سطح بر معموالا به معنای افمزایش

( )KLمعرفی کرده است .ضریب فضای سبز از طریق سمه فماکتور

تبخیر-تعرق برای آن منطقه از کشت گیاهان فضمای سمبز اسمت.

به نامهای عامل ضریب گونه ،عامل ضریب تراکم و عامل ضریب

بهطور خالصه یک فضای سبز با الگوی کشت متراکم آب بیشتری

خرد اقلیم محاسبه میشود .رابطه  9نحوه محاسبه ایمن ضمریب را

از یک فضای سبز غیر متراکم مصمرف ممیکنمد .دامنمهی عاممل

نشان میدهد.)Costello, et al., 2000( .

تراکم در حد  0/1تما  9/3اسمت و ایمن دامنمه طبمق جمدول  2در

عامل گونه ()Ks

سهطبقه گروهبندی میشود (.)Castello, et al., 2000

عامل گونه برای اعمال اختالف نیاز آبی در گونههمای مختلم

عامل خرد اقلیم ()Kmc

گیاهی استفاده ممی شمود .بمرخالف محصموالت زراعمی و بماغی،

خرد اقلیمها در هر فضای سبزی وجود دارند و در برآورد مصرف

فضاهای سبز عمدتاا از گونههای مختل گیاهی و نمه صمرفاا یمک

آب گیاه باید موردتوجه قرار گیرند .ممکن است در یک فضای سبز

نو گیاه تشکیل شدهاند .معموالا مجموعههای فضمای سمبز دارای

قسمتی از گیاهمان در سمایه و قسممتی در آفتماب ،قسممتی دارای

گونههای متفاوت می باشند که در داخل یک منطقمه و بمهصمورت

رطوبت هوای زیاد و گیاهانی در قسمتهمای بمادگیر باشمند .ایمن

مشترو آبیاری می شوند .این گونههای مختل هرکدام دارای نیاز

تنو در خرد اقلیم روی نیاز آبی گیاهان تأثیرگذار است .عامل خرد

آبی متفاوتی هستند .حدود ضریب گونه از  0/9تا  0/1متغیر است و

اقلیم از  0/1تما  9/9متغیمر بموده و طبمق جمدول  3در سمهطبقمه

بهصمورت جمدول  9طبقمهبنمدی ممیشمود .بمر اسماس مطالعمات

گروهبندی میشود ( .)Costello, et al., 2000مناطقی که بیشمتر

انجامشده برای  9800گونه گیاهی عرصههای طبیعمی در آمریکما،

طول روز در معمرض تمابش نمور خورشمید و همچنمین وزش بماد

گونه همیشهبهار برای انوا مناطق ساحلی و شمالی بما آبوهموای

میباشند در طبقه خرد اقلیم باال قرار ممیگیرنمد .منماطقی کمه در

معتدل و مرطوب ،مناطق مرکمزی بما آبوهموای معتمدل ،منماطق

سایهانداز گیاهان هستند و یا دارای رطوبت بیشتری هستند درطبقه
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خرد اقلیم پایین قرار میگیرند .در این تحقیق با توجمه بمه مموارد

در این رابطه  KLضریب گیاهی گیاهان فضای سبز ET0 ،تبخیر-

گفتهشده دو خرد اقلیم با حمروف  Aو  Bمشمخصشمدهانمد .خمرد

تعرق مرجع و  ETLتبخیر-تعرق گیاهان فضای سبز است.

اقلیم  Aدارای ضریب خرد اقلیم باال و خرد اقلیم  Bدارای ضمریب
اندازه گیری نیاز آبی گونه های مورد آزماایش باا روش

خرد اقلیم پایین است.
Kl = KS × Kd × Kmc

()9

برای محاسبهی آب موردنیاز گیاهان فضای سبز از روش بیالن
آب باید آب کافی برای رشد مناسمب و حفمش شمادابی و سمالمت

میکرو الیسیمترهای زهکشدار
در این تحقیق از  2عمدد میکمرو الیسمیمتر زهکمشدار جهمت
کشت نمونهها در دو محل جداگانه (خرد اقلمیمهما) اسمتفاده شمد.
الیسیمترها از جنس پالستیک پروپیلن و به رنگ سفید ،به جهمت
عدم جذب نور انتخاب شدند .سطح مقطع الیسیمترها دارای طمول
و عرض  30سانتیمتر و ارتفا آنها  70سانتیمتر انتخاب شد .در
وسط هر میکروالیسیمتر یک زهکش (لولمه) جهمت تخلیمه زه آب
متصل گردید .در انتها هر زهکش به یک ظرف به حجم یک لیتمر
جهممت بررس می می مزان زهآب تخلیممهشممده متصممل گردی مد .جهممت
جلوگیری از ورود احتمالی ذرات ریز خاو به داخل ظمروف ذخیمره
زهآب ،از بافت ژئوتکستایل استفاده شد .میکروالیسیمترها با نصمب
بر روی پایههایی تا ارتفا  20سانتیمتر از سطح زممین بماال آورده
شدند .ظروف ذخیره زهآب در عمق  91سانتیمتری سطح خاو در
ترانشه حفرشده ،قرار داده شدند.

گیاهان که هدف توسعه و نگهداری فضاهای سبز اسمت در اختیمار
گیاهان قرار گیرد .آبیاری گیاهان کشت شده در الیسیمترها در این
پژوهش بهصورت مداوم در کل دوره آزمایشی و بهصمورت دو روز
یکبار انجام پذیرفت .دور آبیاری با

توجه به رطوبت در نقطمه FC

تعیین شد .برای تعیین نقطه  FCو  PWPخاو از دستگاه صمفحه
فشاری استفادهشده اسمت .مقمدار حجمم آب اسمتفادهشمده در همر
آبیماری بسمته بممه زممان آزممایش متفمماوت و بمین  800تما 9100
میلیلیتر در هر آبیاری متغیر بود .این میزان با توجه به رطوبمت در
نقطه ظرفیمت زراعمی و پژمردگمی ،عممق ریشمه و سمطح مقطمع
الیسیمتر تعیین شد .در طول دوره آزمایشی و بهصورت بمازههمای
ده روزه ،قبل از انجام آبیاری ،نمونمهگیمری از خماو الیسمیمترها
انجام شد و بهمن ور تعیین رطوبمت خماو بمه آزمایشمگاه آبیماری
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی انتقال داده شد .اندازهگیری مقدار
رطوبت خاو به روش وزنی بوده است .بافت خماو نیمز بما روش
هیدرومتری کلی لوم به دست آمد .رابطمه  3معادلمه بمیالن آب در

گونه گیاهی مورد آزمایش
در این تحقیق گونه گیاهی همیشهبهار با نام ( Calendula

 )officinalisمورد آزمایش قرار گرفت.

میکروالیسیمتر زهکشدار را نشان میدهد.
()3

برآورد تبخیر-تعرق گیاهان فضای سبز با استفاده از
روش Wucols

تفاوت اصلی رابطهی برآورد نیاز آبمی گیاهمان فضمای سمبز بما
گیاهان زراعی و باغی در استفاده از پارامتر ضمریب گیماهی اسمت.
رابطه  2محاسبه تبخیر-تعرق گیاهان فضای سبز را نشان میدهد.
(.)Costello, et al., 2000
()2

بیالن آب

ETc= P + I – D ± Δsw

که در آن  ETCتبخیر-تعرق گیاه (میلیمتر) P ،مقدار بارنمدگی
(میلیمتمر) I ،مقمدار آبیماری (میلمیمتمر) D ،مقمدار آب زهکشمی
(میلیمتر) و  Δswتغییرات رطوبت ذخیرهای خاو هستند.

نتایج و بحث
تبخیر-تعرق مرجع ()ET0

ETL = KL × ET0

برآورد نیاز آبی و ضریب گیاهی گیاه همیشهبهار در فضای سبز5 ...

تبخیر-تعرق مرجع با اسمتفاده از دادههمای روزانمه هواشناسمی

جدول  3با توجه به خرد اقلیم ضریب مناسب که در بخمش عاممل

(میانگین دمای حداکثر ،میمانگین دممای حمداقل ،درصمد رطوبمت

خرد اقلیم توضیح داده شد انتخاب میشود ،و از جمدول  2ضمریب

نسبی ،میانگین ساعات آفتابی و میانگین سمرعت بماد) و بما روش

تراکم که بستگی به میمزان رشمد و تمراکم گیماه دارد و در بخمش

فائو -پنمن -مانتیث با استفاده از نرمافزار  Cropwatمحاسبه شمد

عامل تراکم توضیح دادهشده است انتخاب میشود .حاصملضمرب

و منحنی آن در شکل  9رسم شده اسمت .بمرای محاسمبه  ET0از

این سه فاکتور در هر دهه ضریب گیاهی را در آن دهمه مشمخص

داده های روزانه ایستگاه هواشناسی دانشمکده کشماورزی دانشمگاه

میکند.

تهران استفاده شد.
جدول  -1مقادیر ضریب گونه Ks

حدود Ks

)میلیمتر( ET 0

نیاز آبی
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد

≥ 0/9
0/9 -0/3
0/9 -0/7
0/7 -0/1

جدول  -2مقادیر ضریب تراکم Kd

میزان تراکم

حدود Kd

پایین
متوسط
زیاد

0/1 -0/1
9
9/9 -9/3

شکل  -1منحنی تبخیر-تعرق مرجع ()ETo

تعیین ضرایب گیاهی KL

ضممریب گیمماهی گیاهممان فضممای سممبز از روش  Wucolsو بمما
جدول  -3عامل خرد اقلیم ()Kmc

اسمتفاده از رابطمه  9محاسمبه گردیمد (.)Costello et al, 2000
بیشترین مقدار ضریب گیاهی مربوط به دهه سموم تیرمماه و دهمه

طبقهبندی

حدود Kmc

پایین

0/1 -0/1

متوسط

9

زیاد

9/9 -9/9

اول مرداد معادل  0/9در خرد اقلیم  Aو کمترین مقدار مربموط بمه
دهه اول فروردین در خرد اقلیم  Bو معادل  0/98است .از ابتمدای
دوره دادهبرداری تا دهه سوم تیرماه ضریب گیاهی دارای یکرونمد
صعودی و از دهه سوم تیرماه تما پایمان آزممایش دارای یمکرونمد
نزولی است که این رونمد صمعودی و نزولمی بمه دلیمل کماهش و

جدول  -4برآورد ضرایب گیاهی با روش Wucols

نو

نام متداول

افزایش رشد و تبخیر-تعرق گیاهان بما توجمه بمه شمرایط اقلیممی
است .در محاسبه ضریب گیاهی فضای سمبز عاممل خمرد اقلمیم و

SCG

گونه ثابت هستند و عامل تراکم تغییر میکند .ضریب گیاهی در دو

T
S

خرد اقلمیم در جمدولهمای  1و  7آورده شمده اسمت .از جمدول 9

S

مشخص میشود که گیاه در چه طبقهای از نیاز آبی قرار دارد .بعمد

P

از آن با مراجعه به جدول  9ضریب گونه مناسب انتخاب میشود .از

P

زرشک زینتی
افرای سیاه
یاس زرد
شمشاد
میخک
همیشهبهار

منطقه اقلیمی
4
3
2

5

6

L

L

L

L

L

M

M

M

M

M

/

/

L

L

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

1
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برآورد تبخیر-تعرق  ETLبا روش Wucols

برآورد تبخیر-تعرق با استفاده از روش بیالن آب

طبق توضیحات ارائه شده بما اسمتفاده از مقمادیر تبخیمر-تعمرق

نتایج حاصل از برآورد تبخیر-تعرق بما اسمتفاده از روش بمیالن

مرجع و ضرایب فضای سبز بهدسمتآممده ،مقمادیر تبخیمر-تعمرق

آب نشان داد که بیشترین مقدار تبخیر-تعرق برآورد شمده بما ایمن

فضای سبز برآورد شدند .بیشترین میزان تبخیر-تعرق  70میلیمتر

روش در خرد اقلیم  Aو در دهه سوم تیرماه به میزان  73میلیمتمر

در دهه سوم تیر و کمترین میمزان آن  93میلمیمتمر در دهمه اول

بوده است؛ و کمترین مقمدار تبخیمر-تعمرق مربموط بمه دهمه اول

فروردین است .در شکلهای  2و  3نمودار تبخیمر-تعمرق گیاهمان

فروردینماه در خرد اقلیم  Bبمه میمزان  20میلمیمتمر اسمت .کمل

فضممای سممبز بمما اسممتفاده از روش  Wucolsو روش بممیالن آب

تبخیر-تعرق ششماهه موردبررسی به ترتیب در خرد

اقلیمهای A

مشاهده میشود .بهطورکلی ضریب گیاهی و تبخیر-تعمرق بمرآورد

و  Bمعادل  831/7و  797/1میلیمتر به دسمت آممد .در شمکل 9

شده در خرد اقلیم  Aکه در معرض تابش نور خورشید و وزش بماد

تبخیممر-تعممرق از دو روش بممیالن آب و  Wucolsبمماهم مقایسممه

قرار دارد و در طبقه دارای ضرایب خمرد اقلمیم بماال اسمت مقمادیر

شدهاند و ضریب تبیین

 0/17به دست آمد.

بیشتری دارند.

شکل  -4بررسی تبخیر  -تعرق گیاه همیشهبهار از روشهای
 Wucolsو بیالن آب (واحدها میلیمتر هستند)
شکل  -2منحنی تبخیر  -تعرق گیاه همیشهبهار از روشهای
 Wucolsو بیالن آب در خرد اقلیم B

برآورد ضریب گیاهی با استفاده از روش بیالن آب
جهت برآورد ضریب گیماهی بما اسمتفاده از روش بمیالن آب از
رابطه  ETc=Kc×ET0استفاده شد .در روش بمیالن آب بیشمترین
مقدار ضریب گیاهی مربوط به دهه سموم تیرمماه معمادل  0/98در
خرداقلیم  Aو کمتمرین مقمدار مربموط بمه دهمه اول فمروردین در
خرداقلیم  Bو معادل  0/27است.

نتیجهگیری
بما توجمه بمه نتمایج ایمن پمژوهش روش  Wucolsیمک روش
مناسب جهت برآورد نیاز آبمی گیاهمان فضمای سمبز اسمت( .روش
شکل  -3منحنی تبخیر  -تعرق گیاه همیشهبهار از روشهای

 Wucolsتبخیر-تعرق گیاهان در فضای سبز را برآورد ممیکنمد).

 Wucolsو بیالن آب در خرد اقلیم A

این روش نیاز آبی را به نحوی تخمین میزند که گیاهمان فضمای
سبز شادابی خود را حفش کرده و دچار تنش آبی نشوند و در مصرف

برآورد نیاز آبی و ضریب گیاهی گیاه همیشهبهار در فضای سبز7 ...

آب صرفه جویی میشود .سجودی و همکاران ( )9318نیاز آبی سه

میزان  29درصمد کمتمر از روش بمیالن آب بمرآورد کمرده اسمت.

گیاه سرو ،زرشک زینتی و مَرغ را با استفاده از دو روش بیالن آبی

ازآنجمماییکممه در فضممای سممبز شممهری تنهمما شممادابی ،سممالمت و

و  Wucolsبرآورد کردنمد .نتمایج نشمان داد کمه روش بمیالن آب

جنبههای تزئینی گیاهان مهم است با کاربرد روش  Wucolsبرای

مقدار تبخیر-تعرق را بیشتر برآورد میکند .در این تحقیق تبخیمر-

تعیین نیاز آبی که با آن یک نو کمآبیاری انجام میشود میتموان

تعرق در روش بیالن آب  782میلیمتر و در روش 727 Wucols

در کاهش مصرف آب صرفهجمویی بمه عممل آورد و درعمینحمال

میلیمتر در کل دوره آزمایش برآورد شد .در تحقیق دیگری توسط

نگران آسیب جدی به گیاهان فضای سبز نبود.

پرهامی پویا و حسنلی ( )9313بما روشهمای  Wucolsو  PFنیماز
آبی گیاهان فضای سبز در بخشی از باغ ارم شیراز بمرآورد گردیمد.
نتممایج تحقیممق نشممان داد مقممدار سمماالنه تبخیممر-تعممرق بمما روش
 717 Wucolsمیلیمتر و با روش  781 Pfمیلیمتمر بمرآورد شمد.
شکراهلل زاده و همکاران ( )9311بمه تعیمین نیماز آبمی گونمههمای
گیاهی شامل سروناز و چنار با روش  Wucolsدر شیراز پرداختنمد.
نتایج تحقیق نشان داد که میانگین کمترین نیاز آبی سمروناز 9/19
میلیمتر در روز و درخت چنار با میانگین  9/18میلیمتمر در روز در
بهمنماه و بیشترین نیاز آبی سروناز با میانگین  1/79میلمیمتمر در
روز و چنار با میانگین  1/10میلیمتر در روز مربموط بمه مردادمماه
است .از نتایج این پژوهش و مقایسه آن با مقدار آبی که درگذشمته
آبیاری فضای سبز شهر شیراز انجامشده است ،مشمخص شمد کمه
مقدار آب مصرفی زیاد بوده و در آینده بایمد بمر اسماس محاسمبات
 Wucolsدر ممماههممای مختل م سممال مقممدار معینممی آب جهممت
گونههای تککاشت و یا گونههمایی کمه گروهمی کشمتشمدهانمد
بهصورت جداگانه استفاده شود .تحقیقات پرهامیپویا ( )9312برای
برآورد ضریب گیاهی و نیاز آبی گیاهان فضای سمبز بما اسمتفاده از
روشهای بیالن آبی Wucols ،و  Iposبه مدت یک سال در بماغ
ارم شیراز انجام شد نتمایج نشمان داد کمه روش بمیالن آب مقمدار
ساالنه تبخیر-تعرق و همچنین ضریب گیاهی بیشمتری را بمرآورد
کرده است.
نتایج تبخیر-تعرق برآورد شده برای گیاه همیشمه بهمار در ایمن
مطالعه بهصورت میانگین مقدار  777میلیمتر در روش بیالن آب و
مقدار  707میلمیمتمر در روش  Wucolsرا در کمل دوره آزممایش
نشان میدهد .بیشترین مقمدار تبخیمر-تعمرق بمه میمزان  73و 70
میلیمتر به ترتیب از روش بیالن آب و روش  Wucolsاسمت کمه
متعلق به خرد اقلیم  Aاست .روش  Wucolsتبخیمر-تعمرق را بمه

جدول  -5ضریب گیاهی گیاه همیشهبهار از روش
 Wucolsدر خرد اقلیمهای  Aو B

ضریب گیاهی
A: 0/29
B: 0/98
A: 0/23
B: 0/91
A: 0/21
B: 0/2
A: 0/27
B: 0/22
A: 0/28
B: 0/29
A: 0/3
B: 0/27
A: 0/3
B: 0/27
A: 0/32
B: 0/21
A: 0/39
B: 0/3
A: 0/37
B: 0/32
A: 0/38
B: 0/39
A: 0/9
B: 0/31
A: 0/9
B: 0/31
A: 0/37
B: 0/33
A: 0/37
B: 0/39
A: 0/39
B: 0/28
A: 0/32
B: 0/21
A: 0/21
B: 0/2

زمان
دهه اول فروردین
دهه دوم فروردین
دهه سوم فروردین
دهه اول اردیبهشت
دهه دوم اردیبهشت
دهه سوم اردیبهشت
دهه اول خرداد
دهه دوم خرداد
دهه سوم خرداد
دهه اول تیر
دهه دوم تیر
دهه سوم تیر
دهه اول مرداد
دهه دوم مرداد
دهه سوم مرداد
دهه اول شهریور
دهه دوم شهریور
دهه سوم شهریور
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جدول  -6ضریب گیاهی گیاه همیشهبهار از روش بیالن آب
در خرد اقلیمهای  Aو B

ضریب گیاهی
A: 0/32
B: 0/27
A: 0/33
B:0/27
A: 0/31
B:0/21
A: 0/38
B:0/39
A: 0/31
B:0/33
A: 0/9
B:0/31
A: 0/9
B:0/31
A:0/99
B:0/37
A: 0/92
B:0/37
A: 0/99
B:0/38
A: 0/97
B:0/38
A: 0/98
B:0/92
A: 0/98
B:0/92
A: 0/97
B:0/31
A: 0/93
B:0/38
A:0/92
B:0/31
A: 0/9
B:0/32
A: 0/37
B:0/21

زمان
دهه اول فروردین
دهه دوم فروردین
دهه سوم فروردین
دهه اول اردیبهشت
دهه دوم اردیبهشت
دهه سوم اردیبهشت
دهه اول خرداد
دهه دوم خرداد
دهه سوم خرداد

مراجع
امید بیگی ،ر .9313 .تولید و فرآوری گیاهان دارویی .فصل .8
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Estimation of Water Requirement and Plant Coefficient of Calendula
Officinalis in Landscape
Z. Sojoodi1 and F. Mirzaei*2

Abstract
There is a strong need to develop Landscape in and around cities to prevent air pollution and create a suitable
environment. This will create a new place of consumption for water. Therefore, it is necessary to estimate the
evapotranspiration of urban Landscape plants to manage water use. In this study, vegetative coefficient and water
requirement of Calendula officinalis plant were estimated using Wucols method and water balance method for the
period of six months from 21 March 2019 to 22 September 2019 in the Botanical Garden of Campus of Agriculture
and Natural Resources, University of Tehran. In this period, the average coefficient of vegetation for the whole
period was 0.38 and 0.3, respectively, by the water balance method and the Wucols method. Evapotranspiration was
estimated as an average of 776 mm in the water balance method and 607 mm in the Wucols method throughout the
experiment. In the urban Landscape the vitality, health and decorative aspects of plants are important .
By using the Wucols method to determine the water requirement, it is possible to prevent over-irrigation or underirrigation by correctly estimating the water requirement of the plants and applying the appropriate depth of irrigation
water. And provided sufficient plants growth.

Keywords: Landscape, Water balance, Wucols
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شبیهسازی عملکرد و کارایي مصرف آب چغندرقند برای دورهای مختلف آبیاری
حسن سیاحی ،1اصالن اگدرنژاد *2و نیازعلی ابراهیمی

*

پاک3

چکیده
با توجه به اهمیت چغندرقند در صنایع غذایی کشور ،الزم است واکنش این گیاه زراعی نسبت به مقادیر مختلف آب آبیاری بررسی شود .با
توجه به وقتگیر بودن و هزینهبر بودن انجام آزمایشهای مختلف مزرعهای ،بهتر است یک مدل گیاهی مناسب بدین منظور انتخاب شود .برای
دستیابی به این هدف ،مدلهای  AquaCropو  CropSystدر شبیه سازی عملکرد و کارایی مصرف آب چغندرقند تحت تیمارهای مختلف
آبیاری مورد ارزیابی قرار گرفتند .بدین منظور دادههای برداشت شده از ایستگاه تحقیقاتی فیض آباد قزوین برای چهار دور آبیاری مختلف (،I1:6
 I3: 12،I2: 9و  I4: 15روز) مورد استفاده قرار گرفت .نتایج نشان داد دقت مدل  AquaCropبهتر از  CropSystبود .مدل  AquaCropبه
طور متوسط در برآورد عملکرد خطایی برابر با  1/7تن در هکتار و مدل  CropSystخطایی برابر با  4/2تن در هکتار داشتند .نتایج برای پارامتر
کارایی مصرف آب برتری مدل  AquaCropبر  CropSystرا نشان داد .کارایی هر دو مدل برای تعیین عملکرد و کارایی مصرف آب قابل قبول
بود .خطای مدل  AquaCropدر تعیین کارایی مصرف آب برابر با  0/21کیلوگرم بر متر مکعب و خطای  CropSystبرابر با  0/5کیلوگرم بر
مترمکعب بود .مقایسه آماره  R2بین مقادیر عملکرد و کارایی مصرف به دست آمده توسط دو مدل مورد نظر نشان داد که نتایج مدل
 AquaCropهمبستگی بیشتری با مقادیر مشاهداتی داشت .براساس کلیه نتایج ،استفاده از مدل  AquaCropبرای شبیهسازی عملکرد
چغندرقند پیشنهاد میشود.
واژه های کلیدی :کمآبیاری ،مدل آب-محور ،مدل تابش-محور ،مدلسازی گیاهی
مقدمه1
چغندرقند یکی از گیاهان زراعی با ارزش است که سهم زیادی

بسیاری از مزارع تحات کشات چغندرقناد اسات (ابراهیمایپاا،،
 .)1339باه دییال کااهش آب در دساترس (

Ahmadee et al.,

در صنایع غذایی دارد .با این وجود عملکرد این گیااه در کشاور ماا

) ،2014; Albaji et al., 2016این وضاعیت در ساالهاای آتای

پایینتر از متوسط جهانی اسات و دییال آن کمباود آب آبیااری در

تشدید خواهد شد ( .)Albaji et al., 2015باه هماین دییال نیااز

 1دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی ،گروه علوم و مهندسای آب،
واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران.
 2استادیار ،گروه علوم و مهندسی آب ،واحاد اهاواز ،دانشاگاه آزاد اساالمی،
اهواز ،ایران (* نویسنده مسئول) Email: a_eigder@ymail.com :
 3دانشیار ،بخش آبیاری و فیزیاک خاا ،،موسساه تحقیقاا خاا ،و آب،
سازمان تحقیقا  ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج ،ایران
* مقایه مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آبیااری و زهکشای -
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز
تاریخ دریافت99/1/3 :
تاریخ پذیرش99/3/6 :
DOR: 20.1001.1.24764531.1399.7.1.2.9

است روشهاای مختلاف کامآبیااری در شارایط مختلاف زراعای
آزمایش شاود .تغییار دور آبیااری از جملاه رایاجتارین روشهاای
کم آبیاری محسوب می شود که در بین کشاورزان بسیار رایج است.
گرچه کامآبیااری ارار منفای بار عملکارد ایان گیااه زراعای دارد
()Ebrahimipak et al., 2006؛ یایکن در برخای مواقاع سابب
افزایش کارایی مصرف آب می شود .این موضوع با در نظر گارفتن
مقدار آب آبیاری در کشاورزی قابل مالحظه است (Blum, 2009؛
Farre & Faci, 2009؛ .)Geerts & Raes, 2009
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برای انجام آزمایشهای متعدد جهت تعیین مقدار مناساب دور

بهرهوری آب گندم عملکارد داناهی شابیهساازی شاده ساازگاری

آبیاری در سطح مزارع چغندرقند در کشور ،نیاز است آزمایشهاای

مطلوبی با مقادیر واقعی داشته به طوری که ریشه میانگین مربعا

متعدد انجام شود .اجرای این پاایلو هاا بسایار هزیناهبار باوده و

خطا در طول سه فصال رشاد معاادل  0/34 ،0/33 ،0/41تان در

مستلزم صرف وقت بسیاری است .از طرفی در زمان رابت نمیتوان

هکتار به دست آمد (محسنی و همکاران.)1333 ،

سناریوهای مختلف دور آبیاری را در شرایط مختلف زراعی بررسای

مدل  AquaCropیکای از مادلهاای آب-محاور اسات کاه

کرد .برای رفع این مشکال  ،مدلهای گیاهی مختلفی ارائه شاده

توسط سازمان خوار و بار کشاورزی (فائو) توسعه داده شاده اسات.

است که قابلیت شبیه سازی واکنش گیاهان مختلف زراعی را دارند

با توجه به قابلیتهای این مدل از جمله دقت بااال و کااربر پساند

(Boogaard et al., 1986؛  .)Geerts et al., 2009این مدلهاا

بودن آن ،تاکنون توساط بسایاری از محققاان بارای مادلساازی

از دهه شصت میالدی ارائه شادند ( )Alishiri et al., 2014و باه

عملکرد و کارایی مصرف آب گیاهان زراعای اساتفاده شاده اسات

مرور مورد توجه محققان قرار گرفتند .گرچه مدلهای اوییه قابلیت

( .)Geert et al., 2009از این مدل برای ارزیابی عملکرد گیاهاان

کمتری نسبت به مدلهای فعلی داشتند؛ ییکن در حال حاضر ایان

زراعای رر ( ،)Heng et al., 2009پنباه (

مدلها تواناییهای قابل مالحظهای دارند.

 ،)2009آفتابگردان ( )Todorovic et al., 2009و کینوآ ( Geerts

Farahani et al.,

مدل  CropSystیکی از مدلهای گیااهی اسات کاه توساط

 )et al., 2009اشاره کرد .نتاایج کلیاه ایان تحقیقاا نشاان داده

بسیاری از محققان مورد استفاده قرار گرفته اسات .ایان مادل باه

است که کارایی مدل  AquaCropبرای شبیهسازی گیاهان زراعی

عنوان یکی از مدلهای تابش محور مطرح در شبیهسازی گیاهاان

مورد اشاره قابل قبول بوده است .تحقیقا محدودی نیز با استفاده

زراعی است کاه توساط اساتوکل و نلساون ارائاه گردیاده اسات

از این مدل گیاهی برای شبیهسازی چغندرقند انجام شده است کاه

( .)Stockle & Nelson, 1996مدل  CropSystبرای شبیهسازی

از جملااه آنهااای ماایتااوان بااه گاازارش اسااتریتویر و همکاااران

کشااورزی مانناد گنادم ( Moriondo et al.,

( )Stricevic et al., 2011اشاره کرد .این محققان دقت این مدل

 )2007و یونجه ( )Confalonieri et al., 2009مورد استفاده قرار

را برای شبیه سازی عملکرد این محصاول قابال قباول دانساتند و

گرفته است و دقت و کارایی آن گزارش شده اساتPala et al., .

حتی با شابیه ساازی واکانش ایان محصاول باه مقاادیر باارش و

( )1996در تحقیقی جهت تشخیص کارایی مادل  ،CropSystباه

شبیه سازی عملکرد آن تحت سناریوی دیم نشان دادند کاه بارای

شبیهساازی عملکارد گنادم تحات شارایط مختلاف تا مین آب و

تویید این محصول حتی می تاوان آبیااری را در شامال صربساتان

نیتروژن پرداختند و نشان دادند که ایان مادل دقات خاوبی بارای

حذف کرد .در تحقیقی دیگر ،مایاک و همکااران (

شبیهسازی عملکرد گنادم داشات .در تحقیقای دیگار کاه توساط

 )2017از مدل  AquaCropبرای شبیهسازی عملکارد چغندرقناد

س اینگ و همکاااران ( )Singh et al.,1999باارای شاابیهسااازی

تحت سناریوهای مختلف آبیااری و اساتفاده از ماایر در پاکساتان

عملکرد گیاه گندم با استفاده از مدل  CropSystانجام شاد ،دقات

استفاده کردند و گزارش کردند کاه ایان مادل در شارایط آبیااری

باال و کارایی مناسب این مدل ت یید شد .در تحقیقا انجاام شاده

کامل و کمآبیاری مالیم دقت قابل قبویی داشت.

برخای محصاوال

Malik et al.,

در منطقه کرخه توسط نظریفر و مومنی ( )1390برای پهنهبنادی

مطایعااا متعااددی روی دو ماادل گیاااهی  AquaCropو

بهاارهوری مصاارف آب گناادم بااا اسااتفاده از ماادل رشااد گیاااهی

 CropSystانجام شده است ویی مقایسه آنها در شرایط مختلاف

 CropSystدر دورههای آبی متفاو  ،عملکارد داناه شابیهساازی

دور آبیاری گیاه چغندرقناد تااکنون انجاام نشاده اسات؛ بناابراین،

شده سازگاری مطلوبی با مقادیر واقعی داشته به طوری کاه ریشاه

تحقیق حاضر به منظور دستیابی به این هدف انجام شد.

میانگین مربعا خطای آن  0/039کیلوگرم در هکتار به دست آمد.
در تحقیقی دیگر برای شبیهسازی ارر آب و نیتروژن بر عملکارد و

شبیهسازی عملکرد و کارایی مصرف آب چغندرقند 19 ...

مواد و روشها

کیلوگرم در هکتار سویفا پتاسیم 345 ،کیلوگرم در هکتاار ساوپر

جهت انجام این پژوهش از دادههای برداشت شاده ساه ساایه

فسفا تریپل قبل از کاشت مورد استفاده قارار گرفات .همیناین

( Y1سااال اول؛  :Y2سااال دوم و  :Y3سااال سااوم) در ایسااتگاه

 155کیلوگرم در هکتار از خاایص بارای ایان آزماایش در نظار

تحقیقاتی فیض آبااد قازوین واقاع در عارر جغرافیاایی ‘36ᶱ 3

گرفت شد که نیمی از آن هنگام کاشت و مقدار باقیمانده در زماان

شمایی و طول جغرافیاایی ‘ 50ᶱ 5شارقی و ارتفااع  1240متار از

شش تا هشت برگی شدن و بعد از تنک مردن مورد اساتفاده قارار

سطح دریا استفاده شد (ابراهیمایپاا ،و مستشااری 1391 ،ایاف؛

گرفات .براسااس دور آبیااری مرساوم بارای مازارع چغندرقناد در

ابراهیمیپا ،و تافته .)1396 ،در این پژوهش ،آمادهسازی زماین و

قزوین ،چهار دور آبیاری  12 :I3،9 :I2 ،6:I1و  15 :I4روز در ایان

نمونااهباارداری از خااا ،مزرعااه جهاات انجااام آزمااایش خااا ،در

آزمایش در نظر گرفته شد (ابراهیمیپا ،و مستشااری 1391 ،ب).

اردیبهشت ماه هر سال انجام شد .بدین منظور نموناه خاا ،از دو

میزان آب آبیاری با سانجش رطوبات در نقاار ظرفیات زراعای و

عمق  0-30و  30-60سانتیمتر برداشت شد .نموناههاای منتقال

پژمردگی دائم تعیین شد (رابطه .)1

شده به آزمایشگاه بعد از خشک کاردن و خارد کاردن از ایاک دو

n

()1

میلی متری عبور داده شد و سپس توزیع اندازه ررا باا اساتفاده از

dn   (FC  ai )  D  b
i 1

روش هیدرومتری ،جرم مخصوص ظاهری با استفاده از رینگهای

که در این رابطاه dn ،مقادار آب ماورد نیااز گیااه بار حساب

فلزی به قطر شش و ارتفاع چهاار ساانتیمتار و جارم مخصاوص

میلیمتر FC ،ظرفیت زراعای مزرعاه بار حساب درصاد وزنایa ،

حقیقی با استفاده از پیکنومتر انجام شد (ابراهیمیپا ،و مستشاری،

رطوبت قبل از آبیاری بر حسب درصد وزنی D ،عمق الیه خا ،بر

 1391ایااف) .باارای تعیااین آب قاباال اسااتفاده ،رطوباات ظرفیاات

حسب میلیمتر b ،جرم مخصوص ظاهری خا ،بر حساب گارم

مزرعه ای و نقطه پژمردگی دائم به ترتیب در مکش  0/3و  15باار

بر سانتیمتر مکعب و  nتعداد الیههای خا ،است (ابراهیمیپاا،

توسط دستگاه صفحه فشاری اندازه گیری گردید .هدایت ایکتریکی

و مستشاری 1391 ،ایف) .پس از محاسابه  ،dnمیازان آب آبیااری

خا ،در عصاره گل اشباع به وسیله دستگاه هدایتسنج ایکتریکای

توسط کنتور با دقت باال اندازهگیری شد .با توجه به مسادود باودن

و  pHدر حایت گل اشباع توسط دستگاه  pHمتر اندازهگیری شاد.

انتهای هر کر  ،آب ماورد نیااز کار آزمایشای باه وسایله یویاه

نتایج آناییز خا ،در جدول ( )1نشان داده شده اسات .کار هاای

پلیاتیلن در ابتدای هر کر بین ردیفهای کاشت تقسیم شد تا به

زراعی مورد آزمایش در ابعاد  10متر مرباع ( )2/5×4تهیاه گردیاد.

طور یکنواخت در اختیار گیاه قرار گیرد (ابراهیمیپا ،و همکااران،

سپس بذر چغندرقند با تراکم  95هزار بوته در هکتار در عمق  5تاا

.)1337

 3سانتیمتری عمق خا ،کاشته شد .براسااس آنااییز خاا225 ،،

عمق

پتاسیم

فسفر

سانتیمتر

پیپیام

پیپیام

جدول  -1برخي خصوصیات فیزیکي وشیمیایي خاک مزرعه مورد آزمایش
رطوبت در
رطوبت در
نقطه پژمردگی
ظرفیت
از کل کربن آیی درصد اشباع
pH
EC
دائم
زراعی
سانتیمتر
سانتیمتر
مکعب بر
مکعب بر
دسیزیمنس
درصد
درصد
درصد
سانتیمتر
سانتیمتر
بر متر
مکعب
مکعب

جرم
مخصوص
ظاهری
گرم بر
سانتیمتر
مکعب

بافت خا،

0-30

334

3/15

70

0/55

45

0/35

3/07

0/22

0/12

1/34

سیلتیرسی

30-60

293

7/7

72

0/43

52

0/32

3/07

0/24

0/13

1/73

یومیشنی
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مدل گیاهی  CropSystیک مادل شابیهساازی سیساتمهاای
کشت چند سایه ،چند محصویه و با گام زمانی روزانه است کاه باه
عنوان ابزاری جهت تحلیل ارر اقلیم ،خا ،و مدیریت در بهارهوری
سیستمهاای کشات و محایط توساعه یافتاهاسات (

()5

Tr  Ks  CC  Kc  ET0

& Stockle

 .)Nelson, 1996در این مدل ،رشد روزانه گیاه براساس دو روش
تعیین می شود .روش اول براساس ارتبار افازایش مااده خشاک و
تشعشع است که در این روش ماده خشک تویید شده روزانه بوسیله
رابطه ( )2شبیهسازی میشود.
()2

()4

 Yx  Ya 
 ETx  ETa 

  Ky 

Y
 x 
 ETx 

در رابطههای باال  Yxو  Yaبه ترتیاب مقادار بیشاینه و واقعای
عملکرد محصول ETx ،و  ETaبه ترتیب مقادار بیشاینه و واقعای
تبخیر-تعرق گیاه و  Kyضاریب نسابی میازان کااهش محصاول
نسبت به کاهش تبخیر-تعرق Ks ،و  Kcبه ترتیب ضارایب تانش
آبی و گیاهی و  CCپوشش تاج در مرحله توسعه گیاه (درصد) کاه

G R  0.5  e  f  S t

که در این رابطه  GRماده خشک توییدی روزاناه (کیلاوگرم بار

توسط رابطه ( )6محاسبه میشود.
CC  CC0  eCGC.t

()6

متاار مربااع در روز) e ،بااازده تباادیل ماااده خشااک باارای تااابش

که در این رابطه  CC0پوشش تاج اوییه (درصد) CGC ،ضریب

خورشیدی( 2گرم بر مگاژول مربع) f ،جزء تابش جذب شده توساط

رشد پوشش تاج (عکس روز) و  tزمان (روز) مایباشاد .باا تعیاین

پوشش گیاهی و  Stتابش خورشیدی روزانه (مگاژول برمتار مرباع

تعرق و تبخیر-تعرق ،بیوماس خشک نیز طباق رابطاه ( )7بارآورد

در روز) هستند .بازده تبدیل تابش خورشیدی ( ،)eبه عنوان پارامتر

میگردد.

مشخص کننده تویید ماده خشک به ازای هار واحاد تاابش جاذب

 Tr 
B  WP*  i 
 ET0,i 

شده برای هر گیاه یا متغیر ،جزء ورودیهای مدل است .روش دوم

()7

ارتبار بین رشد ماده خشک و تعرق براساس نخمین تعرق پتانسیل

که در این رابطه  Trمقدار کال تعارق روزاناه در طاول فصال

گیاه است که در این روش ماده خشک تویید شده به وسیله معادیه

زراعی WP ،بهره وری آب ETo ،تبخیار-تعارق گیااه مرجاع و

زیر شبیهسازی میشود.

عملکرد بیوماس خشک است .مقدار عملکرد ( )Yنیز با اساتفاده از

()3

K BT T P
VPD

AGB PT 

که در این رابطه  AGBPTرشد وابسته به تعرق (کیلاوگرم بار

B

ماده ی خشک تویید شده و شاخص برداشت ( )HIطبق رابطاه ()3
محاسبه میشود.
()3

Y  B  HI

متر در روز) TP ،تعرق واقعی گیاه (کیلوگرم بر متار مرباع در روز)،

که در این رابطه  Yعملکرد ریشه HI ،شااخص برداشات و

 kBTنسبت ماده خشک-تعرق (کیلو پاساکال) و  VPDمیاانگین

بیوماس خشک است .دادههای مورد استفاده در این مدل در چهاار

روزانه کمبود فشار بخار (کیلو پاسکال) هستند.

گروه دادههای اقلیمی ،گیاهی ،خا ،و مدیریت مزرعه دستهبنادی

مدل  AquaCropبرای تعیین عملکرد ،از تبخیار-تعارق ()ET

B

میشوند .هر گروه از دادهها براساس آزمایشهاای مزرعاهای و یاا

محاسبه شده (رابطه  )4باا فارر تفکیاک آن اساتفاده مایکناد.

دادههای موجود به مدل معرفی شدند.

تفکیک این مویفه به دو جز تبخیر ( )Eو تعرق ( )Trسبب میشود

پاایش از انجااام واساانجی و صااحتساانجی بااا  AquaCropو

تا مصرف غیر توییدی آب از معادال حذف شود (رابطه .)5

 CropSystابتدا این مدل باا اساتفاده از رابطاه ( )9ماورد تحلیال
حساسیت قرار گرفت (.)Geerts & Raes, 2009

2

Biomass conversion efficiency for solar radiation
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Pm  Pb
100
Pb

()9

2

Sc 

()15

در این رابطه Sc ،ضریب حساسیت بدون بعد Pm ،مقدار برآورد
شده

عامل مورد نظر براساس دادههای ورودی تعادیل شاده و Pb

مقدار برآورد عامل مورد نظر براساس داده ورودی پایه می باشد .به
منظور تحلیل حساسیت هر عامل بر مقدار خروجای ،آن عامال باه
میزان  25درصد مقدار آن افزایش و کاهش یافات .ساپس مقادار
<Sc<15

ضریب حساسیت در سه کالس Sc>15 ،حساسیت باال،

 2حساسایت متوساط Sc<2 ،حساسایت پاایین انادازهگیاری شاد
(.)Geerts et al., 2009
با استفاده از دادههای سال زراعی اول واسنجی انجاام شاد .در
مرحله واسنجی ،پارامترهای با حساسیت متوسط و باال آنقدر تغییار
داده شاادند تااا مقااادیر آمااارههااای جااذر میااانگین مربعااا خطااا
( ،)RMSEجااذر میااانگین مربعااا نرمااال شااده ( )NRMSEو
میانگین خطای اریب ( )MBEبه کمتارین مقادار و کاارایی مادل
( ،)EFشاخص توافق ( )dو ضریب تبیین ( )R2به بیشاترین مقادار
ممکن رسیدند .سپس صحتسنجی با استفاده از دادههاای زراعای
سالهای دوم و سوم انجام شد و آمارههای اشاره شده انجاام شاد.
این آمارهها به ترتیب در روابط ( )10تا ( )15نشان داده شدهاند.
n

 O i )2

()10

RMSE 

i 1

n
n

2

)  (P  O
i

i

()11

n
Oi

NRMSE 

i

n

 (P

 O i )2

()13

 O )2
2

()14

i

i 1
n

 (O

EF  1 

i 1
n

) ( P  O
i

i

شده P ،میانگین مقادیر شابیه ساازی
اندازهگیری شده و  nبرابار تعاداد دادههاا مایباشاد .مقادار آمااره
شادهO ،

میاانگین مقاادیر

 RMSEهمواره مثبت بوده و هر چه به صفر نزدیکتر باشد بهتار
است .مقادیر کمتر از  0/1برای آمااره  NRMSEنشاان دهنادهی
دقت عایی مدل است .هم چنین مقاادیر ایان آمااره در باازههاای
 0/2-0/3 ،0/1-0/2و بیشتر از  0/3به ترتیب نشان دهندهی دقت
خوب ،متوسط و ضعیف است .مقدار مثبت آماره  MBEنشاندهنده
این است که مدلهای رشد گیاهی مقدار عامل مورد نظر را بیشاتر
از مقدار واقعی برآورد کرده است و مقادیر منفی بیانگر ایان اسات
که مدل در برآورد عامل مورد نظر عدد کوچکتری باه دسات داده
است .مقادیر آمارههای  EFو  dنشاندهنده صحت برازش دادههاا
میباشد و از مقدار منفی بینهایت در بدترین حایت تا یک در زمان
برازش کامل دادهها متغیر است .مقدار  R2از صفر تاا یاک تغییار
میکند و هر چه به یک نزدیکتر باشد نشاندهناده بارازش بهتار
دادهها میباشد.

نتایج تحلیل حساسیت نشان داد که مادل  CropSystنسابت
به تغییرا اکثر پارامترهای ورودی حساسیت متوسط داشت (جدول
آن افزایش پیدا کرد حساسیتی بر نتایج مدل نداشت .کاهش انادازه
این موضوع در واسنجی مدل  CropSystمورد توجه قرار گرفات و

i 1

براساس این روند ،طول ریشه از مقدار پیشفرر مدل ( 2متار) باه
 1/5متر کاهش یافت .این نتایج در جدول ( )3قابل مشاهده اسات.

i 1
n

i

در این روابط Pi ،مقدار شبیهسازی شده Oi ،مقدار انادازهگیاری

مقادیر کاهشی برای ریشه جهت واسنجی مدل در نظر گرفتاه شاد.

)  (P  O
i

2

MBE 

n

i

)  (Pi  P

ریشه حساسیت متوسطی بر خروجی این مدل داشت .به همین دییل

n

P
i

()12

2

R 

 .)2ایبته برخی پارامترها مانند حداکثر عمق ریشه در حایتی که مقدار

i 1

Oi 

)  (Oi  O

i

نتایج و بحث

 (P

i

2



) O

i

  (P  P )(O

2

d  1

سایر پارامترهای ورودی مدل  CropSystنیز در این جادول نشاان
داده شااده اساات .تحلیاال حساساایت پارامترهااای ورودی ماادل
 AquaCropپیش از واسنجی انجام شد و برخی نتایج آن در جدول
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 2نشان داده شده است .نتایج بهدست آمده نشان داد که ایان مادل

واسنجی مقدار این پارامتر برابر با پیشفارر در نظار گرفتاه شاد.

نسبت به تغییرا اکثر پارامترهای ورودی حساسیت متوسط داشات.

پارامترهایی که دارای حساسیت متوسط بودند تحت واسانجی قارار

تغییرا برخی پارامترها نیز مانند ضاریب گیااهی بارای تعارق بار

گرفتند که نتایج آن در جدول  3نشان داده شده است.

خروجی این مدل حساسیت چندانی نداشت به همین دییل در جدول
جدول  -2ضریب حساسیت برخي عوامل ورودی مدلهای رشد گیاهي  AquaCropو  CropSystبرای شبیهسازی عملکرد چغندرقند
پارامتر
ضریب گیاهی برای تعرق
عمق مؤرر ریشه
مد زمان کاشت تا جوانهزنی
مد زمان کاشت تا بیشینه رشد کانوپی
مد زمان کاشت تا برداشت محصول
مد زمان کاشت تا دوره پیری
حد آستانه باالی دما
ضریب تبخیرتعرق گیاهی
ضریب خاموشی نور
دمای پایه
ضریب جذب نیتروژن

مقدار  Scدر حایت +٪25
مدل AquaCrop
1/4
7/7
2/1
4/7
6/3
3/3
2/9
مدل CropSyst
5/2
7/5
3/1
1/6

حداکثر عمق ریشه

مقدار  Scدر حایت -٪25

درجه حساسیت

1/1
2/5
4/6
3/9
1/4
1/7
5/5

کم
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط-کم
متوسط

3/3
2/1
6/7
4/3

متوسط
متوسط
متوسط
متوسط

2/4

کم-متوسط

1/1

جدول  -3مقادیر عوامل گیاهي مورد استفاده در مدلهای رشد گیاهي  AquaCropو CropSyst
مقدار

توضیح عامل

واحد

توضیح

مدل AquaCrop
تراکم کشت
ضریب رشد کانوپی
پوشش گیاهی هر گیاهیه هنگام جوانهزنی
مد زمان کاشت تا جوانهزنی
مد زمان کاشت تا بیشینه رشد کانوپی
مد زمان کاشت تا دوره پیری
مد زمان کاشت تا برداشت محصول
عمق مؤرر ریشه
بهرهوری آب نرمال شده
پوشش گیاهی اوییه
بیشینه رشد کانوپی

95000
13/6
5
6
70
145
113
1/4
16/5
0/1
93

گیاه در هکتار
درصد روز
سانتیمتر مربع
روز
روز
روز
روز
متر
گرم بر متر مربع
درصد
درصد

اندازهگیری
پیشفرر
پیشفرر
واسنجی
واسنجی
واسنجی
واسنجی
واسنجی
واسنجی
واسنجی
واسنجی

7
3/5
0/90
0/55
3
1/05
0/5
1
25
1/3
1/5

KP.g.m-2
Kg.MJ-1
mm.d-1
˚C
˚C
M

پیشفرر
پیشفرر
واسنجی
واسنجی
واسنجی
واسنجی
پیشفرر
پیشفرر
پیشفرر
واسنجی
واسنجی

مدل CropSyst
ضریب تبدیل زیستتوده-تعرق
نرخ تبدیل نور به زیستتوده
نسبت تبخیرتعرق واقعی به پتانسیل که رشد شاخص سطح برگ را محدود میکند
نسبت تبخیرتعرق واقعی به پتانسیل که رشد ریش را محدود میکند
حداکثر جذب آب
ضریب تبخیرتعرق گیاهی
ضریب خاموشی نور
دمای پایه
حداکثر دما
ضریب جذب نیتروژن
حداکثر عمق ریشه
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مقادیر عملکرد ،کارایی مصرف آب مشاهداتی و مقدار آب مصارفی
در هر چهار تیمار آبیاری ( 12 :I3،9 :I2 ،6:I1و  15 :I4روز) و سه ساال

شده در دورهای آبیاری  I3 ،I2 ،I1و  I4به ترتیب برابر باا ،2/11 ،1/92
 1/15و  0/53تن در هکتار بود.

زراعی ( :Y1سال اول :Y2 ،سال دوم و  :Y3ساال ساوم) در شاکل ()1

نتایج مقایسه عملکرد چغندرقند تحت شرایط مختلف دور آبیااری و

نشان داده شده است .مقایسه مقادیر عملکرد مشااهداتی و شابیهساازی

مقادیر شبیه سازی شده توسط مدل  CropSystدر شکل ( )2نشاان داده

شده با  AquaCropدر شکل ( )1نشان داده شده است.

شده است .براساس این نتایج ،حاداقل و حاداکثر اخاتالف باین مقاادیر
مشاهداتی و شبیه سازی شده به ترتیاب برابار باا  5/93و  1/12تان بار
هکتار بود .این نتایج به ترتیب برای تیمارهای  Y2I1و  Y2I4مشااهده
شد.

تفکیک نتایج برای هار کادام از دورهاای آبیااری  I3 ،I2 ،I1و I4

نشان داد که متوسط اختالف عملکرد مشاهداتی و شبیهسازی شده برای
چغندرقند به ترتیب برابر با  3/2 ،4/5 ،5/3و  2/1تن بر هکتار باود .ایان
نتایج نشان داد که با افزایش تنش آبی ،دقت مادل  CropSystافازایش
یافت .این نتایج براساس ماهیت تشعشع-محور باودن ایان مادل قابال
توجیه است .بر خالف مدلهای گیاهی دیگر ،مدل  CropSystعملکارد
را براساس نور دریافتی شبیهسازی میکند .ایبته در دور آبیاری  ،I1مقدار
عملکرد برداشت شده در مزرعه به طور متوساط برابار باا  65/1تان در
هکتار بود .در حایی که این مقدار برای دور آبیاری  I4برابر با  33/6تان
بر هکتار بود .با توجه به اینکه در دورهای آبیاری باال مقدار عملکرد گیاه
زراعی نیز به شد کاهش مییابد؛ اختالف بین مقدار شبیهسازی شده و
مشاهداتی کمتر از زمانی است که آبیااری باا دور زماانی کمتار صاور
می گیرد .با این وجود ،دقت ایان مادل بارای دور آبیااری بااال از ساایر
مدلهای زراعی آب-محور مانند  AquaCropبهتر باود .اکثار محققاان
مانند هنگ و همکااران ( )Heng et al., 2009و انادرزیان و همکااران
شکل  -1نتایج عملکرد و کارایي مصرف آب مشاهداتي و مقدار آب
مصرفي چغندر برای تیمارهای مختلف ( I3: 12،I2: 9 ،I1:6و  I4: 15روز
برای دور آبیاری و  :Y1سال اول :Y2 ،سال دوم و  :Y3سال سوم کاشت
ميباشد).

( )Andarzian et al., 2011کاهش دقت این گونه مدلها را در شرایط
کمآبیاری و یا افزایش دور آبیاری گزارش کردهاند.
نتایج مقایسه کارایی مصرف آب در دو حایت شابیهساازی شاده و
مشاهداتی برای هر دو مدل گیاهی در شکل ( )3نشان داده شاده اسات.

براساااس ایاان نتااایج ،بیشااترین و کمتاارین اخااتالف بااین مقااادیر

براساس این نتایج ،بیشترین و کمترین مقدار این پارامتر به ترتیب برابار

مشاهداتی و شبیهسازی شده باه ترتیاب برابار باا  0/37و  3/13تان در

با  6/9و  5/9کیلوگرم بر مترمکعب بود .متوسط اختالف نتایج مشاهداتی

هکتار بود .متوسط اختالف بین مقادیر شبیهسازی شده و مشاهداتی نیاز

و شبیه سازی کاارایی مصارف آب باا مادل  CropSystبرابار باا 0/43

برابر با  1/44تن در هکتار بود .گرچه روند منظمی بین افزایش تنش آبی

کیلوگرم بر مترمکعب به دست آمد .براساس نتایج شابیهساازی شاده باا

و مقادیر عملکرد شبیه سازی شده توسط این مدل مشاهده نشد ییکن در

مدل  ،CropSystبیشترین و کمترین مقدار کارایی مصرف آب به ترتیب

سال اول با افزایش دور آبیاری ،خطای برآورد عملکرد در دو تیماار  I2و

برابر با  7/1و  5/3کیلوگرم بر متر مکعب باود .ایان نتاایج بارای مادل

 I3افزایش یافت .متوسط اختالف بین عملکرد مشاهداتی و شبیهساازی

 AquaCropبه ترتیب برابر با  7/1و  5/9کیلوگرم بر متر مکعب تعیاین
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شد .متوساط اخاتالف باین کاارایی مصارف آب شابیهساازی شاده باا

مقادیر آماره  MBEبرای پارامتر عملکرد در مدلهای  AquaCropو

 AquaCropو مقادیر مشاهداتی نیز برابر با  0/17کیلوگرم بر مترمکعب

 CropSystنشان داد که هر دو مدل دچاار خطاای کامبارآوردی شادند.

به دست آمد.

مقایسه آماره  RMSEبرای هر دو مدل مورد استفاده شده نشاان داد کاه
دقت مدل  AquaCropبهتر از  CropSystبود .این نتایج با مقایسه آمااره
 NRMSEبرای این دو مدل نیز مشااهده شاد .گرچاه مقاادیر

NRMSE

برای این دو مدل کمتر از  0/1بود و نشان داد که دقت هار دو مادل در
برآورد عملکرد چغندرقند عایی بود .کارایی هر دو مدل مورد استفاده نیاز
برای تعیین عملکرد چغندرقند عایی بود .نتایج به دست آمده برای کارایی
مصرف آب نشان داد که هر دو مادل دچاار خطاای کامبارآوردی شاد.
شکل  -2نتایج عملکرد مشاهداتي چغندر نسبت به مقادیر شبیهسازی شده با

خطای به دست آمده از هر دو مدل در تعیین کارایی مصارف آب نشاان

مدلهای  AquaCropو  CropSystبرای تیمارهای مختلف (:I3،9 :I2 ،6:I1

داد که دقت مدل  AquaCropبهتر از  CropSystباود .کاارایی دو مادل

 12و  11 :I4روز برای دور آبیاری و  :Y2سال دوم و  :Y3سال سوم کاشت
ميباشد).

گیاهی مورد استفاده برای شبیهسازی کارایی مصرف آب عایی بود(جدول
 .)4مقایسه آماره  R2برای عملکرد شابیه ساازی شاده توساط دو مادل
 AquaCropو  CropSystنشان داد که همبستگی بین نتاایج باه دسات
آمده از مدل  AquaCropبا مقادیر مشاهداتی بیشتر بود (شکل  .)4نتاایج
این آماره برای پارامتر کاارایی مصارف آب شابیهساازی شاده باا مادل
 CropSystبساایار ضااعیف بااود در حااایی کااه همبسااتگی بااین مقااادیر
شبیهسازی شده کارایی مصارف آب توساط مادل  AquaCropو مقاادیر

شکل  -3نتایج کارایي مصرف آب مشاهداتي چغندرقند نسبت به مقادیر

مشاهداتی قابل قبول بود.

شبیهسازی شده با مدل  CropSystبرای تیمارهای مختلف (:I3،9 :I2 ،6:I1
 12و  11 :I4روز برای دور آبیاری و  :Y2سال دوم و  :Y3سال سوم کشت
ميباشد).

جدول  -4مقادیر آمارههای به دست آمده بین مقایسه مقادیر مشاهداتي و شبیهسازی شده با مدلهای رشد گیاهي  AquaCropو CropSyst

نام مدل گیاهی
AquaCrop

CropSyst

پارامتر

MBE

RMSE

NRMSE

EF

d

عملکرد (تن در هکتار)

-0/55

1/79

0/03

0/99

0/99

کارایی مصرف آب (کیلوگرم بر مترمکعب)

-0/06

0/21

0/03

0/99

0/99

عملکرد (تن در هکتار)

-0/33

4/23

0/03

0/99

0/99

کارایی مصرف آب (کیلوگرم بر مترمکعب)

-0/04

0/50

0/07

0/99

0/99
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شکل  -4نتایج همبستگي بین مقادیر عملکرد (تن بر هکتار) و کارایي مصرف آب (کیلوگرم بر مترمکعب) مشاهداتي و شبیهسازی شده با مدلهای
گیاهي ( AquaCropسمت راست) و ( CropSystسمت چپ)
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مترمکعب بود .مقایساه آمااره  R2باین مقاادیر عملکارد و کاارایی
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Simulation of Sugar Beet Yield and Water Use Efficiency under Different
Irrigation Period
H. Sayyahi1, A. Egdernezhad2*and N.A. Ebrahimipak3

Abstract
Due to importance of sugar beet in food industry in Iran, it is necessary to study the reply of the crop to different
irrigation water. Since applying farm studies need time and costs, it is important to use cropping model. To achieve
the aim, AquaCrop and CropSyst models were evaluated for simulation of sugar beet yield under different irrigation
scenarios. To do this end, data collected from Feiz Abad agricultural research station in Qazvin from four irrigation
periods (I1: 6, I2: 9, I3: 12 and I4: 1 day) were used. Results showed that AquaCrop accuracy was better than
CropSyst. In average, AquaCrop and CropSyst error for simulation of sugarbeet yield were 1.7 ton.ha -1 and 4.2
kg.ha-1, respectively. Results for water use efficiency showed the superiority of AquaCrop. Efficiencies of both crop
models for yield and water use efficiency were acceptable. AquaCrop and Cropsyst error for simulation of water use
efficiency were 0.21 kg.m-3 and 0.50 kg.m-3, respectively. Comparison of R2 for both models revealed that
AquaCrop results had better correlation with observed data compared to CropSyst ones. According to all results, it is
proposed to use AquaCrop for simulation of sugarbeet.

Keywords: Crop Modeling, Deficit Irrigation, Radiation-driven Model, Water-driven Model.

1

M.Sc. Student of Irrigation and drainage, Department of Water Sciences and Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad
University, Ahvaz, Iran.
2 Assistant professor, Department of Water Sciences and Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
(*Corresponding Author Email: a_eigder@ymail.com)
3 Associated professor, Department of irrigation and soil physics, Soil and Water Research Institute, Agricultural Research,
Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.
Received: 22 March 2020
Accepted: 26 May 2020

 22نشریه مدیریت آب در کشاورزی ،جلد  ،7شماره  ،1بهار و تابستان 1911

دیریت آب در کشاورزی
نشریه م 1

Water Management in Agriculture
Vol. 7, No. 1, Spring and Summer 2020, 23-32

جلد  ،7شماره  ،1بهار و تابستان  ،1911ص39-93 .

مقاله علمي-ترويجي

پاسخ رشد نهالهای صنوبر دلتوئیدس ( )Populus deltoides Bartr. ex Marshبه
رژيمهای مختلف آبیاری در استان گیالن
سارا معینیفر* ،1علی صالحی ،2مهرداد قدسخواه دریایی *3و ابوذر حیدری صفری

کوچی4

چکیده
مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر رژیمهای مختلف رطوبتی بر برخی ویژگیهای کمی نهالهای گونه سریعالرشد صنوبر دلتوئیدس در
استان گیالن انجام شد .کاشت قلمهها در قالب طرح آماری کامالً تصادفی با چهار تیمار و پنج تکرار انجام شد .سه سطح آبیاری
شامل %02 ،%02و  %02رطوبت اشباع خاک موجود در هر گلدان شامل  585 ،178/5و  582میلیلیتر آب برای  0/5کیلوگرم خاک و تیمار
شاهد (بدون آبیاری دستی) با فواصل سهروزه از ابتدای بهار تا پایان تابستان بر روی نهالها اعمال گردید .در انتهای دوره ارتفاع نهالها با
استفاده از خطکش ،قطر یقه با استفاده از کولیس ،وزنتر ساقه و ریشه بهوسیله ترازو ،زیتوده ساقه و ریشه با خشککردن در آون و توزین،
طول ریشهها به کمک کاغذ رسم و تعداد برگها با شمارش تعیین و با آزمون تجزیه واریانس یکطرفه مورد آزمون قرار گرفت .نتایج نشان
داد که بیشترین میانگین ارتفاع با  40/0و  42سانتیمتر ،بیشترین قطر یقه با  7/5و  8/85میلیمتر ،بیشترین طول ریشه با  005و 005
سانتیمتر ،بیشترین تعداد برگ با  10و  4عدد ،بیشترین وزنتر ساقه با  58و  50گرم و بیشترین زیتوده ساقه نهالهای مورد بررسی با 17
و  10گرم مربوط به تیمار  02و  02درصد بوده است و بین این دو تیمار اختالف معنیداری مشاهده نشد .همچنین بیشترین نسبت زیتوده
ساقه به ریشه به میزان  5/0در مورد تیمار  02درصد بهدست آمد .با توجه به نتایج مطالعه حاضر ،حد بهینه آبیاری نهالهای مورد مطالعه به
میزان  02درصد رطوبت اشباع خاک تعیین شد.
واژههای کلیدی :دور آبیاری ،طول ریشه ،قطر یقه ،قلمه ،وزن ساقه.
مقدمه1
درختان صنوبر از دیرباز موورد توجوه انسوان بووده و منوافع

کاغذسازی ،این درختان را در زمرهی درختان پراهمیت در جهان
قرار داده است؛ بهطووریکوه بورای آن کمیسویون

بوینالمللوی0

قابلتوجهی نیز برای بشر داشتهاند .دالیلی چون کاربرد پایههای

تشکیل شده است و ایران نیز از سال  1550شمسی عضوو ایون

صنوبر در امور ساختمانسازی و مناسب بودن الیاف صنوبر برای

کمیسیون میباشد (کالگری و همکاران1548 ،؛ حیدری صفری
کووووچی و رسوووتمی شووواهراجی .)1548 ،صووونوبر دلتوئیووودس

 1دانشآموختوه کارشناسوی ارشود ،جنگول شناسوی و اکولووژی جنگول،
دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن ،صومعهسرا ،ایران.
 0دانشیار ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن ،صومعهسرا ،ایران.
 5دانشیار ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشوگاه گویالن ،صوومعهسورا ،ایوران.
(*نویسنده مسئول)Email: mdaryaei9@gmail.com :
 0دانشآموخته دکتری ،جنگلشناسی و اکولوژی جنگل ،دانشوکده منوابع
طبیعی ،دانشگاه گیالن ،صومعهسرا ،ایران.
تاریخ دریافت44/1/05 :
تاریخ پذیرش44/5/10 :
DOR: 20.1001.1.24764531.1399.7.1.3.0

( )Populus deltoidesیکی از گونههوای مهوم و پرمحصوول
بخش ایگروس 5است کوه بوومی آمریکوا بووده و بوا توجوه بوه
سازگاری با شرایط محیطی ،تجدید حیات آسان ،امکوان کشوت
مخلوط ،قابلیت هرس طبیعی ،سرعت رشد و سهولت ازدیاد بوه
روش غیرجنسی بهصورت گسترده در شمال ایران بهویژه استان
2. International Poplar Commission IPC
)از بخشهای پنجگانه صنوبر( 3. Aigeiros Duby
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گیالن مورد کاشت است (ثقفوی و همکواران .)1547 ،از طرفوی

همچنین نتایج مطالعه پیرو و همکواران ( )1540نشوان داد کوه

آبیاری سطوح وسیع صنوبر در فصوول خشوک (انتهوای بهوار و

حجم تولید صنوبر دلتوئیدس در روش آبیاری قطرهای نسبت به

تابستان) حتی در استان پرآبی چون گیالن اخیوراً بوا مشوکالتی

آبیاری کرتی بهطور معنیداری بیشتر است.

مواجه شده است (پیرو و همکاران .)1540 ،عالوه بر کمبود آب،

با توجه به شرایط اقلیمی و محدودیت منوابع آبوی کشوور و

گونه صنوبر به شرایط غرقابی حساس بوده و عدم زهکشی نیوز

حساس بودن صونوبرها بوه عامول آبیواری و رطوبوت خواک در

رشد مطلوب آن را مختول مویسوازد (.)Nelson et al., 2019

مراحل ابتدایی رشد هدف از پژوهش حاضر ،بررسی اثور سوطوح

بنابراین شناخت حد مطلوب نیاز رطوبتی گونههای صنوبر موجب

مختلف رطوبتی بر روی خصوصیات کمی نهالهای کلن 04/85

دستیابی به عملکرد مناسب ،ایجاد زیتوده 1قابلقبول و صرفه-

صنوبر دلتوئیدس در استان گیالن میباشد .بنابراین ارائه میوزان

جویی در مصرف آب در آبیاری آنهوا مویشوود .معمووالً بورای

بهینه آب موردنیاز نهالهای صونوبر در ایون مطالعوه مویتوانود

اعمال رژیم آبیاری گیاهوان ،دو روش کلوی شوامل دور آبیواری

موجب صرفهجویی در آب مصرفی و بهبود عملکورد و زیتووده

ثابت با مقدار آب متغیر و تغییر دور آبیاری پیشنهاد میشوود کوه

اینگونه پرمصرف در یکی حساسترین مرحله رشد آن شود.

انتخاب روش مربوطه به هودف کوار بسوتگی دارد (محمودی و

مواد و روشها

همکاران.)1547 ،

منطقه تهیه قلمه و محل انجام مطالعه

نظر به نگرانیهای زیستمحیطی و ضورورت دسوتیابی بوه

خاک و قلمههای پژوهش حاضر از ایستگاه تحقیقاتی بذر و

بهترین رشد و عملکرد درختان ،مطالعات عمدهای در موورد حود

نهال گونههای جنگلی شلمان واقع در شرق شهرسوتان لنگورود

بهینه مصرف آب بهویژه در مورد گونههای آبدوست در جهان به

استان گیالن تهیه شد .ایستگاه مذکور با مساحت تقریبی چهوار

انجام رسویده اسوت .ازجملوه بررسوی رشود و عملکورد صونوبر

هکتوار (بوا مختصوات جغرافیوایی 58˚ 4′ N :و  )52˚ 15′ Eدر

اورآمریکن 0در کشور چین نشان داده است کوه بوین تیمارهوای
مختلف ،آبیاری به میزان  52درصد رطوبت اشباع خاک بهتورین
عملکرد نهالهای اینگونه را در پی داشته اسوت (

Yan et al.,

 .)2018در مطالعهای دیگر پایش سهساله حجوم و زیتووده 50
هیبرید از کلنهای مختلف صنوبر در ایالت ایندیانا کشور آمریکا
تحت تیمارهای مختلف نشان داد کوه تیموار آبیواری هموراه بوا
کوددهی ،بیشترین زیتوده را در بین تیمارهای صرفاً کووددهی،
صرفاً آبیاری ،کوددهی و آبیاری و کنترل (بدون دخالت) حاصول
نمووده اسوت ( .)Nelson et al., 2019همچنوین مودلسوازی
تغییرات زیتوده چهار هیبرید صنوبر با تغییرات ظرفیوت زراعوی
مزرعه در کشور اسپانیا نشان داد حد بهینه عملکورد گونوههوای
موردمطالعه در  05درصود ظرفیوت مزرعوه اسوت (González-

 .)González et al., 2017بواوجود اهمیوت موضووع ،سوابقه
مطالعاتی در این زمینه در ایران ضعیف است .از مطالعات مشوابه
میتوان به مطالعه یوسفی و مدیر رحمتی ( )1548اشاره نمود که
با بررسی  10کلن تاج بسته تبریزی ،کلنهای  50/50و 50/58
را مقاومترین کلنها به کاهش رطوبوت خواک معرفوی نمودنود.
1. Biomass
”2. Populus × euramericana “Guariento

ارتفاع  10متر زیر سوطح دریوای خوزر قورار دارد (آتوش نموا و
همکاران .)1540 ،میانگین بارش ساالنه ایستگاه  1172میلیمتر
و میانگین دمای ساالنه آن  18/5درجه سانتیگراد است .کاشت
قلمهها و انجام پژوهش در گلخانوه تحقیقواتی دانشوکده منوابع
طبیعووی دانشووگاه گوویالن واقووع در شهرسووتان صووومعهسوورا (بووا
مختصات 58˚17′ N :و  )04˚17′ Eانجام شد (شکل .)1ارتفواع
منطقه از سطح دریا صومعهسرا  0متر ،میوانگین بوارش سواالنه
شهرستان  480/5میلیمتور ،میوانگین دموای سواالنه آن 10/0
درجه سانتی گراد و میانگین رطوبت نسبی آن  74درصود موی-
باشد (علیزاده و همکاران.)1541 ،
قلمهگیری و برداشت خاک
قلمووهگیووری از کلوون  P.d. 69/75صوونوبر دلتوئیوودس
) (Populus deltoides Bartr. ex Marshبوومی آمریکوای
شمالی کاشته شده در ایستگاه شلمان بهعمل آمود و خواک زیور
تاج پوشش کلن مربوطه نیز از عمق صفر توا  52سوانتیمتوری
جمعآوری و به محل انجام پژوهش منتقل شد .قطر قلموههوای
منتخب  0سانتیمتر و طول آنها قلمهها نیز  02سوانتیمتور در
نظر گرفته شد.
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شکل -1موقعیت دانشکده منابع طبیعي دانشگاه گیالن بر روی نقشه

طوقه هر قلمه در گلدان خاک ریخته شود .توا روز اول بهوار بوه
تعیین برخي مشخصات خاک
در این مطالعه درصد ذرات خاک مورد اسوتفاده در پوژوهش

تیمار ،قطر یقه ،ارتفاع و تعداد برگ تمام نهالها مورداندازهگیری

به روش هیدرومتری بایکوس تعیین و برای تعیین بافت خاک از

قرار گرفت (اگوان و همکاران.)1548 ،

تمام تیمارها روزانه  022سیسوی آب داده شود .قبول از اعموال

سیستم سازمان کشاورزی ایاالتمتحده ( )USDAاسوتفاده شود
که در کالسه لومی ( )Loamقرار گرفت (ساسانیفر و همکاران،
 .)1548همچنووین جوورم مخصوووی حقیقووی خوواک بووه روش
پیکنومتر به میزان  0/0گرم بر سانتیمتر مکعب ،جرم مخصوی
ظاهری خاک به روش کلوخه به میزان  1/0گرم بر سوانتیمتور
مکعب ،درصد کربن آلی به روش والکویبلوک بوه میوزان 0/40
درصد ،فسفر قابلجذب به روش السون به میزان  0/40پیپیام،
پتاسیم به روش عصارهگیوری بوا اسوتات آمونیووم نرموال و بوا
استفاده از فیلمفتومتر به میزان  45/0پویپویام و نیتوروژن کول

شکل -2قلمههای در حال رشد اواخر ارديبهشت ماه

خاک به روش کجلدال به میزان  0/51درصود محاسوبه گردیود
( Olsen et al., 1954؛ محمدی و همکاران.)1547 ،

طرح آزمايش و اعمال تیمار
پس از اطمینوان از اسوتقرار و زنودهموانی قلموههوا ،انجوام

کاشت قلمه
برای جلوگیری از وقوع عفونت قارچی قلموههوا از محلوول

پژوهش در قالب طرح آماری کامالً تصادفی با چهار تیمار و پنج
تکرار به انجام رسید .تیمار آبیاری در نظور گرفتوهشوده در ایون

بنومیول ( )Benomylیوک در هوزار اسوتفاده شود .قلموههوای

مطالعه شامل سه سطح رطووبتی بوا آبیواری  %02 ،%02و %02

تهیهشده در نیمه اسفندماه در گلدانهایی به ارتفاع  00سوانتی-

رطوبت اشباع خاک موجود در هر گلدان و تیموار بودون آبیواری

متر و قطر  18سانتیمتر کاشوته و در گلخانوه رو بواز دانشوکده

دستی بهعنووان شواهد (بوه ترتیوب  T3 ،T2 ،T1و  )Cاسوت.

منابع طبیعی قرار گرفتند (شکل  .)0برای کاشت هر قلمه از 0/5

قابلذکر است که ظرفیت زراعی خاک موردمطالعه  2/0رطوبوت

کیلوگرم خاک مبدأ استفاده و تا ارتفواع دو سوانتیمتوری بواالی

اشباع خاک محاسبه شد .رطوبوت اشوباع یوک کیلووگرم خواک
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مورداستفاده در این پژوهش ،برابر با  572میلیلیتر محاسبه شد.

گرم اندازهگیری و پس از ثبت وزن تر ،نمونهها برای اندازهگیری

بنابراین  %02 ،%02و  %02رطوبت اشباع خاک موردبررسی بوه

زیتوده در آون با دمای  72درجه سانتیگراد به مدت  07ساعت

ترتیب برابر با  152 ،85و  007میلیلیتر برای هر کیلوگرم خاک

قرار داده شد (.)Iranmanesh et al., 2019

خواهد بود .این میزان برای  0/5کیلوگرم خاک مورداسوتفاده در

برای اندازهگیری طوول ریشوه ،ابتودا ریشوههوای موویین و

هر گلدان به ترتیب  585 ،178/5و  582میلیلیتر آب است کوه

ضخیم بهوسیله انبر نوکتیوز تفکیوکشوده و بوه قطعوات یوک

از ابتدای بهار تا انتهای تابسوتان در فواصول  5روزه بوهصوورت

سانتیمتری برش داده شد .قطعات حاصله در یوک پتوریدیوش

افشانه به نهالها داده شد.

حاوی آب بر روی یک کاغذ رسم به ابعاد  0×0سانتیمتر ریخته
شد .سپس با شمارش محل تالقی ریشههوا بوا خطووط افقوی و

برداشت دادهها
در انتهای آزمایش تمامی نهالها از سالمت کامل برخوردار
بودند .ارتفاع نهال و قطر یقه نهالها با کوولیس بوا دقوت یوک
میلیمتر اندازهگیری شد .تعوداد بورگهوا شومارش شود .ریشوه

عمودی شبکه و با استفاده از رابطه ( )1طول ریشه محاسبه شود
(شکل.)5
()1

نهالها نیز بعد از خارج شدن از گلدان ،ابتدا برای مودتی داخول

که در آن  Rطول ریشه N ،تعداد تالقی ریشهها با خطووط

ظرف آب قرار داده شد تا خاکهای چسبیده به ریشه از نهالهوا

شبکه کاغذ گراف A ،مساحت ظرفی کوه ریشوههوا بوهصوورت

جدا شود و سپس بهآرامی شسته شدند .در مرحله بعد ریشهها از

تصادفی در سطح آن پخششدهاند و  Hمجموعه طوول اضوالع

ساقه جداسازی و وزن تر آنها توسط ترازوی دیجیتالی با دقوت

تشکیلدهنده شبکه کاغذ گراف میباشد (علیزاده.)1587 ،

شکل -3اندازهگیری طول ريشه با استفاده از کاغذ گراف (الف) ريشههای جداشده (ب)

 SASو رسم شکلها در محویط نورمافوزار ( )Excel 2010بوه

محاسبات آماری و نرمافزارهای مورد استفاده
نرمووال بووودن دادههووای پووژوهش بووا آزمووون کلموووگروف-
اسمیرنف و همگنی واریانسها با آزمون لون بررسوی شود و بوا
توجه به حصول نرمالیته و همگنی واریانسها خصوصیات کموی
نهالها در تیمارهای مختلف مورد تجزیه واریانس قرار گرفتنود.
مقایسه میانگینها بوا آزموون تووکی انجوام شود .بورای بورآورد
همبستگی بین صفات موردبررسوی نیوز از همبسوتگی پیرسوون
استفاده شد .تجزیه¬های آماری مربووط ،بوه کموک نورم افوزار

انجام رسید .تعیین بافت خاک نیز با استفاده از نورمافوزار

TAL

 )(Texture Auto Lookupانجام شد.

نتايج و بحث
تجزیه واریانس اثر تیمارها بر پارامترهای موردبررسوی آنوالیز
تجزیه واریانس ،اثور تیمارهوای مختلوف آبیواری را بور تموامی
خصوصیات ریختشناسی و زیتوده نهارهای صنوبر دلتوئیودس
در سطح آماری یک درصد معنیدار نشان داد (جدول.)1

پاسخ رشد نهال¬های صنوبر به رژیم¬های مختلف آبیاری37 ...

جدول -1نتايج تجزيه واريانس خصوصیات رويشي نهالها در سطوح مختلف تیمار آبیاری
منبع تغییرات

درجه آزادی

ارتفاع

قطر یقه

وزن تر ساقه

وزن خشک ساقه

وزن تر ریشه

وزن خشک ریشه

طول ریشه

تیمار
خطای آزمایش

5
10

**75/15
05/87

**1/70
2/55

**150/47
17/07

**04/72
5/58

**4/50
2/00

**1/50
2/25

**54847/00
5077/05

8/52

8/05

10/52

18/00

15/08

02/08

18/0

ضریب تغییرات
**معنيداری در سطح احتمال 1/11

عدد مربوط به تیمارهای  T2و  T3میباشد ،اموا بوین دو تیموار برتور

مقايسه میانگینها
مقایسه میانگین قطر ،ارتفاع ،طول ریشه و تعداد بورگ نهوالهوای

اختالف معنیداری وجود ندارد (شکل  .)0ایون موضووع نشواندهنوده

موردبررسی نشاندهنده عملکرد بهتر نهالها در تیمارهای رطوبتی 02

رشد بهینه نهالهای موردبررسی در تیمار آبیاری  02درصد مویباشود.

و  02درصد است .بر اساس نتایج ،بیشترین میانگین ارتفاع بوا  40/0و

تیمارهای  02درصد و کنترل (بدون آبیاری) ضعیفترین نتایج را ارائوه

 42سانتیمتر ،بیشترین قطر یقه بوا  7/5و  8/85میلویمتور ،بیشوترین

نمودند.

طول ریشه با  005و  005سانتیمتر ،بیشترین تعوداد بورگ بوا  10و 4

شکل -4مقايسه میانگین ارتفاع ،قطر يقه ،طول ريشه و تعداد برگ نهالها در تیمارهای مختلف آبیاری ( T4 ،T3 ،T2 ،T1و
 :Cبه ترتیب تیمارهای  01 ،41 ،21درصد رطوبت اشباع و کنترل)

دسترسی به عناصر غذایی و رطوبوت کوافی الزموه رشود مطلووب

است .چرا که با خروج آب ثقلی ،خاک از حالت غرقابی خارجشوده اموا

گیاهان است .با توجوه بوه یکسوان بوودن وضوعیت خواک و شورایط

رطوبت الزم برای رشود بوه میوزان کوافی در اختیوار گیواه قورار دارد

محیطی ،رشد قلمههای پژوهش مسوتقیماً متو ثر از رطوبوت دریوافتی

( .)González-González et al., 2017اما این رشد تا حد خاصی از

است .از طرفی رشد گیاهان در حود ظرفیوت زراعوی معمووالً حوداک ر

کاهش رطوبت پایدار خواهد بود .با توجه به اینکوه تیموار  T3معوادل
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رطوبت در حد ظرفیت زراعی ( 007میلیلیتر برای هر کیلوگرم خواک)

نتایج مشابهی نیز در مورد وزن تور و زیتووده سواقه نهوالهوای

است؛ حداک ر رشد گیاه نیز در این تیمار مشاهده میشود .اما تیمار 02

موردبررسی در تیمارهای مختلف آزمایش به دست آمد .بیشترین وزن

درصد یعنی حد متوسط رطوبت نیز اختالف معنویداری بوا تیموار 02

توور سوواقه بووا  58و  50گوورم و بیشووترین زیتوووده سوواقه نهووالهووای

درصد نشان نمیدهد که نشاندهنده حد رطوبتی است که نهوالهوای

موردبررسی با  17و  10گرم مربوط به تیمارهای  T2و  T3میباشد و

صوونوبر در آن حوود بهینووه رشوود را داشووتهانوود .ایوون نتیجووه بووا نتووایج

بین این دو تیمار اختالف معنیداری مشاهده نشد .بیشوترین وزن تور

مطالعه  Yanو همکاران در مورد نهالهای صنوبر اورآمرکین مطابقت

ریشه و زیتوده ریشه به ترتیب با  12/0و  0/0گرم مربوط بوه تیموار

دارد .در مطالعه ایشان ،آبیاری به میزان  52درصد رطوبت اشباع خاک

 T3مشاهده شد اما اختالف معنیداری با تیمار  T1و  T2نشان نوداد.

بیشترین رشد اینگونه را در پی داشت (.)Yan et al., 2018

بیشترین زیتوده ریشه نیز در تیمار  02درصد مشاهده شد (شکل .)5

شکل -5مقايسه میانگین وزن تر و زیتوده ساقه و ريشه در تیمارهای مختلف

بهعنوان گونهای آبدوست ،وزن تر صنوبرها بهطور مستقیم و زیتوده

شرایط تنش آبی دارد و در صورت آبیاری مناسب زیتوده این

گیاه (به خاطر نقش آب در فرآیند فتوسنتز) بهطور غیرمستقیم ،تحت

همچنین نتایج مطالعه کانته سالینس و همکاران بر روی رشد قطری

ت ثیر رطوبت دریافتی از خاک قرار دارد (

Heidari Safari Kouchi

و تغییرات فیزیولوژیک دو کلن از هیبرید

Populus × canadensis

 .)et al., 2017در مطالعه حاضر  02درصد رطوبت اشباع خاک ،حد

(نیگرا و دلتوئیدس) در کشور شیلی نشان داد که رشد قطری و زی-

بهینه رطوبت برای دستیابی به تولید مطلوب اندام هوایی اینگونه به

توده هر دو کلن بافاصله گرفتن رطوبت خاک از  52درصد ظرفیت

دست آمد .مطالعات متعددی نقش رطوبت کافی بر تولید و زیتوده

زراعی کاهش محسوسی یافته است

صنوبر را اثبات نمودهاند .ازجمله نتایج مطالعه  Songو همکاران نشان

) .2019که مقایسه نتایج مطالعه حاضر با سوابق مطالعاتی موجود

× P. alba

نشاندهنده مؤید این موضوع است که آبیاری به میزان  02درصد

 P. glandulosaدر شرایط آبیاری در حد  02تا  02درصد رطوبت

رطوبت اشباع خاک برای اینگونه در نهالستانها کافی بوده و نیاز به

اشباع خاک ،اختالف معنیداری با شاخصهای رویشی اینگونه در

آبیاری با حجم بیشتر وجود ندارد.

داد که زیتوده ساقه ،ارتفاع و شاخص سطح برگ هیبرید

(Canete Salinas et al.,

پاسخ رشد نهال¬های صنوبر به رژیم¬های مختلف آبیاری31 ...

از سوی دیگر باوجوداینکه زیتوده ریشه گیاه در تیمار  02درصد

نسبت زیتوده ساقه به ریشه نهالهای موردبررسی در

بیشتر از سایر تیمارهای موردبررسی است اما در امر زراعت

تیمارهای رطوبتی مختلف نشان داد که تیمار  T2که معرف

چوب ،حجم بیشتر ریشه را نمیتوان بهعنوان موفقیت یک نهال

آبیاری به میزان  02درصد رطوبت اشباع خاک میباشد،

دانست .بنابراین باید نسبت ساقه به ریشه را برای آن محاسبه

بیشترین نسبت را به خود اختصای داده است (( )5/1شکل .)0

نمود .نسبت بیشتر ساقه به ریشه نشاندهنده تمرکز تولید گیاه

بنابراین این تیمار ،بیشترین تولید ساقه را با ایجاد کمترین حجم

در بخش هوایی و مصرفی گیاه است.

ریشه حاصل نموده است که خصوصیت م بتی در صنوبرکاری
است (حیدری صفری کوچی و تیمور رستمی شاهراجی.)1548 ،

نسبت زیتوده ساقه به ريشه

شکل  -0نسبت زیتوده ساقه به ريشه نهالهای مورد مطالعه در تیمارهای مختلف

اساساً تعداد برگ با زیتوده گیاه رابطه مستقیم داشته و

رهیافت ترويجي

افزایش آن موجب افزایش زیتوده گیاه میشود چرا تشکیل

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که خصوصیات ریختشناختی

زیتوده گیاه بر مبنای فتوسنتز و جذب کربن توسط برگ گیاه

نهالهای صنوبر گونه دلتوئیدس در تیمارهای مختلف رطوبتی

است؛ که در مورد تیمارهای  02و  02درصد رطوبت اشباع اتفاق

دارای تفاوت معنیداری با یکدیگر هستند .رطوبت بهینه برای

افتاده است ( .)Iranmanes et al., 2019از سوی دیگر

حصول بهترین رشد اندامهای هوایی و ریشه این گیاه  02درصد

گسترش سطح ریشه در گیاه رابطه مستقیمی با وضعیت خاک از

رطوبت اشباع یا  152میلیلیتر آب برای هر کیلوگرم خاک می-

نظر ت مین رطوبت دارد .با کاهش منابع رطوبتی خاک ،گسترش

باشد و با افزایش رطوبت از این میزان تغییر قابلتوجهی در رشد

ریشه بهمنظور دستیابی به رطوبت در منافذ اشغال نشده خاک

این گیاه مشاهده نمیشود .با توجه به نتایج این مطالعه برای

میدهد ( Paul et al.,

آبیاری صنوبر گونه دلتوئیدس در مراحل ابتدایی رشد آبیاری به

 .)2018این موضوع باعث گسترش ریشه در تیمارهای کنترل و

میزان  02درصد رطوبت اشباع خاک قابل توصیه است که در

 02درصد و کاهش نسبت زیتوده ساقه به ریشه گیاه در این

سطح وسیع صرفهجویی قابلتوجهی در مصرف آب نهالستانها

تیمار شده است .بنابراین تیمار  02درصد از این نظر نیز بهعنوان

و صنوبرکاریها خواهد داشت .این صرفهجویی در فصل خشک

تیمار برتر مورد توجه خواهد بود که با نتایج مطالعه سونگ و

که بارندگی محدود و پراکندهای را شاهد هستیم و رقابت

همکاران مطابقت دارد ( .)Song et al., 2019در تیمار 02

همیشگی بین صنوبرکاران و برنجکاران از نظر تقاضای آب

اتفاق میافتد و زیتوده ریشه را افزایش

درصد نیز ریشه گسترش زیادی داشته است که دلیل آن را می-

وجود دارد حائز اهمیت زیادی است .از سوی دیگر عدم آبیاری

توان به دومین وظیفه اساسی آن یعنی حفظ استحکام گیاه

گونه موردمطالعه و اکتفا به بارشهای جوی باعث دستیابی

مربوط دانست .با افزایش وزن اندامهای هوایی گیاه و سست

نهالهای اقتصادی و شاداب نخواهد شد و عمالً قابل توصیه

شدن خاک بر اثر سطح آبیاری باال ،بر حجم ریشه برای افزایش

نیست چرا که نهالهای تیمارهای کنترل در انتهای آزمایش

استحکام گیاه در خاک افزوده شده است و زیتوده ریشه را

شادابی اندکی داشتند و در معرض خشکشدن قرار گرفته بودند.

افزایش داده است.

در نهایت الزم به ذکر است که این مطالعه بهصورت موردی
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.های گستردهتری در این مورد خواهیم بود
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Respond of Populus deltoides Bartr. ex Marsh Seedlings to Various Soil
Moisture Regimes in Guilan Province
S. Moeinifar1, A. Salehi2, M. Ghodskhah Daryaei3* and A. Heidari Safari Kouchi4

Abstract
Current study was carried out by the aim of investigating the effect of different degrees of irrigation on some
quantitative characteristics of eastern cottonwood (Populus deltoides Bartr. ex Marsh) seedlings in Guilan
province. The cuttings were planted in a completely randomized design with four treatments and five
replications. Three irrigation levels including 20%, 40% and 60% of soil saturated moisture content in each pot
including 187.5, 375 and 570 ml water for 2.5 kg soil and control treatment (without manual irrigation) every
three days applied on seedlings form the beginning of spring to end of summer. At the end of the period, height
of seedlings using ruler, collar diameter using caliper, stem and root fresh weight by scale, stem and root
biomass by drying in oven, root length using graph paper, the number of leaves by counting were measured for
all treatments and examined by one-way analysis of variance (ANOVA) test. The results showed that the highest
average of seedlings height with 94.2 and 90 cm, the highest collar diameter with 8.3 and 7.73 mm, the highest
root length with 463 and 425 cm, the highest number of leaves with 12 and 9 The highest weight of the stem
with 37 and 34 grams and the highest yield of the stem of the studied seedlings with 18 and 16 grams was
related to 40 and 60 percent treatments and there was no significant difference between the two treatments.
Also, the highest stem to root biomass ratio of 3.2 was obtained in the treatment of 40%. According to the
results of the present study, the optimal irrigation limit for the studied seedlings was determined as 40% of the
soil saturation moisture.

Keywords: Collar diameter, cutting, irrigation interval, root length, and stem weight.
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مقاله علمي-ترويجي

كشت نشايي و خشکهكاری برنج ،راهکاری فني و اقتصادی برای توليد برنج در
شرايط استان گلستان
محمدحسین رزاقي* ، 1علیرضا كیاني 2و نورمحمد

آبیار3

چکيده
تغییر شیوه کشت برنج از مرسوم به خشکهکاری به دلیل مصرف آب و تخریب ساختمان خاک در شیوه مرسوم مورد توجه کشاورزان
قرارگرفته است .این پژوهش بهمنظور بررسی فنی و اقتصادی تغییر شیوه کاشت برنج از نشایی (مرسوم) به خشکهکاری درمزارع
کشاورزان استان گلستان اجرا شد .نتایج نشان داد که میزان آب مصرفی در خشکهکاری بذر با سامانه آبیاری بارانی از  0055تا 41455
و در روش نشایی از  0055تا  40255مترمکعب در هکتار بود .بهرهوری فیزیکی آب مزارع خشکهکاری در رقم فجر  50درصد و در رقم
طارم بینام  40درصد بیشتر از بهرهوری آب مزارع نشایی این ارقام بود .میانگین بهرهوری آب در خشکهکاری رقم ندا ،در مقایسه با
کشت نشایی آن ،دو درصد کمتر بود .بهرهوری فیزیکی نهادهها مشخص ساخت که با تخصیص هر کیلوگرم کود و بذر ،روز نفر کار و
مترمکعب آب در روش خشکهکاری بهترتیب  00/0 ،215/6 ،40/5و  5/00و در روش مرسوم بهترتیب  00/1 ،445/6 ،46/4و 5/10
کیلوگرم شلتوک تولید میشود .خشکهکاری برنج نسبت به کشت مرسوم آن میتواند موجب کاهش مصرف نهادهها و هزینههای تولید
شود .در شیوه خشکهکاری برنج نسبت به روش مرسوم عملکرد کمتر میشود ،اما با مدیریت صحیح سودآوری میتواند بیشتر گردد.
واژههای كليدی :آب مصرفی ،برنج ،بهرهوری مصرف آب ،بهرهوری ارزشی
سطحی ،نفوذ عمقی آب ،نیاز فراوان به نیروی انسانی و درنتیجره

مقدمه1
روش مرسوم تولید برنج در بسیاری از مناطق جهان ازجمله

کاهش حاشیه سود از معایب آن است ( Pandey and Velasco,

ایران نشایی است .افزایش دسترسی به مواد مغذی (بهعنوانمثال

 ،)1999ضمن آنکه با ایجراد ییره سرخت ( )hard panدر زیرر

آهن ،روی و فسفر) و مهار علفهای هررز از مزایرای ایرن شریوه

منطقه شخم عالوه بر کاهش نفوذپرذیری خراک موجرب از برین

کشررت ( )Surendra et al., 2001و تلفرراز زیرراد آب ،تبخیررر

رفتن ساختمان خاک و محدودیتهای فراوان درکشرت پر ازآن
میگردد .ازآنجاکه منراب آبهرای سرطحی و زیرسرطحی رو بره

 4کارشناس بخش تحقیقاز فنی و مهندسی کشاورزی ،مرکز تحقیقراز و
آموزش کشاورزی و منراب طبیعری اسرتان گلسرتان ،سرازمان تحقیقراز،
آموزش و ترویج کشاورزی ،گرگان ،ایران -*( .نویسنده مسئول Email:
)Razzaghi_mh@yahoo.com
 2استاد پژوهش بخش تحقیقاز فنی و مهندسی کشاورزی ،مرکز تحقیقاز
و آموزش کشاورزی و مناب طبیعری اسرتان گلسرتان ،سرازمان تحقیقراز،
آموزش و ترویج کشاورزی ،گرگان ،ایران.
 5استادیار پژوهش گروه تحقیقاز اقتصادی و اجتماعی ،مرکز تحقیقراز و
آموزش کشاورزی و منراب طبیعری اسرتان گلسرتان ،سرازمان تحقیقراز،
آموزش و ترویج کشاورزی ،گرگان ،ایران.
تاریخ دریافت99/4/25 :
تاریخ پذیرش99/0/40 :
DOR: 20.1001.1.24764531.1399.7.1.4.1

کاهش بوده که به یک عامل محدودکننده کشرت و تولیرد بررنج
تبدیلشده ( )Farooq et al., 2009ازاینرو تغییرر شریوه سرنتی
کاشت اهمیت دارد.
خشکه کاری یا کشت مستقیم ،فرآیند تولیرد بررنج بره شریوه
کاشت بذر در مزرعه بهجای انتقال نشاء از خزانه است .کاشت بذر
در بستر خشک ،2کاشت بذر در بسرتر مرطروب و کاشرت برذر در
بستر اشباع 5سره روش اصرلی کاشرت مسرتقیم برذر هسرتند .در
ایایزمتحده ،استرالیا و اروپا ،زراعت برنج بهصرورز کشرت برذر
dry-seeded
water-seeded

2
3
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خشک یا کشت بذر در آب صورز مریگیررد ( Gianessi et al.,

همکاران ( )4509بیشتر بیان نمودهانرد.

 .)2002; Ntanos, 2001; Pratley et al., 2004از سال 4905

)Kukal and Aggarwal, 2002

میالدی ،تغییر شیوه کاشت برنج از مرسروم بره خشرکهکراری در
کشورهای درحالتوسعه ازجمله کشورهای جنوب شرقی آسریا ر
داده اسرت (

Pandey and Velasco, 2002; Pandey and

 .)Velasco, 2005بهطورکلی در سرال  2550حردود  25درصرد
برنج در سطح جهان بهصورز کاشرت مسرتقیم برذر تولیرد شرده
است (.)Rao et al., 2007
از مزایای خشکهکاری نسبت به روش مرسوم نشایی میتوان
به مواردی مانند بازده اقتصادی بیشتر ،سری تر و آسرانترر برودن
کاشت ،نیاز بره نیرروی انسرانی و آب کمترر ( Bhushan et al.,

 ،)2007; Jehangir et al., 2005سررهولت مکررانیزه سررازی
()Khade et al., 1993؛ گرلدهری زودترر (

Farooq et al.,

 )2006; Santhi et al., 1998و  45-0روز بلوغ زودتر و انتشرار
کمتررر گرراز مترران (

;Balasubramanian and Hill, 2002

 )Pandey and Velasco, 1999اشاره نمود .ایرن شریوه کشرت
گزینهای برای حل تعارضهرای مررتبب برا خراک (برین بررنج و
محصول غیر برنج بعدی) است و ضمن تقویت پایرداری سیسرتم
برنج-گندم ،موفقیت محصویز زراعی زمستانه (پر

از بررنج)،

بهویژه گندمهای زودرس کاشته شده را فراهم میکند (

Farooq

.)et al., 2008; Ladha et al., 2003; Singh et al., 2005
تحقیقاز صورز گرفته در ایران نیرز اغلرب بره بررسری یکری از
مزیتهای روش خشرکهکراری در مقایسره برا روش مرسروم یرا
چگونگی اجرای بهتر کشت بره روش خشرکهکراری پرداخترهانرد
(عرب زاده و توکلی4506 ،؛ قربران کالهری و همکراران4509 ،؛
دهقان و الماسی4500 ،؛ حبیبی اصل و همکاران.)4500 ،
کاهش عملکرد به دلیل استقرار ضعیفتر بوتهها و علف هررز
بیشتر ()Singh et al., 2005؛ فزونی هزینه مهار علفهای هررز
()Rao et al., 2007؛ کمبود عناصر ریزمغذی مانند روی و آهرن
به دلیرل نبرود تعرادل نیتررو ن و نفوذپرذیری آن (

Gao et al.,

 )2006, Saleque and Kirk, 1995از کاستیهای خشکهکاری
در مقایسه با روش مرسوم است .گرچه نتایج تعردادی از مقرایز
در برخی از صفاز متناقض است .برای مثال سینگ و همکاران و
عرب زاده و توکلی ( )4506عملکرد در روش خشکهکاری را کمتر
از مرسوم ،کوکال و اگراروال بردون تفراوز و قربرانی کالهری و

;(Singh et al., 2005

علل اصلی تغییر شیوه کاشرت از مرسروم بره خشرکهکراری در
مناطق مختلف متفاوز بوده و شامل کمبود نیروی انسانی و برای
بودن هزینه آن ( ،)Chan and Nor, 1993کاهش مصرف آب و
افررزایش درآمررد ( )Pandey and Velasco, 2005مرریباشررد.
گزارش شده است کره خشرکهکراری یرک فرصرت بررای تغییرر
شیوههای تولید بهمنظور بهره وری بیشتر آب در مناطق مواجه برا
محدودیت مناب محسوب میشود (.)Farooq et al., 2011
باوجود تأکید بسیاری از مقایز بر مزایای خشکهکاری بررنج
در منراطق مختلرف دنیرا ،ایرن روش هنروز چنردان مرورد اقبرال
کشاورزان قرار نگرفته است ( Farooq et al., 2008; Bhushan

.)et al., 2007; Jehangir et al., 2005; Singh et al., 2005
بررر اسرراس یافتررههررای سررینگ در ارزیررابی عملکرررد روشهررای
خشکهکاری و مرسوم برنج در منطقه هشیارپور هند ،خشکهکاری
با کاهش فرسایش و افزایش فواصل آبیاری ،حدود  20درصرد در
مصرف آب صرفهجرویی نمروده و در مقایسره برا روش مرسروم،
هزینه تولید را  45555روپیه کراهش مریدهرد (.)Singh, 2014
وینای و همکاران محدودیتهای مناب  ،زیستمحیطی و هزینره
تولید برنج را در شیوه های کشت مرسوم و خشکهکراری بررسری
نمودند تا گزینههای مناسرب توسرعه کشرت مسرتقیم را در هنرد
پیشنهاد کنند ( .)Vinay et al., 2016نتایج مطالعه آنهرا نشران
داد سود خالص کشت مستقیم (  65450روپیه) نسربت بره روش
مرسوم ( 00052روپیه) بیشتر بود .نسبت فایده به هزینه در کشت
مسرررتقیم  2/45و در کشرررت مرسررروم  4/91محاسررربه شرررد.
بهعبرارزدیگرر بره ازای هرر یرک واحرد پرولی هزینره شرده در
خشکهکاری  2/45 ،واحد پولی بازده اقتصادی ایجاد شرده اسرت.
حالآنکه این بازده در شیوه مرسوم  4/91واحد پولی بروده اسرت.
هزینه تولید در روش مستقیم حدود  40درصد کمتر برود .افرزون
بر این ،کارایی فنی روش مستقیم  92درصد و روش مرسروم 00
درصد برآورد شده است .کارایی فنی به معنای توانایی کشاورز در
دستیابی به بیشینه تولید ممکن برا مصررف مقرادیر معرین نهراده
می باشد .در خشرکهکراری بررنج ،ضرریب بهررهوری ارزشری یرا
اقتصادی  5/02و در شیوه مرسوم  5/52بود .بهرهوری ارزشی یرا
اقتصادی بیانگر ارزش تولید یک واحد نهاده مصررفی مریباشرد.
کشاورزان میتوانند با پذیرش کشت مستقیم در مقایسه با کشرت

کشت نشایي و خشكه کاری برنج ،راهكاری فني و اقتصادی 93 ...

مرسوم 00 ،درصد در نیروی کار 45 ،درصد در کار ماشرینی و 55

140
120

درصد در مصرف آب صررفهجرویی نماینرد .آنهرا بیران نمودنرد

100

خشکه کاری برنج نسبت به شیوه مرسوم ازلحاظ اقتصادی موجره

80

و سودآورتر است .بر پایه نترایج مطالعره چاندراسرخاراراکو کشرت

60
40

مستقیم بذر برنج ،هزینه تولید را تا  9466روپیه در هکتار و طول

20

دوره زراعرررری آن را  0تررررا  45روز کرررراهش مرررریدهررررد

0

( .)Chandrasekhararao et al., 2013عملکرد در کشرتهرای
تابستانه و بهاره بره ترتیرب  0/5و  44درصرد افرزایش و هزینره
نیروی کار  4055روپیه در هکتار کاهش مییابد .ازاینرو بررسری

شکل  -1تغييرات بارندگي گرگان در مهرومومهای  69و  69در

آثار این تغییر شیوه کشت در مزارع برنج همراه با اراکه مزایا و یرا

مقايسه با ميانگين طوالنيمدت

معایب آن نهتنها از اهمیت ویژهای برخوردار است بلکره ضرروری
نیز میباشد .به همین دلیل ،این پژوهش با اهداف تعیرین میرزان
آب مصرفی و ارزیابی اقتصرادی دو شریوه خشرکهکراری (کشرت
مستقیم) و مرسوم (گل خرابری) بررنج در اسرتان گلسرتان انجرام
گردید .کاربست نتایج و یافتههای این تحقیق میتواند مردیران و
برنامه ریزان بخش کشاورزی را در شناسایی و اتخاذ راهکارهرایی
بهمنظور حفاظت از مناب آب زیرزمینری اسرتان برا حفرر درآمرد
کشاورزان یاری نماید.

گلستان 45 ،مزرعه شالیکاری در سطح شهرستانهای گرگران و
کردکوی ،توسب مروجان پهنه شناسرایی و معرفری گردیدنرد کره
شامل هفت کشاورز پیشرو که اقردام بره کشرت بررنج بره روش
خشکهکاری نموده بودند و سه کشاورز باتجربه برنجکار سنتی بود
(جدول  .)4به دلیل کمبرود اطالعراز کشراورزان خرود از طریرق
سررعی و خطررا برره دنبررال بهترررین ارقررام و شرریوه کشررت بودنررد
بهنحویکه یک کشاورز در زمین خود اقدام به کاشت چهرار رقرم

مواد و روشها
این پژوهش باهدف دسرتیابی بره حجرم آب مصررفی بررای
کشت شالی ،بهرهوری آب و مقایسه اقتصادی دو شریوه مختلرف
کشت برنج در سال زراعی  4590در اسرتان گلسرتان اجررا شرد.
کاشت برنج در استان به دو شیوه نشایی (مرسوم) و خشکهکراری
انجام میشود .درروش مرسوم بذر در خزانه کاشته شده و پر

برررای تعیررین آب مصرررفی در مررزارع شررالیکرراری اسررتان

از

برنج نموده بود .دو کشاورز دیگر در زمین خود دو شیوه کاشت را
مورد مقایسه قررار داده بودنرد .یرک کشراورز نیرز در سره تراریخ
مختلف مزرعه خود را کاشته بود .ازاینرو تعداد مزارع موردبررسی
به  40مزرعه رسید .کلیه عملیاز زراعی ایرن مرزارع طبرق نظرر
کشاورز و بدون دخالت کارشناسان صورز گرفت.

گل خرابی زمین اصلی ،نشاءها در زمان چهار برگی بره آن انتقرال

جدول  -1مشخصات جغرافيايي مزارع ،سيستم كاشت و
نوع سامانه آبياری

داده می شود ،زمین تا زمان رسریدن محصرول در حالرت غرقراب
داکم نگهداشته میشود .در روش خشکهکاری که شامل دو شریوه
کاشت مستقیم بذر یا مستقیم نشاء در زمین خشک (تهیره بسرتر
یزم شامل شخم و دیسک انجام شده اسرت) مریباشرد ،آبیراری
زمین پ

از کاشت بذر یا نشاء و به شیوه غرقابی یا تحرتفشرار

(بارانی یا قطرهای) صورز مریگیررد .در هرر دو روش مرسروم و
خشکه کاری ،آبیاری مزرعه یک تا دو هفته قبل از برداشت قطر
میشود .توزی ماهانه بارندگی در سال  90در مقایسه با سال قبل
و طوینیمدز در حوزه شهرستان گرگان در شکل  4اراکره شرده
است .بررسی این نمودار نشان میدهد کمتررین میرزان بارنردگی
طی ماههای خرداد تا شهریور بوده است.

مزرعه
4
2
5
1
0
6
0
0
9
45

موقعیت
شهرستان
گرگان
گرگان
گرگان
گرگان
گرگان
کردکوی
کردکوی
کردکوی
کردکوی
کردکوی

روستا
سرخنکالته
علیآبادکنارشهر
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در این پرو ه چهار رقم برنج پر محصول شامل فجر (در میان

کشت شده رقم فجر ،ندا ،طرارم هاشرمی جرزو ارقرام مرسروم در

کشاورزان خود دارای سه نوع فجر معمولی ،فجر سروزنی و فجرر

مناطق مختلف استان گلستان هستند .ویژگیهای ایرن ارقرام در

حاج حیدری است) ،ندا ،گرمه ،کوهسار و سه رقم کم محصول از

جدول  2آمده است.

خانواده طارم امرالهی ،هاشمی و بی نام کشت شد .در میان ارقرام
جدول  -2ويژگي ارقام كاشته شده (علينيا و همکاران)1961 .
طول دوره رشد

میانگین عملکرد

(از بذرپاشی تا رسیدن)

()ton/ha

کوهسار

450

0

زودرسی و مقاوم به سرما ،متحمل به آفاز و بیماریها

نام رقم

توضیحاز

گرده

422

6/0

متوسب رس ،متحمل به آفاز و بیماریها

فجر

455

6/0

دیررس ،نیمه حساس آفاز و متحمل به بیماریها

ندا

450

0/0

دیررس ،متحمل به آفاز و بیماریها

میزان آب مصررفی بررنج در طرول فصرل برا اسرتفاده از

در این پژوهش اطالعاز یزم بررای مقایسره اقتصرادی از

ابزارهای اندازه گیری آب تعیین گردیرد .حجرم آب مصررفی در

طریق پرسشنامه توزی شده در کلیه مراکز خردماز کشراورزی

روش آبیاری مرسوم با نصب فلوم ( ،)WSCقراکت ارتفاع فلروم

استان که هم دارای کشت سرنتی و هرم خشرکهکراری بررنج

و مرردززمرران آبیرراری ،در روش آبیرراری بررارانی بررا اسررتفاده از

بودند ،جم آوری گردید .بهمنظور مقایسره اقتصرادی دو شریوه

اندازه گیری دبی ،فشار و فواصل جابهجایی آبپاشهای در حرال

کشت موردبررسی از روش بودجه بندی جزکی اسرتفاده گردیرد.

کار و در روش آبیاری قطرهای با نصب کنتور و ثبت مشخصاز

قاعده بودجه بندی جزکی برای مقایسه اقتصادی و تصمیمگیری

سیستم مانند فاصله خطوط و غیره تعیین و برآورد گردید.

در خصوص جایگزینی روش خشکهکاری برنج با کشت مرسوم،

در روش آبیاری بارانی با استفاده از پارامترهای اندازهگیری

بدین گونه است که چنانچه با این تغییر در برنامه کشت و تولید

با توجه بره

برنج ،مجموع افزایش درآمد و کاهش مخارج مزرعه از مجموع

شده شدز پاشش آبپاش از رابطه  4برآورد و سپ

مدز استقرار آبپاشها ،میزان آب مصرفی ،به دست آمد.

افزایش مخارج و کاهش درآمد آن بیشتر باشرد ،خشرکهکراری
برنج به لحاظ اقتصادی توجیهپذیر بوده و موجب افزایش درآمد

()4

و سودآوری مزرعه خواهد شد .کاربست بودجهبندی جزکی برای
که در آن  Iشدز پخش آبپاش برر حسرب میلری مترر برر

ساعت q ،دبی آبپاش بر حسب لیتر در ثانیه Sl ،و  Smبه ترتیب
فواصل آبپاشها روی لوله فرعی و فواصل لولههای فرعی روی
لوله اصلی بر حسب متر.
به استناد میزان آب مصرفی و عملکرد شرلتوک (برر اسراس
میزان تحویلی به کارخانههای شالیکوبی) ،بهرهوری آب در هر
مزرعه در شرایب زارعین برآورد شد .بهرهوری آب (کیلوگرم برر
مترمکعررب) از تقسرریم عملکرررد (کیلرروگرم در هکتررار) بررر آب
مصرفی (مترمکعب در هکتار) محاسبه گردید .اندازهگیری مناب
مصرفشرده (کرود ،برذر و سرم) و نیرروی انسرانی برهصرورز
پرسشگری از کشاورزان مشخص گردید.

اتخاذ تصمیم در مورد جایگزینی کشت مستقیم برنج برا کشرت
مرسوم نیازمند محاسباز افرزایش درآمرد احتمرالی مزرعره برا
جایگزینی کشت مستقیم برنج ،کاهش مخارج تولید مزرعره برا
جایگزینی کشت مستقیم برنج ،افزایش مخارج تولید مزرعه برا
جایگزینی کشرت مسرتقیم بررنج و کراهش درآمرد مزرعره برا
جایگزینی کشت مستقیم بررنج مری باشرد .پر

از سرنجش و

اندازه گیری اقالم چهارگانه مذکور ،با کاربست رابطه زیر تغییرر
در درآمد مزرعه محاسبه گردید .چنانچه این تغییر مثبت باشرد،
جایگزینی کشت و تولیرد بررنج بره شریوه مسرتقیم بره لحراظ
اقتصادی و سودآوری موجه بوده و موجب افزایش درآمد مزرعه
خواهد شد.
()2

 [افزایش درآمد +کاهش مخارج] = تغییر درآمد مزرعه[کاهش درآمد  +افزایش مخارج]

کشت نشایي و خشكهکاری برنج ،راهكاری فني و اقتصادی 97 ...

بهره وری نسبت ستاده یا خروجی سیسرتم بره نهرادههرا یرا

این دو رقم را میتوان مدیریت مزرعره دانسرت ،زیررا کشراورز

ورودی آن است .در این مطالعه بررای انردازهگیرری و مقایسره

صاحب آن زمین هیچگونه تجربه قبلی از کشت برنج نداشرته و

بهرهوری عوامل تولید در دو شیوه کشت مرسوم و خشکهکاری،

سال  4590اولین سالی است که اقدام به کشت آزمایشی بررنج

سنجههای بهرهوری جزکری شرامل بهرره وری ارزشری و فنری

آن هم به روش خشکهکاری در قسمتی از مزرعه خرود نمروده

نهادههای مصرفی محاسبه گردیرد .بهررهوری فیزیکری بیرانگر

است .این کشاورز دارای سیستم آبیراری برارانی ثابرت بروده و

مقدار محصول حاصل از یک واحد نهاده مصررفی و بهررهوری

بیشتر سطح زیر کشت خود را به سویا اختصاص داده به همین

ارزشی بیانگر ارزش محصول حاصل از یک واحد نهاده مصرفی

دلیل مدیریت آبیاری برنج را نیز مطابق با برنامه آبیراری سرویا

است.

تنظیم نموده است .به نظر میرسد که این امر از دییل کاهش
عملکرد کلیه ارقام کشتشده در این مزرعره بروده اسرت .ایرن

نتايج

کشاورز با حذف کشت سویا در سال زراعی  4590موفق به اخذ

عملکرد شلتوک در دو شيوه كشتت خشتکهكتاری و

عملکرد بیش از  0تن شلتوک در هر هکتار شده که موکرد ایرن

مرسوم

مطلب است که عملکرد پایین دو رقم کوهسار و گررده مررتبب

عملکرد شلتوک رقم ندا درروش خشکهکراری از  1/2ترا 0

با مدیریت و عدم تجربه کشاورز در خصوص مردیریت مزرعره

تررن و درروش مرسرروم  9/2تررن برروده اسررت (جرردول  .)5ایررن

خشکه کاری بروده باشرد .برا بررسری میرانگین عملکررد روش

نشاندهنده آن اسرت کره اگرچره عملکررد ایرن رقرم درروش

خشکهکاری می توان بیان نمرود کره تجربره کشرت بره روش

خشکهکاری نسبت بره مرسروم کراهشیافتره امرا برا مردیریت

خشکه کاری ،مدیریت مزرعره و سرطح دانرش کشراورز نقرش

مناسب مزرعه شامل مدیریت علفهای هرز و تأمین برهموقر

مهمی در میزان محصول تولیدی دارد.

نیاز آبی و تغذیه گیاه میتوان درروش خشکهکاری عملکردها را
تا حد روش مرسوم افزایش داد .مؤمنی رقم ندا را متحمرل بره

آب مصتترفي در دو شتتيوه كشتتت خشتتکهكتتاری و

خشررکی و مناسررب جهررت کشررت در شرررایب کررم آبیرراری یررا

مرسوم

بیهوازی دانسته است (مؤمنی.)4592 ،

میزان آب مصرفی در روش خشرکهکراری برذر برا سرامانه

عملکرد محصول شلتوک رقم ندا در خشکهکراری در یرک

آبیررراری برررارانی از  0601ترررا  41449مترمکعرررب ،در روش

مزرعه با عقب افترادن تراریخ کاشرت رونردی کاهشری داشرته

خشکهکاری نشاء با سامانه تیپ از  45015تا  41005مترمکعب

به نحویکه در تاریخهای کاشت  55اردیبهشت و یکرم تیرمراه

در روش خشررکهکرراری بررذر بررا سررامانه آبیرراری تیررپ 41005

نسرربت برره  40اردیبهشررت برره میررزان  2/0و  6/5درصررد

مترمکعب و در روش مرسوم از  0051تا  40240مترمکعب بره

کاهشیافته است (جدول  .)5این تغییراز در حرالی اسرت کره

دست آمد (جدول  .)5نتایج امیر نرژاد و همکراران ( )4590نیرز

مدیریت این مزرعه ازنظر مبارزه با علفهای هرز و کود یکسان

مشخص می سازد که در دشت بهشرهر بررای تولیرد بررنج پرر

اما میزان مصرف آب آن به دلیل تغییرراز جروی متغیرر بروده

محصول از  45142تا  41595مترمکعب آب و برای تولید برنج

است.

مرغوب از  0060تا  9501مترمکعب آب مصرفشده است.

میانگین عملکرد شلتوک رقم فجر در روش مرسروم هفرت

تفاوز زیادی از نظر آب مصرفی در سیستمها و روشهای

تن و در روش خشرکهکراری  6/0ترن برود (جردول  .)5نترایج

کاشت مشابه تحقیق حاضر وجود دارد که میتوان آن را منرتج

قربانی کالهی و همکاران ( )4509نیز نشان داده که پذیرندگان

از مدیریت مزرعه ،همچنین تاریخ کاشرت دانسرت (جردول .)5

روش خشکهکاری در استان خوزستان موفق به تولیرد شرلتوک

تاریخ های کاشت زودهنگام موجب ایجاد سرایه انرداز (آسرمانه)

بیشتری نسبت به غیریذیرندگان شدهاند.

مناسب و کاهش تبخیر از سطح خاک میگردد که این موضوع

نتایج نشان داد که عملکرد دو رقم کوهسار و گرده کمتر از

در تاریخهای کاشت دیرتر کمترر ر مریدهرد ،ضرمن آنکره

پتانسیل مورد انتظار بوده است (جدول  .)5دلیل کاهش عملکرد

مدیریت کشاورز در استفاده یکسان از مناب آبی در اختیار برای
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تمام کشت ها بدون در نظر گرفتن نیاز گیاه برر اسراس رشرد و

حاج حیدری ،ندا ،طارم هاشمی ،طارم امرالهی ،گرمه ،کوهسرار،

نمو آن می تواند دلیل دیگری بر این امر باشد .میانگین حسابی

طارم برینرام و در روش مرسروم ارقرام فجرر و طرارم برینرام

آب مصرفی در روش خشرکهکراری  0665و در روش مرسروم

کشتشده که در روش سرنتی نسربت بره روش مرسروم تنروع

 42615مترمکعب بوده و میانگین وزنی آب مصرفی بر اسراس

بیشتر ارقام قابلمشاهده است.

وزن مساحت های تحت کشت در روش خشکهکاری  44612و

مقایسه دو روش مرسوم و خشرکهکراری در شررایب نسربتا

در روش مرسرروم  41592مترمکعررب اسررت کرره هررر دو روش

مشابه از نظر رقم و تاریخ کاشت مشخص نمرود بهررهوری آب

میانگینگیری نشاندهندهی مصرف بیشتر آب در روش سرنتی

رقم فجر بهصورز خشکهکاری ( ردیف  4جدول  )5بره میرزان

است .مصرف آب در روش خشکهکاری برا اسرتفاده از سرامانه

 50درصد بیشتر از بهررهوری آب مرزارع مرسروم کشرت بررنج

تیپ برخالف انتظار بیشتر از سامانه بارانی بود که اجررای ایرن

(ردیفهای  40و  46جدول  )5است .در رقم طارم برینرام نیرز

پرو ه در مزرعه نامناسب (با خاک گراویل) و همچنرین اجررای

بهره وری آب در روش خشکهکاری  40درصرد بیشرتر از روش

اشتباه سامانه (قرار دادن انشعاب اصلی در گودی زمین و انتقال

مرسوم گردیده است (ردیفهای  45و  44جدول  ،)5درحالیکه

آب ازآنجا به قسمتهای مرتف توسب لولههای تیپ) سببساز

میانگین بهره وری آب مزارعی که اقدام به کشت بذر رقرم نردا

این موضوع بودهاند .همانگونه کره نترایج نشران داد مردیریت

بهصورز خشکهکاری نمودهاند (ردیفهای  0 ،0و  6جردول )5

آبیاری نقش مهمی در میزان مصرف آب دارد .ویال نیرز آب را

 5/00کیلوگرم بر مترمکعب بدسرت آمرده ،کره در مقایسره برا

یکی از مناب مهم محدودکننده در تولیرد بررنج دانسرته اسرت

بهرهوری آب این رقم در کشت مرسوم (ردیف  40جدول )5بره

( .)Vial, L.K. 2007بررسی پایداری تولید برنج در شهرستان

میزان  5/09کیلوگرم بر مترمکعب ،دو درصد کمتر بوده اسرت.

رضوان شهر نیز مشخص نمود که مناب از نظرر کمری و کیفری

تفاوز بهرهوری آب در یک رقم کشتشده ،تحرت ترأثیر یرک

تهدیدی برای پایداری کشراورزی منطقرره برهویرژه زراعرررت

روش مدیریتی ،ولی با تاریخهای مختلف کاشت (ردیفهرای 0

برررنج نیستند بلکه آنچه ممکن است کشاورزی منطقرره را به

الی  9جدول  )5قابلمشاهده است ضرمن آنکره تفراوز برین

سمت ناپایداری پیش ببرد مدیریت این مناب است (امینرررری و

ارقام مختلف در یک تاریخ کاشت (ردیفهای  2الری  0جردول

همکاران .)4591 ،نتایج این تحقیق نیز مؤید تأثیر مدیریت آب

 )5نیز مشهود است .بر اسراس دادههرای منردرج در جردول 1

بر میزان مصرف و بهرهوری آن است.

عملکرد در هکتار شلتوک در روش خشکهکاری بهطرور نسربی
کمتر از عملکرد در هکترار شریوه مرسروم مریباشرد .میرانگین

بهره وری آب در دو شيوه كشتت خشتکهكتاری و
مرسوم

عملکرد در هکتار کشت مرسوم و خشکهکاری به ترتیب 0665
و  1090کیلوگرم میباشد .درآمد ناخالص محصول شرلتوک در

بهره وری آب در کاشت برنج به روش خشکهکاری از 5/22

ش ریوه مرسرروم  26554555تومرران و در ش ریوه خشررکهکرراری

تررا  5/0و در روش مرسرروم از  5/16تررا  5/09کیلرروگرم بررر

 21514555تومان در هر هکتار محاسبه شده است ،اما با توجه

مترمکعررب بدسررت آمررد .دامنرره بیشررتر بهرررهوری آب در روش

به هزینه تولید کمتر شیوه کشت مستقیم ،درآمد خرالص (سرود

خشکهکاری را می توان به تعداد بیشتر مزارع موردبررسی ،تنوع

ناخالص) آن بیشتر از درآمد خالص (سود ناخالص) شیوه مرسوم

بیشتر ارقام ،تفاوز بیشرتر تراریخ کاشرت نسربت داد .در روش

میباشد .هزینه تولید خشکهکاری بررنج در هرر هکترار حردود

خشکه کاری از نهم اردیبهشت کشت آغازشده و ترا  29تیرمراه

 2920555تومان کمتر از هزینه تولید کشت مرسروم محاسربه

ادامه داشته است که این موضوع سبب شرده برداشرت نیرز در

شده است .برتری شیوه کشت خشکهکراری در کراهش هزینره

دامنه ی  22شرهریورماه ترا هشرتم آبران مراه صرورز پرذیرد،

تولید ،فزونی درآمرد خرالص (سرود ناخرالص) حردود 660555

درحالیکه انتقال نشاء به زمین اصلی در مزارع موردبررسری در

تومان در هکتار را موجب شده است .بهعبارزدیگر با جایگزینی

ششم خرداد تا  24تیرماه و برداشت آنها از  45شهریور تا نهم

کشت مستقیم برنج ،تغییر درآمد و سودآوری مزرعه مثبت بوده

مهرماه صورز پذیرفته است .در روش خشکهکاری ارقام فجرر

و ازاینرو میتوان خشکهکاری برنج را در مزارع استان گلستان

کشت نشایي و خشكهکاری برنج ،راهكاری فني و اقتصادی 91 ...

نمونه بیشتر از هر دو گروه مزارع است.

به عنوان یک جایگزین مناسرب کشرت مرسروم توصریه نمرود.
هرچند این نتایج مقدماتی است و نیازمند تکرار مطالعه با حجم

ردیف
4

نوع رقم
فجر حاج
حیدری
طارم
امرالهی
طارم
هاشمی

تاریخ
کاشت

جدول  -9اطالعات ميزان آب مصرفي و بهرهوری آب مزارع بررسيشده
حجم آب آبیاری
تعداد
شیوه
طول دوره
تاریخ
(مترمکعب در
روش آبیاری
آبیاری
کشت
رشد (روز)
برداشت
هکتار)

90/52/20

4590/6/20

420

مستقیم بذر

90/51/0

4590/0/26

*440

مستقیم بذر

90/51/0

4590/0/5

**425

مستقیم بذر

1

گرده

90/51/0

4590/0/26

***440

مستقیم بذر

0

کوهسار

90/51/0

4590/0/26

440

مستقیم بذر

90/2/9
90/2/40
90/2/55
90/1/4
90/1/24
90/1/24

4590/6/41
4590/6/25
4590/0/4
4590/0/20
4590/0/25
4590/0/9

455
455
420
440
96
02

مستقیم بذر
مستقیم بذر
مستقیم بذر
مستقیم بذر
مستقیم بذر
نشایی

2
5

6
0
0
9
45
44
42
45
41
40
46
40

ندا
ندا
ندا
ندا
طارم بینام
طارم بینام
طارم
مستقیم نشا
09
4590/6/22
90/5/20
هاشمی
مستقیم نشا
454
4590/0/5
90/5/20
ندا
طارم
مستقیم بذر
451
4590/0/0
90/1/29
هاشمی
نشایی
90
4590/6/45
4590/5/6
فجر
نشایی
92
90/6/40
90/5/40
فجر
نشایی
95
90/6/45
90/5/41
ندا
* در زمان برداشت حداقل  55درصد دانهها سبز (مرحله خمیری) بود.
*** به دلیل اینکه زودتر از سایر ارقام رسیده بود دچار خوابیدگی شده بود.

جدول  -1برخي نتايج مقدماتي شيوههای كشت خشکهكاری و
مرسوم برنج در استان گلستان

باران
(میلیمتر)

عملکرد
(تن در
هکتار)

بهرهوری آب
(کیلوگرم بر
مترمکعب)

بارانی 1+بار
غرقاب
بارانی 4 +بار
غرقاب
بارانی 4 +بار
غرقاب
بارانی 4 +بار
غرقاب
بارانی 4 +بار
غرقاب
بارانی
بارانی
بارانی
بارانی
بارانی
غرقاب

54

9190

00

6/0

5/0

40

0601

450

2/1

5/14

40

0601

450

4/0

5/55

40

0601

450

4/6

5/20

40

0601

450

4/5

5/22

26
25
25
22
44
25

0560/6
42995
45055
41449
6024
0051

64
00
65
451
90
15

1/2
0/5
0/0
0/0
5/0
5/9

5/09
5/64
5/00
5/05
5/01
5/16

تیپ

-

45015

15

1/4

5/50

تیپ

-

44965

16

6/0

5/06

تیپ

-

41005

90

5/0

5/20

6/5
05
44095
روزانه
غرقاب
0/4
16
40240
40
غرقاب
9/2
16
40240
40
غرقاب
** حداقل  40درصد دانهها در زمان برداشت سبز (مرحله خمیری) بود.
****در زمان برداشت حداقل  15درصد دانهها سبز (مرحله خمیری) بود

5/02
5/05
5/65

بهرهوری عوامل در دو شتيوه كشتت خشتکهكتاری و
مرسوم

عنوان

واحد

مرسوم

مستقيم

نیروی کار
بذر مصرفی
کود شیمیایی
مصرفی

روز نفر در هکتار
کیلوگرم در هکتار

65/0
444/1

51
01/1

نهادههای مصرفی در شیوههای کشت مستقیم و مرسوم بررنج در

کیلوگرم در هکتار

140/6

545

استان گلستان در جدول  0اراکهشدهاند .همانطرور کره مالحظره

مترمکعب در
آب
هکتار
1090
0665
عملکرد شلتوک کیلوگرم در هکتار
21514555
26554555
تومان در هکتار
درآمد ناخالص
6009055
9601055
تومان در هکتار
هزینه تولید
40204555
46646555
تومان در هکتار
درآمد خالص
5/6
2/0
نسبت فایده به هزینه
افزایش سودآوری مزرعه با جایگزینی کشت مستقیم (تومان در
660555
هکتار)
42615

0665

سنجههای بهرهوری جزکی شامل بهرهوری ارزشی و فیزیکی

میشرود بهررهوری ارزشری و فیزیکری کلیره نهرادههرا در شریوه
خشکه کراری فراترر از شریوه کشرت مرسروم مریباشرد .مقرادیر
بهرهوری فیزیکی نهادههای کود شیمیایی ،نیروی کار ،برذر و آب
در زراعت برنج به شیوه مستقیم به ترتیب 00/0 ،215/6 ،40/5و
 5/00است .اما این سنجهها در شیوه مرسروم بره ترتیرب ،46/4
 00/1 ،445/6و  5/10اسررت کرره از ایررن منظررر تفرراوز نسرربتا
قابلتوجه بین بهرهوری فیزیکری نهرادههرای تولیرد در دو شریوه
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موردبررسی مشاهده می شود .به همین ترتیب بهرره وری ارزشری

و  5/00کیلوگرم شرلتوک و بره شریوه مرسروم برهترتیرب ،46/4

کود شیمیایی ،نیروی کار ،بذر و آب در خشرکهکراری بره ترتیرب

 00/1 ، 445/6و  5/10کیلوگرم شلتوک تولید میشود .به همرین

 560055 ،449255 ،90601و  0405و در شرریوه مرسرروم برره

ترتیب مقادیر سنجههای بهرهوری ارزشی حاکی از آن اسرت کره

ترتیب  264255 ،044955 ،01500و  1610است کره حراکی از

در خشکهکاری ارزش محصول تولیدی منسروب بره نهرادههرای

برتری شیوه خشکهکاری در مصرف مطلوب و کارآمدتر نهرادههرا

کود ،بذر ،نیروی کار و آب به ترتیب 560055 ،449255 ،90601

نسبت به شیوه مرسوم است (جدول .)0

و  0405تومان و در شیوه مرسوم بره ترتیرب ،044955 ،01500

میزان سنجههای بهرهوری فیزیکری در خشرکهکراری بررنج

 264255و  1610تومان میباشد (جردول  .)0ایرن یافترههرا برر

بیانگر آن است که با تخصیص هر یک کیلوگرم کود و بذر ،یرک

بهرهوری و کارایی افزونتر نهادهها در خشکهکاری بررنج دیلرت

روز نفر کار و یک مترمکعب آب بهترتیب 00/0 ، 215/6 ، 40/5

دارند.

جدول  ، 5بهرهوری ارزشي و فيزيکي نهادهها در دو شيوه كشت مستقيم و مرسوم
بهرهوری ارزشی

نهاده
کودهای شیمیایی
بذر
نیروی کار
آب

کشت مستقیم
90601
560055
90601
0405

بهرهوری فیزیکی

کشت مرسوم
01500
264255
044955
1610

کشت مستقیم
40/5
00/0
215/6
5/00

کشت مرسوم
46/4
00/1
445/6
5/10

حدود  55درصدی هزینه تولید ،افرزایش درآمرد خرالص حردود

اثربخشي نهادهها در دو شتيوه كشتت مرستوم و

 660555تومان در هکتار را موجب شده اسرت .نترایج تحلیرل

خشکهكاری
نترایج بررسرری اثربخشرری نهرادههررای مصرررفی در دو شرریوه

بهرهوری نهادههرا ،نشران مریدهرد کره مقردار و ارزش تولیرد

خشکهکاری و مرسروم در مرزارع بررنجکراری منتخرب اسرتان

منسوب به هرر واحرد کودهرای شریمیایی ،برذر و نیرروی کرار

گلستان در سال  ،4590بیانگر آن است که باوجود کاهش 065

مصرفی درروش خشکهکاری برنج بیشتر از شیوه کشت مرسوم

کیلوگرم یا  45درصد عملکررد در هکترار ،خشرکهکراری بررنج

می باشد (جدول .)0ایرن یافتره هرا بره روشرنی برر اثربخشری و

می تواند موجب کاهش مصررف نیرروی کرار ،برذر و کودهرای

بهره وری بیشتر نهادهها در روش خشکهکاری بررنج در اسرتان

شیمیایی شود (جدول .)6برتری روش خشکهکراری در کراهش

گلستان دیلت دارند.

جدول -9كاهش مصرف نهادهها در شيوه خشکهكاری برنج نسبت به كشت مرسوم در استان گلستان
نهاده مصرفی
کودهای شیمیایی
بذر
نیروی کار

کاهش مصرف در هکتار(درصد)
11
50
26

جدول -9توليد و ارزش محصول منسوب به هر واحد نهادهها در دو روش كشت مستقيم و مرسوم برنج
نهاده مصرفی

تولید محصول (کیلوگرم) منسوب به هر واحد نهاده مصرفی
در روش کشت

ارزش محصول (تومان) منسوب به هر واحد نهاده
مصرفی در روش کشت

کودهای شیمیایی

خشکهکاری
40

مرسوم
46

خشکهکاری
90601

مرسوم
01500

بذر
نیروی کار

215
00

445
00

449255
560055

04955
264255
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رهيافت ترويجي
نتایج این پژوهش در سطح مزارع کشاورزان دو شهرسرتان
استان نشاندهنده کاهش  49درصردی میرانگین مصررف آب،
کاهش حدود  55درصدی هزینه تولید ،کاهش مصرف نهادههرا
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امکان به تعیین شاخصهای فنی و اقتصادی مررتبب برا تغییرر
شیوه کاشت برنج در سرطح مرزارع اسرتان گلسرتان پرداختره،
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Rice Transplanting and Direct Seeding Cultivation, Technical and
Economic Solution for Rice Production in Golestan Province (on Farm)
M.H. Razzaghi*1, A. kiani 2 and N.M. Abyar9

Abstract
Changing the cultivation method of rice from transplanting to direct seeding due to water consumption and
destruction of soil structure in the transplanting has been considered by farmers. This study was carried out to
evaluate the technical and economic changes of rice cultivation from transplanting to direct seeding in
Golestan province in 2018. For this purpose, 10 rice farmers were selected, of which 7 farmers had their rice
cultivation done by direct seeding method. The results showed that the amount of water used in direct seeding
method with sprinkler irrigation system was from 5700 to 14100 and in the transplanting method was from
8500 to 15200 cubic meters per hectare. Water productivity in direct seeding farm with Fajr Cultivar was 35%
and with Tarom Binam Cultivar was 17% higher than Transplanting of theirs. The average water productivity
of Neda cultivar direct seeded was two percent lower than transplanting. The physical productivity of inputs
indicated that by allocating per kg of fertilizer and seed, working day and cubic meter of water in the direct
seeding method, 18.3, 243.6, 77.8 and 0.57 and 16.1, 6, and in transplanting method 16.1, 110.6, 57.4 and 0.45
kg of rice are produced, respectively. Direct seeding compared to transplanting can reduce the consumption of
inputs and production costs. In the direct seeding, rice yields less than the transplanting, but with proper
management, profitability can be increased.

Keywords: Rice, Water Consumption, Water Productivity, Value Productivity.

1

Expert at Agricultural Engineering Research Department, Golestan Agricultural and Natural Resources Research and
Education Center, AREEO, Gorgan, Iran. (*Corresponding Author Email: Razzaghi_mh@yahoo.com)
2 Professor at Agricultural Engineering Research Department, Golestan Agricultural and Natural Resources Research and
Education Center, AREEO, Gorgan, Iran.
3 Assistant Professor at Socio-Economic Research Ggroup of Golestan Agricultural and Natural Resources Research and
Education Center, AREEO, Gorgan, Iran.
Received: 11 April 2020
Accepted: 5 August 2020

 44نشریه مدیریت آب در کشاورزی ،جلد ، 7شماره  ،1بهار و تابستان 1911

نشریه مدیریت آب در کشاورزی

Water Management in Agriculture
Vol. 7, No. 1, Spring and Summer 2020, 45-52

جلد  ،7شماره  ،1بهار و تابستان  ،1911ص52-25 .

مقاله علمي-پژوهشي

بررسي و مقایسه عملکرد سامانههای آبیاری باراني ویل موو و کالسیک ثابت در استان
سمنان
نادر نادری *1و مهدی

اکبری2

چکیده
با توجه به بحران منابع آب در استان سمنان استفاده از سامانههای آبیاری بارانی موردتوجه قرار گرفته است .ارزیابی سامانههای آبیاری
بارانی برای شناخت اشکاالت موجود و افزایش کارایی آنها ضروری است .این پژوهش باهدف بررسی و مقایسه عملکرد سامانههای آبیاری
ویل موو و کالسیک ثابت در استان سمنان در سال  6931انجام شد .برای این منظور ضریب یکنواختی ( ،)CUیکنواختی توزیع (،)DU
راندمان پتانسیل کاربرد ( ،)PELQتلفات تبخیر و باد و حجم آب مصرفی تعیین شد .اجرای سامانههای آبیاری بارانی بهطور متوسط 24
درصد مصرف آب را کاهش داده بود لکن سطح زیرکشت بهطور متوسط  44درصد افزایش یافته بود .نتایج مقادیر راندمان پتانسیل کاربرد
آب ،ضریب یکنواختی و یکنواختی توزیع در سامانههای ویلموو به ترتیب برابر  13/3 ،07/3 ،39/8و درصد و در سامانههای کالسیک ثابت
 11/0 ،28/8و  17/0درصد به دست آمد .تعویض آبپاشهای فرسوده و استفاده مناسب از سامانه ویل موو در شرایط باد در مزرعه  3از
عوامل عملکرد بهتر این سامانه بود .در سیستم کالسیک ثابت با آبپاش متحرك فاصله نامناسب آبپاشها ،فشار پایین و کار کردن تعداد
آبپاشهای بیشتر از حد مجاز طراحی بر روی لترال باعث کاهش کارایی این سامانه شده بود که با رفع آنها میتوان کارایی آن را ارتقا
بخشید .همچنین نتایج نشان داد جلوگیری از نشت آب در سامانهها ،آموزش مناسب بهرهبرداران و استفاده از جدول برنامهریزی آبیاری
باعث بهبود عملکرد سامانههای آبیاری بارانی موردمطالعه خواهند شد.
واژههای کلیدی :آبپاش ،حجم آب مصرفی ،راندمان ،یکنواختی
لذا بررسی عملکرد و اثربخشی سامانه آبیاری هنگام کار در

مقدمه1
راندمان سامانه آبیاری بارانی در شرایط مناسب آب ،هوا و

سطح مزرعه ضروری است .ضریب یکنواختی شاخص مناسبی

خاك میتواند در حد باال و مناسبی باشد ،لکن این امر مستلزم

برای نشان دادن یکنواختی توزیع آب در سامانه آبیاری میباشد.

طراحی ،اجرا و بهرهبرداری صحیح میباشد .نقص در هر یک از

یکنواختی پایین در سیستم آبیاری بارانی به عوامل متعددی

این مراحل باعث میشود سامانه کارایی مناسبی نداشته باشد.

بستگی دارد نظیر :انتخاب قطرهای ناکافی و نامناسب برای
لولههای آبرسان ،فشار خیلی پایین یا خیلی باال ،انتخاب نازلها

 6استادیار پژوهش ،بخش تحقیقات فن ی و مهندس ی کش اورزی ،مرک ز
تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اس تان س منان (ش اهرود)،
سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،شاهرود ،ایران.
(* -نویسنده مسئول)Email: Naderi7367@yahoo.com :
 4دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کش اورزی ،س ازمان
تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج ،ایران.
تاریخ دریافت33/2/46 :
تاریخ پذیرش33/3/60 :
DOR: 20.1001.1.24764531.1399.7.1.5.2

و آبپاشهای ناکافی و نامناسب که بیشتر مربوط به طراحی
است و اثرات باد روی توزیع آب ،تغییرات در اجزای سیستم
بهمرورزمان مانند تغییرات در راندمان پمپ ،تنظیم فشار یا اندازه
نازل و گرفتگی نازل که بیشتر هنگام بهرهبرداری به وجود می-
آید .آبیاری زمانی بهطور یکنواخت صورت میگیرد که مقدار آب
دادهشده به خاك در قسمتهای مختلف مزرعه بیش از 47
درصد اختالف نداشته باشد .بهمنظور استفاده بهینه از آب
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ارزیابی قراردادند .نتایج نشان داد با کاهش فواصل آبپاشها و

قابلدسترس ،توزیع یکنواختتر آب ضروری است (

 .)and Yeagar,2005; Ley, 2003راندمان پتانسیل کاربرد

تنظیم فشار میتوان یکنواختی توزیع را افزایش داد .میر بلوچ و

بیانگر عملکرد سامانه آبیاری در شرایط بهرهبرداری مناسب

همکاران ( )6933پس از ارزیابی عملکرد سامانههای آبیاری

است .طراحی و اجرای نادرست و مدیریت بهرهبرداری غیر

بارانی کالسیک ثابت در خاش نتیجه گرفتند برای رفع

صحیح از سامانه باعث افت عملکرد سامانه میشود.

مشکالت موجود بایستی لوازم و لولههای کهنه و خراب و

بهعنوانمثال افت فشار و کاهش دبی خروجی از نازلها باعث

آبپاشهای معیوب از سامانهها حذف گردد و به کشاورزان

Keller and Bliesner,

استفاده صحیح از سامانهها آموزش داده شود .پژوهش حاضر

 .)1990برادران هزاوه و همکاران ( )6983با بررسی تعداد 3

برای شناخت مشکالت طراحی و بهرهبرداری از سامانههای

سیستم آبیاری بارانی (کالسیک ثابت با آبپاش متحرك و ویل

آبیاری بارانی ویل موو و کالسیک ثابت در تعدادی از مزارع

موو) در شهرستان اراك نتیجه گرفتند که مشکالت اصلی طرح-

استان سمنان و ارائه راهکارهای عملی برای بهبود عملکرد این

های آبیاری بارانی عدم دقت در طراحی و اجرای آنها بوده

سامانهها صورت گرفت.

کاهش راندمان و یکنواختی میشود (

است که ازجمله میتوان به پایین بودن یکنواختی توزیع آبپاش-
ها ،نامناسب بودن فشار و توزیع غیریکنواخت آن ،فواصل

مواد و روشها

نامناسب آبپاشها ،طول نامناسب لولههای جانبی اشاره نمود.

این تحقیق در سال  6931در مزارع اس تان س منان انج ام

همچنین عدم مدیریت و نگهداری صحیح از سامانهها و به کار

گرفت .این اس تان دارای اقل یم خش ک و نیم هخش ک اس ت.

بردن وسایل باکیفیت نامناسب از مشکالت موجود در این

بهمنظور ارزیابی س امانهه ای آبی اری اجراش ده در ای ن اس تان

سامانهها بوده است .سیوسه مرده و بایزیدی ( )6937سامانه-

تعدادی از مزارع در شهرستانه ای مختل ف اس تان س منان ب ا

های آبیاری بارانی کالسیک ثابت اجراشده در منطقه مهاباد را

هماهنگی مدیریت آب وخاك س ازمان جه اد کش اورزی اس تان

ارزیابی نمودند .مالحظه شد یکی از دالیل اصلی پایین بودن

سمنان و مدیریتهای جهاد کش اورزی شهرس تانه ای اس تان

یکنواختی توزیع و بازده آبیاری در این سامانهها سرعت باد باال

انتخاب شدند .پس از هم اهنگی ب ا کش اورزان م زارع منتخ ب

در منطقه و عدم یکنواختی فشار در سامانه بوده است .سالمی و

موردبررسی قرار گرفتند .مشخص ات م زارع در ج دول  6آم ده

رضوانی ( )6933با انجام پژوهشی در استانهای اصفهان و

اس ت .دفترچ ه طراح ی پ رو هه ای منتخ ب نی ز از م دیریت

همدان نتیجه گرفتند کمبود فشار و دبی آبپاشها علت پائین

آبوخاك تهیه و بررسی شد .ب رای بررس ی وض عیت م دیریت

بودن  DUو  CUدر مزارع موردبررسی بودند .بهرامی و

بهرهبرداری از سامانهها توس ط زارع ین ب ا مراجع ه و بازدی د از

همکاران ( )6931نتیجه گرفتند فرونشست عمقی ،قدیمی بودن

سامانهها ،اطالعات الزم اندازه گی ری و برداش ت ش دند .ب دین

سامانهها و کمبود فشار از علل اصلی کاهش یکنواختی توزیع در

منظور پرسشنامهه ایی تهی ه ش د و س ؤاالت موج ود در ای ن

سامانههای آبیاری بارانی در استان فارس بود .طی پژوهشی در

پرسشنامهها نظیر ساعات آبیاری در طول فصل زراع ی ،تع داد

استان گلستان مالحظه شد مهمترین مشکالت سامانههای

آبیاریها ،حجم آب مصرفی و تغییرات سطح زیر کش ت بع د از

آبیاری بارانی ازنظر مدیریت و بهرهبرداری آگاهی ناکافی

اجرای سامانه توسط بهرهبرداران پاسخ داده شد و قسمت دیگ ر

استفادهکنندگان از سامانه و برنامهریزی آبیاری بود .برای

آن ش امل ض ریب یکن واختی کریستیانس ن ) ،(CUیکن واختی

مدیریت و راهبری صحیح از سامانه آبیاری بارانی ،نیاز به

توزی ع ) (DUو ران دمان پتانس یل ک اربرد )(PELQدر س طح

آموزش مبانی جهت کسب آگاهی کلی از برنامه آبیاری در این

مزرع ه ان دازهگی ریش د .ب رای بررس ی ض ریب یکن واختی

سامانه است که در این زمینه متولیان امور باید گامهای مؤثری

کریستیانسن و یکنواختی توزیع از دستورالعمل انجمن مهندسین

بردارند (کیانی و همکاران.)6931 ،
کاظمی و همکاران ( )6938سامانههای آبیاری بارانی
کالسیک ثابت با آبپاش متحرك در شهرستان اقلید را مورد

آمریک ا () ASAEاس تفاده ش د .مشخص ات آبپ اشه ای
مورداستفاده در جدول  4ارائه شده است.

بررسی و مقایسه عملکرد سامانههای آبیاری بارانی57 ...

جدول  -1مشخصات مزارع و سیستمهای آبیاری باراني مطالعه شده

نوع
سیستم
کالسیک
ثابت با
آبپاش
متحرك

ویلموو

شماره
مزرعه
6
4
9
2
3
1
0
8
3

منطقه
شاهرود
شاهرود
مهدیشهر
دامغان
سمنان
دامغان
سمنان
بسطام
بسطام

سطح تحصیالت
کشاورز
دیپلم
دیپلم
دیپلم
فوقلیسانس
دیپلم
دیپلم
لیسانس
لیسانس
لیسانس

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

محصول

32˚ 31 ̒ 31 ˝E
32˚ 29 ̒ 22 ˝E
39˚ 64 ̒ 91 ˝E
32˚ 41 ̒ 69 ˝E
39˚ 43 ̒ 74 ˝E
32˚ 47 ̒ 21 ˝E
39˚ 48 ̒ 63 ˝E
33˚ 74 ̒ 21 ˝E
33˚ 74 ̒ 24 ˝E

91˚ 44 ̒ 66 ˝N
91˚ 48 ̒ 21 ˝N
93˚ 21 ̒ 28 ˝N
91˚ 71 ̒ 30 ˝N
93˚ 91 ̒ 67 ˝N
93˚ 31 ̒ 98 ˝N
93˚ 91 ̒ 71 ˝N
91˚ 43 ̒ 39 ˝N
91˚ 43 ̒ 48 ˝N

گندم
یونجه
یونجه
یونجه
یونجه
یونجه
یونجه
گندم
چغندرقند

مساحت
(هکتار)
2
63
3
3
66
17
2
47
98

بافت خاك
لومی
لومی شنی
شنی لومی
لومی
لومی شنی
لومی رسی
شنی
لومی شنی
لومی شنی

جدول  -2مشخصات آبپاشهای مورد استفاده

شماره
مزرعه
6
4
9
2
3
1
0
8
3

نوع آبپاش
VYR60
VYR155
AQ20
ZM-22
AMBO-PC
VYR35
Koala
VYR35
VYR35

فشار کاری
(بار)
9/3
2/3
9/61
9/7
9/7
9/3
9/4
9/3
9/3

شعاع پاشش
(متر)
63/0
47
61
42
63/3
61
63
61
61

دبی
(لیتر بر ثانیه)
7/37
4/37
7/04
4/70
4/74
7/11
7/20
7/11
7/11

جدول  -3محدوده مجاز شاخصهای ارزیابي سامانههای آبیاری باراني (درصد)
)(Merriam and Keller, 1978

ضریب یکنواختی

یکنواختی توزیع

راندمان پتانسیل کاربرد

86-80

10-87

13-83

جهت ارزیابی سامانه آبیاری بارانی وی ل م وو و کالس یک

توصیهشده شاخصهای فوق در جدول  9ارائه شده است .فشار

ثابت  37عدد قوطی در شبکه مربعی  9×9در فاصله ب ین س ه

و قطر دایره پاشش نیز اندازهگیری شد .فشار با استفاده از لول ه

آبپاش متوالی چیده شد ،بهط وریک ه آبپ اش وس ط در مرک ز

پیتو و فشارسنج متصل به آن اندازهگیری شد .برای تعیین قطر

شبکه قوطیها قرار گرفت و قوطیها در دو طرف این آبپاش تا

پاشش نیز قطر ناحیه خیس شده توسط آبپاش بر روی زمین با

آبپاش مجاور چیده شدند .قوطیها استوانهای شکل به قطر 63

متر اندازهگیری شد .ضریب یکن واختی ) (CUمط ابق معادل ه

و ارتفاع  63سانتیمتر بودند .آزمایش در مدت یک ساعت انجام

کریستیانسن با استفاده از معادله  6محاسبه شد:

شد .پس از پایان آزمایش با توجه به عم ق آب جم ع ش ده در
قوطیها پارامترهای موردنیاز محاسبه گردید .مح دوده مج از و

()6
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که در آن  CUضریب یکنواختی کریستین سن به درص د،

نتایج و بحث

 Diعمق آب در هرکدام از قوطیهای نمونهب رداری در اط راف

مدیریت و بهرهبرداری صحیح از سامانهها در کنار طراح ی و

متوسط عمق آب جم ع ش ده در ق وطی ه ا

اجرای درست آنها ضامن موفقی ت و ک ارایی مناس ب س امانه

) (mmو  nتعداد قوطیه ای آزم ایش م یباش د .یکن واختی

خواهد بود .لذا کش اورز ی ا به رهب ردار بای د در زمین ه م دیریت

توزیع ) (DUاز تقسیم میانگین وزنی ربع پایین بر عمق میانگین

استفاده از سامانه اطالعات کافی داشته باشد .همانگونه ک ه در

کل نمونهها بدست میآید (معادله .)4

جدول  2مالحظه میشود در پرو ههای موردبررسی آموزشهای

آبپاش )،(mm

الزم در مورد بهرهبرداری از سامانه توسط شرکته ای ط راح و
()4

مجری ارائه نشده بود .یکی از عوامل مه م در ک ارایی مناس ب

که در این معادله  DUیکنواختی توزیع (درصد)Dq ،
متوسط عمق آب در  43درصد از قوطیهایی که کمترین عمق
آب را دریافت کردهاند ) (mmو

متوسط عمق آب در

قوطیهای نمونهگیری ) (mmمیباشد .از راندمان پتانسیل آب
در ربع پایین ،برای مطابقت وضعیت سیستم باحالت مدیریت
خوب ،وقتیکه عمق آبیاری بهصورت مطلوب انتخابشده باشد،
استفاده میشود .راندمان پتانسیل آب در ربع پایین با استفاده از
معادله  9محاسبه میشود:

یک سامانه آبیاری تحت فش ار برنام هری زی ص حیح آبی اری و
استفاده از حج م مناس ب آبی اری در زم ان الزم اس ت .ج دول
برنامهریزی آبیاری که در دفترچههای طراحی سامانه وجود دارد
بهعنوان یک ابزار ساده و مؤثر در این زمینه مطرح هست .بهت ر
است جدول برنامهریزی آبیاری برای استفاده بهرهبردار در محل
مناسب مانند ایستگاه پمپا ب ر روی دی وار نص بش ده و نح وه
استفاده از آن نیز به به رهب ردار آم وزش داده ش ود .مق دار آب
دادهشده را میتوان با کنتور ی ا س ایر وس ایل ان دازهگی ری آب
عبوری کنترل نمود .همچنین در سامانه کالسیک ثابت با آبپاش
متحرك مطابق دفترچه طراح ی الزم اس ت ب ر روی ه ر لول ه
فرعی یک یا دو آبپاش کار کند که در برخی مزارع ای ن مس ئله
رعایت نمیشد و بر روی لوله فرع ی ب یشازح د مج از آبپ اش

که عوامل موجود در معادله عبارتاند از Zlq.MAD :یا میانگین

مورداستفاده قرار میگرفت که تنظیم فش ار س امانه و درنتیج ه

عمق آب نفوذیافته در ربع پایین اراضی ،زمانی که  SMDجبران

یکنواختی پخش با مشکل مواجه میشد .لذا شرکتهای طراح و

شده باشد ) (mmو  DMADیا متوسط عمق آب کاربردی زمانی

مجری بایستی بعد از اجرای سامانه ،آموزشهای الزم را مطابق

که  MADجبران شده باشد ).(mm

دفترچه طراحی بخصوص در مورد برنامهریزی آبیاری به به ره-

تلفات تبخیر و بادبردگی از معادله  2محاسبه شد.

برداران ارائه کنند .الزم است ارائه این آموزشها توسط مدیریت
آبوخاك در سازمان جه اد کش اورزی اس تانه ا ب هطورج دی

()2

 = DU- PELQتلفات تبخیر و بادبردگی

نظارت و پیگیری شود و حتی قبل از انجام آن از تس ویهحس اب
کامل با شرکتها خودداری شود .در طول سالهای بهرهبرداری

که در آن  DUیکنواختی توزیع و  PELQران دمان پتانس یل

از سامانه نی ز آم وزش کش اورزان و رف ع ابهام ات و اش کاالت

کاربرد میباشد .در روش آبیاری بارانی باتوجه به تعداد آبپ اش-

موجود بایستی تداوم داشته باشد .طبق نظر بهرهبرداران در کلیه

هایی که همزمان کار میکردند و دبی هر آبپاش و م دت زم ان

پرو هها بعد از اج رای س امانهه ای ب ارانی حج م آب مص رفی

آبیاری در طول فصل زراعی حجم آب آبیاری تعیین ش د .ب رای

کاهشیافته است.

روش آبیاری سطحی هم با توج ه ب ه دب ی آب و م دت زم ان
آبیاری حجم آب آبیاری بدست آمد.
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جدول  –4کیفیت بهرهبرداری سامانه آبیاری باراني براساس نظرات بهرهبردار

شماره
مزرعه
6
4
9
2
3
1
0
8
3

آموزشدرزمینهبهرهبرداریاز
سامانه
+
-

استفاده بهرهبردار از برنامهآبیاری
ارائهشدهدر دفترچه طراحی
+
-

کاهش حجمآبمصرفی
بعدازاجرایسامانهآبیاری
+
+
+
+
+
+
+
+
+

همانگونه که در جدول  3مالحظه میشود علیرغم اینکه

حدود  41/4درصد افزایش داشته است چراکه یکی از انگیزههای

پس از اجرای سامانه آبیاری بارانی نسبت به روش آبیاری

اصلی کشاورزان در اجرای آبیاری تحتفشار افزایش تولید از

سطحی بهطور متوسط حدود  48/0درصد در مصرف آب صرفه-

طریق افزایش سطح زیرکشت است .برای اینکه آب صرفهجویی

جویی شده است لکن در عمل آب صرفهجویی شده باعث

شده برای تغذیه سفرههای آب زیرزمینی استفاده شود الزم است

تقویت منابع آبی نشده است و بجای آن طبق اطالعات

ضمن کنترل برداشت آب از منابع آب زیرزمینی ،برای کشاورزان

ارائهشده توسط بهرهبرداران سطح زیر کشت بهطور متوسط

مشوقهایی نیز در نظر گرفته شود.

شماره
مزرعه
6
4
9
2
3
1
0
8
3

جدول  - 5تغییرات حجم آب مصرفي و سطح زیرکشت بعد از اجرای سامانه آبیاری باراني
مساحت اضافهشده
آب صرفهجویی
حجم آب
حجم آب
مساحت
نوع سیستم
منطقه
()%
شده ()%
بارانی
سطحی
(هکتار)
)(m3/ha
)(m3/ha
96
94
1477
3668
2
کالسیک
شاهرود
48
96
64147
68437
63
کالسیک
شاهرود
46
43
69477
60177
3
کالسیک
مهدیشهر
44
47
62321
68689
3
کالسیک
دامغان
41
96
64363
68049
66
کالسیک
سمنان
48
97
66437
61706
17
ویلموو
دامغان
97
94
64177
68397
2
ویلموو
سمنان
41
48
3247
0348
47
ویلموو
بسطام
42
43
66327
61432
98
ویلموو
بسطام

راندمان پایین پتانسیل کاربرد نشاندهنده ضعف در طراحی

سیستمهای موردمطالعه باشد .استفاده از آبپاشهای مناس ب و

و اج رای س امانهه ا م یباش د ک ه در برخ ی مواق ع مس ائل

نو و وجود فشار مناسب در سامانههای  0 ،1 ،3 ،9 ،6و  3باعث

بهره ب رداری و اقتص ادی نی ز س بب ای ن ک اهش م یگ ردد.

افزایش کارایی آنه ا ش ده ب ود (ج دول  .)1فاص له نامناس ب

فرسودگی آبپاشها ،ساییدگی نازل آبپاشها ،عدم تأمین فش ار

آبپاشها در برخی سامانههای کالس یک باع ث اف ت عملک رد

مناسب در سامانه و فاصله نامناسب آبپاشها باعث پایین بودن

سامانه شده بود بهخصوص زمان وزش باد در وسط لول هه ای

ض ریب یکن واختی و یکن واختی توزی عش ده ب ود .از طرف ی

فرعی آب کافی به زمین نمیرسید .در برخ ی م زارع مالحظ ه

همانگونه که مالحظه میگردد میزان تبخیر و بادبردگی 66/8

شد به سطح زیر کشت توصیه شده در دفترچ ه طراح ی توج ه

درصد میباشد که می تواند یکی از علل ک اهش یکن واختی در

نشده بود و سطح زیر کشت موجود بیشتر از مقدار طراحیش ده

 25نشریه مدیریت آب در کشاورزی ،جلد  ،7شماره  ،1بهار و تابستان 1911

بود .در این وضعیت برنام هری زی آبی اری در مزرع ه ب ا آنچ ه

روزنه آبپاشها از حالت استاندارد خود خارج شوند ل ذا ب هج ای

طراحی بر اساس آن صورت گرفته است متفاوت بود و نیاز آبی

این کار بایستی نسبت به ت أمین فش ار الزم در س امانه اق دام

مزرعه تأمین نمیشد .بهعنوانمثال در طرح شماره  1با  43لیتر

نمود .همانگونه که در جدول  1دیده میشود سامانه ویل م وو

بر ثانیه آب موجود 17 ،هکتار یونجه کشتشده بود درحالیک ه

در طرح شماره  3نس بت ب ه س ایر س امانهه ای وی ل م وو و

اگر هیدرومدول آبیاری بارانی را حدود  7/0لیتر بر ثانیه در نظر

کالسیک از عملکرد بهتری برخوردار ب ود ک ه یک ی از دالی ل

بگیریم با این مقدار آب حدود  93هکتار قابلکش ت اس ت .در

اصلی آن مهارت فنی و علمی ب االی به رهب ردار ب ود .مزی ت

دفترچه طراحی نیز سطح زیر کش ت براب ر  94هکت ار در نظ ر

سامانه ویل موو نسبت به سیس تم کالس یک ثاب ت ب ا آبپ اش

گرفته شده ب ود (علی زاده .)6983 ،در برخ ی پ رو هه ا بع د از

متحرك این است که هنگام وزش ب اد ب رای به رهب ردار ای ن

تعویض آبپاشها از مدلهای دیگ ری اس تفاده ش ده ب ود ک ه

امکان وج ود دارد ک ه می زان جابج ایی دس تگاه را ب همنظ ور

آبپاشهای جدید آبدهی و قطر پاشش مناسبی نداشتند و باعث

افزایش یکنواختی آبیاری تغییر دهد .همچن ین در ای ن س امانه

افت عملکرد سامانه شده بودند .در یکی از سامانههای ویل موو

جهت لترالها نسبت به جهت باد غالب منطقه با زاوی ه ح دود

مالحظه شد قطر روزنه آبپاشهایی که در انته ای لت رال ق رار

 23درجه قرار گرفته بود که این حالت باعث کاهش ت أثیر ب اد

گرفته بودند با استفاده از مته بزرگتر شده بود زیرا به رهب ردار

بر یکنواختی پخش میشد .همچنین طبق تجربه کشاورز ب ین

معتقد بود در قسمتهای انتهایی لترال افت فشار وجود داش ت

ساعات  64تا  68بعدازظهر در مزرعه باد وج ود داش ت ل ذا در

و آبدهی آبپاشها کاهش مییافت .این ک ار باع ث ش ده ب ود

این ساعات آبیاری صورت نمیگرفت.

جدول  -6پارامترهای ارزیابي فني سامانههای آبیاری باراني مطالعه شده

نوع سیستم

شماره
مزرعه

کالسیک ثابت با
آبپاش متحرك

6

80

4
9
2
3

29
12/6
34
30/2
17/0
04
14
36/1
01/4
13/3

میانگین
ویلموو

1
0
8
3

میانگین

ضریب
یکنواختی
یکنواختی
توزیع
)(%

نتیجهگیری
با توجه به نتایج این پژوهش مواردی که باعث بهبود
عملکرد سامانههای آبیاری بارانی موردمطالعه میشوند در دو

راندمان پتانسیل
کاربرد

بادبردگی و
تبخیر

83

01/1

67/2

16
18/9
33/2
33/1
11/0
87
18
32/9
03/8
07/3

99
39/6
90/3
29/8
28/8
38/1
37
98
18/0
39/8

67
66/7
62/3
69/1
66/3
69/2
64
69/1
0/3
66/1

با توجه به حساسیت سامانه آبیاری بارانی به ب اد در من اطق
بادخیز که بادهای شدید در آنجا وجود دارد حتیالمق دور از ای ن
سامانه نباید استفاده نمود.
برای کاهش تلفات بادبردگی بایستی لترالهای آبیاری نسبت

بخش طراحی و بهرهبرداری عبارتاند از:

به جهت وزش باد غالب زاویهدار باشند و آبی اری در س اعاتی از

الف) طراحی

شبانهروز انجام شود که باد کمتر است.
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توجه ویژه به اندازهگیری سرعت نف وذ آب در خ اك در ه ر
مزرعه و انتخاب سرعت پخش آبپاش بر مبنای آن از ضروریات
در طراحی سامانه بارانی است.
ب) بهرهبرداری
الزم است در ایستگاه پمپا فشار در حد فشار توصیهش ده در
دفترچه طراحی باشد.
سطح زیر کشت توصیهشده ب ا توج ه ب ه مق دار آب موج ود
بایستی رعایت شود .افزایش بیشازحد سطح زیر کشت باعث به
هم خوردن برنامه آبیاری و ایجاد تنش شدید در مزرعه میشود.
الزم است به بهرهبرداران در زمین ه اس تفاده ص حیح از س امانه
آبیاری بارانی آموزشه ای الزم قب ل و بع د از به رهب رداری از
سامانه ارائه شود و این کار توسط م دیریت آب و خ اك در ه ر
منطقه بهطور دقیق پیگیری و نظارت شود.
جدول برنامه آبیاری برای استفاده به رهب ردار بای د در مح ل
مناسبی مانند ایستگاه پمپ ا ب ر روی دی وار نص بش ده ،نح وه
استفاده از آن نیز به بهرهبردار آموزش داده شود.
قطر روزنه آبپاشها با استفاده از مته یا هر وسیله دیگر تغییر
داده نشود .در صورت ضرورت بایستی از نازلهای جدید استفاده
نمود.
آبپاشهای فرسوده بهموقع با آبپاشهای ن و و مش ابه تع ویض
شوند.
از نشت آب در قسمتهای مختل ف س امانه بایس تی جل وگیری
شود بخصوص در سامانه کالسیک ثابت با آبپ اش متح رك در
محل اتصال رایزر به شیر خودکار نش ت آب وج ود داش ت و در
سامانه ویل موو نیز در محل اتصال لوله خرطومی به رایزر نشت
آب دیده میشد.
هنگام تعویض آبپاشها باید از آبپاشه ای مش ابه آبپ اشه ای
قبلی استفاده نمود به طوریکه آب دهی و قط ر پاش ش یکس ان
داشته باشند.
از بکار بردن همزمان تعداد آبپاش بیشتر از آنچه در دفترچ ه
طراحی توصیه شده است باید اجتناب نمود تا بتوان فشار الزم را
در لت راله ا ت أمین نم ود و از ک اهش یکن واختی پخ ش آب
جلوگیری نمود.

مراجع
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Evaluation and Comparison of the Performance of Wheel Move and
Classic Sprinkler Irrigation Systems in Semnan Province
N. Naderi1* and M. Akbari2

Abstract
Due to the water resources crisis in Semnan province the use sprinkler irrigation systems in this province,
has been considered. It is necessary to evaluate the performance of sprinkler irrigation systems in order to
identify the problems and increase their efficiency. The purpose of this study was to investigate and compare
the performance of wheel move and classic systems with portable sprinkler irrigation systems in Semnan
province in 2017. For this purpose, uniformity coefficient (CU), distribution uniformity (DU), application
potential efficiency (PELQ), evaporation and wind losses and water volume were determined. The
implementation of sprinkler irrigation systems had reduced water consumption by an average of 42%, but the
area under cultivation had increased by an average of 22%. Potential application efficiency, uniformity and
distribution coefficients for wheel move systems were 53.8%, 70.5% and 65.5% respectively and for classic
systems with portable sprinkler were 48.8, 66.7 and 60.7% respectively. Replacing worn sprinklers and proper
use of the wheel move system in windy conditions in farm No. 9 were factors in the better performance of this
system. In classic systems with portable sprinkler, improper spacing of the sprinklers, low pressure of
sprinklers and using the number of sprinklers more than the design limits on lateral had reduced the efficiency
of this system, which can be improved by eliminating them. The results also showed that preventing water
leakage in the systems, proper training of users and use of irrigation planning table will improve the
performance of sprinkler irrigation systems.

Keywords: Efficiency, Sprinkler, Uniformity, Volume of water consumption
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شبیهسازی عملکرد و بهرهوری آب گندم در دشت هندیجان با استفاده از مدل
*

AquaCrop

محمدعلی برزیکار  ،1اصالن اگدرنژاد ،*2آرش تافته 3و نیازعلی ابراهیمی

پاک4

چکیده
با توجه به اهمیت گیاه گندم ،کاشت آن در بسیاری از دشتهای استان خوزستان انجام میشود .لیکن شرایط کاشت برای این گیاه زراعی
در همه دشتها یکسان نیست؛ بنابراین نیاز است آزمایشهای متعددی برای تعیین شرایط مناسب کاشت آن انجام شود .این آزمایشها سبب
صرف وقت و هزینه بسیاری میشوند .به همین دلیل استفاده از مدلهای گیاهی مانند  AquaCropبرای بررسی سناریوهای مختلف تأمین
آب آبیاری و تاریخ کاشت بسیار ضروری است .براساس این هدف ،پژوهش حاضر بهمنظور ارزیابی مدل  AquaCropو شبیهسازی عملکرد
و بهرهوری آب گندم در دشت هندیجان انجام شد .بدین منظور ،دادههای موردنیاز از  9زمین زراعی در طی دو ساال زراعای ()5999-5991
برداشت شد .بیشترین عملکرد گندم در این مطالعه برابر با  5161کیلوگرم بر هکتار (با بهرهوری آب  0/51کیلوگرم بر مترمکعب) باود .نتاایج
صحتسنجی مدل  AquaCropنشان داد که این مدل برای شبیهسازی هر دو پارامتر عملکرد و بهرهوری آب دچار خطای بیشبارآوردی
شد (≥ 0میانگین خطای اریب) .دقت (≤ 0.5جذر میانگین مربعات نرمال شده) و کارایی (≥ 0کارایی مدل) این مدل برای شابیهساازی هار دو
پارامتر مذکور مطلوب بود؛ بنابراین از این مدل برای شبیهسازی عملکرد و بهرهوری آب گندم برای سه مقادار آب آبیااری  100 ،900و 000
میلیمتر در سه تاریخ کاشت دهه اول ،دوم و سوم آبان استفاده شد .نتایج نشان داد که کاربرد آب آبیاری  000میلیمتر و رعایت تاریخ کاشت
دهه سوم آبان سبب دستیابی به عملکرد  5100کیلوگرم بر هکتار و بهرهوری آب  0/1کیلوگرم بر مترمکعب شد.
واژههای کلیدی :تاریخ کاشت ،سناریوهای آبیاری ،مدل آب-محور ،مدلسازی گیاهی

گیاه زراعی گندم یکی از مهم ترین گیاهان زراعی ایران اسات

1مقدمه

که بهطور متوسط  41درصد کالری و  00درصد پاروتئین مرارفی
 5دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی ،گروه علوم و مهندسی آب ،واحد
اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران.
 6استادیار ،گروه علوم و مهندسی آب ،واحد اهواز ،دانشاگاه آزاد اساالمی ،اهاواز،
ایران *( .نویسنده مسئول)a_eigder@ymail.com :
 9استادیار ،بخش آبیاری و فیزیک خاک ،موسسه تحقیقات خاک و آب ،ساازمان
تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج ،ایران
 4دانشیار ،بخش آبیاری و فیزیک خاک ،موسسه تحقیقات خااک و آب ،ساازمان
تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج ،ایران.
* مقاله مستخرج از پایاانناماه کارشناسای ارشاد رشاته آبیااری و زهکشای -
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز
تاریخ دریافت99/1/1 :
تاریخ پذیرش99/1/61:

DOR: 20.1001.1.24764531.1399.7.1.6.3

مردم را تأمین میکند .با توجه به خروصیات این گیاه ،کاشات آن
در همه استانها انجام می شود .استان خوزستان نیز باه دلیال دارا
بودن رودخانههای بزرگ ( ،)Albaji et al., 2016یکای از مراکاز
مهم کاشت این گیاه زراعای محساوب مایشاود .علایرغام ایان
موضوع ،بهره وری آب برای این گیااه زراعای بسایار پاایین اسات
بهطوریکه اکثر محققان مقدار آن را بین  0/9تا  0/1کیلاوگرم بار
مترمکعااب تخمااین زدهانااد (

;Farahani and Oweis, 2008

 .)Tavakoli et al., 2008ایان مشاکل ناشای از عادم رعایات
مناسب مقدار آب مررفی و تااریخ کاشات صاحیس اسات .تاأمین
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مقدار آب آبیاری مناسب در مراحل اولیه رشد و مرحله گلادهی تاا

( )5991با استفاده از مدل  AquaCropبه شبیهسازی گیاه زراعای

دانه بستن سبب افزایش عملکرد و بهبود بهارهوری آب مایشاود

کلزا پرداختند و نشان دادند که این مدل دقت مناسبی برای تعیاین

( .)Farahani and Oweis, 2008از طرف دیگر ،کااهش اتاالف

عملکرد و بهرهوری آب این گیاه زراعی داشت.

کماک

با توجه به خروصیات مدل  ،AquaCropاز این مادل بارای

آب در سایر دورههای رشد نیاز باه افازایش ایان شااخ

;Blum, 2009; Farre and Faci, 2009

شبیهسازی گیاه زراعی گندم نیز استفادهشده است .بهعناوانمثاال،

 .)Geerts and Raes, 2009تاریخ کاشت نامناسب نیز باه دلیال

مخابال و بوالک ( )Mkhabela and Bullock, 2012از این مدل

عدم برنامه ریزی مناسب آبیاری اثر زیادی بر عملکارد گنادم دارد.

برای شبیه سازی عملکرد گندم در غرب کانادا استفاده کردند .نتایج

این موضوع بهخروص در شرایط خشکساالی اثار بیشاتری پیادا

بهدساتآماده از تحقیا ایشاان نشاان داد کاه مقادار  R2بارای

میکند.

شبیه سازی عملکرد توسط این مدل گیاهی برابر با  0/11باود .باه

شاایانی مایکناد (

با توجه به اینکه مازارع بسایاری در اساتان خوزساتان تحات

همااین دلیاال ،ایاان محققااان گاازارش کردنااد کااه توانااایی ماادل

کشت گندم هستند ،هر کدام از آنها مقدار آبیاری و تاریخ کاشات

 AquaCropباارای شاابیهسااازی گناادم قاباالقبااول بااود .ماابن و

خاصی برای زراعت گندم دارند .این موضوع سبب شاده اسات تاا

همکاران از این مدل برای شبیهسازی گنادم در منطقاه پنسایلوانیا

محققان نتوانند آزمایش هاای کااملی بارای دساتیابی باه اهاداف

استفاده کردند .این محققان نیز گزارش کردند که این مادل دقات

موردنظر انجام دهند .چون این آزمایشها نیازمناد صارف وقات و

مناسبی داشات ( .)Mebane et al., 2013ساالمی و همکااران از

هزینه بسیار هستند .جهت رفع این مشاکل ،محققاان مادلهاای

مدل  AquaCropبرای شبیهسازی اثر کمآبیاری و آبیااری کامال

گیاهی مختلفای را بساط داده اناد تاا باا اساتفاده از آنهاا بتاوان

بر عملکرد گندم استفاده کردند .این محققان نشان دادند کاه ایان

سناریوهای مختلف تأمین آب را بر گیاهاان زراعای بررسای کارد

مدل دقت باالیی برای شبیه سازی عملکرد این گیاه زراعی داشت.

( .)Geerts and Raes, 2009مدل  AquaCropازجمله مهمترین

( .)Salemi et al., 2011شمس نیا و پیرمرادیان عملکرد گنادم را

مدل های زراعی است که توسط سازمان خواروبار کشاورزی (فااوو)

با استفاده از مدل  AquaCropدر شارایط اقلیمای شایراز ارزیاابی

بسط دادهشده است و به دلیل ساادگی ،نیااز باه دادههاای کمتار،

کردند .این محققان نشان دادند که دقت مدل  AquaCropبارای

کاربردی بودن و دقت قابلقبول نسبت به ساایر مادلهاای رشاد

شابیهساازی ایان گیااه زراعای مطلاوب باود (

گیااهی برتاری دارد ( .)Heng et al., 2009ایان مادل گیااهی

.)Pirmoradian, 2013

Shamsnia and

تاکنون برای شبیهسازی رشد و عملکارد گیاهاان زراعای مختلاف

دشت هندیجان یکی از مناط مهام کشات گنادم در اساتان

مانند جاو ،ررت ،چنندرقناد و ررت مورداساتفاده قرارگرفتاه اسات

خوزستان می باشد که به دلیل شوری آبوخاک و عدم برنامهریزی

Katerji et al., 2013; Masanganise et al., 2013; Hsiao

صحیس آبیاری ،از عملکرد و بهارهوری مرارف پاایینی در کشات

 .،)et al., 2009; Heng et al., 2009در این تحقیقاات مشااهده

گندم برخوردار است .به همین دلیل الزم است راهکارهاایی بارای

شد که دقت و کارایی این مدل برای شبیهساازی گیاهاان زراعای

رفع این مشکالت اراوه شود .با توجه بهمرور منابع ،در این تحقیا

قابلقبول بود .در تحقیقی دیگر که توساط گارسایا ویاال و فارس

ابتدا مدل  AquaCropتحت واسنجی و صحتسنجی قرار گرفت.

انجام شد ،مدیریت آبیاری در مزارع جنوب اسپانیا موردبررسی قرار

سپس از این مدل برای شبیه سازی اثر تنییر عم آبیاری و تااریخ

گرفاات .ایاان محققااان بااا اعتماااد بااه نتااایج ماادل ،AquaCrop

کاشت بر عملکرد و بهرهوری مررف گندم استفاده شد.

(

سناریوهای مختلفی را برای کاهش سطوح کشت و افزایش قیمت
محرول بر اسااس تنییارات مقادار آب در دساترس اراواه کردناد
( .)Garcia-Vila and Fereres, 2012ابراهیمیپاک و همکاران

مواد و روشها
پژوهش حاضر با بررسی سه پاایلوت اصالی طای ساالهاای
 5999-5991در دشت هندیجان در استان خوزساتان انجاام شاد.

شبیهسازی عملکرد و بهرهوری آب گندم در دشت هندیجان33 ...

این منطقه بین مخترات  96درجه  49دقیقه تا  40و  49شرقی و

که در این رابطه Yx ،و  Yaبه ترتیب مقدار بیشاینه و واقعای

 51درجه و  90دقیقه تا  40درجه و  90دقیقاه شامالی قارار دارد.

عملکرد محرول ETx ،و  ETaبه ترتیب مقدار بیشاینه و واقعای

منبع اصلی آب این دشت رودخانه زهره است .خروصیات اقلیمای

تبخیر-تعرق گیاه و  Kyضاریب نسابی میازان کااهش محراول

محدوده طرح مانند دیگر نواحی دشت خوزستان در تابستان متاأثر

نسبت به کاهش تبخیر-تعرق است .عملکرد و زیستتوده کل نیاز

از تودههای هوای گرم و خشک صحرایی آفریقا و بیابانهای حجاز

به ترتیب از روابط ( )6و ( )9محاسبه میشوند.

است .در سایر فرول تحت تأثیر آبوهاوای مدیتراناهای ،رطوبات
نسبی آن باال و بارندگی کمی اتفاق میافتد .از نظار تقسایمبنادی
اقلیمی ،به روش دومارتن بهعنوان منطقه خشک و به روش آمبرژه
منطقه بیابانی گرم طبقهبندیشده است .بافات خااک در محادوده

()6

 Tr 
B  WP*  i 
 ET0,i 

()9

Y  B  HI

مورد مطالعه بهطور عماده سانگین تاا خیلای سانگین اسات .آب
که در این روابط Tr ،مقدار کل تعرق روزاناه در طاول فرال

زیرزمینی دارای نوسان زیاد بوده و در بیشاتر ایاام ساال در عما
کمی از سطس زمین قرار دارد که سبب زهدار شدن اراضی میگردد.

زراعی (رابطاه  WP ،)4بهارهوری آب ETo ،تبخیار-تعارق گیااه

هدایت الکتریکی آب آبیاری نیز برابر باا  9دسایزیمانس بار متار

مرجاع Y ،و  Bباه ترتیاب عملکارد و زیساتتاوده خشاک و HI

است .کشت عمده این منطقه گندم آبی است و آب آبیاری در ایان
مزارع بهصورت سنتی و طی شش آبیاری تأمین مایشاود .مقادار
عملکرد گندم در این منطقه بسیار پاایین اسات و در اکثار مازارع

شاخ

سه مزرعه طی سالهای  5999-5991مورد مطالعاه قارار گفتناد.
سپس کلیه اطالعات مورد نیاز مدل  Aquacropاز قبیل اطالعات
اقلیمی (نظیر حداقل و حداکثر دمای منطقه ،دمای روزاناه ،میازان

که در آن Ks ،و  Kcبه ترتیب ضرایب تنش آبای و گیااهی و
 CCتوسعه پوشش تاج از زمان جوانهزنی تا مقدار بیشینه (رابطه )1
هستند.
()1

بارندگی و  ،)...اطالعات گیاهی (نظیار تااریخ کاشات و برداشات،
عملکرد و ،)...اطالعات خاک و اطالعات مدیریت مزرعه و آبیااری
(نظیر کیفیت آب آبیاری ،زماان و مقادار آب آبیااری و )...در ایان
مزارع تعیین شد .متوسط برخای خروصایات خااک مازارع ماورد
مطالعه در جدول ( )5نشان داده شده است .در مادل ،AquaCrop
دادههای برداشت شده از مزرعه وارد میشود و این مدل گیااهی از
طری از رابطه ( )5مقدار عملکارد گنادم را شابیهساازی مایکناد
(.)Geerts et al., 2009
()5

Tr  K s  CC  Kc  ET0

()4

کمتر از  5تن در هکتار است.
در این دشت سه مزرعه بهعنوان پایلوت انتخااب شادند .ایان

برداشت است.

CC  CC0  e

CGC .t

که در این رابطاه CC ،پوشاش تااج در مرحلاه توساعه گیااه
(درصد) CC0 ،پوشاش تااج اولیاه (درصاد) CGC ،ضاریب رشاد
پوشش تاج (عکس روز) و  tزمان (روز) مایباشاد .در ایان مادل،
شدت تنش آبی ( )Ksمؤثر بر توسعه پوشاش تااج ( ،)CCهادایت
روزنهای (شدت تعرق در واحد  ،)CCپیری و کاهش پوشش تااج و
شاخ

برداشت بهوسیله کسر تخلیاه آب در ناحیاه ریشاه تعیاین

میشود .در واقع در صورت تنش آبی میازان تااج پوشاش گیااهی
کاهشیافته و بهتبع آن میزان تعرق گیاه کاهش مییابد.

 Yx  Ya 
 ETx  ETa 

  Ky 

Y
x


 ETx 

به منظور واسنجی مدل  ،AquaCropاز دادههای برداشت شده
در مزارع پایلوت مشاابه اساتفاده شاد .ایان اطالعاات باهصاورت
ترادفی انتخاب شدند .بدین منظور ابتدا با استفاده از این اطالعات
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حساسیت باال 6< Sc <51 ،حساسیت متوسط Sc <6 ،حساسایت

و براساس رابطه ( ،)1تحلیل حساسیت انجام شد ( Geerts et al.,

.)2009

پایین طبقهبندی شد ( .)Geerts et al., 2009در مرحله واسنجی،
Pm  Pb
100
Pb

()6

پارامترهای با حساسیت متوسط و باال آنقدر تنییار داده شادند تاا

Sc 

مقادیر آماارههاای جاذر میاانگین مربعاات خطاا ( ،)RMSEجاذر

که در این رابطه Sc ،ضریب حساسیت بدون بعاد Pm ،مقادار

میانگین مربعات نرمال شده ( )NRMSEو میانگین خطاای اریاب

برآورد شده پارامتر مورد نظر براساس دادههای ورودی تعدیلشاده

( )MBEبه کمترین مقدار و کارایی مدل ( ،)EFشاخ

تواف ()d

و  Pbمقدار برآورد پاارامتر ماورد نظار براسااس داده ورودی پایاه

و ضریب تبیین ( )R2به بیشترین مقادار ممکان رسایدند .ساپس

میباشد .برای تحلیل حساسیت مدل به هر پارامتر ،در هار مرحلاه

صحتسنجی با استفاده از دادههای زراعی ساالهاای دوم و ساوم

یکی از عوامل ورودی مدل به مقدار  61درصد تنییر داده میشد و

انجام شد و آمارههای اشارهشده انجام شد .این آمارهها باه ترتیاب

بقیه پارامترها ثابت نگهداشته میشدند ( .)Geerts et al., 2009در

در روابط ( )0تا ( )56نشان دادهشدهاند.

هاار مرحلااه مقاادار ضااریب حساس ایت در سااه کااالسSc >51 ،

عم
(سانتیمتر)

جدول  -1متوسط برخي خصوصیات فیزیکي و شیمیایي خاک سه مزرعه موردمطالعه
رطوبت حجمی
هدایت
جرم مخروص
رطوبت حجمی در
در ظرفیت زراعی
هیدرولیکی
EC
ظاهری
نقطه پژمردگی داوم
(دسیزیمنس
( pHسانتیمتر مکعب
اشباع
)(-
(گرم بر سانتیمتر
(سانتیمتر مکعب بر
متر)
بر
بر سانتیمتر
(میلیمتر بر
مکعب)
سانتیمتر مکعب)
مکعب)
ساعت)

بافت خاک

0-90

6/1

56/9

0/5

0/99

0/65

5/69

سیلتیرسی

90-10

9/6

0/1

0/4

0/96

0/59

5/69

سیلتیرسی

10-90

6/4

1/0

0/1

0/91

0/66

5/60

سیلتیرسی
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در این روابط Pi ،مقدار شبیهسازیشده Oi ،مقدار اندازهگیاری
شده P ،میاانگین مقاادیر
اندازهگیری شده و  nبرابار تعاداد دادههاا مایباشاد .مقادار آمااره
شابیهساازیشادهO ،

میاانگین مقاادیر

 RMSEهمواره مثبت بوده و هر چه به صفر نزدیکتر باشد بهتار
است .مقادیر کمتر از  0/5بارای آمااره  NRMSEنشااندهنادهی

شبیهسازی عملکرد و بهرهوری آب گندم در دشت هندیجان37 ...

دقت عالی مدل است .همچنین مقادیر این آماره در بازههای -0/6

آبان) مورد مطالعه قرار گرفتند .انتخاب این تیمارها براساس مقادار

 0/6-0/9 ،0/5و بیشتر از  0/9به ترتیب نشاندهندهی دقت خوب،

آب آبیاری عرف منطقه مورد مطالعه و تاریخ کاشت گندم در دشت

متوسط و ضعیف است .مقدار مثبت آماره  MBEنشاندهناده ایان

هندیجان بود .مقدار آب آبیاری برای تیمارهاای  I3-I1باا در نظار

است که مدلهای رشد گیاهی مقدار عامل مورد نظار را بیشاتر از

گرفتن شش آبیاری در طول فرل رشد و در نظر گارفتن نیااز آب

مقدار واقعی برآورد کرده است و مقادیر منفی بیانگر این است کاه

آبیاری گندم در دوره رشد بود.

مدل در برآورد عامل مورد نظر عادد کوچاکتاری باه دسات داده
است .مقادیر آمارههای  EFو  dنشاندهنده صحت برازش دادههاا
میباشد و از مقدار منفی بینهایت در بدترین حالت تا یک در زمان
برازش کامل دادهها متنیر است .مقدار  R2از صفر تاا یاک تنییار
میکند و هر چه به یک نزدیکتر باشد نشاندهناده بارازش بهتار
دادهها میباشد.
پس از واسنجی ،صحت سنجی با استفاده از ایان مادل انجاام
شد .بهمنظور صحت سنجی ،از اطالعات برداشتشده از سه مزرعه
مطالعاتی در دشت هندیجان طی سالهای  5999-5991اساتفاده
شد .این اطالعات شاامل مقاادیر آب آبیااری ،خروصایات خااک
ماازارع ،تاااریخ کاشاات ،داشاات و برداشاات گناادم و خروصاایات
هواشناسی منطقه بود .با استفاده از این پارامترها ،میزان عملکرد و
بهره وری آب برای مقادیر مختلف آب آبیاری در هار ساه پاایلوت
مورد مطالعه تعیین شد .سپس با استفاده از مادل  ،AquaCropدو
تیماااار تنییااار مقااادار آب آبیااااری (000 :I3 ،100 :I2 ،900 :I1

نتایج و بحث
تحلیل حساسیت پارامترهای ورودی مدل  AquaCropپایش
از واسنجی انجام شد و برخی نتایج آن در جدول  6نشان داده شده
است .نتایج بهدستآمده نشان داد که این مدل نسبت به تنییارات
اکثر پارامترهای ورودی حساسیت متوسط داشت .تنییارات برخای
پارامترها نیز مانند ضریب گیاهی برای تعرق بر خروجی این مادل
حساسیت تقریباً باالیی داشات .پارامترهاایی کاه دارای حساسایت
بیشتر از مقدار دو بودند تحت واسنجی قارار گرفتناد .نتاایج آن در
جدول  9نشان داده شده است .برخی پارامترها در این جدول برابار
با مقدار پیشفرض در نظر گرفته شاد .ایان پارامترهاا بارای گیااه
زراعی گندم در هار منطقاه ثابات اسات .برخای پارامترهاا مانناد
مدتزمان کاشت تا دورههای مختلف گیاهی نیاز باا انادازهگیاری
مزرعهای تعیین شدند.

میلیمتر) و تااریخ کاشات ( 1 :T1آباان 51 :T2 ،آباان و 61 :T3

جدول  -2ضریب حساسیت برخي عوامل ورودی مدلهای رشد گیاهي  AquaCropبرای شبیهسازی عملکرد گندم

پارامتر
رطوبت در ظرفیت زراعی
رطوبت در نقطه پژمردگی
رطوبت در حالت اشباع
ضریب گیاهی برای تعرق
عم مؤثر ریشه
حد باال ضریب تخلیه آب خاک برای توسعه گیاه
حد پایین ضریب تخلیه آب برای توسعه گیاه

مقدار  Scدر حالت +٪61
5/1
5/9
5/1
9/1
9/0
0/6
9/9

مقدار  Scدر حالت -٪61
4/1
5/1
6/4
1/1
1/1
9/9
1/0

درجه حساسیت
کم-متوسط
کم-کم
کم-متوسط
متوسط-متوسط
متوسط-متوسط
متوسط-متوسط
متوسط-متوسط
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جدول  -3مقادیر عوامل گیاهي مورداستفاده در مدلهای رشد گیاهي AquaCrop

مقدار

توضیس عامل

واحد

توضیس

مدل AquaCrop

دمای پایه
دمای باال
ضریب رشد کانوپی
پوشش گیاهی هر نهال هنگام جوانهزنی
عم مؤثر ریشه
مدتزمان کاشت تا جوانهزنی
مدتزمان کاشت تا بیشینه رشد کانوپی
مدتزمان کاشت تا دوره پیری
مدتزمان کاشت تا برداشت محرول
بهرهوری آب نرمال شده
بیشینه رشد کانوپی
حد باال ضریب تخلیه آب خاک برای توسعه گیاه
حد پایین ضریب تخلیه آب برای توسعه گیاه
ضریب رشد پوشش
ضریب کاهش پوشش
حداکثر ضریب گیاهی برای تعرق
ضریب شکل برای ضریب تنش آبی جهت بسته شدن روزنهها
ضریب شکل برای ضریب تنش آبی برای مرحله پیری

نتایج آماری مقایسه نتاایج مشااهداتی و شابیهساازیشاده در
جاادول  4نشااان داده شااده اساات .براساااس ایاان نتااایج ،ماادل
 AquaCropدر مرحله واسنجی دچاار خطاای بایشبارآوردی بار
شبیهسازی عملکرد و بهرهوری آب شد .مقادیر این خطاا براسااس
آماره  RMSEبه ترتیاب برابار باا  0/4تان و  0/09کیلاوگرم بار
مترمکعب آب مررفی بود .این نتایج به همراه مقادیر بهدستآماده
باارای آماااره  NRMSEنشااان داد کااه دقاات ایاان ماادل باارای
شبیه سازی این دو پارامتر در محادوده  0-0/5و رتباه عاالی باود.
مقادیر آماره  EFبرای عملکرد و بهرهوری آب به ترتیاب برابار باا

0
61
4/9
5/1
0/91
54
501
541
511
54
96
0/69
0/10
1/0
1/5
5/01
6/6
6/1

درجه سانتیگراد
درجه سانتیگراد
درصد روز
سانتیمتر مربع
متر
روز
روز
روز
روز
گرم بر مترمربع
درصد
درصد روز
درصد روز
درصد بر روز
-

پیشفرض
پیشفرض
پیشفرض
پیشفرض
اندازهگیری
اندازهگیری
اندازهگیری
اندازهگیری
اندازهگیری
واسنجی
واسنجی
واسنجی
واسنجی
پیشفرض
واسنجی
واسنجی
واسنجی
واسنجی

برای شبیهسازی عملکارد و بهارهوری آب ماورد باین 0-0/5
قرار داشت در نتیجه دقت ایان مادل بارای شابیهساازی ایان دو
پارامتر عالی بود .مقادیر  EFو  dبرای عملکرد به ترتیاب برابار باا
 0/61و  0/99و برای بهرهوری آب به ترتیب برابر با  0/50و 0/91
بود (جدول  .)4درنتیجه کارایی باهدساتآماده بارای شابیهساازی
عملکرد و بهره وری آب توسط مدل  AquaCropنیاز قابالقباول
بود .براساس این نتایج ،میتاوان باهدقات و کاارایی ایان گیااهی
اعتماد کرد.

 0/10و  0/01و مقادیر  dبرای این دو پارامتر باه ترتیاب برابار باا

نتااایج بااهدسااتآمااده باارای مقایسااه عملکاارد مشاااهداتی و

 0/99و  0/99بود؛ بنابراین ،کارایی این مدل برای شابیهساازی دو

شبیهسازیشده در شکل  5نشاان دادهشاده اسات .براسااس ایان

پارامتر مذکور ،براساس دو آماره  EFو  ،dنیز قابلقبول بود (جدول

نتایج ،عملکرد مشاهداتی در سال دوم بیشتر از ساال اول باود .باه

 .)4نتایج بهدستآمده از مرحله صحتسانجی نیاز نشاان داد کاه

نظر میرسد دلیل آن وقوع بارش بیشتر در سال دوم بود .همچنین،

مقدار آماره  MBEبرای عملکرد و بهرهوری آب بزرگتار از صافر

در پایلوتهای  0الی  ،9مقدار عملکرد بیشتر از سایر پایلوتها بود.

بود .درنتیجه این مدل برای شبیهساازی عملکارد و بهارهوری آب

به نظر میرسد این اختالف به دلیل مقدار آبیاری بیشتر در این سه

دچار خطای بیشبرآوردی شد (جدول  .)4مقدار آماره NRMSE

پایلوت بود .با توجه به شوری بااالی آب آبیااری و خااک مزرعاه

شبیهسازی عملکرد و بهرهوری آب گندم در دشت هندیجان31 ...

(جدول  )5و عدم تأمین کافی نیاز آبی گنادم در طاول دوره رشاد،

مطابقت داشت .بنابراین ،این مقدار برای این مدل قابلقبول است.

مقدار عملکرد گندم در سه پایلوت مورد مطالعه بسایار پاایین باود.
بهطوریکه مقدار عملکرد بیشتر از  6تن در هکتار مشااهده نشاد.
مقادیر شبیهسازیشده عملکرد در این پایلوتهاا بیشاتر از مقاادیر
مشاهداتی بود .این نتایج در جدول  1نیز تأیید شده بود .با افزایش
مقدار آب آبیاری ،عملکرد محرول نیز باا شایب بااالیی افازایش
یافت (شکل  .)6به دلیل شوری باالی محیط کشات ،آب آبشاویی
برای متعادل کردن محیط رشد گیاه الزم است .به همین دلیل ،باا
افزایش آب آبیاری ،عملکرد نیز افزایش یافات .مادل AquaCrop

در شبیهسازی عملکرد ،بهطور متوسط دچار  1درصد خطا شد .ایان
نتایج با مشاهدات محققانی مانند هنگ و همکاران ( Heng et al.,

 )2009و اناادرزیان و همکاااران ()Andarzian et al., 2011

نتایج بهدستآماده بارای بهارهوری آب در شاکل  9مشااهده
می شود .با افزایش مقدار آب آبیااری یاا عملکارد داناه ،در هار دو
سال ،بهرهوری آب نیز دستخوش تنییرات شده است .باااینوجاود،
در هیچکدام از پایلوت ها مقدار این پارامتر بیشاتر از  0/6کیلاوگرم
بر مترمکعب نشد .این مقدار کمتر از حد گزارششده برای گندم در
دشتهاای کشاور اسات ( .)Tavakoli and Oweis, 2008ایان
موضوع به دلیل عملکرد پایین گندم و باال بودن مررف آب آبیاری
است .مقایسه نتایج شبیهسازیشده و مشاهداتی بهرهوری آب نیاز
نشان داد که مدل  AquaCropبهطور متوسط دچار خطاایی برابار
با  0درصد شد.

جدول  -4نتایج آمارههای مختلف برای عملکرد و بهرهوری آب در مرحلههای واسنجي و صحتسنجي

مرحله از شبیهسازی
واسنجی
صحتسنجی

پارامتر

MBE

RMSE

NRMSE

EF

d

عملکرد (کیلوگرم بر هکتار)
بهرهوری آب (کیلوگرم بر مترمکعب)
عملکرد (کیلوگرم بر هکتار)
بهرهوری آب (کیلوگرم بر مترمکعب)

9
0/05
51
0/06

40
0/09
41
0/01

0/04
0/06
0/01
0/04

0/10
0/01
0/61
0/50

0/99
0/99
0/99
0/91

شکل -1مقایسه عملکرد مشاهداتي و شبیهسازیشده

توسط مدل  AquaCropدر صحت سنجي ( Pنشاندهنده شماره پایلوت و Y

نشاندهنده سال برداشت است)
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شکل -2همبستگي بین عملکرد مشاهداتي و مقدار آب مصرفي در سال دوم

شکل -3مقایسه بهرهوری آب مشاهداتي و شبیهسازیشده توسط مدل  AquaCropدر صحت سنجي ( Pنشاندهنده شماره پایلوت و Y

نشاندهنده سال برداشت است)

آب گندم به ترتیب در شکلهای  4و  1نشان داده شده اسات .بار
اساس این نتایج ،مادل  AquaCropقابلیات بااالیی بارای پیاروی از
تنییرات عملکرد و بهرهوری آب در پایلوتهای موردمطالعه داشت .ایان
نتایج نشان داد که اگر عملکرد گندم مشاهداتی کمتار از  596کیلاوگرم
در هکتار باشد ،مدل  AquaCropدچار خطای کمبرآوردی میشود .باا
توجه به اینکه در همه پایلوتها عملکرد گندم بیشتر از این مقدار باود؛
این مدل همیشه خطای بیشبرآوردی دارد .همچنین اگر بهارهوری آب
گندم کمتر از  0/05کیلوگرم بر مترمکعب باشد ،این مدل دچاار خطاای
کمبرآوردی میشود.

شکل -4همبستگي بین مقادیر عملکرد مشاهداتي و شبیهسازیشده
در صحت سنجي

شبیهسازی عملکرد و بهرهوری آب گندم در دشت هندیجان41 ...

مزارع تحت کشت در این منطقه ،مقدار عملکرد گندم کمتر از یک تان
در هکتار است؛ این مقدار از اکثر پایلوتهاای ماورد مطالعاه در دشات
هندیجان بیشتر بود .میزان بهرهوری آب برای این تیماار برابار باا 0/1
کیلوگرم بر مترمکعب بود که از کلیه پایلوتهاای موردمطالعاه در ایان
دشت بیشتر بود (شکل  .)1مقدار بهرهوری آب برای دو تیماار  I2T3و
 I3T1نیز بین  0/9تا  0/1کیلوگرم بر مترمکعب به دست آمد .درنتیجه
با مقدار آب آبیاری برابر با  ،I1نمیتوان انتظار دستیابی بهرهوری آب در
محدوده اشارهشده را داشت .گرچه عملکرد گندم در تیمار  I3T2بیشاتر
از  I3T1بود؛ لیکن به دلیل اثرگذاری هر دو عامل عملکرد و مقدار آب
شکل -5همبستگي بین مقادیر بهرهوری آب مشاهداتي و
شبیهسازیشده در صحت سنجي

مررفی بر بهرهوری آب؛ تیمار  I3T2نتیجه قابل قبولی نداشت.

تیمارهای تنییر مقدار آب آبیاری و تاریخ کاشت با اساتفاده از ایان
مدل بررسی شد (شکلهای  0و  .)1براساس نتاایج باهدساتآماده ،باا
افزایش مقدار آب آبیاری ،عملکرد گندم نیز افزایش یافت .بهطوریکه با
تنییر مقدار آب آبیاری از  I1به  ،I3عملکرد گندم باهطاور متوساط 40
درصد افزایش یافت.
با توجه به حساسیت گندم در دورههای ابتدایی کاشت و گلدهی به
کمآبیاری ( ،)Tavakoli and Oweis, 2008میزان بارنادگی در طاول
فرل رشد اهمیت بسیاری بر عملکرد آن دارد .با توجاه باه بااال باودن
شوری آب آبیاری و خاک مزرعه در سه پاایلوت موردمطالعاه ،باه نظار

شکل -7عملکرد شبیهسازیشده برای تیمارهای مختلف ( I2 ،I1و
 I3به ترتیب نشاندهنده مقدار  533 ،333و  733میليمتر آب آبیاری
و  T2 ،T1و  T3به ترتیب نشاندهنده تاریخ کاشت در دهه اول ،دهه
دوم و دهه سوم آبان است).

می رسد بارندگی سهم بسزایی در افزایش رشد و عملکرد گندم داشات.
این موضوع با توجه به شکل  9نیز قابل تفسیر است .بر اساس شکل ،9
مقدار بارش در ابتدای فرل رشد بسیار کمتر از سایر ماههای دوره رشد
است .بیشترین باارش در مااه آرر و کمتارین باارش در اسافند رخداده
است .به همین دلیل ،تنییر تاریخ کاشت گندم به دهه سوم آبان ،در هر
سه مقدار آب آبیاری ،سبب افزایش عملکرد گندم شد.
با توجه به اینکه مقادیر عملکرد مشاهدهشاده بارای هماه تیمارهاا
بیشتر از  596کیلوگرم در هکتار بود؛ میبایست خطاای بایشبارآوردی
مدل  AquaCropرا پذیرفت .با فارض متوساط خطاای  41کیلاوگرم

شکل -8بهرهوری آب شبیهسازیشده برای تیمارهای مختلف (،I1
 I2و  I3به ترتیب نشاندهنده مقدار  533 ،333و  733میليمتر آب

برای این مدل (جدول  ،)4در نظر گرفتن تیمار  I3T3سابب باه دسات

آبیاری و  T2 ،T1و  T3به ترتیب نشاندهنده تاریخ کاشت در دهه اول،

آمدن  5411کیلوگرم بر هکتار گندم می شود .با توجه به اینکه در اکثار

دهه دوم و دهه سوم آبان است).
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میانگین بارش بیستساله در منطقه مورد مطالعه-9 شکل
)(درصد

نتیجهگیری
در این تحقی به بررسای عملکارد و بهارهوری آب گنادم در
، نتایج نشاان داد کاه در ایان منطقاه.دشت هندیجان پرداخته شد
 تن در هکتار و بهرهوری آب کمتار5 عملکرد گندم عمدتاً کمتر از
 علات آن احتمااالً باه دلیال. کیلوگرم بر مترمکعب اسات0/51 از
شوری آب آبیاری و خاک مزارع و عدم کااربرد عما مناساب آب
 از ماادل، باارای بهبااود ایاان دو پااارامتر،آبیاااری اساات؛ بنااابراین
 بادین. اساتفاده شادAquaCrop صاحتسانجی شاده-واسنجی
000 :I3 ،100 :I2 ،900 :I1(  دو تیماار مقادار آب آبیااری،منظور
61 :T3  آباان و51 :T2 ، آباان1 :T1( میلیمتر) و تااریخ کاشات
 با اعتمااد باه نتاایج.آبان) در این منطقه مورد مطالعه قرار گرفتند
 شبیه سازی عملکرد و بهره وری آب گندم برای،AquaCrop مدل
 میلایمتار تحات ساه تااریخ000  و100 ،900 مقادیر آب آبیاری
 نتایج نشاان. دهه دوم و دهه سوم آبان انجام شد،کاشت دهه اول
 میلیمتر و کاشات گنادم در دهاه000 داد که با اعمال آب آبیاری
 تان در هکتاار و5/1  عملکارد ایان گیااه زراعای باه،سوم آباان
. کیلوگرم بر مترمکعب نزدیک میشود0/1 بهرهوری مررف آن به
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Wheat Yield and Water Productivity Simulation in Hendijan Plain Using
AquaCrop Model
M. A. Barzikar1, A. Egdernezhad6*, A. Tafteh9 and N. A. Ebrahimipak6

Abstract
Due to the importance of the wheat crop, it is cultivated in many plains in Khuzestan province, Iran.
However, cultivation conditions for this crop are not the same in all plains. Therefore, several researches
are needed to determine the appropriate cultivation conditions. These researches cost a lot of time and
money. For this reason, the use of crop models such as AquaCrop is essential to investigate different
cultivation date scenarios. Based on this purpose, the present study was conducted to evaluate the
AquaCrop model and simulate wheat yield and water productivity in Hindijan plain, Iran. To do that, the
required data were collected from 9 farms during two years. The highest wheat yield in this plain was
equal to 1626 kg.ha-1 (with water consumption efficiency of 0.15 kg.m-3). The validation results of
AquaCrop model showed that this model had an overestimated error (MBE≥0) to simulate both yield and
water productivity. The accuracy (NRME≤0.1) and efficiency (EF≥0) of AquaCrop were excellent for
simulating both parameters. Therefore, this model was used to simulate the yield and water productivity
for three irrigation water quantities (300, 500 and 700 mm) in the three cultivation dates (the first, second
and third decades of November). The results showed that application of 700 mm irrigation water and
cultivation date of the third decade of November resulted in achieving a yield about 1500 kg.ha -1 and
water consumption efficiency about 0.5 kg.m-3.

Keywords: Crop Modeling, Cultivation Date, Water-driven Model
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مقاله علمي – پژوهشي

تحلیل کارایي مصرف آب سیبزمیني مزارع شمال استان خوزستان
منصور

معیری1

چکیده
ارزیابی ساالنه شاخص کارایی مصرف آب ،امکان استخراج راهبردهای ارتقای بهرهوری آب مزارع را فراهم میکند .هدف اصلی این مقاهنه
تحلیل مدیریتهای کشاورزان و تعیی عوامل مؤثر در بهبود کارایی مصرف آب سیب زمیننی منزارع شن اس اسنتان خوزسنتان اسنت .در اسنتان
خوزستان کشت سیبزمینی از دهه اوس مهرماه بهعنوان کشت زمستانه یا طرح است رار باهدف تأمی سیبزمینی موردنیاز بازار شنروعشنده و تنا
دهه اوس به ماه خات ه مییابد .مقاهه حاضر نتیجه مطاهعه مراحل رشد ،مدیریت آبیاری سنطحی – جویچنهای و ع لکنرد سنیبزمیننی در 33
مزرعه انتخابی با مدیریت کشاورزان در منابع تأمی آب مختلف شامل شبکههای آبیاری و زهکشی دز و گتوند ،چاه و پ پاژ در فصل زراعنی 89
  7381است .نتایج ای بررسی نشان داد که بهطور متوسط با بارش مؤثر  107میلیمتنر در فصنل رشند گیناه و بنا حجنم آب مصنرفی 1732مترمکعب 17700 ،کیلوگرم در هکتار غده سیبزمینی با کارایی مصرف آب (بارش مؤثر +آبیاری)  2/17کیلوگرم در مترمکعب توهید شد .متوسط
بازده کاربرد آب ای مزارع  38/3درصد بود .تأمی آب از منابع قابلاط ینان در مدیریت آبیاری مناسب و بهبود کارایی مصنرف آب منزارع منؤثر
بود .عدم توجه به دور آبیاری مناسب و رطوبت خاک موجب شد تا ع ده مزارع با تاریخ کشتهای تأخیری ،بهویژه در مرحله رشد میانی با تنن
خشکی مواجه شدند .بر اساس تحلیل مدیریتهای کشاورزان ،توصیههای کاربردی افزای

کارایی مصرف آب سنیبزمیننی بنا انتخناب تناریخ

کاشت مناسب ،مدیریت بهنگام آبیاری ،رعایت زمان برداشت متناسب با رسیدگی غدههای سیبزمینی و در صورت امکان تغیینر درروش آبیناری
ارائه شد.
واژههای کلیدی :آب مصرفی ،طرح است رار سیبزمینی ،ظرفیت توهید ،ع لکرد غده ،نیاز آبی
میافتد که رطوبت خاک در حد نرمناس و بهیننه باشند (

Ojala et

مقدمه1
سیبزمینی بعد از گندم ،برنج و ذرت بیشتری سهم را در میزان

 .)al., 1990مقدار آبی که توسط کشاورزان برای توهید محصوالت

مه نی در تغذینه و سنبد

کشاورزی در سطح کشور مصرف می شود ،به عواملی ماننند رقنم،

غنذایی ج عینت جهنان دارد ( .)Fabeiro et al., 2001در اینران

طوس دوره رشد ،مدیریت مزرعه ،خاک ،کیفیت آب ،شنیب زمنی ،

اه یت غذایی سیبزمینی بعد از گندم و آب مهمتری عامل بنرای

ابعاد واحد آبیاری ،اقلیم ،سیستم آبیاری ،نوع منبع آبی و  ...بستگی

توهید پایدار سیبزمینی است .حداکثر توهید سیبزمینی زمانی اتفاق

دارد .حیدری و ه کاران ( )7392مقدار شاخص کارایی مصرف آب

توهید محصوالت غذایی دارا بوده و نق

محصوالت زراعی گندم ،چغندرقند (شکر توهیندی) ،سنیبزمیننی،
 7استادیار پنژوه بخن تحقیقنات فننی و مهندسنی کشناورزی ،مرکنز
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ذرت علوفهای ،پنبنه ،یونجنه (وزن خشن ،)،جنو و نیشنکر (شنکر
توهیدی) را بنه ترتینب برابنر بنا ،0/17 ،2/29 ،1/06 ،0/61 ،0/12
 0/26 ،7/16و  0/18کیلوگرم محصوس بر مترمکعنب آب مصنرفی
اندازهگیری کردند.حیندری ( )7380در تحقیقنی تعینی و ارزینابی
شاخص کارایی مصنرف آب محصنوالت زراعنی تحنت مندیریت
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کشاورزان در کشور بررسی ن ود .ای تحقین در منناط کرمنان،

به گونه  Solanum tuberosumتعل دارند که نسبت به یخزدگی

ه دان ،مغان ،گلستان و خوزستان به اجرا درآمد .بر اسناس نتنایج

حساس بوده و تنوع ژنتیکی ک ی برای مقاومت در مقابل ای پدیده

حاصنله متوسنط مقندار شناخص کنارایی مصنرف آب محصنوس

دارنند ( .)Chen and Li, 1980در زراعنت پناییزه سنیبزمیننی

سیبزمینی برابر بنا  1/79کیلنوگرم محصنوس بنر مترمکعنب آب

خوزستان ،کشت در شرایط گرم و دشوار صورت میگیرد کنه این

مصرفی اندازهگیری شد .در مطاهعه قدمی و ه کاران ( )7398مقدار

شرایط میتواند به پوسیدگی غدههای بذری و کاه

بهرهوری آب آبیاری در مزارع سیبزمینی اسنتان ه ندان کنه بنه

سایهانداز منجر شود .در ای زراعت در هنگام غدهبنندی و حجنیم

روش سنتی ،هیدروفلوم و بارانی آبیاری میشندند بنهترتینب ،7/1

شدن غدهها ،روزها سرد و کوتاه شده و درنتیجه غدهها ن یتواننند

 1/1و  3/1کیلوگرم به ازای هر مترمکعب آب برآورد شد .قاسن ی

به حداکثر وزن و اندازه خود برسنند ،هنذا مینزان ع لکنرد کناه

نننژاد رائینننی و معروفننی ( ،)7380ک تننری و بیشننتری مقنندار آب

مییابد عالوه بر ای درکشت پاییزه احت اس از بی رفت کنل و ینا

مصرفی سیبزمینی در  3مزرعه در دشت بهار ه ندان در شنرایط

افت ع لکرد بسته بنه زمنان وقنوع و مندت یخبنندان وجنود دارد

مدیریت کشاورز را  2081و  9118مترمکعب در هکتار اندازهگینری

(دارابی .)7396 ،بنا عناینت بنه بناال بنودن دمنا در هنگنام کشنت

کردند .قدمی فیروزآبادی ( )7382با انجام مطاهعهای در دشت بهنار

سیبزمینی در خوزستان و احت اس وقوع یخبندان از اوایل دیمناه

ه دان اعالم کرد که میانگی حجم آب مصنرفی سنیبزمیننی در

که سبب کوتاهی فصل رشد میگنردد اسنتفاده از ارقنام زودرس و

مزارعی که به روش نشتی و بارانی آبیاری شدهاند بهترتیب 70916

سازگار با منطقه برای توهید اقتصادی بسیار حائز اه ینت منیباشند

و  9133مترمکعب در هکتار با ع لکرد  13/2و  27/2ت در هکتار

(دارابی.)7381 ،

و بهرهوری آب آبیاری  1و  6/3کیلوگرم در مترمکعب بنوده اسنت.

درصد سبز و

در استان خوزستان ساهیانه  1000اهنی  6000هکتنار از اراضنی

در مطاهعننه انننواع سننامانههننای آبینناری مورداسننتفاده در مننزارع

آبی در فصوس پائیز و زمستان بنه کشنت سنیبزمیننی اختصنا

سیبزمینی اسنتان ه ندان ،رضنوانی و جعفنری ( )7391گنزارش

مییابد ،کشت از اوایل مهرماه آغناز و تنا دهنه اوس دیمناه ادامنه

کردند کنه حنداقل و حنداکثر مینزان آب مصنرفی بنه ترتینب در

مییابد و برداشت از اسفندماه تا اواخر اردیبهشتماه انجام میشود.

سامانههای آبیاری قطره ای با نوارهای تیپ بنا  2910و کالسنی،

کشت در مهرماه با عنوان طرح است رار سیبزمیننی بنرای تنأمی

ثابت ،با  6811مترمکعب در هکتار و ه چنی ک تری و بیشنتری

نیاز بازار مصرف به دهیل بروز دماهای کم در مرحله غندهبنندی از

ع لکرد غده سیبزمینی ،به ترتیب در سامانههای آبیاری قطنرهای

متوسط ع لکرد ک تری برخوردار است .سیبزمیننی توهیدشنده در

با  33/2و ویلموو با  19/2ت در هکتار مشاهده شد .سیب زمیننی

مناط معتدهه کشور در پاییز و اوایل زمستان به مصنرف رسنیده و

گیاهی نسبتاً سرمادوست و جزء سبزیهای فصل خن ،منیباشند.

بعدازای خأل ای محصوس در بازار وجود دارد .با کشت سیبزمینی

دمای  72تا  12درجه سانتیگراد خاک ،مناسبتری دما برای سنبز

در مناط گرم و عرضه آن در فصل بهار میتوان به پر ن ودن ای

شدن ای گیاه بوده و در دمای ک تنر از  71و بیشنتر از  19درجنه

خأل اقدام ن ود .یکی از مناط نی ه گرمسیری مناسب برای کشت

سانتیگراد رشد جوانهها محدود خواهد شند .بهتنری رشند آن در

سیبزمینی ،استان خوزسنتان اسنت .رفیعنی و دارابنی ( )7396در

نواحی حاصل میشود که میانگی دمای هوای گرمتری ماه فصل

بررسننی دور و میننزان آبینناری بننر ع لکننرد ک ننی و کیفننی ارقننام

تنر باشند .(Lal and Sud,

سیبزمینی استان خوزستان ،گزارش کردند که میزان مصنرف آب

رشد حدود  12درجه سانتیگراد و یا ک

)2001ارقام کشتشده سیبزمینی نسبت بنه یخبنندان حسناس

در دورهای آبیناری پنا از  20،12،700و  712میلنیمتنر تبخینر

میباشند ( .)Dwell et al., 1981دمایی که در آن گیاهنان دچنار

تج عی از تشت ،تبخینر بنهترتینب  1320 ،9200 ،8300و 6100

یخزدگی میشوند بسته به گونه گیاهی و رقم متفاوت است .ارقنام

مترمکعب در هکتار بود و برای کشت زمستانه در استان خوزسنتان

تجاری ای محصوس که در بیشتر نقاط دنیا و ایران کشت میشوند

کاشت ارقام سنانته و آرینندا بنا دور آبیناری  12میلنیمتنر تبخینر
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تج عننی از تشننت ،کننالس  Aرا توصننیه کردننند .ع ننده کشننت

هم زمانی فصل کاشت سیبزمینی در اراضی با بافت خناک نسنبتاً

سیبزمینی در شهرستانهای اندی ش ،،دزفوس ،بهبهان ،رامهرمنز

سب ،با فصل کشت گندم ،چغندرقند ،پیاز ،ذرت بهناره و  ...باعن
مدیریتهای زراعی منزارع

و گتوند انجام میشود که بر ای اساس در تحقی حاضر نیز مقدار

شده تا بررسیهای میدانی در خصو

کارایی مصرف آب سیبزمینی شهرستانهای اندی ش ،،دزفنوس و

سیبزمینی و متعاقب آن فعاهیتهنای آموزشنی و ترویجنی بنرای

گتوند تعیی شد .طب گزارشهای سازمان برنامنهوبودجنه اسنتان

توهید ک ی و کیفی سیبزمینی ک تر مورد توجه قرار گیرد ازاین رو

خوزستان اراضی ای شهرستانها در محدوده دو دشنت دزفنوس –

در ای مقاهه با تحلیل فنی ع لیات زراعی کشاورزان در  33مزرعه

اندی ش ،و گتوند  -عقیلنی قنرار دارنند .در جندوس شن اره ین،

انتخابی از کاشت تا برداشت ،مدیریتهای بهینه و مؤثر در افزای

مساحتهای زراعی و باغی و مصارف آب کشاورزی ای دو دشنت

کارایی مصرف آب سیبزمینی توصیهشده است.

بر اساس گزارش برنامه و بودجه استانداری خوزستان ارائهشدهانند.
جدول  -1مساحتهای زراعي و باغي دو دشت مورد مطالعه

نام دشت
گتوند -عقیلی

مساحت اراضی
(هکتار)
باغی ج ع
زراعی
79131

789

بازده آبیاری آب مصرفی ساهیانه برگشت آب
منابع آب
(مترمکعب در هکتار) (درصد)
(درصد)
(درصد)
زیرزمینی سطحی
زیرزمینی سطحی

79130

73

91

32

71101

3

79

دزفوس -اندی ش769000 3110 761260 ،

77

98

31

76381

7

10

شبکه یا با نصب کاتروتفلوم در مزرعه و در مزارع با منبع آب چاه

مواد و روشها
سطوح زیرکشت سیبزمینی در

با تعیی دبی پ پاژ و نصب کنتور ساعت روی تابلو برق پ پ،

استان خوزستان به شهرستانهای اندی ش ،،دزفوس و گتوند

حجم آب مصرفی ) (Iwدر کل آبیاریها اندازهگیری شد .در زمان

داشت .طی فصل زراعی  ،81 -89با ه اهنگی

برداشت نیز متوسط ع لکرد غده سیبزمینی کیسه گرفتهشده و

طب
اختصا

آمار موجود بیشتری

معاونتهای فنی و زراعت مدیریتهای جهاد کشاورزی ای

قابلارائه به بازار در سطح هر مزرعه مشخص شد .با متوسط

شهرستانها یکسری مزارع در منابع تأمی آب مختلف شامل

ده/هفت و ش ساهه اخیر آمار هواشناسی نزدی،تری ایستگاه

شبکههای آبیاری و زهکشی دز و گتوند ،چاه و پ پاژ مستقیم از

سینوپتی( ،بهترتیب شامل ایستگاههای صفیآباد ،فرودگاه و

کاناس درجه ی ،مشخص شد .پا از بازدیدها و بررسیهای

گتوند) به مزارع انتخابی و آمار بههنگام فصل رشد سیبزمینی در

میدانی و بر اساس بافت خاک و کیفیت آب آبیاری  33مزرعه

ساس زراعی  81 - 89و با استفاده از نرمافزار Et calculator

بهگونهای برای ای مطاهعه انتخاب شدند که هرکدام از ای مزارع

ظرفیت تبخیر و تعرق تعیی و با توجه به طوس مراحل رشد

معرف محدوده تغییرات شرایط اراضی و کشاورزان ای

سیبزمینی و ضرایب گیاهی ای مراحل ،نیاز آبی محاسبه شد.

شهرستانها باشند .مشخصات مزارع /منابع آب انتخابی در جدوس

ضرایب گیاهی ) (Kcاز جدوس پیشنهادی نشریه ش اره  ،26فائو

 1ارائهشدهاند .پا از مذاکره با کشاورزان مزارع انتخابی ،ض

در مراحل مختلف رشد برآورد شد).(Allen et al.,1998

ثبت ع لیات زراعی از مراحل کاشت تا برداشت ،مقدار آب مصرفی
ای

مزارع اندازهگیری شد در ای

خصو

در اراضی آبخور

شبکههای آبیاری و زهکشی ،با استفاده از پارشاسفلوم موجود در

)(7
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که در آن ET0 :ظرفینت تبخینر و تعنرق و  ETcتبخینر و
تعرق گیاه برحسب میلیمتر در روز میباشند.
بارش مؤثر ( )Reنیز مطاب روش سازمان خواروبار جهانی فائو
معادس  90درصد بارش و در سقف ظرفیت نگهداری آب خناک در
توسعه ریشه سیبزمینی برآورد شد .با استفاده از پارامترهنای

ع

مدیریت های مختلف کشاورزان در مزارع انتخابی بر اساس ای
شاخصها ارزیابی شد.

نتایج و بحث
نیاز آبي

اندازهگیری یا برآورد شده در مزارع شاخصهای کارایی مصرف آب

در شکل  7ظرفیت تبخیر و تعرق روزانه گیاه مرجع )،(ET0

گیاه  ،(CWP)1کارایی آب مصنرفی (WPI+R)3و بنازده کناربرد

بارش روزانه و تج عی بر اساس آمار موجود هواشناسی ی،ساهه

آب در مزرعه  (WAE) 1از روابط زیر محاسبه شد.

 81-89و دهساهه ایستگاه صفیآباد شهرستان دزفوس ،هفتساهه
فرودگاه دزفوس و ش ساهه شهرستان گتوند منتهی به ساس 7382

)(1

)(Zwart and Bastiaanssen, 2004

)(3

)(Oweis and Hachum, 2006

)(4

)(Bos,1985

که در آن  Yaع لکرد سنیبزمیننی (کیلنوگرم در هکتنار) و
 Iwآب آبیاری مصرفی (مترمکعب در هکتار)
برای تعیی نیاز آبشویی ،بنا اسنتفاده از ین ،دسنتگاه پرتابنل،
هدایت اهکتریکی آب آبیاری اندازهگیری شند .آب موردنیناز بنرای
آبشویی مزارع موردمطاهعه بنر اسناس نشنریه فنائو  18در آبیناری
سطحی از رابطه زیر برآورد گردید.
)(2
که در آن ECw،هدایت اهکتریکنی آب آبیناری و  ECeآسنتانه
تح ل سنیبزمیننی اسنت کنه طبن نشنریه شن اره  18فنائو1 ،
دسیزی نا بر متر در نظنر گرفتنه شند .بنا در نظنر گنرفت نیناز
آبشویی هر مزرعه بهعنوان بخشی از نیناز گیناه بنرای توهیند 700
درصد ع لکرد در هنر مزرعنه ،کنارایی مصنرف آب گیناه و بنازده
کاربرد آب در مزرعه اصالحی با استفاده از رابطه زیر نینز محاسنبه
شد (معیری.)88 ،
)(6
)(1

ارائهشده است .مالحظه میشود که ظرفیت تبخیر و تعرق
محاسباتی با استفاده از آمار بلندمدت هر سه ایستگاه هواشناسی
مشابه هستند اهبته در آمار بههنگام تغییرات روزانه نسبت به
میانگی چندساهه نوسانات بیشتری دارد که از ویژگیهای اقلیم
گرم و خش ،منطقه موردمطاهعه است.
تاریخهای کشت نی ه مهرماه تا نی ه دیماه سیبزمینی در
استان خوزستان ،از مراحل جوانهزنی تا شروع غدهبندی و گلدهی،
منطب با مقادیر حداقل تبخیر و تعرق ساالنه گیاه مرجع و ض
وقوع بارشهای مؤثر فصلی در زمستان و بهار است .ای بارشها
بخشی از نیاز آبی گیاه و یا نیاز آبشویی مزارع را تأمی میکنند.
ویژگی ساس زراعی  81-89بارش بی

از دو برابری نسبت به

دوره مشابه متوسط چندساهه است که در شکل ی ،ن ای
دادهشده است.
بر اساس آمار هواشناسی موجود ،بررسی در برآوردهای
ظرفیت تبخیر و تعرق روزانه (شکل  ،)7ظرفیت تبخیر و تعرق
تج عی (شکل )1و نیاز آبی برآورد شده از آمار چندساهه
ایستگاههای سینوپتی ،هواشناسی گتوند و فرودگاه دزفوس در
مقایسه با آمار ایستگاه هواشناسی سینوپتی ،صفیآباد (شکلهای
 7و  )1انجام شد .ه انگونه که مالحظه میشود تفاوت اندک در
آمار و نتایج محاسبات ،نزدیکی جغرافیایی ایستگاههای سینوپتی،
هواشناسی مذکور و امکان تهیه آمار هواشناسی بههنگام موجب
شد تا در محاسبات نیاز آبی و بارش مؤثر بههنگام مزارع انتخابی از
آمار تهیهشده ایستگاه هواشناسی کشاورزی صفیآباد استفاده شود.

Crop water productivity 2
Water productivity 3
Water Application Efficiency 4
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جدول  -2مشخصات مزارع انتخابي کشت سیبزمیني
طوس

عرض

نوع

شبکه

سطح زیرکشت

بافت

شوری خاک

ردیف

جغرافیایی

جغرافیایی

منبع

آبیاری

(هکتار)

خاک

(دسیزی نا بر متر)

7
1
3
1
2
6
1
9
8
70
77
71
73
71
72
76
71
79
78
10
17
11
13
11
12
16
11
19
18
30
37
31

123136/39
127999/13
127801/89
127801/89
127189/23
127189/23
127189/23
111811/01
111811/01
111811/01
111811/01
111811/01
111117/96
111121/12
111121/12
111121/12
3281981/09
3281981/09
3267217/11
199118/11
199118/11
199118/11
199118/11
118161/71
118161/71
118161/71
118161/71
191071/98
191071/98
191071/98
160797/69
160797/69

3281137/11
3600291/17
3289288/17
3289288/17
3289936/92
3289936/92
3289936/92
3289808/67
3289808/67
3289808/67
3289808/67
3289808/67
3600717/71
3281981/19
3281981/19
3281981/19
3267217/31
3267217/31
3262801/13
3269791/81
3269791/81
3269791/81
3269791/81
3262823/18
3262823/18
3262823/18
3262823/18
3263399/11
3263399/11
3263399/11
3292133/31
3292133/31

چاه
چاه
چاه
چاه
چاه
چاه
چاه
چاه
چاه
چاه
چاه
چاه
چاه
چاه
چاه
چاه
شبکه
شبکه
شبکه
چاه
چاه
چاه
چاه
شبکه
شبکه
شبکه
شبکه
پ پاژ
پ پاژ
پ پاژ
شبکه
شبکه

سنتی
سنتی
سنتی
سنتی
سنتی
سنتی
سنتی
سنتی
سنتی
سنتی
سنتی
سنتی
سنتی
سنتی
سنتی
سنتی
مدرن
مدرن
مدرن
سنتی
سنتی
سنتی
سنتی
مدرن
مدرن
مدرن
مدرن
هوهه
هوهه
هوهه
مدرن
مدرن

77/81
3/70
76/29
76/93
1/00
1/00
3/00
2/10
3/21
1/92
1/19
1/20
8/00
9/31
0/12
1/90
3/10
1/30
0/11
1/11
1/12
1/30
1/67
70/91
3/31
1/18
7/91
2/70
1/80
3/00
7/82
0/91

هومی
هومی
سیلتی هوم
سیلتی هوم
سیلتی هوم
سیلتی هوم
سیلتی هوم
هومی
هومی
هومی
هومی
هومی
هومی
هومی
هومی
هومی
سیلتی هوم
سیلتی
سیلتیهوم
کلی
هوم

0/80
0/90
7/70
7/70
7/20
7/20
7/20
7/10
7/10
7/10
7/10
7/10
0/10
0/80
0/80
0/80
7/20
7/20
7/30
7/20
1/00
7/10
7/10
1/30
1/30
1/30
1/30
7/20
7/20
7/20
0/90
0/90

33

161919/83

3261961/71

شبکه

مدرن

3/80

هومی
هومی
سیلتی هوم
سیلتی هوم
سیلتی هوم
سیلتی هوم
سیلتی هوم
سیلتی هوم
هومی
هومی
هومی
سیلتی هوم
سیلتی هوم
سیلتی هوم
و هوم

0/80

رقم

شوری آب آبیاری
(دسیزی نا بر متر)

آریندا
آریندا
سانته و
آرینداو
سانته
آرینداو
گلی
سانته
آریندا
آریندا
سانته
بامبو
آریندا
آریندا
آریندا
سانته
سانته
سانته
سانته
اسپریت
اسپریت
اسپریت
آگریا
آگریا
آگریا
آگریا
آریندا
سانته
جیلی
اسپریت
آریندا
آریندا
آریندا
سانته
سانته
آریندا و
جیلی

0/11
0/12
0/66
0/12
0/12
0/12
7/62
7/62
7/62
7/62
7/62
7/62
0/12
0/12
0/12
0/12
7/36
7/36
7/31
3/11
3/11
3/11
3/11
7/67
7/67
7/67
7/67
7/22
7/22
7/22
0/21
0/21
0/18
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مقایسه تغییرات دمای هوا در مراحل رشد و تطبی آنها با صفر

قبل از ات ام مراحل رشد و رسیدگی کامل و بهویژه بر اساس

فیزیوهوژیکی و دمای اپتی م فعاهیت سیبزمینی نشان داد که در

شرایط بازار شروع به برداشت غدههای سیبزمینی از مزرعه

روزهای زمستان ،رشد بوته تقریباً کم اما مداوم است و تعرق در

میکنند بر ای اساس در محاسبات نیاز آبی دو مقدار طوس دوره

حداقل مقدار خودش وجود دارد بهطوریکه با سپریشدن 20

رشد تا برداشت انجامشده کشاورز (که اهزاماً دوره رشد کامل نشده

درصد از روزهای فصل رشد ،گیاه فقط  12اهی  30درصد تبخیر و

بود) و رشد کامل از کاشت تا پیری کامل بوته و رسیدگی ک ی و

تعرق کل دوره رشد خود را نیاز دارد؛ اما در روزهای پایانی زمستان

کیفی غدهها برآورد شده است .با ثبت مراحل رشد سیبزمینی در

مییابد .با

مزارع انتخابی امکان محاسبه نیاز آبی مزارع در تاریخهای کشت

تشکیل غدههای سیبزمینی از هفته پنجم و ششم پا از

مختلف با استفاده از دادههای روزانه فصل رشد ایستگاه سینوپتی،

جوانهزنی ،حجیم شدن غدهها آغازشده و تا هفته  72اهی  76ادامه

هواشناسی صفیآباد در ساس  81-89فراهم شد (شکل  .)3ای

پیدا میکند تا در حدود هفته بیست و یکم که غدهها آماده برداشت

برآورد نشان داد که سند ملی نیاز آبی را ک تر از مقدار واقعی و

شوند حجیم شدن غده کمشده در عوض کیفیت سیبزمینی و

کتاب برآورد آب موردنیاز گیاهان زراعی و باغی بسیار بیشتر از نیاز

پوست آن تک یل میشود ( .)pavlista,1995برخی کشاورزان

واقعی برآورد کرده است.

با گرم شدن هوا مقادیر رشد و تعرق بوته افزای

شکل  -1ظرفیت تبخیر و تعرق روزانه گیاه مرجع ( )ET0بارش روزانه و تجمعي

شکل  – 2ظرفیت تبخیر و تعرق تجمعي گیاه مرجع ،نیاز آبي تجمعي سیبزمیني و بارش مؤثر تجمعي
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شکل  -3نیاز آبي محاسباتي مزارع انتخابي در شهرستانهای اندیمشک ،گتوند و دزفول نسبت به مقادیر سند ملي و برآورد نیاز آبي

میکنند و در شناسایی ارقام و اینکه آیا زمستان گذرانی غدههای

تاریخ کاشت
در استان خوزستان تاریخ کشت سیبزمینی متأثر از وضعیت

بذری در انبارهای توهیدکننده یا فروشنده در استانهای سردسیر

اراضی درکشت قبلی ،امکان کاشت با توجه به بارشهای فصلی و

سپریشده به قوس فروشنده بذور اط ینان میکنند .یکی از دالیل

تص یم کشاورز درکشت طرح است رار (نی ه مهرماه تا نی ه

طوالنی شدن زمان جوانهزنی مزارع سیبزمینی ،زمستانگذرانی

آبانماه) یا کشت مع وهی (نی ه آبان تا دهه اوس دیماه) است.

غدهها پا از کاشت و در زمی کشاورز است که با خطر پوسیدگی

تأخیر در کاشت با کاه

دمای هوا ه راه است و موجب افزای

غدهها ،بد سبزی و عدم حصوس تراکم مناسب بوته در مزارع ه راه

زمان ظهور جوانههای سیبزمینی در سطح زمی میشود (شکل

است .در مزارع انتخابی ،ع ده سطوح زیر کشت به ترتیب به ارقام

 .)1کشتهای طرح است رار نیاز آبی ک تر (شکل  )1و کشتهای

سانته ،آریندا ،آگریا ،اسپریت ،جیلی ،گلی و بامبو اختصا

داشت.

مع وهی سیبزمینی نیاز آبی بیشتری اما طوس دوره رشد ک تری

رفیعی و دارابی ( )7396برای کشت زمستانه در استان خوزستان

(جدوس  )3دارند به ه ی ترتیب کشتهای نی ه آبان ماه به دهیل

کاشت ارقام سانته و آریندا را توصیه کردند.

تقارن با بارشهای فصلی ،از بارش مؤثر بیشتری به نسبت
تاریخهای کشت قبلی و بعدی خود بهره میگیرند .ازای رو در

شوری آب آبیاری و نیاز آبشویي

ساسهای نرماس ازنظر بارش ،دما ،رطوبت و ...تأخیر در کاشت

طب گزارش ایرس و وستاک ( )7892تح ل سیبزمینی به

در آب مصرفی مزارع سیبزمینی میشود .بر اساس

شوری خاک و آب آبیاری بهترتیب تا  7/1و  7/7دسیزی نا بر

تغییرات تاریخهای جوانهزنی ،نیاز آبی ،بارش مؤثر ،آب مصرفی و

متر است اما با افزای

آن ظرفیت ع لکرد بوته سیبزمینی کاسته

ع لکرد رسمشده مزارع انتخابی در شکل ش اره  ،1بهتری تاریخ

میشود بهگونهای که در شوری خاک  1/2یا آب آبیاری 7/1

کاشت قابل توصیه از اوس آبانماه تا نی ه آذر است.

دسیزی نا بر متر ،ظرفیت توهید به  80درصد ع لکرد غده

باع افزای

ارقام سیبزمیني

کاه

مییابد () .Ayers and Westcot, 1985کشتهای

کشاورزان ،بذور یا غدههای سیبزمینی مورد نیاز برای کشت

زمستانه و بهاره مزیت تأمی جزء آبشویی از بارشهای فصلی را

خود را از استانهای ه دان ،اصفهان و چهارمحاس و بختیاری تهیه

بهویژه در ساسهای پرباران دارا هستند باای وجود عدم توجه به نیاز
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آبشویی در آبیاریها بهویژه در اقلیم گرم و خش ،خوزستان
میتواند منجر به کاه

ع لکرد شود.

بهمنظور بررسی بیشتر دور آبیاری مزارع ،تغییرات رطوبت
خاک آنها بر اساس تخ ی رطوبت سهلاهوصوس ،فرض رطوبت

با توجه به اندازهگیریهای شوری خاک اراضی و آب آبیاری
دستیابی به ظرفیت ع لکرد در محدوده شهرستانهای دزفوس و

رطوبت سهلاهوصوس ،اضافه کردن

اوهیه مزارع در حد کاه
بارش مؤثر و آبیاریها و کاه

روزانه تبخیر و تعرق روزانه در 10

اندی ش( ،با متوسط حدود ی ،دسیزی نا بر متر) محدودیتی

سانتیمتر ع

وجود نداشت اما در اراضی شهرستان گتوند با متوسط شوری آب

 .)1996ن ونه تغییرات روزانه رطوبت خاک مزارع در شکل 6

آبیاری  1و متوسط شوری خاک اراضی ک تر از  1دسیزی نا بر

دادهشده است در ای شکل مراحل چهارگانه رشد بوتههای

متر (جدوس )1احت اس کاه

ن ای

ریشه سیبزمینی برآورد شد

( King and Stark,

ده درصدی ع لکرد وجود داشت.

سیبزمینی با خطچی قابل تشخیص است .طب ای تغییرات در

متوسط جزء آبشویی در اراضی شهرستانهای اندی ش ،،گتوند و

مزارع ش اره  1و ( 6با منبع آب چاه) ک بود رطوبت خاک ،مصادف

دزفوس با استفاده از رابطه  1بهترتیب 12 ،70 ،و  2درصد محاسبه

با دوره میانی رشد بوته (حساستری مرحله رشدی) و اواسط

شد (جدوس .)3

حجیم شدن غدههای سیبزمینی یعنی پا از حدود  60اهی 10
روز از جوانهزنی رخ داده است .ک بود رطوبت باع بروز تن

دور و دفعات آبیاری
طب بررسی انجامشده مشخص شد که مزارع سیبزمینی
ش اس استان خوزستان بدون در نظر گرفت آبیاری آمادهسازی
زمی (قبل از کاشت) و آبیاری (قبل از) برداشت بهطور متوسط به
 8اهی  77آبیاری نیاز دارند که متناسب مقدار ،توزیع و پراکن
بارشهای فصلی میتواند به  3اهی  2آبیاری کاه

یابند (شکل

 .)2متوسط دفعات آبیاری اراضی آبخور شبکههای آبیاری شامل
آبگیرهای ثقلی و پ پاژ بهترتیب  70و  20درصد بیشتر از دفعات
آبیاری اراضی آبخور چاهها بود.

در

گیاه شده و متناسب شدت ،مدت و زمان تن  ،گیاه با بست
روزنهها ،تعرق و توهید ماده خش( ،ع لکرد) را کاه

میدهد.

مدیریت آبیاری مزارع سیبزمینی که در خاکهای با بافت متوسط
تا سب ،کشت میشوند عالوه بر شناخت مراحل رشد نیازمند توجه
بیشتر به رطوبت موجود خاک در ع

توسعه ریشه گیاه و آگاهی

کشاورزان در تعیی زمان آبیاری بر اساس رطوبت خاک است که
میتواند خسارات و کاه

ع لکرد مزارع سیبزمینی را به حداقل

برساند.

شکل  -4تغییرات تاریخ جوانهزني ،نیاز آبي ،بهرهمندی از بارش مؤثر سالیانه و عملکرد با تاریخ کاشت سیبزمیني
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جدول -3پارامترهای برآورد شده درمزارع انتخابي
ردیف

تاریخ
کاشت

7
1
3
1
2
6
1
9
8
70
77
71
73
71
72
76
71
79
78
10
17
11
13
11
12
16
11
19
18
30
37
31
33

97/8/20
97/8/25
97/8/10
97/8/30
97/8/20
97/9/12
97/9/20
97/7/10
97/8/20
97/8/20
97/8/20
97/8/20
97/7/15
97/7/15
97/7/15
97/8/15
97/8/12
97/8/13
97/9/2
97/9/24
97/9/24
97/9/25
97/10/5
97/9/25
97/9/26
97/9/27
97/9/28
97/9/12
97/8/25
97/8/25
97/8/30
97/9/12
97/8/10

طوس
دوره
رشد

نیاز آبی

بارش
مؤثر

(روز)

(میلیمتر)

(میلیمتر)

720
710
716
717
727
733
737
737
760
760
790
761
721
716
701
717
763
763
716
716
716
712
719
716
716
716
716
726
722
722
729
710
712

113
161
100
780
110
121
128
781
301
301
301
301
107
781
768
107
181
181
316
117
111
110
191
111
118
123
126
312
191
191
379
191
122

172
102
716
723
117
760
799
173
131
131
131
131
138
132
789
113
161
162
127
769
768
767
719
713
717
731
731
723
177
177
110
131
121

دفعات آبیاری
 +بارشهای
معادس آبیاری

نیاز
آبشویی
(درصد)

2
6
1
1
6
2
1
1
6
6
6
6
2
2
2
1
6
2
6
1
2
1
2
2
2
2
2
6
9
9
1
6
1

1
2
1
1
2
2
2
10
10
10
10
10
9
9
9
9
76
76
76
19
19
11
11
78
78
78
78
79
79
79
2
2
2

درصد رشد
تک یلشده
(درصد)

12
10
62
26
18
69
10
87
98
98
771
83
771
91
16
86
87
81
773
61
61
61
11
69
69
69
68
83
92
92
99
12
11

ع لکرد
(کیلوگرم
در هکتار)

9221
18031
12000
10000
71000
10120
17000
79117
78609
11267
79219
71000
11000
13000
33000
73100
10299
17138
31169
8870
8399
70171
8782
12000
33000
36000
17129
71106
71117
72000
71136
13172
33916

کارایی
مصرف آب
گیاه

کارایی مصرف
آب آبیاری +
بارش مؤثر

(کیلوگرم در مترمکعب )

3/73
77/08
71/23
70/23
6/30
9/01
9/71
8/21
6/38
9/07
6/02
3/87
70/83
77/68
78/30
6/66
1/00
1/10
8/86
1/11
3/89
1/31
3/10
70/71
73/12
71/13
76/31
1/23
2/68
1/82
2/18
1/10
77/18

1/69
8/38
9/07
6/81
6/76
9/13
1/12
2/66
2/21
1/08
2/31
3/12
6/97
2/67
1/63
1/60
2/07
6/31
2/91
1/03
7/11
3/06
1/29
1/91
6/96
9/07
70/16
1/11
1/11
1/71
3/73
2/77
2/61

بازده
کاربرد آب
در مزرعه
(درصد)

22
21
79
11
98
10
16
10
63
69
66
61
27
31
12
27
11
31
79
17
79
31
21
79
17
12
33
11
10
71
18
10
8
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شکل  -5متوسط نوبتهای آبیاری و بارشهای معادل آبیاری مزارع و منابع آب مختلف

شکل  -6تغییرات رطوبت خاک برآورد شده مزارع انتخابي

تحلیل کارائی مصرف آب سیبزمینی مزارع شمال استان خوزستان76 ...

کشتهای بدون تأخیر در مهرماه ،مراحل میانی و پاینانی رشند در

آب مصرفي و عملکرد
متوسط ع

 82بار آبیناری انندازهگینری شنده در  33مزرعنه

اواخر به

و اوایل اسفند با خنکنی هنوا ه نراه اسنت و چنانچنه

انتخابی 11 ،میلی متر بود .ای مقدار در اراضی آبخور شبکه آبیاری

رطوبت حاصل از بارشهای فصلی و احت ناس پوسنیدگی غندههنا

در هر دو روش آبگینری ثقلنی و پ پناژ بنه ترتینب بنا  83و 701

بهویژه در حضور عوامل بی اریزای بوته و غده محدودکننده زمنان

آبیناری منزارع آبخنور چناه بنا مقندار 67

برداشت نباشد ،ترجیح کشاورزان برداشت در فرصت مناسنب بنازار

میلیمتر متوسط بیشتری داشتند (شکل  .)1به نظر میرسد کنه در

است اما در کشتهای تأخیری کنه مراحنل مینانی و پاینانی رشند

هزینه برق مصرفی ،اط ینان

همزمان با گرم شدن هوا است ،کشاورزان اهزاماً منتظر سپریشدن

میلی متر نسبت به ع

اراضی آبخور چاه عواملی مثل کاه

نسبی از تأمی آب مراحنل بعندی و مندوس آبیناری ک تنر باعن
شده اند ع

آبیاری در ای اراضی متوسط ک تری داشته باشند .با

حدود  732اهی  710روز طوس دوره کامل و پیری بوته سیبزمینی
و رسیدگی کامل غدههای سیبزمینی ن ی شوند و پنی

از موعند

بهره مندی از متوسط  107میلیمتر بارش منؤثر و ع ن ناخناهص

برداشت را انجام میدادند در ای انتخاب برخی کشناورزان مزرعنه

آبیاری  171میلی متر ،متوسط کل آب مصرفی مزارع انتخابی 171

خود را بهصورت مرحلهای برداشت میکردنند و این برداشنت تنا

میلی متر بود .ای مقدار در هر سه منبع آب چاه ،شنبکه آبیناری –

بیست روز به طنوس منیانجامیند .بنرای مقایسنه تناریخ برداشنت

ثقلی و شبکه آبیاری – پ پاژ به ترتیب  119 ،316و  667میلیمتر

اع اسشده کشاورز نسبت به مراحل رسنیدگی غنده و تک ینل فناز

بود .رسم تغییرات ع لکرد نسبت بنه کنل آب مصنرفی در شنکل

رشد گیاه (آمادگی برداشت سیبزمینی) مزارع انتخابی ن ودارهنای

ش اره  1نشان میدهد کنه بیشنتری ع لکنرد در مقندار کنل آب

شکل  9ترسیمشدهاند .مالحظه میشود که با در نظر گرفت زمنان

مصرفی حدود  110میلیمتر بود و به نظر میرسد که در مزارع بنا

تک یل اندازه غده  72مزرعه و با در نظر گرفت تک ینل فناز رشند

آب مصرفی ک تنر و بیشنتر از این مقندار بنهترتینب تنن هنای

گیاه و غده فقط  3مزرعه (ش ارههای  73 ،77و  )78از  33مزرعنه

کمآبیاری و بی آبیاری اتفاق افتاده است.

انتخابی ،زمان برداشت را رعایت کردند .بنه عبنارتدیگنر بنهطنور
متوسط کشاورزان منطقه با سپری شدن  90درصد رشد کامل و یا

طول دوره رشد

تا  82درصد فاز رسیدگی غندههنای سنیبزمیننی منزارع خنود را

سیب زمینی در طنوس دوره رشند خنود پنا از سنپری کنردن

برداشت و محصوس خود را روانه بازار منیکننند .این موضنوع بنه

مراحل جوانهزنی و مرحله اوهیه رشد توسعهای وارد مرحله گلدهی و

هحاظ کیفیت سیبزمینیهای برداشتشده و بهویژه رعایت فاصنله

تشکیل غده می شود و ای مراحل بسته به تاریخ کاشت ،ارقام و ...

کوددهیهای بیرویه بعد از  20اهی  60روز اوهیه رشد تنا برداشنت

 12اهی  20روز به طوس میانجامد .کشاورزان ع وماً بنا توجنه بنه

یا سمپاشی بنرای مبنارزه بنا بی ناریهنای ویروسنی و باکترینایی

شرایط بازار ،تاریخ برداشت مزارع سیبزمینی را تعیی میکننند در

غدههای سیبزمینی بسیار حائز اه یت است.

شکل  -7آب مصرفي و عملکرد غده سیبزمیني مزارع و منابع آب مختلف
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شکل  - 8برداشت کشاورز نسبت به مراحل رسیدگي غده و تکمیل فاز رشد گیاه (آمادگي برداشت سیبزمیني) مزارع انتخابي

شاخصهای کارایي مصرف آب

مصرف آب آبیاری کنه عبنارت اسنت از ع لکنرد بنه آب آبیناری

نتایج محاسبه شاخصهای کارایی مصنرف آب گیناه و کنارایی

مصرفی برای بررسی تأثیر تناریخ کاشنت بنر مصنرف آب آبیناری

مصننرف آب آبینناری بننا اسننتفاده از روابننط  1و  3در جنندوس 3

محاسبه شد .در شکل  8روند تغییرات شاخصهای کارایی مصرف

ارائهشدهانند .مقنادیر بیشنینه  78/3و متوسنط  9/36کیلنوگرم بنر

آب نسبت به تأخیر در کاشت از دهم مهرماه رسم شدهاند ،مالحظه

مترمکعب شاخص کارایی مصرف آب گیاه ( )CWPنشناندهننده

میشود که در با تأخیر در کاشت نسبت به اوهی تاریخ کاشت دهم

امکان توهید غده سیبزمینی است بهعبارتدیگر در شرایط اقلی نی

مهرماه ،هر سه شاخص کاه

داشتند و شاخص کنارایی مصنرف

ش اس استان خوزستان به ازای تنأمی هنر مترمکعنب آب خناهص

آب آبیاری با شیب معکوس  71درصدی کاه

مصرفی گیاه در هکتار امکان توهیند حنداکثر  78/3کیلنوگرم غنده

در کشتهای تأخیری ،دوره رشد میانی سیبزمینی به فصل گنرم

سیب زمینی وجود دارد .درواقع ای شاخص بنهصنورت مقایسنهای

بهار منتقلشده که نسبت به فصنوس پنائیز و زمسنتان از تبخینر و

می تواند مزیت اقلی ی هر منطقه کشاورزی در توهید سیبزمینی را

تعرق روزانه بیشتر و بارش ک تری برخنوردار اسنت ازاین رو نیناز

نشان دهد؛ اما در شاخص کارایی مصرف آب آبیاری ()WPI+Re

آبیاری مزارع سیبزمینی افزای

و شاخصهای کارایی مصرف آب

فرهنگ استفاده از آب (تأمی بهموقع و به مقدار نیاز گیاه با حداقل

پیدا میکنند.

کاه

تندتری نشان داد.

تلفات) نهفته است .با فرض ع لکرد ثابت به هحاظ عنددی تفناوت
ای دو شاخص در تلفات آبیاری است .بر اساس اندازهگینریهنای
مزارع انتخابی و آمار هواشناسی ساس زراعی  81-89مشخص شند
که در اراضی محدوده ای مطاهعه بنا بنارش منؤثر  719اهنی 162
میلیمتر در فصل رشد سیبزمیننی و بنا حجنم آب مصنرفی 196
(ی ،آبیاری ناقص) اهی  2081مترمکعب در هکتار( 9221 ،کاه
ع لکرد به دهیل بی ارهای ویروسی و باکتریایی بوتنه و غنده) اهنی
 17129کیلوگرم غده سیب زمینی بنا کنارایی مصنرف آب آبیناری
 7/11اهی  70/16کیلوگرم در مترمکعب توهید شد .شاخص کنارایی

شکل  -9روند تغییرات شاخصهای کارایي مصرف آب در تاریخهای
کشت تأخیری نسبت به دهم مهرماه

تحلیل کارائی مصرف آب سیبزمینی مزارع شمال استان خوزستان77 ...

مرطوب و استثنایی شد ازای رو بهمنظنور بنرآورد شناخص کنارایی

بازده کاربرد آب در مزرعه
شاخص بازده کاربرد آب در مزرعه ( )WAEبیانکننده تلفنات
آبیاری است .نتایج محاسبه بازده کاربرد آب در مزرعه با استفاده از
رابطه  1در جدوس  3ارائه شنده انند .متوسنط بنازده کناربرد آب 82
آبیاری انجامشده در مزارع انتخابی 38/3 ،درصد بود.
با فرض عدم تأمی نیاز آبشویی منزارع از بنارشهنای فصنلی،
برای محاسبه کارایی مصرف آب گیاه و بازده کاربرد آب در مزرعه
اصننالحی ،نینناز آبشننویی بننه آب خنناهص موردنیناز (روابننط  6و )1
اضافهشده است .در شکل ش اره  70شاخصهای کنارایی مصنرف
آب آبیاری به ه راه شاخصهای اوهیه و اصالحی کنارایی مصنرف
آب گیاه ،بازده کاربرد آب در مزارع انتخنابی ارائنهشندهانند .بنازده
کاربرد آب بیشتر از  700درصد در مزارع ش اره ،77،71 ،70 ،8 ،2
 11 ،79و  13نشاندهنده مدیریت کم آبیاری و بروز تن

خشکی

و احت االً شوری در ای مزارع بنود .شناخص کنارایی مصنرف آب
آبیاری و بارش و ه چنی متوسط شاخص بنازده کناربرد آب کنل
آبیاریها در مزارع ش اره  73 ،9 ،1 ،6 ،1و  31بیشنتر از مینانگی
آن در مزارع انتخابی (شکل  )70می توانند نشناندهننده مندیریت
مناسب تأمی نیاز آبی و نیاز آبشویی با حداقل تلفات آبیاری باشند.
برای تشخیص بهتر مدیریت آبیاریهای ای مزارع بنا مراجعنه بنه
گرافهای تغییرات رطوبت ارائهشده در شکلهای  1و  77مالحظه
میشود که در مزارع ش اره  1 ،6 ،1و  ،31مدیریت کم آبیناری ینا
مدیریت ه راه با تن

خشکی در مرحله میانی رشند باعن شنده

بازده کاربرد آب در مزرعه اعداد بزرگتر از میانگی را نشان دهنند
اینکه انجام ع لیات برداشنت زودهنگنام (در اواخنر مرحلنه

ض

میانی رشد) و قبل از پیری بوته و رسیدگی غده ،گوینای مندیریت
نامناسب زراعی ای مزارع بنود .ازاین رو از  33مزرعنه انتخنابی و
ارزیابیشده در ای بررسی فقط دو مزرعه ش اره  9و  73بهعننوان
کشتهای نی ه اوس مهرماه ،بهرهمند از بارشهای فصلی و بندون
کمآبی از کارایی مصرف آب آبیناری بناالتری نینز برخنوردار

تن
بودند.

وقوع بارش های متعدد بیشتر از دو برابر متوسط ساهیانه در ساس
زراعی  81-89باع کاه
افزای

تعداد آبیاریهنای منزارع و ه چننی

رطوبت هوا موجب کاه

نیاز آبی محاسنباتی این سناس

مصرف آب آبیاری نزدی ،تر به متوسط ساالنه منطقنهای ،از آمنار
 70ساهه اخیر ایستگاه سینوپتی ،هواشناسی کشناورزی صنفیآبناد
استفاده شد .نیاز آبی مزارع با اسنتفاده از آمنار دهسناهه هواشناسنی
 163اهی  391میلیمتر با متوسط  320میلیمتنر و بنارش منؤثر از
 771اهی  111میلیمتر با متوسط  721میلیمتر برآورد شدند .بدی
ترتیب از متوسط نیاز آبی  320میلیمتر نیاز آبنی سنیبزمیننی ،در
ی ،ساس نرماس 721 ،میلیمتر توسط بارشهنای فصنلی و منابقی
آن به مقدار  783میلیمتر میبایسنت بنا آبیناری تنأمی شنود .بنا
اسننتفاده از متوسننط بننازده کنناربرد آب محاسننباتی ( 38/3درصنند)،
متوسط نیاز آبیاری مزارع سیبزمینی 1800 ،مترمکعنب در هکتنار
است .ه چنی با هحاظ کردن متوسط ع لکرد مزارع انندازهگینری
شده به مقدار  17700کیلوگرم در هکتار ،متوسط کنارایی مصنرف
آب آبیاری مزارع سیب زمینی در شن اس اسنتان خوزسنتان معنادس
 3/167کیلوگرم در مترمکعب بنرآورد منی شنود .این شناخص در
ساسهای کنمبنارش و خشن ،بنا آب آبیناری مصنرفی تنا 8900
مترمکعب تا مقدار  1/71کیلوگرم در مترمکعب کاه

مییابد.

کارایی مصرف آب مزارع سیب زمینی مزارع استان خوزسنتان
وابستگی زیادی به وقوع بارشهای مؤثر فصلی در دوره رشد گیناه
دارد و ازای جهت مقدار کارایی مصنرف آب آبیناری جویچنهای در
محدوده  1اهی  70کیلوگرم در مترمکعنب قنرار منی گینرد .بهبنود
کارایی مصرف آب با تأمی نیاز گیناه بنا حنداقل تلفنات آبیناری و
افزای

ع لکرد با روشهای توصیهشده زراعی تحق مییابند .در

سیبزمینی در مزارع با بافنت خناک سنب ،و درشنتداننه کشنت
میشود ظرفیت نگهداشت آب ای خاکها کم است و احت اس بروز
تن

خشکی برای مزارع سیبزمینی باریشه نسبتاً کمع  ،بهویژه

در آبیاری سطحی ،یکی از عوامل کاه

ع لکرد ای مزارع است.

استفاده از سامانه هنای آبیناری بنارانی و قطنرهای در منزارع
سیب زمینی ض
دفعات آبیاری با ع

تلفات آبیاری با امکان مدیریت افنزای

کاه

متناسب ظرفیت نگهداشنت آب خناکهنای

سننب ،و درشننتدانننه احت نناس بننروز تننن هننای آبننی در مزرعننه
کناه یافتننه و شنرایط افننزای
مناسبتر را فراهم میکند.

ع لکنرد سننیبزمیننی باکیفینت
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شکل  -10کارایي مصرف آب آبیاری و بازده کاربرد آب در مزرعه با و بدون در نظر گرفتن نیاز آبشویي در مزارع انتخابي

شکل  -11تغییرات رطوبت خاک مزارع انتخابي در طول دوره رشد سیبزمیني

تحلیل کارایی مصرف آب سیبزمینی مزارع شمال استان خوزستان71 ...

نتیجهگیری
-

-

-

-

-

-

-

-

بر اساس اندازهگیریهای انجامشده مناسبتری تاریخ کاشت
سیبزمینی در ش اس استان خوزستان نی ه اوس آبان تا نی ه
آذرماه است.
در استان خوزستان ،سند ملی نیاز آبی سیبزمینی را ک تر از
مقدار واقعی و کتاب برآورد آب موردنیاز گیاهان زراعی و
باغی ای نیاز را بسیار بیشتر از مقدار خود برآورد کرده است.
با استفاده از آمار هواشناسی ساس زراعی  ،81-89نیاز آبی
سیبزمینی  783اهی  319میلیمتر و ک تر از مقادیر متوسط
دهساهه آمار هواشناسی منتهی به ساس  ،7382به مقدار 163
اهی  391میلیمتر برآورد شد.
بهطور متوسط کشاورزان منطقه با سپری شدن  90درصد
رشد و تا  82درصد فاز رسیدگی غدههای سیبزمینی مزارع
خود را برداشت میکنند .توصیه میشود که برداشت بر اساس
مراحل رسیدگی غده و پا از پیری بوته سیبزمینی انجام
شود.
طی ساس زراعی  81-89در  33مزرعه انتخابی بهطور متوسط
با بارش مؤثر  107میلیمتر در فصل رشد گیاه و با حجم آب
مصرفی  1732مترمکعب در هکتار 17700 ،کیلوگرم غده
سیبزمینی با کارایی مصرف آب (بارش  +آبیاری) 2/17
کیلوگرم در مترمکعب توهید شد.
متوسط بازده کاربرد آب در  33مزرعه انتخابی 38/3 ،درصد
به دست آمد بنابرای بدون احتساب بارشهای فصلی و بر
اساس نیاز آبی (دهساهه) ،آب مصرفی در روش آبیاری
جویچهای  6100اهی  8900مترمکعب برآورد میشود .هیک
با تقارن فصل بارشها ،حدود  720اهی  112میلیمتر (متوسط
 712میلیمتر) از نیاز خاهص گیاه با بارشهای مؤثر ساهیانه
تأمی میشود و بنابرای متوسط آب مصرفی مزارع
سیبزمینی به  1800مترمکعب در هکتار کاه مییابد.
با در نظر گرفت اندازهگیریها و شاخصهای تعیی شده در
ای بررسی مزرعه ش اره  73در مزارع انتخابی با کشت
زمستانه سیبزمینی با سپری کردن دوره رشد تا رسیدگی
کامل و بدون تن خشکی در مراحل رشد 11 ،ت غده
سیبزمینی قابلارائه به بازار مصرف و با کارایی مصرف آب
(بارش  +آبیاری)  6/97کیلوگرم در مترمکعب و بازده کاربرد
آب در مزرعه  27درصد مزرعه ن ونه است.
در تاریخ کاشت اوس آبان تا نی ه آذرماه و رعایت سپریشده
کامل دوره رشد تا رسیدگی ،مزرعه ش اره  78با ع لکرد

-

-

-

-

 31/2ت در هکتار غده سیبزمینی با کارایی مصرف آب
(بارش  +آبیاری)  2/91کیلوگرم در مترمکعب مزرعه برتر
است و با مدیریت کاه یا حذف آبیاری  83میلیمتری قبل
از برداشت ،شاخص کارایی مصرف آب تا  1کیلوگرم در
مترمکعب افزای مییابد.
با توجه به اه یت سیبزمینی در تغذیه و امنیت غذایی کشور،
نظارت بر توهید و فروش غدههای بذری ازنظر سالمت غدهها
(عوامل بی اریزای غده) ،زمستانگذرانی ،نوع و ارقام پر
محصوس بسیار ضروری است.
استفاده از ارقام پر محصوس در افزای بهرهوری آب مزارع
سیبزمینی مؤثر است.
در مدیریت آبیاری مزارع سیبزمینی با توجه به حساسیت ای
گیاه به تن های آبی ،توجه به تغییرات رطوبت خاک بهویژه
در مراحل تشکیل اوهیه تا پایان حجیم شدن غدههای
سیبزمینی ضروری است.
بروز تن کمآبی در غاهب مزارع ای مطاهعه نشان داد که
آبیاری سطحی – جویچهای قابلیت بسیار ک ی در اع اس
مکرر آبیاریهای سب( ،ع کم) را داراست و ازای جهت
برای دستیابی به کاراییهای مصرف آب باالتر پیشنهاد
میشود که حتیاالمکان از روشهای آبیاری بارانی و قطرهای
در مزارع سیبزمینی بهویژه در اراضی آبخور چاه استفاده
شود.
الزمه توهید ک ی و کیفی سیبزمینی دان کشاورزان و توجه
به توصیههای فنی و مدیریتهای خا آن است و ازای رو
برگزاری دورههای آموزشی مدیریتهای آبوخاک ،شناخت
مراحل رشد ،تأمی نیازهای غذایی و آب متناسب مراحل رشد
و هزوم تأکید بر رسیدگی کامل غدهها برای توهیدکنندگان
ضروری است.
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Potato Water Use Efficiency Analysis on Farms in the North of Khuzestan
Province
M. Moayeri1

Abstract
Annual evaluation of water use efficiency index provides the possibility of extracting strategies to improve farm
water productivity. The main purpose of this article is to determine the effective factors in improving the water
productivity of potatoes in the north of Khuzestan province. In Khuzestan province, potato cultivation has started
from the first 10 days of October as winter planting or continuation plan with the aim of supplying the potatoes
needed by the market, and will end until the first 10 days of February. The present paper is the result of studying on
growing stages, management of surface-furrow irrigation and potato yield in 33 selected farms in different water
supply sources including Dez and Gotvand’s irrigation and drainage networks, wells and pumping during one
growing season. In this study, it was found that with an average effective rainfall of 201 mm and a volume of water
consumption of 2135 cubic meters per hectare, 21100 kg of potato tubers with water use efficiency (effective
rainfall + irrigation) 5.41 kg per cubic meter is produced. The average water application efficiency in these farms
was 39.3%. Improper irrigation cycle and soil moisture caused most fields with delayed sowing dates, especially in
the middle growth stage. Based on the analysis of farmers' managements, practical recommendations were provided
to increase the water use efficiency of potatoes by selecting the appropriate planting date, timely irrigation
management, observing the harvest time in proportion to the maturity of potato tubers and if possible change in
irrigation method.

Keywords: Water Consumption, Potato Continuation Plan, Production Capacity, Tuber Yield, Evapotranspiration
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مقاله علمي-ترويجي

تعیین توابع تولید و بهرهوری آب در هیبريدهای مرسوم کلزا
(مطالعه موردی شهرستان میاندوآب)
مینا رحیمی ،1وحید رضاوردینژاد*2و حیدر طایفه

رضایی3

چکیده
برای ارزیابی تأثیر آبیاری بر عملکرد دانه و بهرهوری آب سه هیبرید مرسوم کلزا شامل اکاپی ( ،)T1الیت ( )T2و میلناا ( )T3در قالا
طرح آماری کرتهای خرد شده نواری با سه تکرار و طی سالهای زراعی  48-48و  ،48-48آزمایشای در مرکاز تیقیقاات کشااورزی و
منابع طبیعی شهرستان میاندوآب انجام شد .برای استخراج توابع تولید و بهرهوری آب ،هشت تیمار سطوح آبیاری ( IP1تا  )IP8به ترتیا
 01 ،01 ،41 ،01 ،011 ،001 ،021و  81درصد نیاز خالص آبیاری میاسبهشده با روش پنمن مانتیث فائو در نظر گرفته شد .نتاای نشاان
داد توابع تولید در هیبریدهای  T2 ،T1و  T3همبستگی برابر با  1/04 ،1/04و  1/00دارند .با استخراج توابع بهارهوری مشااهده شاد کاه
مقدار بهرهوری آب در شرایط تنش شدید ،کاهش و با افزایش مقدار آب ،افزایشیافته است .درصورتیکه اعمال کمآبیااری الزامای باشاد،
تیمار  IP4به سب ارائه باالترین عملکرد دانه (میانگین عملکرد دانه برابر با  8084/8کیلوگرم در هکتار برای دو سال) پیشنهاد مایگاردد.
نتای تجزیه آماری پارامترهای بررسیشده نشان داد که با کاهش  01درصدی آب مصرفی ،سود به میزان  0/48و  8/88درصد به ترتیا
در سالهای اول و دوم کاهش مییابد .هیبریدهای  T2و  T1به ترتی در سالهای اول و دوم بیشترین عملکرد را داشاتند و عملکارد در
سال دوم باالتر از سال اول بود .علت این امر افزایش دما و تابش دریافتی بیشتر در سال دوم میباشاد .باا هادد کاداکهر بهارهوری آب،
سطح آبیاری  IP4و هیبرید  T2پیشنهاد میشود.
واژههای کلیدی :آبیاری کرتی ،سود ،عملکرد دانه ،کمآبیاری ،مراکل فنولوژیکی رشد گیاه
مقدمه1

بیشتر میصوالت کشاورزی و تهیه غذای جمعیت رو به رشد را

ایران کشوری است که به لیاظ اقلیمی در منطقه خشک و

ضرورت بخشیده است .از طرفی نیز مدیریت منابع آب ،عرضه و

نیمهخشک واقعشده است .میدودیت منابع آب و توزیع

تقاضا از مهمترین دغدغههای سیاستگذاران میباشد ( Reddy

مکانی و زمانی بارش ،استفاده از آبیاری برای تولید

 .)et al., 2020لذا استفاده بهینه از منابع آب و تولید میصول

نامناس

با عملکرد باال ضروری است .میققان مختلفی به بررسی میزان
 0دانشجوی دکتری آبیااری و زهکشای ،گاروه مهندسای آب ،دانشاکده
کشاورزی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.
 2دانشیار گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه،
ایران (*نویسنده مسئول)v.verdinejad@urmia.ac.ir :
 8مربی مرکز تیقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی،
ارومیه ،ایران
تاریخ دریافت00/0/21 :
تاریخ پذیرش00/0/81:
DOR: 20.1001.1.24764531.1399.7.1.8.5

مصرد آب در تولید میصوالت گیاهی و پاسخ گیاه به مقادیر
مختلف آب پرداختهاند .سپاس خواه و تافته بهرهوری اقتصادی
آب و کود نیتروژن در آبیاری جویچهای معمولی ،یکدرمیان
ثابت و یکدرمیان متغیر برای کشت کلزا را بررسی نمودند و
برای هر روش آبیاری نیز چهار تیمار کودی شامل صفر،011 ،
 211و  811کیلوگرم نیتروژن در هکتار اعمال نمودند .نتای
کاصله نشان داد که بیشترین بازده اقتصادی کاربرد آب مربوط
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به روش جویچهای یکدرمیان متغیر با مصرد کود نیتروژن
 211کیلوگرم در هکتار است (

 88درصد تخلیه مجاز رطوبتی میباشد (

Kamkar et al.,

Sepaskhah and Tafteh,

 .)2011غفاری مقدم و فنایی ( )0808آزمایشی در سیستان و

 .)2012فرجی و همکاران در مطالعهای تأثیرات تنش کاصل از

بلوچستان بهمنظور تعیین تیمارهای مناس کلزا برای کمآبیاری

افزایش دما و آبیاری تکمیلی بر عملکرد دانه و راندمان کاربرد

صورت دادند و بر اساس تیلیل اقتصادی صورت گرفته ،نشان

آب در گیاه کلزا را به مدت دو سال در مرکز تیقیقات کشاورزی

دادند که تیمار  01درصد تخلیه رطوبتی خاک به همراه کاربرد

گناباد ایران بررسی نمودند .دو هیبرید کلزا ( Hyola401و

 281کیلوگرم کود سولفات پتاسیم تیمار برتر در گیاه کلزا می-

 .)RGS003در پن تاریخ کشت مختلف برای ایجاد طیف

باشد .کلزا گیاهی است که سازگاری باالیی با شرایط مختلف

گستردهای از شرایط مییطی در دوره گلدهی و پر شدن دانه و

آب و هوایی دارد .از این گیاه میتوان در تناوب با زراعت گندم

ایجاد تنشهای دمایی باال کشت نمودند .نتای نشان داد که

و جو استفاده و از تراکم علفهای هرز ،بیماریها و جمعیت

آبیاری تکمیلی و بهینهسازی زمان کاشت سب بهبود عملکرد

آفات جلوگیری نمود و عملکرد دانه را افزایش داد (

دانه شده است .بهعالوه رابطه معکوس بین عملکرد دانه و

 .)1993این گیاه پتانسیل عملکرد باال داشته و در بین دانههای

دمای هوا در طی مراکل رشد گیاهی وجود دارد .همچنین تأخیر

روغنی از درصد روغن دانه باالیی ( 81تا  88درصد) برخوردار

در زمان کاشت کلزا نیز کاهش رشد ،شاخص سطح برگ،

است ( .)Sovero, 1993بهعالوه بقایای گیاهی کلزا ،عالوه بر

( Faraji

تأثیر مهبت در میزان ماده آلی خاک ،در تأمین علوفه موردنیاز

راندمان کاربرد و عملکرد دانه را به دنبال داشته است

 .)et al., 2009داجمن و همکاران عملکرد دانه و بهرهوری آب

Sovero,

زارعین نیز مؤثر است (شریفی جهان تیغ و عباسی.)0844 ،

در هشت هیبرید مختلف کلزا در مناطق نیمهخشک و ارتفاعی

دشت میاندوآب یکی از دشتهای مهم استان آذربایجان

مکزیک تیت بلوکهای کامل تصادفی با سیستم آبیاری

غربی به لیاظ تولید میصوالت کشاورزی میباشد .شبکه

سنترپیوت را بررسی نمودند .نتای نشان داد عملکرد دانه بسته

آبیاری و زهکشی مدرن میاندوآب نیز بزرگترین شبکه آبیاری

به نوع هیبرید از  2808تا  8000کیلوگرم در هکتار متفاوت می-

کوضه دریاچه ارومیه است .با توجه به بیران دریاچه ارومیه،

باشد .کمترین عملکرد مربوط به هیبرید سومنر و باالترین نیز به

لزوم استفاده بهینه از آب ضروری است .یکی از سیاستهای

سیترو اختصاص داشت ( .)Djaman et al., 2018پاولیستا و

وزارت جهاد کشاورزی ،توسعه و تروی کشت کلزا در این منطقه

همکاران عملکرد دانه ،ویژگیهای روغن کلزا و رشد گیاه را با

در سالهای اخیر میباشد .در این مطالعه تیلیل اقتصادی،

استفاده از آب باران و نیز سه سطح آبیاری ( 21 ،01و 81

عملکرد دانه و بهرهوری آب در سه هیبرید مختلف و رای کلزا

سانتیمتر) در غرب نبراسکا بررسی نمودند .نتای نشان داد

در استان آذربایجان غربی تیت مقادیر مختلف آبیاری بررسی

استفاده از آبیاری باعث افزایش رشد گیاه (به لیاظ ارتفاع ،وزن

شد .تیمارهای آبیاری شامل دو تیمار پرآبی به میزان  001و

و طول ساقه) میشود ( .)Pavlista et al., 2016هرگرت و

 021درصد نیاز خالص آبیاری ،تیمار  011درصد نیاز خالص و

همکاران در مطالعه خود تأثیر سطوح مختلف آبیاری (،011 ،1

پن تیمار کمآبیاری شامل  01 ،01 ،41 ،01و  81درصد نیاز

 211و  811میلیمتر) بر عملکرد دانه ،تغییرات رطوبت خاک،

خالص تعیین شدند تا کالتهای مختلف بیشآبیاری و کمآبیاری

میتوای روغن و بهرهوری آب کلزا را بررسی نمودند .این

بر عملکرد دانه و بهرهوری آب ارزیابی شود تا بتوان راهنمایی

مطالعه در چهار فصل ،سه منطقه مختلف و در غرب نبراسکا

مناس

جهت مدیریت آب و تولید بیشتر این میصول و به

صورت گرفت .نتای نشان داد که با افزایش مقدار آبیاری،

دنبال آن افزایش بازده اقتصادی در میدوده مطالعاتی صورت

عملکرد دانه و مقدار روغن کلزا افزایش مییابد (

Hergert et

گیرد.

 .)al., 2016کامکار و همکاران مطالعهای با هدد بررسی
تأثیرات مقادیر مختلف آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد دانه در
کلزا انجام داده و نتیجه گرفتند که با افزایش مقادیر کود،
عملکرد دانه نیز افزایش مییابد و بهترین تیمار برای آبیاری نیز

مواد و روشها
این مطالعه در شهرستان میاندوآب ،واقع در استان آذربایجان

تعیین توابع تولید و بهرهوری آب در هیبریدهای مرسوم کلزا38 ...

غرباای و در مرکااز تیقیقااات کشاااورزی و منااابع طبیعاای و در

به بافت خاک میدوده مطالعاتی که نفوذپذیری متوساطی دارد،

مجاورت ایستگاه هواشناسی شهرستان میانادوآب ،باه مادت دو

کداکهر عمق  01سانتیمتری برای تعیاین مشخصاات فیزیکای

سال زراعی از مهرماه سال  0848تا آبان ماه سال  0848صورت

خاک در نظر گرفته شد .مشخصات فیزیکی خاک میل آزمایش

گرفت .رقوم ارتفاعی میل انجام آزمایشهای صایرایی 0802

در دو عمق  1تا  81و  81تا  01سانتیمتر در جدول  0ارائهشاده

جغرافیاایی  80/10مای-

است .بافت خاک میدوده مطالعاتی لوم سیلتی میباشد .درصاد

باشد .اقلیم منطقه بر اساس روشهاای دوماارتن و آمبارژه باه

رطوبت ظرفیت زراعی و نقطه پژمردگی باا اساتفاده از دساتگاه

ترتی نیماه خشاک و خشاک سارد مایباشاد .روناد تغییارات

صفیات فشاری اندازهگیری شاد کاه باه ترتیا برابار  24/0و

پارامترهای اقلیمی طی سالهای آزمایش در شکل  0ارائاهشاده

 08/2درصد جرمی میباشند .متوسط چگالی ظاهری خاک نیاز

است .گیاه کلزا دارای یک ریشه عماودی اصالی اسات کاه در

برابر  0/28گرم بر سانتی مترمکع میباشد .جهات تاأمین آب

صورت نفوذپذیر بودن خاک تا عمق  41سانتیمتاری در خااک

موردنیاز آبیاری از یک کلقه چاه نیمه عمیق موجود در ایساتگاه

فرو میرود .ریشههای فرعی این گیاه نیاز عمادتا در عماق 88

استفاده شد که کیفیت آب در آن به لیاظ شوری و قلیائیات ،در

سانتیمتری خاک توسعه مییابند و معموال افقی هستند .با توجه

کالس ( C2S1وضعیت مناس ) قرار داشت.

متر ،طول جغرافیایی  80/14و عار

شکل  -1روند تغییرات پارامترهای هواشناسي محدوده مطالعاتي طي سالهای آزمايش

جدول  -1مشخصات بافت خاک محدوده مطالعاتي
عمق خاک

شن

سیلت

رس

(سانتیمتر)
1-81
81-01

(درصد)
4/2
0/8

(درصد)
80/0
80/8

(درصد)
88/0
80/8

بافت
لوم سیلتی
لوم سیلتی

درصد جرمی رطوبت ظرفیت

درصد جرمی رطوبت نقطه

چگالی ظاهری خاک

زراعی
20/0
24/8

پژمردگی
08/0
08/0

(گرم بر سانتی مترمکع )
0/28
0/28
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تاریخ کاشت گیاه کلزا در سال اول و دوم به ترتی

برابر

 0848/0/01و  0848/0/02و تاریخ برداشت نیز به ترتی

جلوگیری از تأثیر نامطلوب در تفسیر نتای  ،آب کرتها تخلیه
شد.

 0848/8/08و  0848/8/08بود .در خصوص زمان آبیاری ،دور

تبخیر و تعرق واقعی گیاه ( )ETcبر اساس رابطه ( )0و

آبیاری و تخلیه مجاز رطوبتی مالک عمل نبود و زمان آبیاری

بهصورت روزانه میاسبه و بهصورت تجمعی در زمان آبیاری

بر مبنای مراکل فیزیولوژیکی گیاه تنظیم گردید؛ بنابراین هفت

اعمال شد.

نوبت آبیاری در مراکل رشد گیاهی شامل :کاشت ،پنجهزنی،
خوشه رفتن ،گلدهی ،خمیری شدن ،دانه بستن و رسیدگی
صورت گرفت.

ETc  K c  ETo

()0

که در آن :ET0 ،تبخیر و تعرق گیاه مرجع (میلیمتر بر روز)

روش آبیاری در این مطالعه ،آبیاری سطیی با استفاده از

و  Kcضری گیاهی کلزا است که با استفاده از اطالعات میلی

کرتهای مسطح میباشد .برای هر هیبرید کلزا ،یک کرت به

و ارقام ارائهشده در کتاب برآورد نیاز آبی گیاهان زراعی و باغی

 0/2متر در نظر گرفته شد .برای آماده-

ایران (فرشی )0800 ،در مقیاس ماهانه استخراج و با تقسیم بر

طول  2/8متر و عر

سازی زمین جهت کشت گیاه کلزا ،در شهریور ماه هر دو سال،
کل زمین آزمایش به میزان  811مترمکع

تعداد روزهای هرماه بهصورت روزانه استخراج شد.

در هکتار آبیاری

برای تعیین آب موردنیاز خاکاب از کمبود رطوبت خاک

گردید زیرا استفاده از شخم تر در سطح منطقه مرسوم است و از

( )SMDاستفاده شد .رطوبت خاک در سال اول و قبل از آبیاری

تولید کلوخه جلوگیری میکند .آبیاری کرتها توسط موتورپمپ

کدود  08درصد وزنی بود و بر اساس رطوبت ظرفیت زراعی و

 2اینچ گازوئیلی صورت گرفت و دبی توسط فلوم  WSCو در

چگالی ظاهری خاک و نیز در نظر گرفتن عمق خاک جهت

میلهای مختلف اندازهگیری شد.

آبیاری معادل  81میلیمتر ،عمق موردنظر آبیاری در زمان

آزمایش بر اساس طرح کرتهای خردشده نواری و در قال

کاشت میاسبه شد .بر این اساس ،مقدار آب الزم برای آبیاری

بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد .این مطالعه در

کرتها در خاکاب ،کدود  011مترمکع

قال دو فاکتور اصلی و فرعی انجام شد .فاکتور اصلی سطوح

اعمال شد .در نوبتهای آبیاری دوم به بعد ،مقدار بارندگیها نیز

مختلف آبیاری (هشت سطح) و فاکتور فرعی ارقام مختلف کلزا

در میاسبات وارد و از عمق خالص آبیاری کسر شد .لذا مقدار

(سه هیبرید) بود .ارقام کلزا شامل اُکاپی ( ،)T1الیت ( )T2و میلنا

آبیاری در نوبتهای بعدی آبیاری ،با اکتساب ریزش باران و

( )T3بود که ارقام رای منطقه میباشند .نیاز خالص آبیاری

کمبود رطوبتی صورت گرفته و کمتر از مقدار آب اعمالشده در

بهصورت بهنگام و بر اساس اطالعات هواشناسی ایستگاه تازه

آبیاری اول میباشد .مقدار بارش مؤثر ساالنه در سال اول انجام

جغرافیایی

آزمایش برابر  084/0میلیمتر و در سال دوم انجام آزمایش

 )80/84و ایستگاه تیقیقاتی میاندوآب (به طول جغرافیایی

برابر  000میلیمتر میباشد .مجموع آب اعمالشده در تیمار IP1

جغرافیایی  )80/80و بر مبنای رابطه فائو پنمن

برابر  ،8881در تیمار  IP2برابر  ،8101در تیمار ( IP3آبیاری

مانتیث میاسبه و اعمال شد .سطوح آبیاری شامل  021درصد

کامل) برابر  ،8011در تیمار  IP4برابر  ،8881در تیمار  IP5برابر

نیاز خالص آبیاری ( 001 ،)IP1درصد نیاز خالص ( ،)IP2آبیاری

 ،2001در تیمار  IP6برابر  ،2801در تیمار  IP7برابر  2221و در

کامل معادل  011درصد نیاز خالص ( 01 ،)IP3درصد نیاز خالص

تیمار  IP8برابر  0481مترمکع در هکتار میباشد.

کند میاندوآب (به طول جغرافیایی  80/10و عر
 80/12و عر

هکتار در سال اول

( 41 ،)IP4درصد نیاز خالص ( 01 ،)IP5درصد نیاز خالص (،)IP6

مشابه این عملیات ،برنامهریزی آبیاری برای سال زراعی

 01درصد نیاز خالص ( )IP7و  81درصد نیاز خالص ( )IP8بود.

دوم نیز تکرار شد .بر اساس آزمون خاک و توصیه مؤسسه

مجموع بارش کل در طول دوره رشد کلزا برابر  240/2میلیمتر

تیقیقات خاک و آب ،کود اوره در هرسال زراعی در سه نوبت

و مقدار بارش مؤثر نیز برابر  48میلیمتر میباشد .در هر آبیاری،

بهصورت سرک در مراکل کاشت ،ساقه و خوشه رفتن به میزان

مقدار بارندگیها در میاسبات وارد و از عمق خالص آبیاری کسر

 81کیلوگرم در هکتار در هر نوبت و کودهای پتاس و فسفر قبل

شد .در یک مورد ،بارندگی بعد از آبیاری صورت گرفت که برای

از کاشت و به ترتی به

تعیین توابع تولید و بهرهوری آب در هیبریدهای مرسوم کلزا37 ...

میزان  01و  011کیلوگرم در هکتار استفاده شد (نور قلیپور و

جدول  2مشاهده میشود که میزان عملکرد دانه تیت تأثیر

همکاران .)0808 ،مقدار بذر کاربردی مطابق استاندارد و توصیه،

سال و مقادیر آبیاری در سطح یک درصد معنیدار است .معنی-

شش کیلوگرم در هکتار اعمال شد .وجین علف هرز در کلیه

دار شدن عملکرد دانه بر اثر سال و مقادیر آبیاری بیانگر این

تیمارها و در مراکل مختلف رشد صورت گرفت .برای ثبت

است که تولید دانه ارتباط بسیار نزدیکی با مقدار آب در دسترس

عملکرد دانه ،به دلیل اینکه اندام هوایی بوتههای کلزا به علت

گیاه و شرایط کاکم در سال کشت میصول دارد .بهعالوه

نیوه رشد در هم تداخل میکنند ،هنگام برداشت امکان جدا

عملکرد دانه در ارقام مختلف کلزا نیز متفاوت است و در سطح

کردن آنها از هم وجود نداشت .لذا برای انجام یادداشتبرداری

اکتمال یک درصد اثر معنیدار را نشان میدهد .ضری تغییرات

عملکرد دانه ،کل کرت برداشت شد .یکی از پارامترهای مهم

آزمایش برای عملکرد دانه ،بهرهوری آب و سود نیز به ترتی

جهت ارزیابی ،بهرهوری آب میباشد .بهرهوری آب به مقدار

 0/10 ،8/01و  4/00درصد است که بیانگر تغییرات متعارد در

عملکرد یا ارزش عملکرد گفته میشود که به ازای واکد کجم

نتای آزمایش میباشد.

آب مصرفی به دست میآید .اگر مقدار آبیاری و بارش بهعنوان
آب مورداستفاده گیاه در نظر گرفته شود ،بهرهوری مصرد آب
با  WPI+Peنشان دادهشده و بهصورت رابطه ( )2تعریف میگردد
(زاهدپور یگانه و همکاران:)0800 ،

عملکرد دانه
مقایسه عملکرد دانه تیت اثر مقادیر آبیاری در سال اول
آزمایش با استفاده از آزمون دانکن در سطح یک درصد انجام و
خالصه نتای در جدول  8ارائهشده است .بیشترین عملکرد کلزا

() 2

در سال اول آزمایش در سطح آبیاری  IP3و برابر با 8028
که در آن  Iو  Peبه ترتی مقدار آبیاری و بارندگی مؤثر در طول

فصل رشد (مترمکع در هکتار) و  Yوزن خشک اندام هوایی گیاه یا

کیلوگرم بر هکتار به دست آمد IP2 .تیمار بیشآبیاری برابر با
 021درصد نیاز آبی گیاه میباشد و عملکرد  8880کیلوگرم بر

مقدار میصول قابلعرضه به بازار (کیلوگرم در هکتار) بوده که در

هکتار داشته است که به کاهش  08درصدی عملکرد منجر شده

مورد کلزا ،وزن دانه در نظر گرفته شد .باران مؤثر بهصورت بخشی از

است IP1 .نیز تیمار بیشآبیاری است که عملکردی برابر با

باران بوده و با استفاده از رابطه پیشنهادی  ASCEمیاسبه گردید.

 8000کیلوگرم بر هکتار داشته است .اعمال آبیاری بیش از نیاز

() 8





Pe  1.25Pt 0.8242  2.935 10 ET C0.00095

که در این رابطه  Peباران مؤثر (میلیمتر) Pt ،بارندگی
ماهانه (میلیمتر) و  ETcنیاز آبی گیاه در ماه موردنظر (میلیمتر)
میباشد .آنالیز اقتصادی نیز بر اساس نسبت سود به هزینه
انجامشده میاسبه شد .هزینههای انجامشده در این مطالعه
شامل هزینههای مربوط به سمپاشی و کودپاشی ،آبیاری ،خرید
بذر و هزینههای کارگری میباشد .برای تجزیهوتیلیل دادهها از
نرمافزارهای  MSTATCو اکسل استفاده شد .برتری میانگین
دادهها نیز با استفاده از آزمون دانکن بررسی شد.

نتايج و بحث
نتای تجزیه واریانس عملکرد دانه ،بهرهوری آب و سود
برای دو سال آزمایش در جدول  2ارائهشده است .با توجه به

آبی گیاه منجر به کاهش سهدرصدی عملکرد نسبت به آبیاری
کامل شده است .نتای ارائهشده نشان میدهد که اعمال بیش-
آبیاری سب

کاهش عملکرد دانه میشود و هر چه میزان

آبداده شده بیشتر از نیاز آبی گیاه باشد ،کاهش عملکرد بیشتر
خواهد بود IP4 .تیمار کمآبیاری است که اعمال آن سب کاهش
 4درصدی عملکرد نسبت به آبیاری کامل شده است و باالترین
عملکرد در بین سایر تیمارهای کمآبیاری را نشان داد .سایر
تیمارهای کمآبیاری ( IP5تا  )IP8سب کاهش عملکرد در کدود
 28تا  08درصد نسبت به آبیاری کامل شدهاند .در سال دوم
انجام آزمایش نیز بیشترین عملکرد کلزا ،تیت سطح آبیاری
 IP1کاصل شد .میزان عملکرد دانه در این سطح آبیاری برابر با
 8080کیلوگرم بر هکتار به دست آمد .تیت تیمارهای آبیاری
 IP2و  IP3عملکرد دانه به ترتی
کیلوگرم بر هکتار میباشد که به ترتی

برابر با  8840و 8084
سب کاهش  08/8و
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کاهش عملکرد به میزان  21/8تا  00درصد

پن درصدی عملکرد نسبت به آبیاری کامل شده است .تیمار

کمآبیاری سب

آبیاری  IP4عملکردی برابر با  8004کیلوگرم بر هکتار دارد و در

شدهاند .با توجه به نتای بهدستآمده ،مشاهده میشود که کم-

گروه آماری  cقرارگرفته است .با اعمال تیمار  IP4عملکرد دانه

آبیاری و بیشآبیاری سب کاهش عملکرد دانه در کلزا میشود.

 01درصد نسبت به تیمار  IP1کاهش مییابد .سایر تیمارهای
جدول  -2تجزيه واريانس صفات موردمطالعه کلزا (تیمار :سطوح آبیاری و ارقام کلزا)

عملکرد دانه

میانگین مربعات
بهرهوری

سود

**1/10
**1/80
**1/100
**1/112
1/118

**1/00
**1/00
**1/10
**1/112
1/110

0/10

4/00

منابع تغییرات

درجه آزادی

سال
مقدار آبیاری
ارقام کلزا
مقدار آبیاری × ارقام کلزا
خطا

0
0
2
08
08

**800/84
**08402/18
**000/20
**28/08
28/82

-

8/0

درصد ضری تغییرات
*

** معنیداری در سطح یک درصد ،معنیداری در سطح پن درصد و معنیدار نبودن را بیان میکند.
ns

در سال دوم انجام آزمایش نیز بیشترین عملکرد کلزا ،تیت

و سپس  T3به ترتی با عملکرد برابر با  8088و  8482کیلوگرم

سطح آبیاری  IP1کاصل شد .میزان عملکرد دانه در این سطح

بر هکتار کاصل شد .در تیمار آبیاری  ،IP2بیشترین و کمترین

آبیاری برابر با  8080کیلوگرم بر هکتار به دست آمد .تیت

عملکرد میصول به ترتی مربوط به  T1و  T3میباشد .با اعمال

برابر با

تنش آبی و در تیمار آبیاری  IP4نیز بیشترین و کمترین عملکرد

سب

میصول به ترتی مربوط به  T1و  T3میباشد .تیمار  81درصد

تیمارهای آبیاری  IP2و  IP3عملکرد دانه به ترتی
 8840و  8084کیلوگرم بر هکتار میباشد که به ترتی

کاهش  08/8و پن درصدی عملکرد نسبت به آبیاری کامل شده

نیاز آبی ( )IP8در تمامی ارقام کلزا پایینترین عملکرد را ارائه

است .تیمار آبیاری  IP4عملکردی برابر با  8004کیلوگرم بر

نموده است که با توجه به مقایسه میانگین به روش دانکن این

هکتار دارد و در گروه آماری  cقرارگرفته است .با اعمال تیمار

سه تیمار در یک گروه آماری قرار گرفتند .نتای فوق نشان می-

 IP4عملکرد دانه  01درصد نسبت به تیمار  IP1کاهش مییابد.

دهد که هیبرید  T1در مقایسه با دو هیبرید دیگر مقاومتر می-

سایر تیمارهای کمآبیاری سب کاهش عملکرد به میزان 21/8

باشد.

تا  00درصد شدهاند .با توجه به نتای بهدستآمده ،مشاهده می-
شود که کمآبیاری و بیشآبیاری سب کاهش عملکرد دانه در

بهرهوری آب

کلزا میشود .در صورت اعمال کمآبیاری نیز این مقدار نباید از

مقادیر بهرهوری آب در دو سال انجام آزمایش ،مورد

 01درصد نیاز آبی گیاه (تیمار  )IP4کمتر شود زیرا گیاه کلزا به

تجزیهوتیلیل آماری قرار گرفت (جدول  .)8با مقایسه مقادیر

تنشهای شدید خشکی کساس است .فرناندا درسر و همکاران

مربوط به بهرهوری آب مشاهده میشود که بیشترین میزان

در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که گیاه کلزا به تنش آبی

بهرهوری آب مربوط به تیمار  IP3میباشد .تیمارهای

بهشدت کساس است (.)Fernanda Dreccer et al., 2018

به علت مصرد آب باالتر و تولید کمتر میصول ،بهرهوری آب

نتای تأثیر متقابل آبیاری و ارقام کلزا در جدول  8ارائهشده

پایینتری دارند .از بین تیمارهای کمآبیاری تنها میتوان تیمار

است .با بررسی نتای ارائهشده در جدول  ،8مشاهده میشود که

 IP4به سب ارائه باالترین عملکرد و بهرهوری آب ،در بین سایر

بیشترین عملکرد کلزا تیت سطح آبیاری  ،IP1در هیبرید  T1و

تیمارهای کمآبیاری معرفی نمود .با مقایسه مقادیر مربوط به

برابر  8888کیلوگرم بر هکتار میباشد .تیت عمق آبیاری

بهرهوری آب در سال دوم ،بیشترین میزان بهرهوری آب نیز

مذکور ،بیشترین عملکرد بعد از هیبرید  ،T1مربوط به هیبرید T2

مربوط به تیمار  IP3میباشد .همانند سال اول انجام آزمایش،

 IP1و IP2

تعیین توابع تولید و بهرهوری آب در هیبریدهای مرسوم کلزا31 ...

تیمارهای  IP1و  IP2به علت مصرد آب باالتر و تولید کمتر

میباشد .چنانچه ذکر شد T2 ،هیبرید بهینه کلزا در تمامی

میصول ،بهرهوری آب پایینتری دارند .تیمارهای ،IP5 ،IP4

سطوح آبیاری است .در سطح آبیاری  IP3هیبرید  T2با سود

 IP6و  IP7در یک گروه آماری قرار گرفتهاند اما میزان عملکرد

برابر  02/21میلیون ریال ،در سطح آبیاری  IP2هیبرید  T2با

در تیمارهای  IP5تا  IP7پایین میباشد .با توجه به نتای ارائهشده

سود برابر  0/81میلیون ریال ،در سطح آبیاری  IP1هیبرید  T2با

در جدول  ،8مشاهده شد که هیبرید  T2در سال اول انجام

سود برابر  01/01میلیون ریال ارقام بهینه میباشند .تیت

آزمایش و هیبرید  T1در سال دوم انجام آزمایش بیشترین بهره-

سطوح کمآبیاری ،تیمار  IP4هیبرید  T2با سود برابر 00/81

وری را داشتهاند .همچنین تیمارهای  IP3T3 ،IP3T2و  IP5T2به

میلیون ریال ،در سطح آبیاری  IP5هیبرید  T2با سود برابر

لیاظ بهرهوری در یک گروه آماری قرار گرفتهاند؛ اما عملکرد

 00/81میلیون ریال ،در سطح آبیاری  IP6هیبرید  T2با سود

برابر با  8001 ،8882و 8844

برابر  0/41میلیون ریال ،در سطح آبیاری  IP7هیبرید  T2با سود

IP6T3

برابر  4/21میلیون ریال و در سطح آبیاری  IP8هیبرید  T2با

نیز به لیاظ بهرهوری با تیمار  IP3T1در یک گروه آماری

سود برابر  8/01میلیون ریال ،هیبریدهای بهینه میباشند .برای

قرارگرفتهاند اما تیمارهای مذکور به لیاظ میزان عملکرد در

سال دوم ،در سطح آبیاری  IP3هیبرید  T1با سود برابر 02/01

گروههای آماری متفاوت قرارگرفتهاند.

میلیون ریال ،در سطح آبیاری  IP2هیبرید  T1با سود برابر 0/01

در سه تیمار مذکور به ترتی

کیلوگرم بر هکتار میباشد .بهعالوه تیمارهای  IP6T2و

جدول  -3مقايسه میانگین تأثیر مقدار آبیاری و ارقام کلزا بر
عملکرد دانه ،بهرهوری آب و سود
عملکرد دانه بهرهوری آب
تیمار (کیلوگرم بر
هکتار)

IP1
IP2
IP3
IP4
IP5
IP6
IP7
IP8

سود

عملکرد دانه

بهرهوری آب

(کیلوگرم بر

(میلیون

(کیلوگرم بر

(کیلوگرم بر

مترمکع )

ریال)

هکتار)

مترمکع )

سال اول آزمایش
1/04b 8000b
1/40d 8880d
0/00a 8028a
0/10b 8000c
0/18b 8028e
0/10b
2000f
1/01c 0002g
1/04e 0880h

01/11c
4/01e
00/81a
01/01
01b/21
0/bc
21d
0/81f
8/21g

سال دوم آزمایش
1/00b
8084b
1/40c
8840d
0/02a
8080a
0/02a
8004c
0/00a
8208e
0/08a
2000f
0/01a
2881g
1/08d
0840h

میلیون ریال ،در سطح آبیاری  IP1هیبرید  T1با سود برابر
 01/01میلیون ریال ارقام بهینه میباشند .تیت سطوح کم-
آبیاری ،تیمار  ،IP4هیبرید  T1با سود برابر  02/81میلیون ریال،

سود
(میلیون ریال)

در سطح آبیاری  IP5هیبرید  T1با سود برابر  02/21میلیون
ریال ،در سطح آبیاری  IP6هیبرید  T1با سود برابر 02/81
میلیون ریال ،در سطح آبیاری  IP7هیبرید  T1با سود برابر

0/41c
4/11d
00/01a
00/21b
01/01bc
00/11b
0/41c
8/01e

 01/01میلیون ریال و در سطح آبیاری  IP8هیبریدهای  T1و T2

مشترک با سود برابر  8/41میلیون ریال ارقام بهینه میباشند.
مطابق نتای متقابل آبیاری و ارقام کلزا (جدول  ،)8مشاهده
میشود که بیشترین عملکرد کلزا تیت سطح آبیاری  ،IP3در
هیبرید  T2و برابر  8882کیلوگرم بر هکتار میباشد .تیت عمق
آبیاری مذکور ،بیشترین عملکرد

بعد از هیبرید  ،T2مربوط به T3

و سپس  T1با عملکرد برابر  8001و  8401کیلوگرم بر هکتار

تحلیل سود

میباشد .در تیمار آبیاری  ،IP2بیشترین و کمترین عملکرد به

نتای کاصل از سود آبیاری کامل ،بیشآبیاری و کمآبیاری

ترتی مربوط به  T2و  T1با  8182و  8802کیلوگرم بر هکتار

گیاه کلزا در جدول  8ارائهشده است .با توجه به نتای ارائهشده

میباشد .با اعمال تنش آبی و در تیمار آبیاری  IP4نیز بیشترین

در این جدول مشاهده میشود که سود در آبیاری کامل در
باالترین کد خود قرار دارد .اعمال بیش آبیاری به علت افزایش

و کمترین عملکرد میصول به ترتی مربوط به  T2و  T1می-
باشد .تیمار  81درصد نیاز آبی ( )IP8در تمامی ارقام کلزا پایین-

هزینهها و نیز کاهش عملکرد گیاه نسبت به آبیاری کامل ،سب

ترین عملکرد را ارائه نموده است که با توجه به مقایسه میانگین

کاهش سود شده است .سود کاصل از اعمال کمآبیاری در تیمار

به روش دانکن این سه تیمار در یک گروه آماری قرار گرفتند.

 ،IP4در رده دوم پس از آبیاری کامل قرار دارد؛ بنابراین میتوان

نتای فوق نشان میدهد که هیبرید  T2در مقایسه با دو هیبرید

نتیجه گرفت در صورت اعمال کمآبیاری به روش  ،IPتیمار IP4

دیگر ،به کمآبیاری یا بیشآبیاری مقاوم میباشد .در کالت کلی

(آبیاری به میزان  01درصد آبیاری کامل) مناس ترین تیمار

اعمال کمآبیاری یا بیشآبیاری منجر به کاهش عملکرد در
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تمامی ارقام کلزا شده است و همانگونه که ذکر شد بهترین

کاهش عملکرد دانه در کلزا میشود و مناس ترین کالت برای

تیمار آبیاری ،تیمار  IP3میباشد.

این گیاه آبیاری کامل میباشد .میتشمی و همکاران در مطالعه
خود اهمیت اعمال آبیاری تکمیلی و استفاده از سلنیوم در بهره-

توابع تولید و بهرهوری

وری آب در گیاه کلزا را بررسی نمودند .برای این منظور چهار

چنانچه ذکر شد T2 ،هیبرید بهینه کلزا در تمامی سطوح

تیمار آبیاری شامل :عدم آبیاری ،آبیاری در مرکله گلدهی،

آبیاری در سال اول کشت میباشد .در سال دوم کشت هیبرید

آبیاری در مرکله پر شدن دانه و آبیاری در مراکل گلدهی و پر

 T1بهترین عملکرد را ارائه نموده است .با توجه به اینکه در

شدن دانه اعمال کرده و به این نتیجه رسیدند که باالترین

کشت ارقام کلزا تمامی فاکتورهای مؤثر بر کشت در هر دو سال

بهرهوری آب زمانی صورت گرفته است که آبیاری در مراکل پر

یکسان بود تنها عامل مورد تغییر شرایط آب و هوایی در سال

شدن دانه و گلدهی صورت گرفته است ( Mohtashami et al.,

دوم میباشد .در سال دوم انجام آزمایش کداقل دما در دیماه و

 .)2020دوگان و همکاران نیز در مطالعه خود به این نتیجه

برابر منفی چهار درجه سانتیگراد بود .در سال اول آزمایش نیز

رسیدند که برای دستیابی به کالت بهینه عملکرد کلزا انجام

کداقل دما در دیماه و برابر منفی شش درجه سانتیگراد بود؛

آبیاری کامل نیاز است ( .)Dogan et al., 2011در صورت

بنابراین کداقل دما در سال دوم بیشتر میباشد .کداکهر دما در

اعمال کمآبیاری نیز این مقدار نباید از  01درصد نیاز آبی گیاه

سال اول و دوم انجام آزمایش به ترتی برابر  88/88و 80/08

(تیمار  )IP4کمتر شود زیرا گیاه کلزا به تنشهای شدید خشکی

درجه سانتیگراد و در مردادماه میباشد که نشان میدهد دما در

کساس است .غفاری مقدم و فنایی ( )0808چهار نوع تابع تولید

سال دوم انجام آزمایش گرمتر میباشد .کداقل رطوبت در سال

شامل درجه دوم ،ترانسلوگ ،لئونتیف و کاب داگالس را

دوم انجام آزمایش برابر  28درصد و در سال اول برابر 20/08

موردبررسی قراردادند که تابع درجه دوم بهترین فرم تابع شناخته

درصد میباشد .کداکهر رطوبت در سال دوم برابر  40/00درصد

شد .با توجه به نتای تابع تولید درجه دوم تعمیمیافته در

و در سال اول برابر  02/08درصد میباشد .بهعالوه در سال دوم

میصول کلزا ،ابتدا با افزایش آب مصرفی ،عملکرد افزایشیافته

انجام آزمایش ،تشعشع دریافتی به میزان  8درصد افزایشیافته

و در یک نقطه عملکرد به بیشینه مقدار خود رسید و سپس با

است .در کالت کلی میتوان نتیجه گرفت که سال دوم به لیاظ

افزایش مقدار آب عملکرد کاهش یافت .این میققان معتقدند

شرایط دمایی گرمتر از سال اول میباشد و این امر سب

که در کالت کلی ،افزایش آب مصرفی و کود پتاسیم باعث

افزایش عملکرد هیبرید  T1نسبت به سایر ارقام شده است.

افزایش عملکرد در میصول کلزا میشود .گاناسکرا و همکاران

فروغی آینه ده و همکاران ( )0804در مطالعه خود که در طی دو

نیز در مطالعه خود به این نتیجه رسیدهاند که گیاه کلزا به تنش

سال زراعی  08-08و  08-08صورت گرفته است به این نتیجه

خشکی کساس است و با کاهش میزان آب از عملکرد آن نیز

افزایش

کاسته میشود ( .)Gunasekera et al., 2003نکته قابلتوجه

عملکرد ارقام کلزا شده است .این میققان با مقایسه تشعشع

این است که با افزایش دمای هوا میزان عملکرد در تمامی ارقام

دریافتی (مگا ژول بر مترمربع در روز) بهار  08و بهار  08نشان

افزایش مییابد .بهعالوه عملکرد هیبرید  T1بهشدت وابسته به

دادند که مقدار تشعشع دریافتی فروردین ،اردیبهشت و خرداد 08

میزان دما و تشعشع دریافتی است بهگونهای که این هیبرید در

از سال  08بیشتر بوده است .در کالت کلی نیز میزان تشعشع

سال اول که میزان تشعشات دریافتی و دمای هوا پایینتر بود

دریافتی از فروردین به خرداد افزایشیافته است .با توجه به نتای

کمترین عملکرد را ارائه نمود؛ اما با افزایش دما و تشعشعات در

بهدستآمده ،مشاهده میشود که کمآبیاری و بیشآبیاری سب

سال دوم ،این هیبرید باالترین عملکرد را ارائه

نمود .نتای مذکور بهصورت نقطهای و برای تمامی نقاط ،ارائه

برازش غیرخطی درجه دوم ،در تمامی تیمارها همبستگی باال

گردید؛ اما بهمنظور تیلیل اقتصادی ،نیاز به تابعی پیوسته می-

نشان داد .توابع تولید متوسط دوساله عملکرد ارقام مختلف کلزا

باشد تا اثر عمق آبیاری در بازهای از عمق آبیاری ،بررسی گردد.

و روابط آنها در شکل  2ارائه گردیده است.

رسیدند که افزایش دما و تشعشعات خورشیدی سب

برای این منظور توابع تولید میصول استخراج گردید .تابع

تعیین توابع تولید و بهرهوری آب در هیبریدهای مرسوم کلزا11 ...

برای استخراج توابع بهرهوری فیزیکی آب در ارقام کلزا تابع

شدید ،کم و با افزایش مقدار آب ،افزایشیافته و سپس کاهش

برازش غیرخطی درجه دوم ،انطباق قابل قبولی بر دادهها نشان

مییابد و بهطورکلی اعمال کمآبیاری باعث افزایش بهرهوری

داد .توابع بهرهوری متوسط دوساله مستخرج برای ارقام مختلف

 R2برابر با 1/084

به همراه تابع و ضری

آب شده است .هیبرید  T2با ضری

تبیین ،در شکل  8ارائهشده است .با

همبستگی باالتری نسبت به دو هیبرید دیگر ارائه نمود .روند

توجه به شکل  ،8مقدار بهرهوری آب در شرایط تنش شدید ،کم

تغییرات بهرهوری برای ارقام مختلف در سطوح آبیاری مختلف،

و با افزایش مقدار آب ،افزایشیافته و سپس کاهش مییابد و

بهصورت شکل  8میباشد .با توجه به شکل  ،8مقدار بهرهوری

بهطورکلی اعمال کمآبیاری باعث افزایش بهرهوری آبشده

از هیبرید  T1تا  T3تغییرات اندکی نسبت به همدیگر دارند .بر

است .هیبرید  T2با ضری

 R2برابر با  1/084همبستگی

اساس شکل  ،8کداقل بهرهوری در سطح آبیاری

IP8

باالتری نسبت به دو هیبرید دیگر ارائه نمود .روند تغییرات

بهدستآمده است .بهطورکلی بهرهوری در تیمارهای ،IP4 ،IP3

بهرهوری برای ارقام مختلف در سطوح آبیاری مختلف ،بهصورت

 IP5و  ،IP6افزایش قابلمالکظهای نسبت به سایر تیمارها داشته

شکل  8میباشد .برای استخراج توابع بهرهوری فیزیکی آب در

است .متوسط بهرهوری آب در تیمارهای  IP5 ،IP4 ،IP3و ،IP6

ارقام کلزا تابع برازش غیرخطی درجه دوم ،انطباق قابل قبولی بر

به ترتی

برابر با  0/14 ،0/10 ،0/02و  0/14کیلوگرم بر

دادهها نشان داد .توابع بهرهوری متوسط دوساله مستخرج برای

مترمکع میباشد .در کالت کلی هیبرید  T2بهرهوری باالتری

ارقام مختلف به همراه تابع و ضری تبیین ،در شکل  8ارائهشده

نسبت به سایر ارقام دارد.

است .با توجه به شکل  ،8مقدار بهرهوری آب در شرایط تنش

شکل  -2توابع تولید ارقام مختلف ( T1تا  )T3کلزا نسبت به عمق آبیاری
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شکل -3توابع بهرهوری آب ارقام مختلف کلزا ( T1تا )T3

جدول  -4مقايسة میانگین اثر متقابل مقدار آب و ارقام کلزا بر پارامترهای مورد مطالعه
تیمار
IP1T1
IP1T2
IP1T3
IP3T1
IP3T2
IP3T3
IP2T1
IP2T2
IP2T3
IP4T1
IP4T2
IP4T3
IP5T1
IP5T2
IP5T3
IP6T1
IP6T2
IP6T3
IP7T1
IP7T2
IP7T3
IP8T1
IP8T2
IP8T3

سال دوم

عملکرد

سال اول
بهرهوری آب

(کیلوگرم بر هکتار)

(کیلوگرم بر مترمکع )

سود
(میلیون ریال)

(کیلوگرم بر هکتار)

8002e
8000b
8128c
8401d
8882a
8001b
8802f
8182c
8482d
8208i
8000e
8002f
2481j
8844g
8084h
2880k
2028j
2000j
0021v
2088 k
0002v
0818w
0802w
0882w

1/08c
0/18b
1/00c
0/18b
0/04a
0/02a
1/00e
1/00c
1/40d
1/04c
0/08a
0/10b
1/00c
0/08a
0/10b
1/08c
0/18b
0/18b
1/40d
1/00c
1/40d
1/00e
1/42d
1/00e

0/81d
01/01c
01/01c
01/01c
02/21a
00/01b
0/01f
0/81d
4/01e
0/81d
00/81b
01/01c
0/11d
00/81b
01/81c
4/81e
0/41d
0/01d
0/01g
4/21e
0/01g
8/01i
8/01h
8/01h

8208ab
8100c
8820f
8888a
8088b
8482d
8008e
8080f
8084g
8000e
8440d
8200g
8018e
8200g
8118hf
8280g
2020h
2010hi
2808i
2888s
2828s
0802w
0840w
0808w

عملکرد

بهرهوری آب (کیلوگرم

بر مترمکع )

سود
(میلیون ریال)

0/18c
1/00d
1/40e
0/21a
0/02b
0/18c
1/40e
1/42e
1/00f
0/21a
0/00b
1/04d
0/22a
0/01b
0/12c
0/20a
0/08b
0/18c
0/00b
0/01b
0/18c
1/08f
1/08f
1/08f

01/01c
01/01c
4/81e
02/01a
00/81b
01/01c
0/01d
4/21e
0/01g
02/81a
00/01b
0/01d
02/21a
01/41c
0/01d
02/81a
01/41c
0/01d
01/01c
0/41d
0/21d
8/41i
8/41i
8/01i
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رهیافت ترويجي
با هدد کداکهر سازی عملکرد در واکد سطح ،کام آبیااری

فروغی آینه ده ،ع ،.بیابانی ،ع ،.راکمی کاریزکی ،ع .و رسام ،ق.
 .0804بررسی خصوصیات فیزیولوژیک مؤثر بر بهبود عملکرد

پیشنهاد نمیشود .تیمار آبیاری  IP3تیمار برتر میباشد .با هادد

ارقام کلزا .نشریه پژوهشهای زراعی ایران.88-08 :)0( 00 .

عملکرد در واکد سطح  ،IP3هیبرید  T2در سال اول باا عملکارد

نور قلیپور ،د ،.رضایی ،ح ،.میرزا شاهی ،ک ،.کقیقتنیا ،ح،.

 8882کیلوگرم بر هکتار و مقدار ساود برابار باا  02/21میلیاون

رمضانپور ،م ،.ارزانش ،م .ح ،.اسدی رکمانی ،ه ،.میرزاپور ،م .ه،.

ریال و هیبرید  T1در سال دوم باا عملکارد  8888کیلاوگرم بار

افضلی ،م ،.طهرانی ،م .م ،.نبی غیبی ،م .0808 .دستورالعمل

هکتار و مقدار سود برابر با  02/01میلیون ریال میباشند .بهره-

مدیریت تلفیقی کاصلخیزی خاک و تغذیه کلزا .وزارت

وری آب در این شرایط و برای ارقام مذکور برابار  0/04و 0/21

جهادکشاورزی ،سازمان تیقیقات ،آموزش و تروی کشاورزی،

کیلوگرم بر مترمکع میباشد .با هدد کداکهر سازی بهارهوری

موسسه تیقیقات خاک و آب .چاپ اول 44 ،صفیه.

آب ،کداکهر بهرهوری آب در شرایط کم آبیاری باه دسات آماد.
کداکهر بهرهوری در ارقام  T2و  T1به ترتی در سالهای اول و
دوم براباار بااا  0/04و  0/21در تیمااار آبیاااری بااه ترتیاا در
تیمارهای  IP3در ساال اول و در تیمارهاای  IP3و  IP4در ساال
دوم به دست آمد .در کالت کلی میتوان نتیجاه گرفات کاه در
گیاه کلزا و در خصوص نیاز به اعماال کامآبیااری از تیماار 01
درصد نیاز خالص آبیاری میتوان استفاده نمود .در کالتی که نیاز
به اعمال کمآبیاری نباشد آبیاری برابر  011نیاز خاالص آبیااری
توصیه میشود .نتای مقایسه عملکرد دانه تیت اثر ارقاام کلازا
نشان داد که هیبریدهای  T1و  T2در یک گروه آماری قرار دارند
و در صورت کشت ،عملکردهای نزدیک به هم خواهند داشت.
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Determination of Yield and Water Productivity Functions of Common
Hybrids of Canola (Case Study of Miandoab City)
M. Rahimi1, V. Rezaverdinejad2* and H. Tayefe Rezaie3

Abstract
To evaluate the effect of irrigation on seed yield and water productivity of three common canola hybrids
including: Okapi (T1), Elite (T2) and Milena (T3) in the strip-plot statistical design with three repeats for 20042005 and 2005-2006 a field experiment was conducted in Miandoab agricultural and natural resources
research center. To extract production and water productivity functions, eight treatments of different irrigation
levels with IP1 to IP8 symbols including 120, 110, 100, 90, 80, 80, 70, 60 and 50% of water requirement
calculated by the Penman Monteith FAO method was considered. The results showed that the production
functions in T1, T2 and T3 hybrids have a correlation of 0.98, 0.98 and 0.97. By extracting the productivity
functions, it was observed that the amount of water productivity decreased under severe stress conditions and
increased with increasing water content. If deficit irrigation is required, IP4 treatment is recommended due to
the highest seed yield (average seed yield equal to 3758.5 kg/ha for two years). The results of statistical
analysis of studied parameters showed that with 10% reduction in water consumption, benefit decreased
7.83% in the first year and 3.44% in the second year. T 2 and T1 hybrids had the highest yield in the first and
second years, respectively, and the yield was higher in the second year than in the first year. The reason for
this is the increase in temperature and more radiation received in the second year. To maximize productivity,
IP4 and T2 hybrid are recommended.

Key words: Basin Irrigation, Benefit, Deficit Irrigation, Phonological Stages of Plant Growth, Seed Yield.
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مقاله علمي-پژوهشي

بررسي عملکرد بازار غیررسمي آب در مقایسه با یک نمونه بازار رسمي
(مطالعه موردی منطقه مجن)
محمدحسین متینجو 1و حسین علیزاده

*2

چکیده
بازار آب پاسخی به افزایش تقاضا در برابر عرضه محدود آب است که به تخصیص مجدد و بهینه آب در یک منطقه میپردازد.
بازارهای آب به دو نوع رسمی و غیررسمی تقسیم میشوند که هر یک دارای ویژگیهای منحصربهفردی هست و در بسیاری از نقاط دنیا،
در حال فعالیت است .این تحقیق ،به دنبال بررسی این پرسش است که تا چه حدی یک بازار غیررسمی میتواند بر تخصیص بهینه آب و
عملکرد زارعین و باغداران تأثیرگذار باشد و در ادامه عملکرد بازار غیررسمی منطقهی موردمطالعه ،با مکانیسم یک بازار رسمیِ فرضی
مقایسه شده است .نتایج حاصل از تحقیق مبین آن است که براثر وجود بازار غیررسمی در منطقه و گسترش روابط تعاملی بین زارعین و
باغداران ،میانگین تعداد افرادی که قادر به تأمین کامل نیاز آبی خود نبودهاند ،از  88نفر به  55نفر در سال ،کاهشیافته است .همچنین،
این نتیجه به دست آمد که با رفع برخی چالشها و مهیاسازی محیطی تعاملی برای زارعین و باغداران ،یک بازار غیررسمی آب میتواند،
بدون نیاز به تبدیلشدن به یک بازار رسمی ،عملکردی نزدیک به  88درصد یک بازار رسمی را داشته باشد .این مسئله بیانگر اهمیت
واالی بازارهای آب غیررسمی است .عدم کاهش سطح زیر کشت به شکل چشمگیر ،در مواقع کاهش بارش سالیانه ،بهواسطهی وجود
بازار آب ،از دیگر نتایج بهدستآمده در این تحقیق است.
واژههای کلیدی :بازار آب رسمی و غیررسمی ،سطح زیر کشت ،مدل تعاملی ،مدل عاملبنیان ،منطقه مجن.
مقدمه1

زارعین به منابع آبهای زیرزمینی میشود .بنابراین ویژگی

امروزه بازارهای آب در بخش زراعت و باغداری ،بهعنوان

اصلی که موجب معرفی بازار آب در یک منطقه میشود ،توانایی

یکی از راهحلهای امیدبخش جهت افزایش کارایی اقتصادی

آن در تخصیص مجدد آب بین مصارف گوناگون است،

آب شناخته میشوند که زارعین با فرصتهای ایجادشده در آن

بهنحویکه آب به مصارفی تخصیص خواهد گرفت که

از طریق بهبود شیوههای مدیریت تأمین آب ،برای اجاره و

ارزشهای بالقوه باالتری از آب ایجاد میکنند و طبیعتاً،

فروش آب اقدام نموده و در جهت استفاده بهینه از جریانهای

مطلوبیت منطقی بیشتری از منابع آب در مصارف خود به دست

سطحی در راستای تأمین آب قابلفروش در بازار تالش خواهند
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است که شبکهای برای روابط بین مبادلهکنندگان
(عرضهکنندگان و تقاضاکنندگان) ایجاد میکند .درواقع ،در این
نهاد ،برخورد عرضه با تقاضای کاال و همچنین تأمین نیازها
اتفاق میافتد (صدر .)1382 ،کلید بازار آب ،تعریف برداشت
قانونی آب ،به معنای حقابه است که خریدوفروش آن میتواند
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بهصورت دائم یا موقت انجام گردد .در مبادالت دائمی ،شخص

استفاده کنند و زمینهای خود را بهصورت بهینه آبیاری کنند.

خریدار در ازای پرداخت مبلغی معین مقدار مشخصی حقابه را از

نتیجه کلی این است که منافع شخصی و اجتماعی افزایش پیدا

فروشنده خریداری مینماید .پس از انعقاد قرارداد ،کلیه حقوق،

میکند (.)Dinar and Letey, 1991

مزایا و تعهدات ناشی از حقابه مورد مبادله ،متوجه خریدار آن
خواهد بود .در این نوع مبادله ،فارغ از نوع بازار و ذیل هر
شرایطی ،طرفین معامله معموالً بهصورت مکتوب در مکانی
رسمی ،قرارداد خود را ثبت میکنند .معموالً تغییر شغل،
مهاجرت ،سرمایهگذاری ،فوت حقابهدار و موارد موروثی ازجمله
دالیلی است که طرفین را وادار به انجام این مبادله مینماید .به
همین دلیل ،معموالً این نوع مبادله سوژه اصلی تحقیقات این
موضوع نیست .از طرف دیگر ،در مبادالت موقت ،خریدار حقابه
(به عبارتی اجارهکننده حقابه) به ازای پرداخت مبلغ معینی،
میزان مشخصی حقابه را از فروشنده آن برای مدت محدودی
دریافت میکند .دلیل شکلگیری این مبادله ،اختالف میزان
حقابه زارع یا باغدار با میزان نیاز آبی وی میباشد .در حقیقت،
این کمبود آب و مازاد آن است که طرفین را ترغیب به انجام
معامله میکند .حجم اینگونه مبادالت نسبت به مبادالت نوع
اول بسیار بیشتر میباشد

(Du et al., 2017; Jia et al.,

.)2016

طهماسبی و عسکری بزایه ( )1396در مطالعهای با
رویکردی مروری -تحلیلی بر مدیریت تقاضای مبتنی بر بازار
آب ،مفاهیم و ویژگیهای آن و ارائه چشماندازی از پتانسیل این
رهیافت برای مقابله با چالشهای کمآبی تمرکز نمودند .آنها از
تقویت و تحریک صرفهجویی در آب ،افزایش دسترسی به آب،
بهبود انعطافپذیری در جامعه ،بهبود بهرهوری آب و تخصیص
آن ،بازگرداندن آب به طبیعت و بهبود شرایط دسترسپذیری آب
بهعنوان مزایای رهیافت بازار آب برای مدیریت تقاضای آن و
مقابله با چالشهای کمآبی یادکردند.

بهطورکلی بازارهای آب به دو دسته رسمی و غیررسمی
تقسیم میشوند .در بازارهای رسمی آب ،میزان و سهم آب
مبادله شده ،چه بهصورت کوتاهمدت و چه بهصورت دائمی،
مشخص و ثبت خواهد شد .مهمترین مشخصهی بازار رسمی در
یک منطقه ،وجود سازمانی یکپارچه و کنترلکنندهی شرایط در
منطقه است که همواره دو وظیفهی کلیدیِ نقل و انتقاالت آب
و قیمتگذاری مبادالت را بر عهده دارد .معموالً این سازمان
کنترلکننده ،پشتوانههای قدرتمندی مانند دولت دارد و
بهصورت محلی اداره نمیشود .بازارهای غیررسمی معموالً
شامل فروش جریانهای غیرقابلاندازهگیری از آبهای سطحی
از کانال یا آب پمپاژ شده از چاه برای مدت معینی از ساعت
است .اگرچه ممکن است واحدهای فروختهشده در بازارهای
غیررسمی اندازهگیری نشوند ،اما خریدار و فروشنده ،هر دو،
اطالعات خوبی درباره حجم آب منتقلشده ،دارند.
بهعبارتدیگر ،تفاوت اصلی بین دو بازار ،نحوه اجرای تجارت
است .بدینصورت که اگر کاربران به علت عدم تعریف حقابه
رسمی تحت ادارهی سیستمی قانونی یا اداری ،مبادله را
بهصورت خودمحور انجام دهند ،بازار ،غیررسمی است ( Easter

.)et al., 1999

در یک بازار غیررسمی ،زارعین برای خرید و یا فروش
حقابهشان مجبور به شناخت یکدیگر میباشند .ازاینرو ممکن
است سهامداران زمان و تمرکز زیادی را صرف شناخت دیگران
و چانه زدن سر قیمت از دست بدهند (.)Pujol et al., 2005

در ادبیات موضوع بازار آب ،روشهای متفاوت و کارایی برای
عملکرد بازار آب پیشنهادشده است اما این روشها محدود به

از رفتارهای نامطلوب رایج میان برخی زارعین میتوان به

بازارهای آب رسمی میشوند و به دلیل فقدان یک سازمان

آبیاری غیرضروری اراضی در زمانی که هنوز زراعتی انجام نشده

کنترلکننده رسمی و دقیق در بازارهای غیررسمی ،این روشها

است و همچنین آبیاری بیشازاندازه اراضی اشاره نمود که به

به شکل مؤثر و حقیقی قادر به پیادهسازی در این نوع بازارها

دلیل استفاده از تمامی حقابه شخصی در فصول زراعی انجام

نمیباشند .ازجملهی این روشها میتوان به حراج دوگانه با

میشود .بازار آب ،زارعین را ترغیب میکند تا از حقابهشان فقط

قیمت متغیر ،حراج دوگانه با قیمت یکنواخت و ساختار بازار با

بهاندازه نیاز مصرف کرده و حقابه اضافه خود را بفروشند.

قیمت تعادلی اشاره کرد ( Xu et al., 2018; Du et al.,

درنتیجه زارعین سعی میکنند تا از ابزارها و سیستمهای پربازده

 .)2017; Aghaie et al., 2020aدر تمامی این ساختارها،

بررسی عملکرد بازار غیررسمی آب در مقایسه با یک نمونه بازار رسمی17 ...

سازمانی کنترلکننده موردنیاز است و به همین دلیل ساختارهای

موجود است؛ اول آنکه تعداد زیادی خریدار و فروشنده وجود

مذکور در بازارهای غیررسمی معموالً قابلاستفاده نیست.

داشته باشد و دوم آنکه محصول مورد خریدوفروش ،بهطور

پویول و همکاران طی تحقیقی تأثیر وجود بازار آب را بر
کارایی استفاده از آب در بخش زراعت بررسی کردند .این تحلیل
در سطح حوضه آبریز در حالت با و بدون بازار آب بررسی شد و
همچنین برای قیمتگذاری بر حقابه نیز از شیوه آنالیز خوشهای
استفاده شد .این تحقیق که همزمان بر روی دو منطقه
کشاورزی در جنوب اسپانیا و ایتالیا بررسی شد ،تأثیر مشخص
بازار آب را بر روی استفاده بهینه آب در بخش زراعت نشان داد.
بااینوجود آنها بازار آب را همواره دارای چالشهایی
میدانستند .تعیین قیمت مبادله آب در بازار آب برای مبادله
حقابهها ،از جملهی این چالشها بود .همچنین آنها معتقد بودند
که عملکرد بازار آب (بهویژه بازارهای آب غیررسمی)،
سهامداران آب را وادار میکند ،بهمنظور فراهم آوردن مقدمات
خریدوفروش آب ،همدیگر را بشناسند؛ بنابراین ،ممکن است
سهامداران زمان و تمرکز زیادی را صرف شناخت دیگران و
چانه زدن سر قیمت از دست بدهند .احتمال وجود اثرات خارج
منفی یا اثرات شخص ثالث نیز از دیگر چالشهای مکانیسم
بازار آب ذکر گردید ( .)Pujol et al., 2005جمالی و برومر نیز
طی مطالعهای بر بازار آب فرضی در منطقه رفسنجان ایران،
بازار آب را روشی بهینه برای تخصیص منابع محدود آب
دانستند که البته دارای نقاطی بحرانی و قابلبحث نیز میباشند.
آنها یکی از این موارد را تفهیم عملکرد بازار برای تمامی
حقابهداران هنگام تشکیل بازار دانستند که در نوع خود چالشی
پردردسر ،چه در بازارهای رسمی و چه در بازارهای غیررسمی،
بهشمار میرود .همچنین طبق این تحقیق ،تشویق افراد بومی

وسیعی ،از یک نوع باشد .نتیجه این بازار آن است که هیچیک
از خریداران و فروشندگان بهتنهایی قدرت تأثیرگذاری زیاد بر
روی بازار را ندارند .بهعبارتدیگر در یک بازار رقابتی ،فروش
زیاد یا عدم فروش زیاد و یا حجم خرید یک سهامدار تأثیر
چشمگیری بر روند بازار نخواهد گذاشت ،چراکه حجم خرید یا
تقاضای هر خریدار نسبت بهکل تقاضای بازار بسیار ناچیز است
(.)Gregory Mankiw, 2020

بیشتر تحقیقات پیشین پیرامون بازار آب ،بر بازارهای آب
رسمی داللت دارد ،این در حالی است که بسیاری از کشورها،
بهخصوص

کشورهای

درحالتوسعه،

دارای

بازارهای

غیررسمیاند ،چراکه دولت در این کشورها ،نمیتواند هزینهها و
مسئولیتهای یک بازار رسمی را متقبل شود؛ بنابراین ،زارعین و
باغداران ،بهصورت طبیعی روی به خریدوفروش حقابههایشان
در قالب یک بازار غیررسمی میآورند .در این تحقیق ،ضمن
ارائهی مدلی پیرامون شبیهسازی تعامل زارعین و باغداران با
یکدیگر در محیط بازار آب غیررسمیِ منطقه مجن ،واقع در
استان سمنان ،مدلی برای شبیهسازی بازار رسمی منطقه،
استفاده شده است .اولین تحلیل مدل ساختهشده ،شامل تأثیر
بازار آب غیررسمی بر تأمین نیاز آبی زارعین و باغداران است .در
ادامه ،مقایسهی بازار رسمی و غیررسمی ،بر رفتار حقابهداران و
انعکاس این رفتارها بر مجموع مساحت اراضی زیر کشت
منطقه ،اندازهگیری شده است.

مواد و روشها

به ترک منطقه ،امکان کاهش جریان رودخانه و تأثیر منفی بر

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان رضایتمندی زارعین و

زارعین پاییندست از دیگر موارد چالشبرانگیز بازار آب ،بهویژه

باغداران از تأمین نیاز آبی خود ،در حالت کنونی منطقه مجن

در موارد توسعه بازارهای غیررسمی و تبدیل آن به بازارهای

(وجود بازار غیررسمی) در گام اول و بررسی مقایسه سطح زیر

رسمی است که تصمیمگیران و مدیران بازار بایستی کنترل

کشت در دو سناریوی بازار آب غیررسمی و بازار آب رسمی

آنها را در دستور کار قرار دهند

( Jamali and Brümmer,

.)2015

مورد بررسی قرار گرفت که آیا برای رسیدن به شرایطی بهینه و

زکری و ایستر مؤثربودن بازارهای رقابتی را درگرو وجود نهاد
و قوانینی سازنده دانستهاند

(حالت فرضی منطقه) در گام دوم ،انجام شد .نهایتاً این مسئله

(.)Zekri and Easter, 2005

منظور از بازار رقابتی ،بازاری است که در آن دو ویژگی همواره

کارا در مدیریت منابع آب بخش زراعت و باغداری ،الزامی برای
تبدیل یک بازار غیررسمی آب به بازاری رسمی وجود دارد .در
این بخش ،مدل بازار آب بهصورت عاملبنیان و با در نظرگیری
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شرایط منطقه ،در دوره زمانی سالهای  1381تا 1395

نیست که بتواند از حقابهاش استفاده کند ،میتواند به میزان

شبیهسازی شد .این مدلسازی در قالب دو سناریو مجزای بازار

همان حقابه از آب درون کانال بهرهبرداری کند .کاهش احتمال

غیررسمی و بازار رسمی آب پیشنهاد گردید و در نهایت ،تغییر در

تخلف در استفاده از آب زیرزمینی نیز از دیگر مزیتهای ادغام

میانگین تعدادی از زارعین و باغدارانی که در شرایط وجود بازار

آب سطحی و زیرزمینی در منطقه میباشد (رجبپور.)1397 ،

غیررسمی قادر به تأمین نیاز آبی خود نیستند و همچنین مجموع

الزم به ذکر است که مالکیت زمین در منطقه مجن کامالً

سطح زیر کشت منطقه در این دوره زمانی برای هر یک از

مستقل از مالکیت حقابهها میباشد.

سناریوها بررسی شد .الزم به ذکر است که گامهای زمانی این
مدل بهصورت ساالنه در نظر گرفته شده است.

سناریو اول؛ بازار غیررسمي آب

این سناریو داللت بر بازار آب غیررسمی در منطقه دارد و از
منطقه مورد مطالعه

منطقه مُجِن با بافت روستاشهری ،در  35کیلومتری
شمالغربی شاهرود قرار دارد و در میان درهای به نسبت پهناور،
میان دو رودخانه پیحصار و پیشده ،بنا شده است .اکثر مردم
منطقه دارای شغل زراعت و باغداری میباشند .پیرامون شهر
مجن را زمینهای زراعی و باغات فرا گرفته است و رودخانه
پیشده با دبی پایه  388لیتر در ثانیه مهمترین تأمینکننده آب
موردنیاز اراضی این شهر است .این شهر با حدود  2888متر
ارتفاع از سطح دریا دارای متوسط ساالنه دمای  2/7سانتیگراد
و متوسط بارش  284میلیمتر میباشد .گندم و سیبزمینی در

آنجا که درحالحاضر بازار آب رسمی در منطقه مجن موجود
نیست ،این سناریو ،نسبت به سناریوی دوم ،به واقعیت نزدیکتر
است .در حقیقت ،تفاوت اصلی یک بازار آب غیررسمی با یک
بازار رسمی در عدم وجود سازمانی یکپارچه و کنترلکننده در
ساختار بازار است؛ بنابراین هر زارع یا باغداری به صورت
مستقل ،بنا بر شناخت خود از منطقه ،باید نیاز خود را برطرف
کند؛ بدین صورت که اگر نیاز به آب بیشتر برای آبیاری زمین یا
باغ خود داشته باشد از افراد آشنا ،حقابه مازاد اجاره کند و یا اگر
حقابهی او بیش از نیاز آبیاش باشد ،به منظور سود بیشتر ،به
افرادی که با آنها در تعامل است ،آب اجاره دهد.

کنار باغات زردآلو ،محصوالت مهم منطقه میباشد (رجبپور،

برای شبیهسازی مدل عاملبنیان بر اساس این سناریو ،دو

 .)1397اراضی زراعت مجن از لحاظ تأمین آب به سه بخش

نوع عامل شرکت آبیاری و حقابهداران (زارعین یا باغداران) در

منطقه پیحصار ،منطقه پیشده و منطقه مربوط به رودخانه

نظر گرفته شده است .در ادامه ،به توضیح در مورد هر یک از

تاش ،تقسیم میشود.

این دو عامل ،پرداخته شده است.

منطقه پیشده ،وسعت بیشتری از دو منطقه دیگر دارد .این

 -عامل شرکت آبیاری :قبل از شروع فصل زراعی ،شرکت

منطقه تحت نظارت شرکت آبیاری مجن میباشد و به همین

آبیاری ،وضعیت دبی کانال را موردبررسی قرار میدهد .اگر دبی

دلیل ،بهعنوان منطقه مورد مطالعه در این پژوهش ،انتخاب شده

کانال ،به علت بارشهای اخیر میزانی بیشازحد انتظار باشد،

است .سرد و خشک بودن اقلیم منطقه ،باعث شده است تا

مازاد آب درون کانال را با بهایی جداگانه (معموالً بیشتر از

زراعت ،وابستگی شدیدی به آب داشته باشد .نکته حائز اهمیت

آببها) بین سهامداران داوطلب به فروش میرساند .گفتنی است

در منطقه مجن آن است که منبع آب سطحی (رودخانه) با آب

که شرکت آبیاری مجن هرساله قبل از شروع فصل آبیاری،

زیرزمینی (قنوات و چاهها) ترکیب شده و درون یک کانال اصلی

اقدام به برآورد میزان آببها و صدور فیش برای حقابهداران

جریان مییابد .این کانالها در سرتاسر اراضی به نحوی

مینماید .ازجمله مهمترین هزینههای شرکت میتوان به تأمین

شاخهشاخه میشوند که تمامی زارعین و باغداران بتوانند از آب

حقوق  13میراب و  1سرمیراب و  4موتوربان (طی  6ماه فصل

درون کانال برای آبیاری بهره ببرند .ادغام آب زیرزمینی و

آبیاری) ،تأمین هزینه پرسنلی شرکت ،تأمین هزینههای مجتمع

سطحی این فایده را به دنبال خواهد داشت که اگر کسی

پرورش ماهی و باغهای متعلّق به اهالی منطقه مجن ،تأمین

حقابهی آب زیرزمینی دارد و زمین زراعی یا باغ او در مکانی

هزینههای احداث و تعمیر کانالها و الیروبی قنوات ،اشاره کرد.
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 -عامل زارع و باغدار :زارعین و باغداران پس از انتخاب نوع

اطالعات پیرامون رابطهی اجتماعی مدل ،از تکمیل پرسشنامه

کشت ،در پی تأمین نیاز آبیشان میباشند .محصول اصلی

توسط  42نفر از زارعین و باغداران منطقه ،بهصورت تصادفی،

منطقه مجن تا سال  1388تناوب گندم و سیبزمینی بوده است

به دست آمده است.

و بعد از سال مذکور نیز برخی زارعین زمینهای زراعیشان را
به باغ زردآلو تبدیل کردند و در ادامه ،به علت سودآور بودن این
عمل در اکثر مواقع ،بعضی دیگر از زارعین اقدام به این عمل
نمودند؛ بنابراین ،در حال حاضر ،گندم ،سیبزمینی و زردآلو سه

یافتههای تحقیقات میدانی در منطقه حاکی از آن است که برای
شبیهسازی ایجاد تعامالت بین زارعین الزم است سه پارامتر در
نظر گرفته شود.

محصول اصلی منطقه مجن میباشند که متفاوت بودن

 -1تجربه :زارعین یا باغداران در زمان شروع زراعت یا

حساسیت زارعین به رطوبت خاک و تمایل آنها به کمآبیاری،

باغداری بهصورت مستقل ،معموالً در زمان جوانی ،بهطور

باعث تفاوت در نیاز آبی آنها میشود .در مدل ساختهشده

متوسط با تعداد اندکی از افراد پیرامون آشنا هستند .در سالهای

میزان تمایل به کمآبیاری زارعین عددی بین صفر و یک

اولیه زراعت ،عامل زارع در تالش است تا با محیط خود ارتباط

میباشد که هرچه عدد بزرگتر باشد داللت بر آن دارد که زارع

برقرار نماید اما به علت کمتجربگی نمیتواند هر سال با تعداد

میل بیشتری به پسانداز آب و استفاده کمتر از حقابهاش برای

چشمگیری از افراد در تعامل باشد و تنها با تعداد کمی از دیگر

آبیاری و در نهایت فروش مازاد حقابهاش را دارد .در گام زمانی

زارعین ارتباط برقرار میکند .پس طبیعتاً در این سالها ،به علت

اول مدل ،این پارامتر به صورت توزیع یکنواخت به زارعین

کم بودن تعامل با محیط پیرامون ،عامل شانس کمتری در

تخصیص داده میشود و در گامهای زمانی بعدی هر زارع با

مقایسه با زارعین باتجربه دارد تا بتواند در مبادالت حقابهها

توجه به رفتار خود در گامهای قبلی و مقایسه سود خالص به

شرکت نماید .پس درصورتیکه نیاز آبیاش بیشتر از حقابه او

دست آمده از کاشت محصول و فروش آب تصمیم به تغییر

باشد ،احتمال آنکه نتواند نیاز آبی خود را بهطور کامل تأمین

مقدار این پارامتر (کاهش یا افزایش آن) میگیرد.

نماید کمتر است .همچنین ،درصورتیکه نیاز آبی عامل کمتر از

اگر حقابه زارع یا باغداری بیش از نیاز آبی او باشد ،بهعنوان
عرضهکننده (اجاره دهنده) و اگر حقابه کمتر از نیاز آبی او باشد
بهعنوان تقاضاکننده (اجارهکننده) شناخته میشود .برای تأمین
این تقاضا ،عامل زارع ،میتواند از سهامدار دیگری آب را بخرد.
الزم به ذکر است که منظور از خریدوفروش حقابه در این
تحقیق ،تنها مبادله موقت (اجاره) حقابهها است .به علت عدم
وجود سازمانی رابط و کنترلکننده در بازارهای غیررسمی ،در
این طیف بازارها ،زارعین برای خرید و یا فروش حقابهشان
مجبور به شناخت یکدیگر میباشند ،چراکه الزمه یک مبادله،

حقابه او باشد ،احتمال فروش مازاد حقابه نیز در این حالت زیاد
نیست .نرخ آشنایی با دیگران در ادامه با سرعت بیشتری
افزایش مییابد و پس از گذشت حدود ده سال سرعت این نرخ
رشد مجدداً کم میشود .این بار دلیل پایین بودن سرعت این
نرخ ،کمتجربگی زارعین نیست ،بلکه بینیازی آنها از شناخت
هر چه بیشتر زارعین دیگر ،دلیل این پدیده میباشد.
بهعبارتدیگر ،هر زارع بهاندازه نیاز خود با تعدادی از زارعین و
باغداران در رابطه تعاملی قرارگرفته است و دیگر سعی بر
گسترش آن نمیکند.

شناخت و رابطه تعاملی با یکدیگر است .در این تحقیق،

 -2میزان مساحت مالکیت :شواهد مبین آن است که افرادی

اطالعات این قسمت ،تماماً از مصاحبهها ،پرسشنامهها و

که دارای زمینهای وسیعتری در منطقه میباشند نیز

تحقیقات میدانی به دست آورده شده است .درمجموع ،تعداد

شناختهشدهتر هستند و بهعبارتدیگر شناخت آنها از محیط با

افرادی که با آنها مصاحبه به عمل آورده شده است شامل 18

سرعت بیشتری امکان میپذیرد .برای در نظرگیری این پارامتر

نفر از مسئولین شرکتهای سهامی آبیاری ،جهاد کشاورزی،

در مدلسازی ،تمامی زارعین بنا بر مساحت زمینهای زراعی یا

تعاونی تولید ،خدمات کشاورزی و شهرداری منطقه مجن و

باغهایشان به سه دسته کلی تقسیم شدهاند .دسته اول ،شامل

همچنین  48نفر از زارعین و باغداران منطقه میباشد .همچنین،

زارعینی است که اصطالحاً خردهمالکاند و مجموع مساحتهای
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دارایی آنها کمتر از  5888مترمربع میباشد .دسته دوم متشکل

ساختهشده ،مدلی اجتماعی است ،این اعداد بیانگر برازش خوب

از زارعینی است که دارای مجموع زمینهای بین 5888

و قابلاطمینان دادهها و رابطهی بهدستآمده است.

مترمربع و  28888مترمربع میباشند .دسته سوم زارعین ،آن
دسته از افرادی هستند که مجموع مساحت زمینهایشان بیشتر
از  28888مترمربع میباشد.

برای شبیهسازی قیمتگذاری عاملهای زارع بر روی
حقابههای خودشان در هر گام زمانی ،از رابطه  2استفاده شده
است (.)Du et al., 2017

 -3شناخت اولیه از محیط :بعضی از عاملین زارع یا باغدار ،به
علت زارع بودن پدر و یا برادر بزرگتر با تعدادی زارع دیگر آشنا

()2

)(For buyer, 0  μ i,t  1
) (For seller, 0  μ i,t

هستند؛ بنابراین ،آنها با این افراد به صورت خودکار در
تعاملاند.

(1-μ i,t )×ηi,t
pi,t = 
(1+μ i,t )×ηi,t

در رابطه فوق pi,t ،قیمت پیشنهادی عامل  iام در سال  tام

برای مدلسازی رابطه تعاملی بین عاملهای زارع از

میباشد ، μ i,t .پارامتر رفتاری سودجویی را برای عامل  iام در

رگرسیون مبتنی بر اطالعات حاصل از پرسشنامه استفاده شد.

سال  tام نشان میدهد که در حقیقت بر قیمت پیشنهادی توسط

با توجه به اطالعات جمعآوریشده ،برای مدلسازی تعداد

خریدار یا فروشنده تأثیر مستقیم میگذارد ηi,t .معرف میزان حد

آشنایان یک عامل زارع ،از تابع سیگموئید بهرهگیری شده است:

باالی قیمت معقول برای عامل خریدار  iام در سال  tام و
همینطور حد پایین قیمت عرف برای عامل فروشنده  iام در

()1

θ1


γi,t = 
+λi
-θ2 (βi,t -θ3 ) 
1+e



سال  tام است (تومان).
پیرامون شبیهسازی پارامتر  μدر رابطه ،2باید گفت این

در این رابطه γ i,t ،تعداد افراد آشنا با عامل  iام  ،در سال  tام

پارامتر بیبعد ،در طول زمان همراه با تجربهای که عامل زارع،

است .همچنین βi,t ،میزان تجربه عامل  iام در گام زمانی

پیرامون پیشنهاد قیمت در گامهای قبلی به دست آورده است،

ساالنه  tام است λ i .پارامتری است که داللت بر شناخت قبلی از
زارعین و محیط دارد و دربردارندهی تعداد عاملهای آشنا با
عامل  iام در ابتدای شروع زراعت یا باغداری اوست .معموالً
علت این شناخت ،زارع بودن یکی از اعضای خانواده یا آشنایان
نزدیک میباشد θ 2 ، θ1 .و  θ 3مقادیر ثابتی هستند که به دسته
زارعین بستگی دارد .میزان بهینهی این مقادیر برای زارعین
دسته اول به ترتیب برابر با  8/39 ،12/84و  6/78و برای
زارعین دسته دوم به ترتیب برابر با 8/41 ،21/52و  6/54و برای
زارعین دسته سوم به ترتیب برابر با  8/44 ،32/26و 6/17
میباشد .از این مقادیر ،بهمنظور برازش بهتر دادههای
استخراجی از پرسشنامهها استفاده شده است .این مقادیر ثابت
با استفاده از رگرسیون و حداقلکردن میزان مجموع مربعات
اختالف مقادیر مشاهدهشده و پیشبینیشده (مقادیر بهدستآمده
از رابطه  )1به دست آمده است .الزم به ذکر است که مقدار
ضریب تعیین در مدل رابطه  1برای دستههای یک ،دو و سه به
ترتیب برابر با  8/94 ،8/85و  8/92میباشد و از آنجا که مدل

تغییر میکند .بهعنوانمثال ،اگر در یک گام زمانی ،یک عامل
زارع بسیار سودجو باشد و بخواهد حقابه مازاد خود را بفروشد،
طبیعتاً قیمت پیشنهادی او نسبت به دیگر فروشندگانی که
پارامتر سودجویی کمتری دارند باالتر میباشد .حال شکل  1را
در نظر بگیرید که عامل خریداری را نشان میدهد که میخواهد
بین افراد آشنای عرضهکننده آب یکی را انتخاب نموده تا از او
آب بخرد .سؤال اساسی آن است که عامل خریدار چگونه فرد
موردنظر را انتخاب میکند .برای شبیهسازی این قسمت ،از
اولویتبندی ،طبق قیمتهای پیشنهادی عامالن فروشندهی
آشنا استفاده شده است؛ بنابراین عامل خریدار تمامی قیمتهای
پیشنهادی را دریافت نموده و آنها را در ذهن خود بهصورت
صعودی مرتب میکند و به ترتیب از اولین نفر (عاملی که
کمترین میزان پارامتر سودجویی را در این گام دارد و درنهایت
کمترین میزان قیمت را پیشنهاد داده است) شروع به خرید آب
میکند .در نمونهی شکل  ،1عامل خریدار از بین آشنایان خود
که تعداد آن از رابطه  1بهدستآمده است ،سه نفر را که
فروشندهی مازاد حقابهشان هستند شناسایی کرده است.
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همانطور که در این شکل مشخص است ،عاملهای

بعدی که توسط خریداران دیگر انجام میشوند ،عرضه خود را

فروشنده بر اساس قیمتهای پیشنهادی ،اولویتبندی شده و به

بفروش برساند ،در گام بعدی میزان سودجویی خود را کاهش

ترتیب ،با اولین عامل ،مبادالت صورت میگیرد .با خرید  4واحد

میدهد .البته این نکته در مورد عامل کد  91نیز صادق است.

آب از عامل کد  175و همچنین خرید  6واحد از  7واحد

بهنحویکه اگر او نتواند میزان باقیمانده از عرضه خود را به

عرضهی عامل کد  ،91نیاز آبی عامل خریدار تأمین میشود.

فروش برساند ،سودجویی خود را در گام بعدی تا حدی کاهش

حال عامل کد  22را در نظر بگیرید که به علت قیمت

میدهد .طبیعی است که این کاهش سودجویی به اندازه کاهش

پیشنهادی باال ،در اولویت قرار نگرفته و درنتیجه در این شرایط

سودجویی عامل کد  22نخواهدبود ،چراکه عامل کد  91تنها

انتخابی ،هیچ میزانی از عرضه خود را به فروش نرسانده است.

قسمتی از عرضه خود را به فروش نرسانده است.

طبق مدل شبیهسازیشده ،اگر این عامل نتواند در انتخابهای

شکل  -1یک نمونه حالت انتخاب عامل خریدار

پیرامون شبیهسازی پارامتر  ηدر رابطه  ،2میتوان گفت که
با استفاده از مصاحبههای صورت گرفته با زارعین ،این پارامتر با
میزان حجم آب کانال ،رابطه دارد .به عبارتی اگر دبی آب در
ابتدای یک سال آبی ،به تشخیص شرکت آبیاری مجن ،بیشتر از

شروع آبیاری ،قیمت حدودی آب باال میرود و این پدیده نیز
امری طبیعی است.
سناریو دوم؛ بازار رسمي آب

حد مطلوبی باشد (حدود  388لیتر در ثانیه) ،مبین وجود پُرآبیِ

مشخصهی اصلی این نوع بازار ،وجود عاملی دیگر تحت

آن سال است و این حقیقت ،احتماالً ناشی از فزونی بارش در

عنوان سازمانی کنترلکننده بر قیمتها و مبادالت است که

شش ماه اخیر بوده است؛ بنابراین در آن سال ،قیمت حقابهها

تمامی انتقاالت حقابهها را ثبت و ضبط مینماید .مدیریت و

خیلی باال نیست .بهعبارتیدیگر ،افزایش عرضه در بازار که

کنترل شرایط در این طیف بازارها انواع گوناگونی دارد،

بهموجب بارش زیاد صورت میگیرد ،منجر به آن میشود که

بهطوریکه ممکن است قوانین کامالً متفاوتی در بازار یک

زارعین عرضهکننده ،قیمتهای باالیی را پیشنهاد ندهند .در

کشور با بازاری در کشور دیگری وجود داشته باشد .نکته مهم

مقابل در سالهای خشک ،به دلیل بارش کمتر در شش ماه قبل

آن است که در این نوع بازارها ،زارعین معموالً مجبور نیستند
همدیگر را بشناسند و با یکدیگر رابطه تعاملی بهمنظور تبادل
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حقابهها برقرار نمایند .به همین علت ،ممکن است بهصورت

اند تمامی میزان عرضه خود را با نرخ دلخواه خود به فروش

کلی یک حقابهدار هیچ رابطهای با عامل زارع دیگر نداشته باشد

برسانند و خریدارانی که موفق شدهاند تقاضای خود را با قیمتی

اما بهواسطهی وجود سازمان بازار آب ،بین آنها آب مبادله شده

مطلوب بخرند ،تمایل به سودجویی خود را افزایش میدهند .از

باشد .مدلسازی این قسمت ،با توجه به اینکه در منطقه

طرف دیگر ،فروشندگانی که موفق شدهاند تنها قسمتی از عرضه

موردمطالعه درواقع بازاری رسمی موجود نیست بهصورت فرضی

خود را با قیمت دلخواه خود بفروشند و یا آنکه به علت باال

و با روش حراج دوگانه با قیمت متغیر شبیهسازی شده است.

بودن قیمت پیشنهادی ،نتوانستند عرضه خود را بفروش برسانند

 Duو همکاران این ساختار را برای بازار آب مورد تحقیق خود

و خریدارانی که توانستند تنها قسمتی از نیاز خود (و نه کل

در نظر گرفتند؛ بهاینترتیب که فروشندگان بهصورت صعودی

نیازشان) را با قیمت مطلوبی (از دید خود) تأمین کنند ،تمایل به

نسبت به قیمت پیشنهادی خود مرتب میشوند .خریداران نیز

کاهش سودجویی خود دارند .بهروزرسانی تغییر پارامتر سودجویی

بهصورت نزولی نسبت به قیمت پیشنهادی خود مرتب شده،

عامالن زارع از رابطه  )Aghaie et al., 2020b( 3دست خواهد

سپس خریدار اول (با باالترین قیمت پیشنهادی) به فروشنده

آمد.

اول (با پایینترین قیمت پیشنهادی) تطبیق داده میشود .اصوالً
تراکنش زمانی انجام میشود که بدون توجه به حجمهای

()3

) βi (τ t -pi,t

پیشنهادی ،قیمتهای پیشنهادی خریدار سر صف و فروشنده

ηi,t

μ i,t+1 = μ i,t +

سر صف با یکدیگر برابر شوند یا قیمت پیشنهادی خریدار بیشتر

در رابطه اخیر μ i,t+1 ،حریص بودن عامل  iام درسال  t+1ام،

از قیمت پیشنهادی فروشنده باشد .سپس قیمت نهایی معامله،

 μ i,tحریص بودن عامل  iام در سال  tام β i ،نرخ یادگیری

میانگین دو قیمت پیشنهادی ،قرار داده میشود و درنهایت حجم

عامل  iام p i,t ،قیمت پیشنهادی عامل  iام در سال  tام ηi,t ،حد

مبادله برابر حداقل دو حجم پیشنهادی در نظر گرفته میشود.
در ادامه ،اگر حجم عرضهی (تقاضای) فروشندهای (خریداری)
تمام شده باشد از این ساختار خارج میشود ،ولی اگر این مقدار
تمام نشده باشد در بازار میماند تا تمام عرضهی (تقاضای) خود
را در صورت وجود خریدار (فروشنده) به اتمام رساند .این روند تا
جایی ادامه مییابد تا تقاضا یا عرضهای وجود نداشته باشد و یا
قیمت پیشنهادی خریداران دیگر باالتر یا مساوی قیمت
پیشنهادی فروشنده نباشد ( .)Du et al., 2017قیمت پیشنهادی
عامل زارعین در این سناریو نیز مانند سناریوی اول از رابطه 2به
دست میآید ،با این تفاوت که شبیهسازی میزان تغییر پارامتر
سودجویی متفاوت خواهد بود .خریداران و فروشندگان فقط
وقتی ممکن است تمایل به سودجویی خود را افزایش دهند که
در دور قبلی بازار موفق به تراکنش شده باشند .در مقابل،
شرکتکنندههایی که موفق به تراکنش نشدهاند این تمایل را

معقولی از قیمت برای عامل  iام در سال  tام و  τ tنیز قیمت
هدف میباشد .اگر عامل  iام در گام زمانی قبلی ،موفق به
انجام تراکنش شده باشد  ، τ tبرابر با قیمت آن تراکنش است
ولی اگر فرد در گام زمانی قبل ،موفق به انجام این امر نشده
باشد و یا اصالً در بازار شرکت نکرده باشد ،این پارامتر برابر با
میانگین قیمت تراکنش در گام زمانی قبل در نظر گرفته
میشود .منطق این قضیه در آن است که فرض بر این میباشد
که پس از هر گام زمانی ،بازار آب با اعالم قیمتهای
معاملهشده در گام زمانی اخیر ،دید بیشتری به عاملهای
متقاضی در شرکت در بازار آب برای پیشنهاد قیمت میدهد.
عالوه بر این ،تأثیرگذاری عاملها بر همدیگر و خبررسانی آنها
به هم منجر میشود که در هر گام زمانی ،عاملها از قیمتهای
معاملهشده در گام قبلی باخبر شوند.

فقط کاهش میدهند .روند بهروزرسانی تمایل به سودجویی

در مورد پارامتر نرخ یادگیری در رابطه  ،3باید گفت این

عامالن زارع بدینصورت است که فروشندگانی که موفق شده-

پارامتر نیز از پارامترهای رفتاری عامالن زارع است که تأثیر
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مستقیم بر تغییر پارامتر سودجویی زارع در گامهای زمانی بعدی

نتوانند نیاز آبی خود را بهطور کامل برآورده سازند مجبور به

دارد .این پارامتر عددی بین صفر و یک خواهد بود و هرچه

کاهش سطح زیر کشت خود میشوند که درنهایت کاهش درآمد

بزرگتر باشد تأثیر بیشتری بر میزان حریص بودن عامل در

را برای زارعین در پی دارد .شکل  ،2نمودار ارتباط بین میانگین

گامهای زمانی بعدی دارد و برعکس .بهگونهای که اگر برای

تعداد افراد ناراضی از تأمین نیاز آبی و میانگین تعداد تعامالت

یک عامل این عدد برابر صفر باشد ،در تمامی گامهای زمانی

بین زارعین در منطقه را در سالهای  1381تا  1395نشان

میزان نرخ سودجویی ،ثابت خواهد ماند.

میدهد .این شکل ،بیانگر آن است که درمجموع ،با افزایش
ارتباطات بین زارعین و شناخت آنها از همدیگر ،بهتدریج میزان

نتایج و بحث
درمجموع ،بازار آب دارای مزیتهایی بهصورت جزئی (سود
هر زارع و افزایش درآمد) و بهصورت کلی (افزایش سطح زیر
کشت و جلوگیری از بایر شدن زمینهای منطقه) است .قسمت
اول نتایج و بحث این تحقیق به بررسی تعداد افراد ناراضی از
تأمین نیاز آبی خود میپردازد .طبیعی است که اگر زارعین

میانگین تعداد افراد ناراضی کاهش مییابد؛ بهطوریکه این
تعداد از  88نفر به  55نفر در سال کاهش یافته است .این بدان
معنی است که تعداد بیشتری از افراد قادر به تأمین کل نیاز
آبیشان هستند .بهعنوان یک نتیجهگیری میتوان گفت که هر
چه تعامالت بین زارعین و باغداران بیشتر باشد و توانایی آنها
در برقراری ارتباط با همدیگر بیشتر باشد ،آنها بهتر میتوانند
نیاز آبی خود را تأمین کنند.

شکل  -2رابطهی بین میانگینهای تعداد افراد ناراضي از تأمین نیاز آبي و تعداد تعامالت بین زارعین و باغداران

قسمت دوم نتایج و بحث این تحقیق ،تأثیر بازار آب بر

آبی ،زمینهای خود را بهصورت بایر رها میکردند .برای رسیدن

میزان افزایش سطح زیر کشت را مورد مطالعه قرارداده است.

به مطلوب تحقیق ،دو سناریوی بازار غیررسمی و بازار رسمی نیز

دلیل استفاده از این شاخص برای مقایسه ،وجود زمینهای بایر

مدلسازی شد .شکل  ،3مقایسهی بین مجموع مساحتهای زیر

منطقه در سالهای مدلسازی میباشد .در سالهای گذشته که

کشت در سناریوی اول (بازار غیررسمی) و سناریوی دوم (بازار

مبادالت موقت حقابهها به شکل امروزی مرسوم نبوده است،

رسمی) را نشان میدهد .درواقع ،شکل  ،3ادغام دو نمودار بارش

تعداد قابلتوجهی از زارعین و باغداران به علت عدم تأمین نیاز

و مجموع مساحت زمینهای زیر کشت در واحد زمان میباشد و
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مبین تغییرات مجموع مساحت اراضی زیر کشت در گامهای

این امر ،دقیقاً مبتنی بر هدف تشکیل بازار در یک منطقه است.

مختلف ساالنه بر مبنای دو سناریوی بازار رسمی و غیررسمی

بهگونهای که هر زارع را تشویق به آبیاری بهینه اراضی شخصی

است.

و عرضهی مازاد حقابه به دیگران میکند .در این صورت ،از

از شکل  3نتایج ذیل به دست میآید:
 -1هر دو سناریو ،نشانگر شبیهسازی بازار آب در منطقه
مجن است و نکته جالبتوجه آن است که حتی در سالهایی که
بارش به طرز قابلتوجهی کاهش یافته است ،مکانیسم بازار آب
از افزایش چشمگیر زمینهای بایر جلوگیری کرده است .وقوع

طرفی زارع حقابهدار از هر دو جهت (فروش محصوالت و
فروش مازاد حقابه) به سوددهی میرسد و از طرف دیگر امکان
مهیا شدن اختالف نیاز آبی و حقابهی شخصیِ زارعین یا
باغدارانی که حقابهی کمتری نسبت به نیاز آبی خود دارند،
فراهم میشود .بهاینترتیب حتی در سالهای با بارش کمتر تنها
تا حدود قابل قبولی کاهش سطح زیر کشت اتفاق میافتد.

شکل  -3مقایسهی مجموع مساحتهای زیر کشت در دو سناریو با در نظرگیری میزان بارش ساالنه

 -2با دقت به نموداری که نشاندهندهی سناریوی بازار

مبادله قرار میگیرد و از طرفی وجود پارامتری به نام نرخ

رسمی است ،میتوان به این نکته پی برد که این نمودار در

یادگیری که در بهروزرسانی نرخ سودجویی لحاظ میگردد ،اثر

مقایسه با نمودار سناریوی بازار غیررسمی ،دارای فراز و فرود

نرخ سودجویی در قیمتگذاری سناریوی بازار آب رسمی

بیشتری است .دلیل این امر نیز به واقعیت تعریف بازار رسمی

مشهودتر است .عاملی عرضهکننده را در نظر بگیرید که بنا بر

برمیگردد .همانطور که پیشتر گفته شد ،قیمتگذاری در بازار،

نرخ سودجویی باال قیمتی را پیشنهاد داده است که نمیتواند

مبتنی بر میزان نرخ سودجویی عامل زارع است و بهصورت

عرضه خود را اجاره دهد .در سناریوی بازار رسمی او بهراحتی از

شخصی ،توسط هر عامل تعیین میشود .از آنجا که در یک

سازمان کنترلکننده بازار حذف میشود و شانس اجاره آب در

بازار رسمی ،طرف مقابل یک فروشنده یا خریدار آب ،عامل زارع

آن گام زمانی را بهطور کامل از دست میدهد .درواقع ،این

نیست و درواقع این عامل سازمان بازار آب است که طرف

شانس به شخص دیگری که قیمت مناسبتری را پیشنهاد داده

بررسی عملکرد بازار غیررسمی آب در مقایسه با یک نمونه بازار رسمی115 ...

است منتقل میشود ،حال آنکه در سناریوی بازار آب
غیررسمی این عامل ،اگرچه قیمتی باالتر از دیگر
عرضهکنندگان پیشنهاد داده است اما او در حقیقت حذف
نمیشود و تنها در اولویتهای پایین عاملهای متقاضی
آشنایش قرار میگیرد؛ بنابراین ممکن است بخشی از عرضه
خود را بتواند به فروش برساند .درنتیجه ،بهصورت کلی ،به علت
آنکه عامل مذکور ،در اولویتهای پایین آشناهایش قرار
میگیرد ممکن است سه حالت رخ دهد :الف -در این حالت،
شخص عرضهکننده تمام میزان عرضهی خود را بفروش
میرساند .این حالت معموالً هنگامی رخ میدهد که آشنایان

بیشتر نسبت به حالت پیشین) تالش به پیشنهاد قیمت
مناسبتری میکند.
 -3در بیشتر نقاط نمودار سناریوی بازار غیررسمی میتوان
افزایش مساحت زیر کشت را که با شیبی بسیار اندک اتفاق
میافتد ،مشاهده نمود .دلیل این اتفاق ،آشنایی تدریجی
عاملهای زارع و باغدار با یکدیگر است .البته در بعضی از نقاط
مانند سال  1384و سال  1387که منطقه به ترتیب با افزایش و
کاهش چشمگیر بارش روبرو بوده است تغییراتی با شیب بیشتر
در نمودار رخ داده است.

عامل عرضهکننده با تعداد بسیار کمی رابطه تعاملی داشته باشند

 -4درمجموع در اکثر مواقع ،بازار رسمی عملکرد موفقتری

بهگونهای که مجبور به اجارهی آب از آن عامل باشند.

نسبت به بازار غیررسمی داشته است ،اما در برخی نقاط عملکرد

بهعنوانمثال ،اگر عاملی تنها با دو نفر در تعامل باشد که از این

بازار غیررسمی بسیار نزدیک به بازار رسمی در منطقه میشود .با

دو ،تنها یکی از آنها فروشنده مازاد حقابهاش باشد ،در این

یک نگاه کلی به شکل میتوان به این نکته رسید که در

هنگام ،حتی اگر قیمت باالیی پیشنهاد گردد ،احتماالً شخص

سالهایی که بارش بهصورت قابلتوجهی تغییر نکرده است

خریدار با عامل فروشنده به مبادله میپردازد .البته رخ دادن این

(کاهش نیافته است) عملکرد بازار غیررسمی به بازار رسمی

حالت بسیار نادر است ،زیرا اکثر زارعین و باغداران منطقه مورد

بسیار نزدیک است ،بهگونهای که در سال  1398بعد از ثابت

مطالعه بومی هستند و بهصورت خودکار از قبل از شروع زراعت

ماندن تقریبی میزان بارش در سه سال ،عملکرد بازار آب رسمی

یا باغداری بهصورت مستقل تعدادی را میشناسند و این تعداد

و غیررسمی تقریباً برابر است.

(طبق رابطه  )1سالبهسال افزایش پیدا خواهد کرد؛ بنابراین

 -5درمجموع ،با توجه به نیاز به برنامهریزیهای کالن و

حتی اگر یک زارع عرضهکننده بتواند ،از روی خوشاقبالی ،در

انجام پروژههای پرهزینه برای ایجاد یک بازار رسمی ،با بهبود

یک گام زمانی با قیمت باالیی تمام حقابهی خود را بفروشد،

شرایطی ازجمله مهیا ساختن بستری برای انتقال حقابهها و

قطعاً در گامهای بعدی بازار ،او موفق به فروش مازاد حقابهاش

شناسایی افراد نیازمند به مبادله با سرعت بیشتر و عملکرد بهتر

نخواهد شد .ب) در این حالت ،شخص عرضهکننده ممکن است

میتوان از بازار آب غیررسمی به شکل مطلوبی بهره برد.

تنها بخشی از تمام میزان عرضهی خود را بفروش برساند .پس

چنانچه در شکل مشاهده میشود ،با مقایسه میانگین سطوح زیر

از وقوع این رخداد ،شخص عرضهکننده به میزانی که قادر نبوده

کشت بین دو سناریو در این دورهی زمانی ،میتوان دریافت که

است موفق عمل کند نرخ سودجویی خود را کاهش میدهد؛

نسبت این میانگین در سناریوی بازار غیررسمی به این میانگین

بنابراین در این حال هم این عامل حذف نخواهد شد و تنها به

در سناریوی بازار رسمی ،حدوداً برابر با عدد  8/8است .این عدد

علت اینکه در اولویتهای باالتری نزد آشناهایش قرار ندارد از

تا حد قابلقبولی عملکرد مطلوب و بهینهی بازارهای غیررسمی

فروش تمامی عرضه خود ناکام مانده است .ج -این حالت مبین

را نشان میدهد.

آن است که فرد عرضهکننده ،حتی قسمتی از مازاد حقابه خود را
هم نتوانسته است به فروش برساند و در حقیقت یک نوع

نتیجهگیری

شکست را متقبل شده است .فقط در این حالت است که عامل

با توجه به مقایسهی انجامشده ،در اکثر مواقع ،بازار رسمی

فروشنده بهنوعی از مبادله با دیگران محروم میشود .در گام

عملکرد موفقتری نسبت به بازار غیررسمی داشته است ،اما در

بعدی در این حالت ،این عامل با کاهش نرخ سودجویی (کاهش

برخی نقاط عملکرد بازار غیررسمی بسیار نزدیک به بازار رسمی
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در منطقه میشود .چنانچه ،با یک نگاه کلی به شکل  ،3میتوان
به این نکته رسید که در سالهایی که بارش بهصورت
قابلتوجهی تغییر نکرده است (کاهش نیافته است) عملکرد بازار
غیررسمی به بازار رسمی بسیار نزدیک است ،بهگونهای که در
سال  1398بعد از ثابت ماندن تقریبی میزان بارش در سه سال،
عملکرد بازار آب رسمی و غیررسمی تقریباً برابر است.
وجود تعداد قابلتوجهی از بازارهای آبی که طبق تعاریف در
زمرهی بازار آب رسمی قرار نمیگیرند و همچنین در اولویت
نبودن تشکیل بازارهای رسمی در برنامههای بودجهبندی و
سرمایهگذاریهای برخی از حکومتها ،این سؤال را ایجاد
میکند که آیا بازارهای غیررسمی ،با مدیریتهای مستقل و
محدود میتوانند عملکردی مطلوب و قابلقبول در مقایسه با
بازارهای بروز و رسمی آب داشته باشند .در این تحقیق،
بهوضوح مشاهده شد که بازارهای غیررسمی نیز از مزایای
شگرفی برخوردارند .تا حدی که در برخی شرایط ،بسیار شبیه به
یک بازار رسمی عمل میکند .درنتیجه ،با بیشتر جدی گرفتن
این طیف بازارها و همچنین تالش برای هرچهبهترشدن روندها
در آن ،میتوان به استفاده بهینه از آب در زمینه زراعت و
باغداری که عمدهترین زمینهی استفادهی منابع آب است ،کمک
کرد.
توصیه کاربردی این مطالعه بر اهمیت بازارهای غیررسمی
اشاره دارد .از آنجا که اهمیت واالی وجود تعامالت مؤثر در
یک بازار غیررسمی ،انکارناپذیر است ،شاید ساخت یک
اپلیکیشن گوشی همراه و استفاده از آن توسط زارعین و
باغداران برای مبادلهی آب ،کمک به ارتقای سطح تعامالت بین
زارعین و درنتیجه ،استفادهی بهینهتر از آب در محیط بازار
غیررسمی آب ،نماید .از طرفی کنترل قیمتهای مبادله ،چالشی
است که با مدیریت آن میتوان یک بازار آب پویا و بهینه
داشت.

مراجع
احمدی ،آ ،.ذوالفقاریپور ،م.ا ،.نیکویی ،ع .و درعلی ،م.ی.
 .1395ارزیابی اقتصادی پیادهسازی بستر فنی بازار آب
کشاورزی ،مطالعه موردی :بخشی از شبکه آبیاری مهیار.
تحقیقات منابع آب ایران.49-35:)3(12 .

رجبپور ،ص .1397 .چگونگی شکلگیری نظام توزیع آب در
شهر مجن .دومین کنفرانس دوساالنه اقتصاد آب .تهران.
16ص.
صدر ،س.ک .1382 .نقش نهاد بازار و بخش عمومی در
مدیریت و توسعه پایدار بخش آب .شرکت سهامی مدیریت
منابع آب ایران 54 .صفحه .دیماه .دفتر اقتصاد آب.
طهماسبی ،ا .و عسکری بزایه ،ف .1396 .بازار آب و وعدههای
آن برای مدیریت تقاضای آب .نشریه مدیریت آب در
کشاورزی.52-45:)2(4 .
Aghaie, V., Alizadeh, H. and Afshar, A. 2020a.
Agent-based hydro-economic modelling for
analysis of groundwater-based irrigation water
market mechanisms. Agricultural Water
Management. 234:106140.
Aghaie, V., Alizadeh, H. and Afshar, A. 2020b.
Emergence of social norms in the cap-andtrade policy: an agent-based groundwater
market. Journal of Hydrology. 588:125057.
Dinar, A. and Letey, J. 1991. Agricultural water
marketing, allocative efficiency, and drainage
reduction.
Journal
of
Environmental
Economics and Management. 20(3):210-223.
Du, E., Cai, X., Brozović, N. and Minsker, B.
'(2017) Evaluating the impacts of farmers
behaviors on a hypothetical agricultural water
market based on double auction. Water
Resources Research. 53(5):4053-4072.
Easter, K.W., Rosegrant, M.W. and Dinar, A.
(1999) Formal and informal markets for water:
institutions, performance, constraints. The
World Bank Research Observer. 14(1):99-116.
Gregory Mankiw, N. 2020. Essentials of
economics. Cengage Learning, 594p.
)Jamali Jaghdani, T. and Brümmer, B. (2015
Determinants of willingness to pay for
groundwater: insights from informal water
markets in rafsanjan, Iran. International Journal
of Water Resources Development. 32(6):944960.
Jia, S., Sun, Y., Svensson, J. and Mukherjee, M.
2016. Comparative analysis of water rights
entitlements in India and China. Water Policy.
18(1):50-67.
Pujol, J., Raggi, M. and Viaggi, D. 2005.
agricultural water markets: exploring limits and
opportunities in Italy and Spain. 1:1-13.
Xu, T., Zheng, H., Zhao, J., Liu, Y., Tang, P.,
Ethan Yang, Y.C. and Wang, Z. 2018. A
two‐phase model for trade matching and price
setting in double auction water markets. Water
Resources Research. 54(4):2999-3017.
Zekri, S. and Easter, K.W. 2005. Estimating the
potential gains from water markets: a case
study from Tunisia. Agricultural Water
Management. 72(3):161-175.

نشریه مدیریت آب در کشاورزی

Water Management in Agriculture
Vol. 7, No. 1, Spring and Summer 2020, 95-108

15-118 . ص،1911  بهار و تابستان،1  شماره،7 جلد

Determination of Operation of the Informal Water Market In Comparison
With One Type of the Formal Market (The Case Study of Mojen Region)
M.H. Matinju1and H.Alizadeh2*

Abstract
The water market is a worthwhile mechanism in order to address increasing demands, and it helps rewarding
redistribution of water in a given zone. Water markets can be both formal and informal, that is, each of them has
exclusive features and is being used in lots of regions throughout the world. This study is seeking to answer the
question that what extent an informal market can affect the optimal allocation of water and farmers'
performance. Furthermore, the performance of the informal water market is been compared with that of the
hypothetical formal water market. The results of the study show that due to the existence of informal markets in
the region and the expansion of interactive relationships between farmers and gardeners, the average number of
people who have not been able to meet their water needs has decreased from 88 to 55 people per year. It was
also concluded that by solving some challenges and providing an interactive environment for farmers, the
informal water market would have a performance of nearly 80% of a formal market without the need to become
a formal market. This result highlights the importance of informal water markets. The lack of considerable
reduction in crop area, at relatively low rainy years, due to the existence of the water market, is another result
obtained in this study.

Keywords: Agent-based model; Cultivated area; Formal and informal water market; Interactive model; Mojen
region.
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مقاله علمي-پژوهشي

تأثیر آب مغناطیسي و پرایمینگ بر شاخصهای جوانهزني تربچه جهت بهبود
بهرهوری آب
معصومه متانت ،1حسین بانژاد ،*2مرتضی گلدانی  3و مصطفی قلیزاده

4

چکیده
جوانهزني بذرها از مراحل تعیینکننده در چرخه زندگي بذر به شمار ميرود و استفاده از تکنیکهای مختلف برای تولید گیاهچههای
قویتر به بقای گیاهان و بهبود بهرهوری آب کمک ميکند .تأثیر آب مغناطیسي متأثر از شدت میدان ،نوع گیاه و آب مورداستفاده ميباشد
و با توجه به اینکه آزمایش مشابهي بر گیاه تربچه بهعنوان گیاهي پرمصرف و آببر انجام نشده است ،این آزمایش بهمنظور بررسي اثر
متقابل تیمار پرایمینگ و آبیاری با آب مغناطیسي بر صفات جوانهزني بذور تربچه ،در قالب طرح کامالً تصادفي انجام شد .تیمارها شامل
چهار نوع پرایمینگ و سه نوع آب بودند .نتایج نشان داد که اثر متقابل تیمارهای پرایمینگ و آبیاری با آب مغناطیسي در مدت زمان یک
ساعت به ترتیب باعث افزایش  52 ،52و  27درصد در طول ساقهچه ،وزنتر ساقهچه و ریشهچه شد ،همچنین باعث افزایش چشمگیری در
وزن خشک ریشهچه مشاهده شد .با توجه به نتایج بهدستآمده تیمار پرایمینگ و آبیاری با آب مغناطیسي یک ساعت را ميتوان بهعنوان
بهترین تیمار در این آزمایش نام برد .درنهایت ميتوان نتیجه گرفت که هیدروپرایمینگ بذور بهخصوص با آب مغناطیسي ،اثرات مثبتي بر
شاخصهای جوانهزني بذرهای تربچه داشته است.
واژههای کلیدی :پرایم با آب مغناطیسي ،بهرهوری آب ،سرعت جوانهزني ،درصد جوانهزني ،گیاهچههای قوی

مقدمه1
جوانهزني و استقرار مطلوب گیاه یکي از مهمترین مشکالت
کشاورزان در مناطق خشک و نیمههخشهک مهيباشهد (آذرنیها و
عیسوند .)7935 ،جوانهزني بذر با جذب و آغشتگي به آب آغاز و
بهوسیله حوادث پیاپي بیوشیمیایي در دانه دنبهال مهيشهود کهه
 .7دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشهي ،دانشهکده کشهاورزی ،دانشهگاه
فردوسي مشهد ،مشهد ،ایران
 .5دانشیار قطب علمي مدیریت کم آبیاری و آبههای نامتعهارف ،گهروه
علوم و مهندسهي آب ،دانشهکده کشهاورزی ،دانشهگاه فردوسهي مشههد،
مشهد ،ایران (* :نویسنده مسئول)banejad@um.ac.ir :
 .9دانشیار گروه اگروتکنولوژی ،دانشکده کشهاورزی ،دانشهگاه فردوسهي
مشهد ،مشهد ،ایران
 .4استاد گروه شیمي ،دانشکده علوم ،دانشگاه فردوسهي مشههد ،مشههد،
ایران
تاریخ دریافت33/8/2 :
تاریخ پذیرش33/2/71 :

DOR: 20.1001.1.24764531.1399.7.1.10.7

شامل فعال سازی متابولیسم ،هضم مواد ذخیهرهای و انتقهال بهه
جنین ،تقسیم سلولي و رشد اسهت (فرزانهه و همکهاران.)7931 ،
تکنولوژی استفاده از آب مغناطیسي در کشاورزی امروزه بهطهور
گسترده در بیشتر کشورها مانند استرالیا ،آمریکها ،چهین و ژاپهن
موردمطالعه قرار گرفته است .گزارشهای متعددی در خصهوص
کاربرد آب مغناطیسي در کشهاورزی وجهود دارد .اسهتفاده از آب
مغناطیسي در ایران در مقایسه با سایر کشورهای پیشهرفته دنیها
متداول نبوده و تحقیقات صورت گرفتهه بههخصهوص در زمینهه
کشاورزی بسیار اندک است (رستگار و همکاران .)7939 ،شواهد
فراواني در مورد تغییرات جوانهزني بذر ایجادشده توسه میهدان
مغناطیسي ثابت وجود دارد .تیمار بذر قبل از کاشت باعث بهبود
سرعت جوانهزني و قهدرت گیاهچهه مهيشهود ( Reina et al.,
.)2001
یکي از تکنیکهای که به منظور افزایش میزان جوانهه زنهي
استفاده ميشهود؛ تکنیهک پرایمینهگ اسهت .ایهن روش شهامل
خیساندن بذرها در آب ،خشککردن و کاشت است ( Murungu
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 .)et al., 2003پرایمینگ بذر تکنیکي است که بهواسطه آن بذر

چه ،وزن خشک ساقهچه و ریشهچه و درصد و سرعت جوانهزني

قبل از قهرار گهرفتن در بسهتر خهود و مواجههشهدن بها شهرای

بذرهای گیاه ذرت رقم ماکسیما داشته است .همچنهین بهذرهای

اکولوژیکي محیطي ازلحاظ فیزیولوژیکي و بیوشیمیایي آمهادگي

آبیاری شده با آب مغناطیسي در دو رقم گوجهفرنگي سانسهید و

جوانهزني را بهدست ميآورد .این تکنیک بهخاطر هزینهه کهم و

صادین باعث افزایش قابلتوجهي در سرعت و درصد جوانهزني،

کاهش ریسک یک روش مناسهب بهرای افهزایش کیفیهت بهذر

شاخص بنیه بذر ،طول ریشهچهه و سهاقهچهه ،وزن سهاقهچهه و

شناخته شده است (.)Harris et al., 1999

ریشهچهه و ترکیبهاتي ماننهد کلروفیهل و کارتنوئیهد شهده اسهت

گیههاه تربچههه از خههانواده Brassicaceae؛ بهها نههام علمههي

(رستگار و همکاران .)7939 ،پرایمینگ بهذرهای کنجهد توسه

 Raphanus sativusو نام انگلیسي  Raddishشناخته ميشود

میدان مغناطیسي با شدت میدان  22میليتسهال باعهث افهزایش

(امیری خوریه و فردانشیان .)7934 ،این گیاه یک محصول مهم

سرعت جوانهزني ،طهول ریشههچهه ،سهاقهچهه و گیاهچهه ،وزن

است که در سراسر جهان تولید ميشود (.)Wang et al., 2015

خشک ریشهچهه و گیاهچهه و شهاخص بنیهه گیهاه شهده اسهت

اخیراً محققان به این گیاه عالقهمنهد شهدند زیهرا بهه ترکیبهات

(جههانعليزاده قزوینههي و همکههاران .)7932 ،تیمارهههای مختلههف

تربچه که دارای خواص درماني و مزایای زیادی است پي بردند.

میدان مغناطیسي بر روی بذور نخود سبب تأثیر معنهيداری بهر

آنها اثرات آنتي اکسیداني تربچه بر روی سهلولههای سهرطاني

روی میزان ماده خشک تولیهدی نخهود مهيشهود (محمهودی و

موشهای صحرایي را گهزارش دادهانهد (.)Hara et al., 2011

همکههاران .)7932 ،مطالعههات انجههامشههده توسهه الگیههزاوی و

طبق مطالعات بهدستآمده دمای مناسب برای جوانههزنهي گیهاه

همکاران ( )5172نشان داد که بذرهای سیبزمینهي در معهرض

Craker et al.,

میهدان مغناطیسهي  91میلهيتسههال در مههدت  71دقیقههه باعههث

1983; Jones and Hampton, 2010; Wang et al.,

افزایش قابلتوجهي در مقدار درصد جوانهزني ،طول گیاه ،تعهداد

تربچه را حدود  52درجهه سهانتيگهراد اسهت (
.)2015

طبهق مطالعهات صهورت گرفتههه میهدان مغناطیسهي اثههرات
مفی هدی بههر جوان ههزنههي بههذر ،رشههد گی هاه ،رس هیدن و عملکههرد
محصههو ت زراعههي داشههته اسههت (مهرابههي و حمههزه7939 ،؛
 .)Yadollahpour et al., 2014همچنین قرار گرفتن بهذرهای
ذرت در معرض میدان مغناطیسي با شدت  21میلي تسال باعهث
افزایش توده بافت تازه و خشک ،رنگدانه ،اسیدهای نوکلئیک و
طول گیاه ميشود ( .)Rãcuciu et al., 2006تیمار کردن بهذور
چغندرقند با میدان مغناطیسي  2میليتسال باعث افزایش درصهد
جوانهزني ،میزان کلروفیهل و عملکهرد ریشهه گیهاه شهده اسهت
( .)Rochalska et al, 2008در مطالعهای که بهمنظور بررسهي
تأثیر میدان مغناطیسهي و هیهدروپرایمینگ بهر جوانههزنهي بهذر
گوجهفرنگي انجام شد ،نتهایج نشهان داد کهه خیسهاندن بهذر در
حضور میهدان مغناطیسهي باعهث افهزایش سهرعت جوانههزنهي،
شاخص بنیه بذر و طول ریشهچه ،ساقهچه و گیاهچه شده است
که ميتواند نقش مهمي در بهبود جوانهزني و تسریع رشد اولیهه
بذر گوجهفرنگي ایفا کند (فیضي و همکاران .)7931 ،نیکبخت و
همکاران ( )7939معتقدنهد کهه آبیهاری بها آب مغناطیسهي اثهر
محرکي بر پارامترهای رشد اولیه ازجمله طول ساقهچه و ریشه-

برگ در بوته ،خصوصیات عملکرد غهده (تعهداد غهده ،وزن تهازه
غده در بوته و قطهر غهده سهیبزمینهي) و ههمچنهین محتهوای
شیمیایي سلولهای سیب زمیني ازجملهه فسهفر و پتاسهیم شهد.
همچنههین در مطالعهههای نتههایج نشههان داد کههه تیمههار میههدان
مغناطیسي ميتواند گزینه مناسبي برای افزایش جوانهزني بذر و
متغیرهای رشد زودرس گیاهچه یونجه در شرای مختلف شوری
باشد (.)Hozaynet al., 2019
بر کسي پوشیده نیست که اگر گیاهان در مرحله جوانهزنهي
جوانههای مقاوم و خوبي تولید کنند یا با افزایش سرعت جوانه-
زني بذرها طول دوره رشد گیهاه کوتهاه شهود کمهک بزرگهي در
بهبود بهرهوری آب ميکند .با توجه به مطالعات صهورت گرفتهه
در رابطه با جوانهزني بذور بهوسهیله تیمهار کهردن آنهها بها آب
مغناطیسي ،ميتوان به نتایج مثبت آب مغناطیسي بر جوانهزنهي
بذور امیدوار بود؛ اما زم به ذکر است که تهأثیر آب مغناطیسهي
متأثر از شدت میدان ،نوع گیاه و آب مورداستفاده نیز ميباشهد و
با توجه به محاسن متعدد فرایند پرایمینگ و همچنین با توجه به
اهمیت فاز دوم (فعالیت متابولیکي جوانهزني) اهمیهت تهأثیر آب
مغناطیسي را نیز بر این مرحله (فاز دوم) بر گیاه تربچه بهعنوان
یک گیاه پرمصرف و آببر آزمایش شد .چهرا کهه بها توجهه بهه

تأثیر آب مغناطیسی و پرایمینگ بر شاخصهای جوانهزنی تربچه 111 ...

بررسي منابع انجامشده گزارشي بر انجام این کاربر روی تربچهه

ساعت ( )M3انتخاب شهد .زم بهه ذکهر اسهت ،شهدت میهدان

مشاهده نشده است.

مغناطیسي استفادهشده در این آزمایش با توجه به مقاله متانت و
همکههاران ( 1/22 ،)7932تسههال انتخههاب شههد همچنههین آب

مواد و روشها

مورداستفاده در تمام طول این پژوهش آب مقطر به عنوان یهک

بهمنظور بررسي اثر آب مغناطیسي و پرایمینگ بر شاخص-

آب با استانداردهای بینالمللي انتخاب گردید.

ههای جوانههزنهي گیهاه تربچهه رقهم  Comet F1پژوهشهي در
آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسي مشهد به صورت

پرایمینگ بذر

طرح کامالً تصادفي با دو تیمهار پرایمینهگ و نهوع آب در چههار

برای پرایم کردن بذور به دو پارامتر دما و زمهان نیهاز بهود؛

تکرار اجرا شد .آبهای آمهادهشهده در ایهن آزمهایش بههوسهیله

دمای استاندارد که دمای  52درجه سانتيگهراد بهود از منهابع در

دستگاهي به نام دستگاه مغناطیس کننده سیا ت که بهصهورت

اختیهار بههدسهت آمهد (

یک سیستم چرخشي با شدت میدانههای مغناطیسهي مختلهف

 .)Hampton, 2010; Wang et al., 2015بهرای بههدسهت

سههاختهشههده بههود ،تهی هه شههدند (قلههيزاده .)5173 ،تیمارهههای

آوردن زمان مطلوب چهار پتری دیش یک اندازه انتخاب گردیهد

پرایمینگ شامل بذور بدون پرایم (شهاهد )P1 ،هیهدروپرایمینگ

که در هرکدام  52عدد بذر قهرار داده شهد و در مرحلهه اول بهه

با آب مقطر ( ،)P2هیدروپرایمینگ با آب مغناطیسي یک بار گذر

میزان  2سيسي به هرکدام از پتری دیشهها آب داده شهد و در

( ،P3آب تنههها ی هکبههار بهها دب هي  52لیتههر در دقیقههه از می هدان

ژرمیناتور در دمای  52درجه قرار داده شد .همه پتری دیشها در

مغناطیسي عبور کرده است) و هیدروپرایمینگ با آب مغناطیسي

تمام مراحل در شرای یکسهان بودنهد .ایهن کهار در سهاعت 51

با مدت زمان یک ساعت ( ،P4آب به مدت یک ساعت بها دبهي

شروع شد و بعد از  75ساعت همه پتریها بهصورت مرتب ،ههر

 52لیتر در دقیقه در میدان مغناطیسهي در حهال چهرخش بهوده

یک ساعت مورد بررسي قرار گرفتند تا زماني کهه هههور اولهین

است) و تیمارهای نوع آب شهامل آب مقطهر (شهاهد ،)M1 ،آب

جوانه که در ساعت  72روز بعد هاهر شد ثبت گردید در جهدول

مغناطیسي یکبار گذر ( ،)M2آب مغناطیسي با مدت زمان یهک

 7زمان و تعداد جوانهها در هر پتری مشخص گردید است.

Craker et al., 1983; Jones and

جدول  -1تعیین زمان جوانهزني
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تکرار

*اعداد داخل جدول تعداد بذرهای جوانهزده در هر پتری دیش را با توجه به زمان بهصورت فراواني تجمعي نشان ميدهد

با توجه به اینکه پرایمینگ یعني قرار گرفتن بذر در آستانه

مقطر ،آب مغناطیسي یکبار گذر ،آب مغناطیسي با مدت زمان

جوانهزني و بذور نباید در این مرحله جوانه بزنند زمان  73ساعت

یک ساعت به میزان پنج سيسي در آنها ریخته شد و پتری

برای این مرحله انتخاب گردید .برای مرحله بعد چهار پتری

دیش چهارم را نیز بدون آب برای داشتن شرای یکسان در

دیش یک اندازه انتخاب شد و حدود  411عدد بذر در هرکدام از

درون ژرمیناتور و در دمای  52درجه به مدت  73ساعت قرار

پتریها قرار داده شد ،سپس در هر پتری دیش بهترتیب آب

داده شد در مدت زمان  73ساعت بذرها بهصورت مرتب بررسي

 110نشریه مدیریت آب در کشاورزی ،جلد  ،7شماره  ،1بهار و تابستان 1911

ميشدند و در صورت نیاز به آب مجدد حدود سه سيسي آب

مرتب کردن و محاسبه فرمولها با استفاده از نرمافزار Excel

موردنظر به هرکدام از پتریها دادهشده .بعد از مدت زمان 73

و آنالیز دادهها نیز با استفاده از نرمافزار  Minitabبا آزمون

ساعت آب بذور گرفته شد و بذرهایي که پوسته آنها کمي

حداقل میانگین مربعات تجزیهوتحلیل شدند.

شکافته شده بود جدا گردید و به بقیه بذرها اجازه داده شد تا
کامالً هوا خشک شوند.

مرحله اندازهگیری صفات
بعد از  71روز با استفاده از فرمولهای ( )5( ،)7و ( )9درصد

مرحله جوانهزني

و سرعت جوانهزني بذور محاسبه شدند؛ و از هر پتری دیش

بعد از هوا خشک شدن کامهل بهذور  48عهدد پتهری یهک

تعداد  2گیاهچه بهطور تصادفي انتخاب و طول ریشهچه و

اندازه انتخاب گردید و در هر پتری  52عدد بهذر از بهذوری کهه

ساقهچه آنها با خ کش اندازهگیری شد و ریشهچهها و ساقه-

قبالً پرایم شده بودند قهرار دادهشهده و بها سهه سهيسهي از آب

چهها بهصورت جداگانه با ترازوی مدل  gf-600و با دقت

موردنظر در هر روز خیسانده ميشدند .پتریها به مهدت  71روز

اندازهگیری  1/15گرم وزن شدند و در انتها داخل آون با دمای

و در دمهههای  52درجهههه درون ژرمینههههاتور قهههرار گرفتنههههد

 21درجه به مدت  54ساعت قرار گرفتند و وزن خشک دو

(

Wagenvoort and Bierhuizen, 1977; Jones and

 )Hampton, 2010و در طول این  71روز بهصورت مرتهب در
یک ساعت مشخص در  3صبح تعهداد جوانهههها در ههر پتهری

قسمت نیز با همان ترازو مجدداً توزین شد.
()7
()5

شمارش شدند (شکل .)7

()9

محاسبات و آنالیز آماری

شکل  -1پتری دیشهای حاوی بذر قرارگرفته در ژرمیناتور

نتایج و بحث
سرعت جوانهزني

در سرعت جوانهزني نسبت به تیمار شاهد شد .مطالعات مساح و
همکاران ( )5173نیز نشان داد که استفاده از آب مقطر در معرض

نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادها نشان داد که تیمار

میدان مغناطیسي باعث افزایش در سرعت جوانهزني گیاه گندم

پرایمینگ باعث افزایش سرعت جوانهزني در سطح احتمال یک

شده است ،همچنین نتایج بهدستآمده با نتایج شیائو هوان و

درصد گردید (جدول )5؛ اما تیمار نوع آب و اثر متقابل آنها تأثیر

همکاران ( )5113بر هیدروپرایمینگ بذر سویا ،کایمک و

معنيداری نداشت .باتوجه به جدول  9تیمارهای پرایم شده با آب

همکاران ( )5113با پرایم کردن بذر تربچه با ریزوباکتریوم ،الحق

مغناطیسي بیشترین میانگین سرعت جوانهزني را به خود

و همکاران ( )5172بر گیاه ترب که در آزمایشهای آنها نیز

اختصاص دادند .تیمار  P4باعث افزایش حدود بیش از دو برابری

تأثیر آب مغناطیسی و پرایمینگ بر شاخصهای جوانهزنی تربچه 119 ...

پرایم کردن بذور و پرایم با آب مغناطیسي باعث افزایش سرعت

متفاوت ،رستگار و همکاران ( )7939در گیاه گوجهفرنگي،

جوانهزني در گیاهان شده مطابقت دارد .احتما ً خیساندن بذور با

جانعليزاده قزویني و همکاران ( )7932با خیساندن بذور در آب

آب مغناطیسي باعث افزایش آنزیمهایي که مسئولیت جوانهزني

مغناطیسي با شدت میدانها و مدت زمانهای مختلف در گیاه

سریع را برعهده دارند شده است.

کنجد ،گلداني و همکاران ( )7932با خیساندن بذور با آب
مغناطیسي به همراه تنش شوری در گیاه لوبیا و الحق و همکاران

درصد جوانهزني

( )5172در گیاه ترب مطابقت دارد .همه آنها گزارش کردند که

نتایج جدول  5نشان ميدهد که تنها اثر ساده نوع آب بر

خیساندن بذور با آب مغناطیسي باعث افزایش شاخص بنیه بذر

درصد جوانهزني تیمارها اثر معنيدار در سطح احتمال پنج درصد

ميشود .بهنظر ميرسد که پرایم کردن بذور با آب مغناطیسي و

دارد .بیشترین و کمترین درصد جوانهزني تیمارها مربوط به

آب دادن بذرها با آب مغناطیسي باعث تحریک سلولها و فعال

تیمار  M3و  M1با مقدار  32/28و  34/211بوده است (جدول

شدن انرژی بالقوه در بذرها ميشود این عوامل ممکن است

 .)9پناهي و همکاران ( )7931بر گیاه چغندرقند ،نیمي و مدهو

شاخص بنیه بذر را افزایش دهد و منجر به افزایش درصد و

( )5113بر گیاه فلفل چیلي ،هاچیچا و همکاران ( )5172بر گیاه

سرعت جوانهزني در بذور شود.

ذرت ،الحق و همکاران ( )5172بر گیاه ترب نیز مشاهده کردند
که استفاده از آب مغناطیسي باعث افزایش درصد جوانهزني شده

طول ساقهچه (میليمتر)

است که با نتایج بهدستآمده در این آزمایش مشابه است .به نظر

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان ميدهد که اثر ساده تیمار

ميرسد که طبق مطالعات گلداني و همکاران ( )7932آب

پرایمینگ در سطح احتمال پنج درصد و اثر متقابل تیمارهای

مغناطیسي وارد شده در داخل سلولها باعث تراکم یون کلسیم و

پرایمینگ و نوع آب در سطح احتمال یک درصد بر این صفت

یونهای دیگر نظیر پتاسیم در سراسر غشاء سلولي ميشود که

معنيدار شد (جدول  .)5در بین اثرات ساده تیمار پرایمینگ

فشار اسمزی و قدرت بافتهای سلول برای جذب آب را افزایش

بیشترین طول ساقهچه با  4/947به تیمار  P4اختصاص دارد و

ميدهد .با افزایش درصد جوانهزني به کمک آب مغناطیسي

باعث افزایش  75درصدی نسبت به تیمار شاهد شده است.

میزان تلفات بذر در مزرعه کاهش ميیابد که به اقتصاد کشاورز و

افزایش طول ساقهچه در بذرهای پرایم شده به این دلیل است

افزایش بهرهوری آب کمک ميکند.

که بذرها در دو مرحله در شرای جوانهزني قرار گرفتهاند و دارای
بنیه و کیفیت با تری نسبت به بذرهای غیر پرایم هستند (بیات

شاخص بنیه بذر

و همکاران .)7939 ،باتوجه به جدول  4در بین اثر متقابل

باتوجه به جدول تجزیه واریانس اثرات ساده تیمار پرایمینگ

تیمارهای پرایمینگ و نوع آب بیشترین طول ساقهچه به تیمار

و نوع آب در سطح احتمال پنج درصد بر این صفت معنيدار شد

 P4M2اختصاص دارد که باعث افزایش  92درصدی نسبت به

(جدول  .)5نتایج جدول  9بیان ميکند که در بین تیمارهای

تیمار شاهد شده است .نتایج بهدستآمده با نتایج نیمي و مدهو

پرایمینگ بیشترین شاخص بنیه بذر مربوط به تیمار  P4با

( )2009بر گیاه فلفل چیلي با آب مغناطیسي در مدت زمانهای

 75/922و کمترین آن مربوط به تیمار  P1با  71/33است .تیمار

مختلف ،نیکبخت و همکاران ( )7939بر گیاه ذرت و الحق و

 P4باعث افزایش  75درصدی نسبت به تیمار شاهد شد .کاربرد

همکاران ( )5172بر گیاه ترب مطابقت دارد .نتایج نشان ميدهد

استفاده از آب مغناطیسي باعث افزایش شاخص بنیه بذر ميشود،

که احتما ً استفاده از آب مغناطیسي باعث افزایش تحرک عوامل

بهطوریکه تیمار  M3باعث افزایش  78درصدی نسبت به تیمار

وابسته به رشد ازجمله آنزیمهای رشد گیاهان در مرحله اولیه

شاهد گردید .نتایج بهدستآمده با نتایج روچالسکا و همکاران

ميشود.

( )5118با قرار دادن آب در شدت میدان پنج میليتسال در گیاه

وزنتر ساقهچه (گرم بر گیاه)

چغندرقند ،فیضي و همکاران ( )7931با قرار دادن بذرهای

دادههای ارائهشده در جدول  ،5نشان ميدهد که اثر ساده

گوجهفرنگي در شدت میدان  52میليتسال در مدت زمانهای

پرایمینگ و نوع آب در سطح احتمال یک درصد و اثر متقابل
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تیمارهای پرایمینگ و نوع آب در سطح احتمال پنج درصد بر این

آسیبهای ناشي از فرسایش دانه را اصالح کند و سبب افزایش

صفت معنيدار شد .در بین تیمارهای اثر ساده هیدروپرایمینگ،

نیروی بذر شود این اتفاقات همچنین طبق گفتههای جیشا و

بذرهای پرایم شده با آب مغناطیسي بیشترین وزن تر ساقهچه را

همکاران ( )5179ممکن است منجر به افزایش رونوشت

داشتند و کمترین وزنتر ساقهچه مربوط به تیمار شاهد بود.

در گیاه شود.

همچنین در بین تیمارهای نوع آب بیشترین وزنتر ساقهچه
مربوط به تیمار  M3و کمترین آن به تیمار ( M1شاهد)
اختصاص داشت .باتوجه به نتایج بهدست آمده از جدول 4
بیشترین وزن تر ساقهچه مربوط به اثر متقابل تیمارهای P4M2

( 1/493گرم بر گیاه) و کمترین آن نیز مربوط تیمار

P1M1

( 1/971گرم بر گیاه) بود .روچالسکا و همکاران ( )5118در گیاه
چغندرقند ،جانعليزاده قزویني و همکاران ( )7932در گیاه کنجد،
گلداني و همکاران ( )7932در گیاه لوبیا و الحق و همکاران
( )5172در گیاه ترب نیز با هیدروپرایم کردن بذور با آب
مغناطیسي با افزایش ساقهچه روبرو شدهاند .همانطور که قبالً
نیز ذکر گردید ممکن است استفاده از پرایم و آب مغناطیسي هر
دو باعث بهبود رشد جوانهزني ،رشد گیاهچه و فعالیت آنزیمي شود
که منجر به تولید گیاهچههای بزرگتر ميشود همچنین ممکن
است میدان مغناطیسي منجر به تسریع آب در بذرها شود که
باعث آماس گیاهچهها و افزایش وزن ميشود.

DNA

وزن خشک ساقهچه (گرم بر گیاه)
باتوجه به نتایج جدول تجزیه واریانس دادهها اثر ساده تیمار
پرایمینگ در سطح احتمال پنج درصد و اثر ساده تیمار نوع آب در
سطح احتمال یک درصد بر وزن خشک ساقهچه معنيدار است
(جدول  .)5باتوجه به نتایج جدول  9تیمار پرایمینگ که
بیشترین وزن خشک ساقهچه را به خود اختصاص داده است
تیمار  P3است .پرایم کردن بذور قبل از کاشت باعث افزایش
سنتز  RNA ،DNAو پروتئینها ميشود (افضل و همکاران،
 )5115که احتما ً به همین علت عملکرد گیاه جوانهزده نسبت
به بذوری که پرایم نشدهاند کاهش پیدا ميکند .در بین تیمارهای
نوع آب بیشترین وزن خشک ساقهچه مربوط به تیمارهای

M3

و  M2است این دو تیمار با یکدیگر اختالف معنيداری ندارد و
کمترین وزن خشک ساقهچه مربوط به تیمار  M1است .نتایج به
دست آمده با نتایج افضل و همکاران (افضل و همکاران)5115 ،
بر گیاه ذرت ،روچالسکا و همکاران ( )5118بر گیاه چغندرقند،

وزنتر ریشهچه (گرم بر گیاه)

شیائو هوان و همکاران ( )5113بر پرایم بذر سویا ،فیضي و

تیمار اثر ساده پرایمینگ و اثر متقابل پرایمینگ و نوع آب در

همکاران ( )7931بر گیاه گوجهفرنگي ،الحق و همکاران ()5172

سطح احتمال یک درصد و پنج درصد بر وزنتر ریشهچه معنيدار

بر گیاه ترب که پرایم کردن بذور با آب مغناطیسي باعث افزایش

شد (جدول  .)5تیمارهای هیدروپرایمینگ با آب مغناطیسي

وزن خشک ساقهچه در آزمایشهای آنها نیز شده است مطابقت

بیشترین وزن تر ریشهچه را به خود اختصاص دادند و کمترین

دارد .شاید بهبود کیفیت آب و افزایش فعالیتهای آنزیمي منجر

وزنتر ریشهچه مربوط به تیمار شاهد بود .تیمار  P4باعث افزایش

به افزایش جوانهزني در بذرهای آبیاری شده با آب مغناطیسي

 48درصدی وزن تر ریشهچه نسبت به تیمار شاهد شد .همچنین

شده است.

باتوجه به جدول  4بیشترین وزنتر ریشهچه در بین تیمارهای
اثر متقابل پرایمینگ و نوع آب مربوط به تیمار  P4M3و کمترین

وزن خشک ریشهچه (گرم بر گیاه)

P4M3

نتایج جدول  5نشان ميدهد که اثرات ساده تیمار پرایمینگ

باعث افزایش  27درصدی نسبت به تیمار شاهد ( )P1M1در

و نوع آب و اثر متقابل آنها در سطح احتمال یک درصد بر وزن

وزنتر ریشهچه شده است .نتایج بهدستآمده با نتایج افضل و

خشک ریشهچه معنيدار شد .بیشترین وزن خشک ریشهچه در

همکاران ( )5115بر گیاه ذرت ،مورونگو و همکاران ( )5119بر

بین تیمارهای اثر ساده پرایمینگ مربوط به تیمار  P4و کمترین

گیاه ذرت و پنبه و شیائو هوان و همکاران ( )5113بر پرایم بذر

آن نیز مربوط به تیمار  P1است .در بین تیمارهای بیشترین و

سویا مشابه است .ممکن است پرایمینگ بذر قادر باشد برخي از

کمترین اثر ساده پرایم بهترتیب مربوط به تیمار  P3با مقدار

وزن تر ریشهچه مربوط به تیمار  P2M1است .تیمار
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 1/145و بذر  P1با مقدار  1/194گرم است .بیشترین و کمترین

است .نتایج بهدستآمده با نتایج جانعليزاده و همکاران ()7932

اثر ساده پرایم بهترتیب مربوط به تیمارهای  M3با مقدار 1/112

بر گیاه کنجد که با قرار دادن بذور در میدان مغناطیسي باعث

و  M1با مقدار  1/112گرم بر گیاه بود .با توجه به جدول 9

افزایش  72درصدی شده است ،همچنین نتایج بهدستآمده با

بیشترین و کمترین وزن خشک ریشه مربوط به تیمار  P4M3و

نتایج الحق و همکاران ( )5172که اثر آب مغناطیسي را بر گیاه

کمترین وزن خشک ریشه مربوط به تیمار  P1M1بود .تیمارها

ترب و هاچیچا و همکاران ( )5172بر گیاه ذرت بررسي کردند

 P4M3باعث افزایش  27درصدی نسبت به تیمار شاهد شده

مشابه است.

جدول  -2تجزیه واریانس (میانگین مربعات) تأثیر تیمارهای آزمایش بر صفات جوانهزني بذر تربچه
درجه

سرعت

درصد

شاخص

طول

طول

وزنتر

وزنتر

وزن خشک

وزن خشک

آزادی

جوانهزني

جوانهزني

بنیه بذر

ساقهچه

ریشهچه

ساقهچه

ریشهچه

ساقهچه

ریشهچه

پرایمینگ

9

**599/22

1/34 ns

*4/14

*9/72

1/39 ns

**4/89

**3/58

*9/89

**72/88

نوع آب

5

1 /21 ns

*9/21

*4/25

5/74 ns

7/47 ns

**2/21

7/12 ns

**2/44

**3/71

2

1/43 ns

7/88 ns

7/99 ns

**4/98

1/22 ns

*5/22

*9/18

7/72 ns

**9/42
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7/119

2/258

9/793

1/782

2/978

1/115

1/1112

1/111118

1/111117

--

1/589

1/153

1/78

1/792

1/725

1/534

1/799

1/592

تیمارها

پرایمینگ
و نوع آب
خطا
ضریب
تغییرات

1/523

 * ،nsو** :بهترتیب عدم معنيداری ،معنيداری در سطح پنج درصد و معنيداری در سطح یک درصد

جدول  -3مقایسه میانگین اثرات ساده تیمارهای آزمایش بر صفات جوانهزني بذر تربچه

تیمارها

P1
P2
P3
P4
M1
M2
M3

سرعت جوانهزني

درصد جوانهزني

شاخص بنیه بذر

وزن خشک ساقهچه
)گرم بر گیاه(

2/24c
74/52b
72/25a
72/59a
79/32a
79/22a
74/12a

34/37a
32/18a
32/22a
34/21a
34/21b
34/28b
32/28a

71/33b
77/91ab
75/72a
75/92a
71/49b
77/23ab
75/91a

1/155b
1/154b
1/152a
1/154b
1/155b
1/152a
1/152a

اعداد دارای حروف مشترک ،در سطح پنج درصد در آزمون فیشر معنيدار نیستند
* :P1بذر بدون پرایم :P2 ،پرایم با آب مقطر :P3 ،پرایم با آب مغناطیسي یک بار گذر :P4 ،پرایم با آب مغناطیسي یک ساعت :M1 ،آب مقطر :M2 ،آب مغناطیسي
یک بار گذر :M3 ،آب مغناطیسي یک
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جدول  -4مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمارهای آزمایش بر صفات جوانهزني بذر تربچه

تیمارها
P1

M1

P1

M2

P1

M3

P2

M1

P2

M2

P2

M3

P3

M1

P3

M2

P3

M3

P4

M1

P4

M2

P4

M3

طول ساقهچه
(میليمتر)

وزنتر ساقهچه
)گرم بر گیاه(

وزنتر ریشهچه
)گرم بر گیاه(

وزن خشک ریشهچه
(گرم بر گیاه)

9/92d
9/25cd
4/92ab
9/22bcd
4/22a
9/21d
4/55abc
9/82bcd
9/22cd
4/52abc
4/25a
4/55abc

1/97d
1/95cd
1/45a
1/99bcd
1/45a
1/92abc
1/92abc
1/49a
1/49a
1/47a
1/49a
1/93ab

1/18def
1/12ef
1/18def
1/12f
1/71bcd
1/18cdef
1/71bcde
1/79ab
1/77abc
1/75ab
1/13cdef
1/74a

1/114e
1/112cd
1/112cde
1/114de
1/112bc
1/112bc
1/112bc
1/112bc
1/112b
1/112b
1/112bc
1/113a

اعداد دارای حروف مشترک ،در سطح پنج درصد در آزمون فیشر معنيدار نیستند
* :P1بذر بدون پرایم :P2 ،پرایم با آب مقطر :P3 ،پرایم با آب مغناطیسي یک بار گذر :P4 ،پرایم با آب مغناطیسي یک ساعت :M1 ،آب مقطر :M2 ،آب مغناطیسي یک بار گذر:M3 ،
آب مغناطیسي یک ساعت

نتیجهگیری

کند .با انجام آزمایشهای مشابه بر روی گیاهان مختلف مي-

براساس نتایج بهدستآمده و باتوجه به هدفي که در این

توان این روش را به کشاورزان معرفي کرد تا با کمک این

پژوهش بررسي شد .استفاده از آب مغناطیسي و پرایم کردن

تکنیک به اقتصاد کشاورز و بهرهوری آب در کشاورزی کمک

بذور با آب مغناطیسي ميتواند تأثیرات قابلتوجهي بر شاخص-

کرد.

های جوانهزني بذور تربچه داشته باشد و گیاهچههایي مقاومتر
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The Effect of Magnetized Water and Priming on Radish Germination
Indices to Improve Water Productivity
M .Metanat1, H .Banejad2*, M .Goldani3 and M .Gholizadeh4

Abstract
Seed germination is a crucial step in the seed life cycle, and the use of various techniques to produce more
robust seedlings helps plant survival and improve water productivity. The effect of magnetized water is affected
by the field's intensity, the type of plant, and the water used. Since no similar experiment has been performed on
the radish plant as a high-consumption and water-repellent plant, this experiment was conducted to investigate
the treatment's interaction effect. Priming and irrigation with magnetized water on radish seeds' germination
traits were performed in a completely randomized design. Treatments included four types of priming and three
types of water. The results showed that the interaction effect of priming and irrigation treatments with magnetic
water for one hour increased 25, 27, and 71% in shoot length, shoot fresh weight. Root, respectively, and also
caused a significant increase in root dry weight. According to the obtained results, priming and irrigation with
magnetic water for one hour can be considered as the best treatment in this experiment. Finally, it can be
concluded that seed hydropriming, especially with magnetized water, has positive effects on radius seed
germination indices.

Keywords: Prime with Magnetized Water, Water Productivity, Germination Rate, Germination Percentage,
Powerful Seedlings
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مقاله علمي-پژوهشي

بررسي اثر آبیاری با پساب صنعتي توأم با تنش کمبود آب بر عملکرد و اجزای عملکرد جو
يحيي چوپان ،*1عباس خاشعي سيوكي 2و علي

شهيدي3

چکیده
بهمنظور بررسی اثر آبیاری با پساب کارخانه قند بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد در محصول جو ( ،)Hordeum vulgareیک آزمایش
مزرعهای به-صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در شهرستان تربتحیدریه در سال زراعی  2931-39اجرا شد.
فاکتورهای آزمایشی شامل ،آب چاه ( %211آب معمولی) ( ،)I1پساب کارخانه قند ( ،)I2ترکیب آب چاه و پساب (پساب  %21/5و  %78/5آب
معمولی) ( )I3در دو سطح آبیاری کامل ( )S1و اعمال  85درصد تنش آبی ( )S2بودند و تیمار آب معمولی ( ،)I1S1بهعنوان شاهد انتخاب شد.
نتایج نشان داد تغییرات تیمار تنش آبی ( ،)S2در سطح  2درصد بر عملکرد دانه ،وزن هزار دانه ،وزن کاه و کلش و تعداد خوشه تأثیر معنیداری
داشت .وزن هزار دانه در تیمارهای  I3S1و  I2S1به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار را با وزن  3/4و  8/6گرم را داشت .تیمار  I2S1در
عملکرد کاه و کلش با وزن  1545کیلوگرم در هکتار و تعداد خوشه برابر با  ،71/1بیشترین مقدار را در بین سایر تیمارها نشان داد .همچنین
تغییرات نوع آب آبیاری در سطح  2درصد بر عملکرد کیفی محصول جو همچون ارتفاع گیاه ،پروتئین دانه و عملکرد دانه تأثیر معنیداری داشت.
به طورکلی ،نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از پساب کارخانه قند برخالف تنش آبی ،ضمن افزایش عملکرد دانه جو ،تأثیر منفی بر عملکرد
زیستی و کیفی گیاه نداشته بلکه باعث صرفهجویی در هزینهها و مصرف کودهای شیمیایی میشود.
واژههای کلیدی :آب نامتعارف ،عملکرد دانه ،تنش آبی ،عملکرد کیفی
درصورتیکه بتوان کاربرد پساب را با روشهای مناسب آبیااری در
مقدمه1

32

با توجه به رشد روزافزون جمعیت و استفاده بیشازحد از منااب

هم آمیخت ،همزمان میتوان در راستای برطرف نمودن مشاکالت
بهداشتی ،آلاودگی و بحاران آب گاامی مهام

برداشات (Khosh-

آب شیرین در بخش کشاورزی که سبب کاهش منااب آبای شاده

 .)goftarmanesh and Siadat, 2002باوجود ایانکاه در حالات

است ،استفاده از مناب آبی نامتعاارف بسایار حاااز اهمیات باوده و

عادی ،پساب با ورود به آب ،موجب ایجاد آلودگی میشود اما دارای

بایستی موردتوجه قرار گیرد .بحران کمبود آب و محدودیت مناب

مقادیر زیادی عناصر غذایی بوده و بهصاورت کاود محلاول جهات

آب شیرین در کشور از چالشهایی است که توجاه یینفعاان را باه

کشت میتواند مورداستفاده قرار گیرد (.)Kafi et al., 2010

استفاده از مناب آبای نامتعاارف ،باه خاود معطاوف نماوده اسات.

در راستای استفاده از پسابها بهخصوص در بخش کشااورزی،
محققان بیان نمودهاند که آبیاری با پسااب صانعتی تصافیه نشاده

 2دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی .دانشگاه علوم کشاورزی و مناب طبیعی
گرگان .ایران (*نویسنده مسئول)Yahyachoopan68@gmail.com :
 1دانشیار گروه علوم و مهندسی آب ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران
 9دانشیار گروه علوم و مهندسی آب ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران
تاریخ دریافت33/8/22 :
تاریخ پذیرش33/8/91 :
DOR: 20.1001.1.24764531.1399.7.1.11.8

باعث افزایش معنیدار عملکرد دانه و عملکارد بیولوییاک گیاهاان
مختلفی همچاون جاو ،پنباه و ...شاده اسات ( Choopan et al.,

 .)2016در همین راستا نتایج تحقیقی روی بررسی تأثیر آبیاری باا
پساب صنعتی و تنش آبی بر عملکرد و اجزاء کمی و کیفی عملکرد
گیاه جو رقام یوساد در شهرساتان ترباتحیدریاه نشاان داد کاه

 122نشریه مدیریت آب در کشاورزی ،جلد  ،7شماره  ،1بهار و تابستان 1311

تغییرات تنش بر عملکرد و اجزاء کمی و کیفی عملکارد گیااه جاو

سانتیمتار) در شااهد مشااهده شاد ( .)Tadayon, 2006اخاتالط

تأثیر معنیداری داشته است ( .)Choopan et al., 2016بهمنظاور

پساب صنعتی با آب آبیاری موجب افزایش غلظات عناصار کاروم،

بررسی خصوصیات مورفوفیزیولوییکی ینوتیپهای جو دیم در تنش

کادمیوم ،سرب و نیکل در آب شاده و  pHآب آبیااری تحات اثار

خشکی و آبیاری تکمیلی و تعیین ارتباط این خصوصیات با عملکرد

پساب کاهش مییابد .همچنین تجم عناصر کروم ،کادمیوم ،نیکل

دانه ،دوازده ینوتیپ پیشرفته جو در قالب طارح بلاوکهاای کامال

و سرب در اندام¬های کلازا تحات اثار پسااب افازایش ماییاباد

تصااادفی بااا سااه تکاارار در سااال زراعاای  2978-77در ایسااتگاه

(.)Sayadmanesh et al., 2015

تحقیقاتی مراغه مطالعه شادند .نتاایج حاصال از تجزیاه واریاان

نتایج بررسی اثر مقادیر مختلد پساب شهری بر عملکرد پنباه

صفات نشان داد که در شرایط تنش خشکی بین ینو تیپها ازنظار

به شیوه آبیاری قطرهای و باهدف مقایسه سه سطح نیاز آبای (،61

صفات تعداد روز تا ظهور سنبله و تعاداد داناه در سانبله در ساطح

 71و  211درصد) و دو کیفیت آب آبیاری (آب چاه و پساب حاصل

احتمال  2درصد و ازنظر صفات طول سنبله و شاخص برداشات در

از فاضالب شهری تصفیهشده) نشان داد که باه دلیال بااو باودن

سااطح احتماااال  5درصاااد اخااتالف معنااایدار وجاااود داشااات

غلظت کاتیونهایی نظیر  Naو  Kدر پساب ،شوری خاک افازایش

( .)Dolatpanah et al., 2013بررسی اثر تنش کمآبیاری بر برخی

و کاااارایی مصااارف آب افااازایش  27درصااادی یافتاااه اسااات

خصوصیات فیزیولوییک رشد ارقام جو نشاان داد کاه در ساال اول

 (Khosh-goftarmanesh and Siadat, 2002).در بررساای

اعمال تیمار تنش خفید ،تأثیر معنیداری بر عملکرد دانه اکثر ارقام

دیگری نشان داده شد که در صاورت اعماال مادیریت در مصارف

نداشت .با افزایش شدت تنش این اثر معنی-دار باود .در ساال دوم

پساب و افزایش راندمان بهرهبرداری ،عاالوه بار امکاان گساترش

اعمال تیمار  85درصد ،اثر معنیداری بر کاهش عملکرد دانه و اجزا

سطح زیر کشت ،شیوع آلودگیهای خاص پساب نیز وجاود خواهاد

عملکرد جو نداشت .این اثر برای تیمار آبیاری  51درصاد معنایدار

داشت ( .)Feizi et al., 2008آزمایشهای انجامشده با اساتفاده از

شد .همچنین با افزایش شدت تنش میاانگین محتاوای نسابی آب

آبیاری با پساب تصفیهشده شهری بر عملکارد یونجاه در ایساتگاه

کاهش یافت (.)Hasanpour, et al., 2008

تحقیقاتی چهار تختاه شاهرکرد نشاان داد عملکارد علوفاه تار در

در تحقیق دیگری نتیجه گرفته شد که با اعمال تنش آبی تمام

تیمارهای آبیاری با پساب نسبت به تیمارهاایی کاه از آب معماولی

اجزای عملکرد دانه و نیز عملکرد دانه جو بهطور معنیداری کاهش

استفاده کردهاند ،بیشتر بود ( .)Millero et al., 2008تحقیقی که

نشان داد  (Sammak et al., 2014).محققین گزارش کردناد کاه

به منظور بررسی اثر دور آبیاری بر عملکرد دانه ،اجازای عملکارد و

در شرایط تنش رطوبتی ،عملکرد دانه ،تعداد داناه در سانبله و وزن

شاخص برداشت ینوتیپهاای گنادم ناان ،باهصاورت کارتهاای

هزار دانه جو نسبت به شرایط بدون تنش کاهش چشامگیری پیادا

خردشده در قالب بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکارار در ساال

کردند (.)Gonzalez et al., 1999

زراعی  2975-76در مزرعه پژوهشی مرکز تحقیقاات کشااورزی و

نتایج بررسی روی تأثیر آبیاری با پساب صنعتی و تنش خشکی

مناب طبیعی استان یزد انجام گرفت ،نتیجه گرفته شد کاه بایش-

بر عملکرد دانه ،ارتفاع گیاه ،طول ریشه و پروتئین دانه جاو نشاان

ترین عملکرد ماده خشک ،بیوماس ،دانه و کارایی مصارف آب ،در

داد تغییرات تنش بر ارتفاع گیاه ،عملکرد دانه و طول ریشه و هام-

تیمار  211درصاد اساتفاده از پسااب شاهری ،حاصال مایگاردد

چنین تغییرات نوع آب آبیاری بر ارتفاع گیاه ،پروتئین دانه عملکارد

( .)Senobar et al., 2010آبیاری با پساب در هند باعاث افازایش

دانااه و طااول ریشااه تااأثیر معناایداری داشااته اساات .کاامتاارین و

عناصر غذایی ماکرو (ازت ،پتاسیم و کربن آلای) خااک و عملکارد

بیشترین مقدار درصد پروتئین دانه به ترتیاب در تیماار(  I1S1آب

بیشتر محصول نسبت به کرتهاای آبیااری باا آب معماولی شاد

معمولی) به میزان  21/98درصد و تیمار(  I2S2پساب کارخانه قند و

( .)Feizi et al., 2008نهالهای آبیاری شده با پساب در مقایساه

تنش آبی) با مقدار  29/48درصد و بیشتارین ارتفااع گیااه (71/3

با آب معمولی از رشد طولی و قطری بیشتاری برخاوردار باوده و

بررسی اثر آبیاری با پساب صنعتی توام با تنش کمبود آب بر123 ...

غلظت عناصر سدیم ،پتاسیم ،فسفر ،نیتروین و آهن در خاک و گیاه
افزایش مییابد (.)Javani et al., 2016
با توجه به کاربردهای وسی محصول جو در تهیه مواد خوراکی

آورده شده است.
جدول  -1آنالیز شیمیایي آب ،پساب و ترکیب آب و پساب
ترکیب آب
و پساب

آب
آبیاری

قرار گرفتن منطقه تربتحیدریه در مسیر عبور پساب کارخانه قند و

5/7

5

1/5

دسی زیمن

استفاده کشااورزان از ایان منبا آب نامتعاارف جهات کشااورزی،

7/1

8/8

6/7

-

انتخاب گردید .همچنین معیار کشت جو در تحقیاق حاضار ،انجاام

7/5

5/8

9/14

-

211

29/4

4

میلیاکیواونت بر لیتر

57

21

2/1

میلیاکیواونت بر لیتر

کلسیم

61

9/4

1/7

میلیاکیواونت بر لیتر

منیزیم

65/1

15/84

27/4

میلیاکیواونت بر لیتر

سدیم

275/1

93/24

11/4

میلیاکیواونت بر لیتر

مجموع
کاتیون

 2931-39در اراضی کشاورزی تربتحیدریاه در زمینای باا خااک

7/5
58
211/4

9/4
91/5
8/79

9/4
21/5
21/7

میلیاکیواونت بر لیتر
میلیاکیواونت بر لیتر
میلیاکیواونت بر لیتر

بیکربنات
کلر
سولفات

بر متر و درصد آهک  27/15بهصاورت فاکتوریال در

278/4

42/89

14/8

میلیاکیواونت بر لیتر

مجموع آنیون

و وابسته بودن جامعه از لحاظ غاذایی باه آن ،محصاول ماوردنظر
دارای نقش بارز و اهمیت فراوانی است .در پژوهش حاضر ،به دلیل

این کشت در منطقه به وسعت زیاد میباشد.

مواد و روشها
بهمنظور بررسی تأثیر آبیاری باا پسااب کارخاناه قناد (پسااب
صنعتی تصفیه نشده) و تنش آبی بر عملکرد کمی محصول جاو باا
اعمال شرایط سطوح مختلد آبیاری ،پژوهشی در طی سال زراعای
شنی لومی با اسیدیته  ،8/5درصد مواد آلی  1/6درصد ،شوری 4/4
دسی زیمن

پساب
کارخانه قند

نوع آزمایش

واحد
بر متر

هدایت
الکتریکی
اسیدیته
نسبت جذب
سدیم
جم کلسیم و
منیزیم

قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و چهار تکرار ( )Rانجاام شاد.
تیمارهااای مورداسااتفاده در تحقیااق شااامل ،آب چاااه ( ،)I1پساااب

مقدار بذر توصیهشده توسط سازمان جهاد کشاورزی برای یک

کارخانه قند ( ،)I2ترکیب آب چاه و پساب (پساب  %21/5و %78/5

هکتار کشت جو 151 ،کیلوگرم میباشد که برای کارتهاای ایان

آب معمااولی) ( )I3در دو سااطح آبیاااری کاماال ( )S1و اعمااال 85

تحقیق که اندازه  4مترمربعی ( 1 × 1متر) داشتند ،مقدار  211گارم

درصد تنش آبی ( )S2و با در نظر گارفتن تیماار  I1S1باهعناوان

بذر استفاده شد .فاصله کرتها یک متر و فاصله بلوکها دو متار از

شاهد انجام شد .قابلیکر است که زمین مورداستفاده در سالهاای

یکدیگر در نظر گرفته شدند .با استفاده از مادل کراپ وات میازان

از مراحل آمادهسازی زمین (شاخم

تبخیر و تعرق ،بارش مؤثر و نیاز آبی محاسبه شاد .بارای محاسابه

عمقاای و شااخم سااطحی) و باار اساااس آزمااایش خاااک ،مطااابق

نیاز آبی گیاه در ایاان مادل ،دادههاای دماای حاداقل و حاداکثر،

پیشنهادهای آزمایشگاه آبوخاک و بررسی خاک مزرعه ،مقادار 91

رطوبت نسبی ،میانگین ساعات آفتابی ،باد برحسب متار بار ثانیاه،

تن کود حیاوانی از ناوع گااوی و  271کیلاوگرم کاود اوره در ساه

برای محاسبه تبخیر و تعرق به روش پنمن مانتیاث (فاااو،)2331 ،

مرحله اضافه گردیاد .هام چناین  151کیلاوگرم کاود فسافر و 51

داده های باارش بارای محاساابه بااارش ماؤثر بار اسااس روش

کیلوگرم سولفات پتاسیم به صورت یکجا و در ابتدای کشت اعماال

 ،USDAاطالعااات جغرافیااایی منطقااه موردمطالعااه ،نااوع گیاااه و

شد .کاشت محصول در تاریخ  21آبان ماه ساال  2931باهصاورت

ضرایب تعیینشده توسط فااو برای آنها در دورههای مختلد رشد،

دستی و با روش آبیاری کرتی انجام گرفت.

مشخص نمودن نوع و خصوصیات خاک موردنیاز است .درنهایت با

قبل بهصورت آیش بوده و پ

آنالیز شیمیایی آب ،پساب کارخانه قند ،ترکیب آب و پسااب و
برخی خصوصیات شیمیایی خاک (قبل و بعد آزمایش) در جدول 2

ضرب تبخیر و تعرق گیاه در ضریب گیاهی تعیینشده از سوی فااو
و تفاضل آن با بارش مؤثر ،میتوان نیاز آبیااری را محاسابه نماود.
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همچنین مقدار نیاز آبی برای تیمارهای تحت تنش ،بر اسااس

نتایج جدول  1نشان داد که تنش آبی بار صافات وزن هازار داناه،

 85درصد نیاز آبی محاسبه و بهوسیله کنتور حجمای باه کارتهاا

عملکرد کاه و کلش و تعداد خوشه در سطح  2درصد تأثیر معنیدار

از رسیدن کامل بوتهها ،در

آماری داشت ،ولی برای قطر خوشه تأثیر معنیدار آمااری نداشات.

تاریخ  25خردادماه  2939صورت گرفت .به دلیل حذف اثر حاشیه-

نوع آب آبیاری بر وزن هازار داناه در ساطح  2درصاد و بار تعاداد

ای از یک مترمربعی مرکز هر کرت ،بوتهها از سطح خاک برداشت

خوشه ،قطر خوشه و عملکرد کااه و کلاش تاأثیر معنایدار آمااری

شد و صفات وزن هزار دانه ،تعداد خوشه ،قطر خوشه ،عملکرد دانه

نداشت .مطاابق نتاایج جادول  ،9نتاایج میاانگین مربعاات نشاان

دادههااای

میدهد تغییرات تنش در سطح  2درصد بر ارتفاع گیااه و عملکارد

بهدست آمده با استفاده از روش آماری آزمون توکی و با اساتفاده از

کل تأثیر معنیداری آماری داشات .هامچناین تغییارات ناوع آب

نرمافزار  SAS 9.1.3تحلیل شدند.

آبیاری در سطح  2درصد بر ارتفاع گیاه ،پروتئین داناه و عملکارد

تحویل داده شد .برداشت محصول پ

و عملکاارد کاااه و کلااش اناادازهگیااری شاادند .سااه

دانه تأثیر معنیداری آماری داشت.

نتایج و بحث
نتایج حاصل از تجزیه واریان

(میانگین مربعات) اثر تنش آبی

عملکرد دانه

و نوع منب آبیاری بر عملکرد و اجازای عملکارد جاو در جادول 1

بر طبق نتایج،

تیمارهای بدون تانش آبای ()I3S1،I2S1 ،I1S1

ارااهشده است .نتایج جدول  1نشان داد که تانش آبای بار صافات

در مقایسه باا تیمارهاای باا تانش آبای ( ،)I1S2 I3S2,I2S2تفااوت

وزن هزار دانه ،عملکرد کااه و کلاش و تعاداد خوشاه در ساطح 2

معنیداری در سطح  5درصد نداشتند؛ بنابراین به دلیل وجود مقادار

درصد تأثیر معنیدار آماری داشت ،ولای بارای قطار خوشاه تاأثیر

نسبتاً زیاد نسبت جذب سدیم ،کلسیم و منیزیم در پساب بر عملکرد

معنیدار آماری نداشت .نوع آب آبیاری بر وزن هزار دانه در ساطح

دانه در تیمارهای بدون تنش که میزان آب وارده به کرت برابر نیاز

 2درصد و بر تعداد خوشه ،قطر خوشه و عملکرد کاه و کلش تاأثیر

آبی گیاه بوده تأثیری نداشته است .کاهش عملکارد داناه براثار دو

معنیدار آماری نداشت .مطاابق نتاایج جادول  ،9نتاایج میاانگین

عامل شوری پساب و تنش آبی میباشد که تیمار شاهد  I1S1دارای

مربعات نشان میدهد تغییرات تنش در ساطح  2درصاد بار ارتفااع

بیشترین عملکرد دانه (با  4194کیلوگرم در هکتاار) و تیماار I2S2

گیاه و عملکرد کل تأثیر معنیداری آماری داشت .نوع آب آبیاری در

کمترین عملکرد دانه (با  2564کیلوگرم در هکتار) را داشتند (شکل

سطح  2درصد بر ارتفاع گیاه ،پروتئین داناه و عملکارد داناه تاأثیر

.)2

معنیداری آماری داشت.
جدول  -2تجزیه واریانس (میانگین مربعات) اثر تنش آبي و نوع منبع آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد جو

مناب تغییر
تکرار
تنش آبی
نوع آب آبیاری
تنش آبی* نوع آب
خطا
ضریب تغییرات ()cv

درجه آزادی
9
2
1
1
25

وزن هزار دانه
ns
1/115
**
2/18
**
2/8
**
1/8
1/17
9/4

عملکرد کاه و
*
92359
 /1کلش
**
2892899/9
ns
18219/32
**
291116/6
8892/89
21/5

 * ،nsو ** به ترتیب غیر معنيدار ،معنيدار در سطح احتمال  5درصد و  1درصد ميباشد.

تعداد خوشه
ns
93/1
**
5299/97
*
55/2
**
841/6
24/8
6/8

قطر خوشه
ns
1/21
ns
1/69
ns
1/65
*
2/55
1/91
6/5

بررسی اثر آبیاری با پساب صنعتی توام با تنش کمبود آب بر121...

وزن هزار دانه
a

وزن هزار دانه پارامتری است که وابسته به مسااحت نباوده،
بلکه معرف معیار وزن هزار دانه از محصول موردنظر مایباشاد .در

5000

a

a

4000

b

c

3000
d

تحقیق حاضر نتایج نشان داد که وزن هزار دانه در تیماار  I2S1باا

2000
1000

توجه به شوری باوی پساب خالص ،کاهش  19درصاد نسابت باه
تیمار ( I3S1با بیشترین مقدار برابر با  3/4گرم) ،دارد .هامچناین

0
I1S1 I2S1 I3S1 I1S2 I2S2 I3S2

تیمار شاهد با تیمار  I3S1در یک گروه قرارگرفته و تفاوت معنیدار
نشان ندادند .تنش آبی در تیمارهاای دارای تانش ( I3S2,I2S2و
 ،)I1S2باعث کاهش وزن هزار دانه شد ولی این کاهش نسبت باه
حالت بدون تنش آبی معنیدار نبود که با نتایج محققان همخاوانی

شکل  -1عملکرد دانه در تیمارهای تحقیق (تیمارهای آب چاه،
ترکیب آب چاه و پساب و  55درصد تنش آبي ،ترکیب آب چاه و
پساب)

دارد ( Choopan et al., 2016, Ali Dinar et al., 1999, Feizi

 .)and Moghadam, 2008وزن هزار دانه در تیمارهای تحقیق در
شرایط بدون تنش آبی در شکل  1نشان داده شده است .محققاان

ab

ab

a

ab

a
b

10
8

گزارش کردند تنش خشکی در جاو ،طاول سانبله ،تعاداد داناه در

6

سنبله ،تعداد سنبله بارور در گیاه ،وزن هزار دانه ،شاخص برداشات،

4

عملکرد زیستی و عملکرد داناه را باهطاور معنایداری کااهش داد

2

(. )Choopan et al., 2016در بررسی دیگری مشاخص شاد کاه
تنش خشکی با کااهش تعاداد داناه در سانبله و وزن هازار داناه،

0
I1S1 I2S1 I3S1 I1S2 I2S2 I3S2

عملکرد دانه را در جو کاهش داد .همچناین کااهش معنایدار وزن
هازار داناه در تیماار تانش خشاکی در مرحلاه پار شادن داناه را

شکل  -2وزن هزار دانه در تیمارهای تحقیق (با و بدون تنش

میتوان به پدید آمدن دانههای چروکیده با وزن کمتر که در ساایر

آبي) (تیمارهای آب چاه ،ترکیب آب چاه و پساب و  55درصد

پژوهشها نیاز گزارششده نسابت داد

تنش آبي ،ترکیب آب چاه و پساب)

Choopan et al., 2016,

).)Tadayon, 2006
جدول  -3میانگین مربعات صفات موردبررسي گیاه جو

مناب تغییر

درجه آزادی

تکرار
تنش آبی
نوع آب آبیاری
تنش آبی* نوع آب
خطا
ضریب تغییرات ()cv

9
2
1
1
25

عملکرد کل
ns

28667/74
**4411899/9
**231562/9
**261118/2
6412/17
5/49

ارتفاع گیاه
ns

29/72
**177/17
**261/13
**228/81
22/87
4/31

پروتئین دانه
ns

1/1656
**1/356
**2/1
1/15 ns
1/2236
1/66

عملکرد کاه و کلش

آبی مشاهده شدند .تیمار  I2S2باا مقادار  711کیلاوگرم در هکتاار

نتایج نشان داد تیمارهای با اعمال تنش ) I3S2,I2S2و ،(I1S2

کمترین مقدار را داشت .تیمار  I3S1نسبت به شااهد  22/58درصاد

با کاهش شدید عملکرد کاه و کلش نسبت به تیمارهای بدون تنش

کاهش عملکرد داشته است .در بین تیمارهای با اعمال تانش آبای
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) ،(I1S2 ،I3S2,I2S2تیمار  I2S2و  I3S2باا کااهش  79درصاد و 21

تعداد خوشه

درصد نسبت به شاهد مشااهده شادند .بار اسااس نتاایج ،کااهش

نتایج نشان داد که کلیه تیمارهاای ایان تحقیاق در مقایساه

یکسانی در تیمارهای آب چاه و ترکیب آب و پساب همراه با اعمال

میانگینها در سطح احتمال  5درصد با هم تفاوت معنیدار داشته و

تنش آبی برای صفت عملکرد کاه و کلش مشاهده شد که در شکل

در گروههای آماری مختلد از  aتا  fقرار گرفتند .بیشتارین تعاداد

( 9عملکرد کاه و کلش در تیمارهای تحقیق) بهخوبی دیده میشود.

خوشه در تیمار  71/15 ،I2S1خوشاه در هار مترمربا و کامتارین

Choopan

مربوط به تیمار  I2S2با تعداد  94/15خوشه در مترمرب بود .در بین

نتایج بهدستآمده با نتایج محققان نیز همخاوانی دارد
.)et al., 2016, Tadayon, 2006

تیمارهای با تنش آبی تیمار  I1S2بیشترین مقدار با تعداد  54/15و
کاهش  25درصدی نسبت به شاهد را داشت .همچناین تیمارهاای
 I2S1و  I3S1نسبت به تیمار شاهد باه ترتیاب دارای افازایش  13و
 7/6درصدی بر اساس نتایج بودند .همانگوناه کاه گفتاه شاد ،در
پژوهش حاضر ،دلیل اصلی افازایش عملکارد جاو ،شاوری مثبات
(شوری از نوع عناصر کلسیم و منیزیم) بوده که بارای گیااه مفیاد
میباشد .در بین تیمارهای با اعمال تنش آبی کامتارین مقادار باه
تیمار پساب تعلق داشت (شکل  .)4در بحث شاوری پسااب ،نتاایج
این تحقیق با نتایج محققان همخوانی نداشته و این به دلیل وجاود
عناصر کلسیم و منیزیم در پساب و یا مرباوط باه شارایط متفااوت

شکل  -3عملکرد کاه و کلش در تیمارهای تحقیق (تیمارهای آب چاه،

تحقیق حاضر میباشد ،ولای در ماورد تانش آبای باا نتاایج ساایر

ترکیب آب چاه و پساب و  %55تنش آبي ،ترکیب آب چاه و پساب)

محققان همخوانی داشات

کاهش رشد گیاه را میتوان به دلیل اثارات منفای پتانسایل
اسمزی بااوی محلاول آب وخاک عنوان کرد ،کاه باعاث کااهش

Choopan et al., 2016, Tadayon,

 .)2006در شکل  4تعداد خوشه در مترمرب براثر متقابل تیمارهاای
آزمایشی ارااهشده است.

جذب آب و عناصر غذایی میشود .همچنین کاهش مقدار پتاسیم با
افزایش تنش شوری و سمیت یاون سادیم باا اخاتالل در نسابت
سدیم به پتاسیم محتوی بافات مایتواند یکی از دویال کاااهش
رشااد باشااد (

Ali Danir et al., 1999, Hayssam et al.,

 .)2013در تحقیقی که بر روی گیاه جو انجام شد نشاان داده شاد،
کاه اساتفاده از آب شور نسابت باه آب غیار شاور عملکارد جاو را
بهاندازه  22درصد کاهش داده اسات

(Hossein-Panahi et al.,

) .2011دلیل اصلی افزایش عملکرد جو در تحقیق حاضار ،شاوری
مثبت (شوری از نوع عناصر کلسیم و منیزیم) بوده کاه بارای گیااه
مفید میباشد.

شکل  -4تعداد خوشه در تیمارهای تحقیق (تیمارهای آب چاه،
ترکیب آب چاه و پساب و  55درصد تنش آبي ،ترکیب آب چاه و پساب)
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قطر خوشه

شوری مثبت (شوری از نوع عناصر کلسیم و منیزیم) بوده که برای

نتایج نشان دادند که تنش آبی باعث کاهش قطر خوشاه در

گیاه مفید میباشد .در خصوص تیمارهای تحت تنش آبی (تیمار

تیمارهای  I3S2و  I1S2و افزایش قطر خوشاه در تیماار  I2S2شاده

 )I2S2که تأثیر تنش آبی و پساب خالص را دارا بود ،کاهش چشم-

است .قطر خوشه در تیمار  I2S1کمترین قطر با مقدار  7/2میلیمتر

گیری در صفات وزن هزار دانه ،عملکرد دانه ،عملکرد کاه و کلش

و تیمار  I3S1بیشترین قطر خوشه باا مقادار  3/4میلایمتار را دارا

و تعداد خوشه مشاهده شد .بررسی انجام دادهشده نشان داد که

میباشند (شکل  .)5کاهش قطر خوشه در تیمار  I2S1میتواناد باه

پساب صنعتی برخالف تنش آبی ،نهتنها تأثیر مخرب بر عملکرد

دلیل شوری باوی پساب خالص باشد که در مقایساه باا دو تیماار

دانه و اجزای عملکرد جو ندارد بلکه استفاده از آن بهعنوان کود

دیگر در شرایط آبیاری کامل از قطر خوشه باوتری برخوردار شدند.

محلول ،برای استفاده در کشاورزی توصیه میگردد .در حالت کلی

تیمار شاهد با تیمار  I3S1در یک گاروه قرارگرفتاه و فاقاد تفااوت

با توجه به مساال و مشکالت موجود در میزان آب آبیاری و عدم

معنیدار آماری در سطح احتمال  5درصد شدند .همچنین تیمارهای

دسترسی مناسب در مناطق خشک و گرم کشور ازجمله منطقه

تحت تنش آبی همگی در یک گروه آماری قرارگرفته و فاقد تفاوت

تربتحیدریه ،میتوان اظهار کرد که استفاده از پساب بهعنوان یک

معنیدار در سطح احتمال  5درصد میباشند .نتایج نشان دادند تیمار

گزینه جایگزین مناسب جهت آبیاری با آب چاه مطرح بوده تا

شاهد نسبت به تیمارهای  I2S1و  ،I3S1افزایش  22درصد و کاهش

ضمن توجیه اقتصادی ،در مساال زیستمحیطی نیز آثار مثبتی بر

 4/9درصد داشت (شکل .)5

جای گذارد.
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Investigating the Effect of Irrigation with Industrial Wastewater Combined
with Water Deficit Stress on Yield and Yield Components of Barley
Y. Choopan*1, A. Khashei2and A. Shahidi3

Abstract
To investigate the effect of irrigation with sugar factory wastewater on seed yield and yield components of barley
(Hordeum vulgare), a factorial field experiment was performed in a randomized complete block design with three
replications in Torbat-Heydarieh in 2013-2014. The experimental treatments included well water (100% water) (I1),
sugar factory wastewater (I2), the combination of well water and wastewater (12.5% wastewater and 87.5% water)
(I3) at two levels of full irrigation (S1) and applying 100% water stress (S2) and water treatment (I1S1) were
selected as control. Results of the studied traits showed that the variation of water stress (S2) at 1% level was
significant on seed yield, 1000 seed weight, straw weight, and straw number. The straw weight and straw number in
I2S1 treatment with 2545 kg/ha and the number of panicles equal to 82.2 showed the highest amount among other
treatments. As well as changes of irrigation water in the level of%1 on the quality of the barely product, such as plant
height, grain protein yield, and grain yield had a significant effect. In general, the results of this study showed that
the use of sugar factory wastewater, in contracts to water stress, dosen't have a negative effect on grain yield and
quality of barely, but also saves costs and consume s chemical fertilizers.

Keywords: Grain Yield, Qualitative Yield, Unconventional Water, Water Stress.
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