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  چكيده 
هاي تحقيقاتي و انتقال آنها به سطح مزارع است. هدف بدون شك هرگونه بهبود در كيفيت و افزايش توليد محصوالت كشاورزي مستلزم وجود يافته

ها با وضع موجود در اراضي تحت كشت گندم در شرايط شور بـود.  هاي تحقيقاتي به مزرعه و تطبيق و واسنجي آنتحقيق انتقال يافته از اجراي اين

 5هاي فني متعددي از جمله چگونگي آماده سازي زمين، روش آبياري و رقم مناسب در اراضي كشاورز و در سطحي معادل لذا در اين تحقيق توصيه

  شـدند نتـايج   دسـي زيمـنس بـر متـر آبيـاري مـي       13 آب بـا شـوري  ها در دو سال متوالي در مزارع گندم كه با  . با اجراي اين توصيهشدهكتار اجرا 

كيلـوگرم در هكتـار و ميـزان افـزايش      4890نتايج سال اول اجراي اين تحقيق نشان داد كه ميزان عملكرد دانه گندم در مزرعه آزمايشي  :عبارتند از

گيري شد كـه در مقايسـه بـا    متر مكعب در هكتار اندازه  4400درصد بود. ميزان آب مصرفي در مزرعه آزمايشي معادل  10بت به شاهد عملكرد نس

 كيلـوگرم بـر متـر    73/0وري آب از دهد. بر اين اساس بهـره درصد را نشان مي 28متر مكعب در هكتار براي مزرعه شاهد كاهش قابل توجه  6130

كيلوگرم  4870ميزان عملكرد مزرعه آزمايشي  در سال دوم كيلوگرم بر متر مكعب در مزرعه آزمايشي افزايش يافت. 1/1ه شاهد به مكعب براي مزرع

متر مكعب در هكتار و نسبت بـه ميـزان    5380درصد افزايش نشان داد. حجم آب مصرفي در مزرعه آزمايشي  27در هكتار و نسبت به مزرعه شاهد 

در مزرعـه شـاهد  بـه     6/0وري آب در سـال دوم از  درصد را نشان داد. بر اين اساس بهره 10متر مكعب در هكتار براي مزرعه شاهد كاهش  5940

وري هاي ارائه شده در اين تحقيق بر افزايش بهـره قابل توجه توصيه تأثيربا توجه به  كيلوگرم بر متر مكعب در مزرعه آزمايشي افزايش يافت. 91/0

ارتقـاء  وري مصرف آب در بخش كشاورزي شاخص بهرهاست در طول برنامه پنجم توسعه كشور  شدهعنايت به اينكه مقرر  ب در شرايط مزرعه و باآ

، بكارگيري نتايج اين تحقيق در سطح وسيع در اراضـي  برسد) در سال آخر برنامه درصد 40به حداقل چهل (كشاورزي راندمان آبياري بخش يافته و 

  .شودمياب تحت كشت گندم توصيه فاري
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 123مقدمه
يكي از مهمترين پيش نيازهاي توسـعه بخـش كشـاورزي وجـود     

هاي تحقيقـاتي و ترويجـي اسـت. هرگونـه     ارتباط مناسب بين بخش

مسـتلزم وجـود   بهبود در كيفيت و افزايش توليد محصوالت كشاورزي 

 هاي تحقيقاتي و انتقال آنها به سطح مزارع است. يافته
ر براي توليـد  كلي دانش موجود در زمينه استفاده از آب شوه طورب
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معرفي نمود كه  وريافنمي توان با چهار نوع  محصوالت كشاورزي را

؛ ) فيزيكـي 1قرار گيرد:  تحقيقهاي فني در اين تواند مبناي توصيهمي

  .(Mashali, 1999)) شيميايي 4) بيولوژيكي و 3 يكي؛) هيدرول2

  شـود كـه   فيزيكي بـه آن دسـته از عمليـاتي اطـالق مـي      وريافن

در  پذيري خاك سطحي و منطقه توسعه ريشه را بهبـود بخشـد و  نفوذ

نتيجه بتوان شوري خاك را كنترل نمود. عملياتي نظيـر عمـق شـخم    

زمين به منظـور   مناسب، خرد كردن كلوخه ها توسط ديسك، تسطيح

هـاي آبيـاري سـطحي، روش    اطمينان از توزيع يكنواخت آب در روش

كاشت و استفاده از مواد آلي براي افزايش كلوئيـدهاي خـاك و حفـظ    

  رطوبت و ساختمان خاك مواردي هسـتند كـه بـا رعايـت آنهـا گيـاه       

  تواند شرايط شور را تحمل كند. مي

باشـد كـه   ادي امالح مـي كه آب آبياري حاوي مقادير زياز آنجائي

 مديريت آب در كشاورزي  نشريه
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زدايـي خـاك   تواند باعث ايجاد شوري خاك شود و از طرفي شوريمي

لذا مصرف مناسب و توزيـع يكنواخـت   تنها با آب آبياري ممكن است 

وري هيدروليكي به آن دسـته  ابنابراين فن. ن بسيار حائز اهميت استأ

شـود كـه در مصـرف صـحيح و يكنواخـت آب و      عملياتي گفتـه مـي  

در جلوگيري از اثرات سوء آن نقـش دارد. ايـن امـور شـامل      همچنين

   هاي آبياري، ميزان و نحوه آبشويي، زهكشي و غيره مي باشد.روش

بيولوژيكي به معرفـي ارقـام متحمـل بـه شـوري، تعيـين       وري افن

حساسيت به شوري در مراحل مختلف رشد، انتخاب گياه متحمل براي 

تاريخ كاشـت و تـراكم مناسـب    شرايط شور و سديمي، تناوب مناسب، 

  پردازد. بوته مي

هـاي  ميايي با توجه به عوامل بوجود آورنـده خـاك  يشوري افندر 

ــأثر ــي   مت ــاري، ويژگ ــت آب آبي ــر كيفي ــك نظي ــي و  از نم ــاي ذات   ه

هاي اعمالي به ارزيابي كيفيت منابع آب و پيش بيني صدمات مديريت

فاده از مـواد  هاي خـاك، چگـونگي اسـت   ناشي از مصرف آن بر ويژگي

اصالح كننده جهت حذف نمكهاي اضافي و كاربرد انواع كودهاي آلي 

  پردازد. ميايي مييو ش

نظر به اينكه تحقيقات بسياري در خصوص چگـونگي اسـتفاده از   

آب شور براي توليد محصوالت كشاورزي در نقاط مختلف دنيا انجـام  

هـا  تورالعملصورت نشريات فني و دسـ ه گرفته و نتايج اين تحقيقات ب

ترين اقدامات براي افزايش توليـد گنـدم   باشد لذا از ضروريموجود مي

هـاي تحقيقـاتي و تجربيـات    در شرايط شور بكارگيري و انتقال يافتـه 

  باشد.موجود مي

از 1985در سـال   (Ayers & Wescot, 1985)آيـرز و وسـكات   

مـامور بـه تهيـه     متحد (فـائو)  طرف سازمان خواربار و كشاورزي ملل

كـه در آن   شـدند  "كيفيت آب براي كشـاورزي "نشريه فني با عنوان 

كنترل شوري ارائه شده است. براي  برايهاي مديريتي مختلفي روش

مثال شستشوي نمك در منطقه توسعه ريشه قبل از اينكه آنقدر تجمع 

منفي داشـته باشـد، يـا حفـظ مقـادير كـافي        تأثيريابد كه بر عملكرد 

كارهـاي مهـم بـراي كـاهش اثـر      در تمام فصل رشد گياه راه رطوبت

توانـد در درازمـدت يـا     طور كلي كنترل شوري ميه شوري مي باشد. ب

كوتاه مدت صـورت پـذيرد. زهكشـي مناسـب، آبشـويي و اسـتفاده از       

گياهان متحمل به شوري از راهكارهاي دراز مدت براي استفاده از آب 

  و خاك شور مي باشد.

ت زراعي ممكن است بتوانند در مقابله با تجمع نمـك  ساير عمليا

ثر باشـد. بسـياري از ايـن    ؤدر منطقه توسعه ريشه در كوتـاه مـدت مـ   

مديريت هاي زراعي شامل افزايش نوبت هاي آبياري، تسطيح اراضي، 

زمان كوددهي و روش هاي كاشت مي تواند به مديريت آسانتر شوري 

از كيفيت آب آبيـاري نباشـد،    منجر گردند. اگر شوري زياد خاك ناشي

رسد. در اين صورت ايجاد زهكشي و اصالح خاك ضروري به نظر مي

پس از اينكه خاك اصالح گرديد، الگوهاي كشت بسته به كيفيـت آب  

  آبياري مشخص خواهند شد. 

تواند به كـاهش شـوري در   طور خالصه عمليات زراعي كه ميه ب

اضي، زمان آبياري، الگـوي  منطقه توسعه ريشه گردد شامل، تسطيح ار

باشد. آنچه مسلم است هاي آبياري ميدهي و تغيير روش كاشت، كود

بهبود وضعيت كنوني اراضي مواجه با مشكل شوري، به عواملي مانند، 

 بـراي هاي زير سـطحي، اسـتفاده از زيرشـكن    تسطيح، بهبود زهكش

هيل تسـ  بـراي هاي غير قابل نفوذ و آبشويي قبل از كاشت حذف اليه

جوانه زدن و سبز شدن گياه بستگي دارد. ضمناً توجـه بـه ايـن نكتـه     

كـه آب بـا كيفيـت    ضروري است كه در برخي حاالت به ويژه زمـاني 

توان در مراحل حساس از آب شيرين باشد، ميمناسب در دسترس مي

كه شوري آب آبياري را با مخلوط كـردن بـا آب   استفاده نمود و يا اين

  . شيرين تقليل داد

يك گروه كارشناسي براي جواب به اين سوال  1989در سال  فائو

توان از آب شور براي توليد محصـوالت كشـاورزي اسـتفاده    كه آيا مي

نمود بدون اينكه اثرات سوء زيست محيطي داشته و از نظر اقتصـادي  

هـاي ايـن گـروه    پذير باشد، را تشكيل داد. نتيجه بررسيو فني توجيه

در يـك   (Rhoades et al., 1992)و همكـاران  كـاري توسـط رودز   

هاي مـديريتي بـراي اسـتفاده    چاپ رسيده است. روشه ب نشريه فني

  صحيح از آب شور ارائه شده توسط اين گروه به شرح ذيل مي باشد:

انتخاب ارقام مناسب كه در شرايط شـور پتانسـيل عملكـرد     -

توان شوري كه نميمناسب و اقتصادي داشته باشند. درجايي

آبشويي در محدوده قابل قبولي نگهداشت، بايد ارقـامي   بارا 

را انتخاب نمود كه در شرايط شور عملكرد رضـايت بخشـي   

  توليد نمايند. 

هاي مختلف كاشت كـه بـه حـداقل تجمـع     استفاده از روش -

 نمك در منطقه استقرار بذر بيانجامد.

عه آبشويي مناسب و نگهداري رطوبت خاك در منطقه توسـ  -

 ؛ريشه با انجام تواتر آبياري بيشتر

 ؛آماده كردن مناسب زمين -

م هـايي ماننـد شـخ   افزايش نفوذپذيري خاك با اعمال روش -

هاي مناسب خـاك، كـاربرد   مناسب، استفاده از اصالح كننده

  .مواد آلي و كود سبز

دانشگاه ديـويس كاليفرنيـا كتـاب راهنمـايي بـراي مهندسـين و       

ه شـوري بـه چـاپ رسـانده كـه بـه كليـه        مروجين كشاورزي در زمين

عنوان راهنمايي ه تواند بموضوعات شوري با نگاه عملي پرداخته و مي

 & Hanson)كه به زبان ساده نوشته شده قابل استفاده عموم باشـد  
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Graton, 1999) شلوت .(Shalvet, 1994)   به تفضيل اثرات شـوري

مق آبشـويي و اثـرات   در شرايط شور، نياز آبي و ع بر گياه، تغذيه گياه

نيـز   (Oster, 1994) شوري بر خصوصيات خاك پرداخته است. اوستر

به بحث در بـاره تحقيقـات    "آبياري با آب شور"اي با عنوان در مقاله

پردازد هاي كامپيوتري ارائه شده ميانجام شده در زمينه شوري و مدل

شـور و   اي از تجارب كشاورزان كه در اثـر آبيـاري بـا آبهـاي    و نمونه

ورزي و غيـره روبـرو   پذيري، خـاك مشكل نفوذ سديمي اراضي آنها با

هايي براي رفع اين مشـكالت  حلكند و در نهايت راهشده، را ارائه مي

  نمايد.پيشنهاد مي

  مـرتبط بـا شـوري     هاياي در زمينهدر ايران نيز مطالعات گسترده

گياه در شرايط ويژه در زمينه معرفي ارقام متحمل به شوري، تغذيه ه ب

توانـد  كه مـي  صورت گرفته استهاي شور و غيره شور، آبشويي خاك

(چراغـي،   هاي شور مورد استفاده قرار گيـرد در مديريت استفاده از آب

1393(.    

گردد كه حجم زيادي  با عنايت به مطالب فوق الذكر مشخص مي

ي در هاي تحقيقات كاربردي در ارتباط بـا كشـاورز   از اطالعات و يافته

باشد كه در صورت بكارگيري و تطبيق آنها با  شرايط شور در دست مي

تواند نقش مـؤثر در افـزايش    وضع موجود كشاورزي كشور مطمئناً مي

آب داشته باشد. هدف از اجراي اين طرح انتقال اين  وريبهرهتوليد و 

ها و تطبيق و واسنجي آنها با وضع موجود كشـاورزي در منـاطق   يافته

   باشد. در شرايط زارع ميشور و 

  

   هاروش و مواد

دانش  تاسعي بر اين است  تحقيقهمانگونه كه اشاره شد در اين 

در اراضي كشاورزان عمال اجرا و را موجود در زمينه زراعت با آب شور 

اي مناسب براي اجراي طرح در ارزيابي نمود. بدين منظور ابتدا مزرعه

دت دو سـال در  اين تحقيق بمـ منطقه ارسنجان فارس انتخاب گرديد. 

در سـال  انجـام شـد.    1383-1384و  1382-1383سال هاي زراعي 

اجـراي   مكـان مناسب كه ابا ابعاد هكتار  10اول مزرعه اي به وسعت 

ز ا هكتـار  پـنج  شـد.  ظر گرفتهدر نآبياري را مي داد  اصولييك روش 

 ديگـر بـه  هكتـار   5و  د)(شاه كشت گندم در شرايط زارعتحت  زمين

ـ دبي آب چاه د. ه شداداختصاص  آزمايشي طرح روش گونيـا و فلـوم   ب

WSC  ليتر در  25شد. ميزان دبي آب چاه چند نوبت اندازه گيري  در

گيـري شـده و   ثانيه مشخص گرديد. كيفيـت آب آبيـاري نيـز انـدازه     

دسـي زيمـنس بـر متـر مشـخص       3/13هدايت الكتريكي آن برابر با 

  گرديد. 

در اين مزرعه شامل  آبوري ايش بهره زفني براي افهاي توصيه

، روش ، ميـزان بـذر، زمـان كاشـت    ر مناسـب ذروش آبياري، انتخاب ب

ـ   شـاهد  در مزرعـه د. بو زان كودميو  كاشت صـورت  ه روش آبيـاري ب

اي) با ابعاد هر كـرت  اصطالح محلي روش قاليچههاي كوچك (بكرت

). آبياري 1بود (شكل  شدهمتر ايجاد  10در  10طور متوسط برابر با ه ب

گرفت كه پس از پر شدن هر كرت آب به كرت دين صورت انجام ميب

ـ   بعدي انتقال مي طـور  ه يافت. در هر نوبت آبياري چهار رديـف نـوار ب

مـدت زمـان   دن طـوالني شـ  شدند. اين امر باعث همزمان آبياري مي

منظور اصـالح روش  ه . بگرديدآبياري در مزرعه و مصرف آب زياد مي

متر)  400آبياري در مزرعه آزمايشي ابتدا شيب زمين در جهت طولي (

شيب  .شدبرداري مشخص متر) با انجام عمليلت نقشه 125و عرضي (

درصـد   /.16حـدود   طولي زمين غيـر يكنواخـت و مقـدار متوسـط آن    

 85/0ميزان ه طور يكنواخت به ب ًشرقي و شيب عرضي تقريبا –غربي

 با توجه به شـوري بـاالي آب  گيري شد. جنوبي اندازه -درصد شمالي 

اي (فارو)، و امكان تجمع نمك بروي پشته ها در روش جويچه آبياري

هاي طويل (يا نوار) در نظـر گرفتـه شـد    صورت كرته روش آبياري ب

   بـــراي طراحـــي روش آبيـــاري نـــواري ترجيحـــاً     ).2كل (شـــ

ــد  ــراز مــدلباي  ،SIRMOD (Walker, 1977) هــاي طراحــي نظي

WinSRFR (Bautista et al., 2009)  و غيره استفاده نمود. استفاده

ها نيازمند تعيين پارامترهـاي معادلـه نفـوذ آب در خـاك و     از اين مدل

بـراي  باشـد. نظـر بـه اينكـه     همچنين ضريب زبري سطح خاك مـي 

باشـد، در  مي گسترده مورد نيازها انجام تحقيقات دستيابي به اين داده

ـ  اين تحقيق از دستورالعمل صـورت جـداول ارائـه    ه هاي تجربي كـه ب

طراحي ابعاد نوار بستگي به بافت ). 1389عليزاده، ( شداستفاده  اندشده

غير با توجه به خاك، ميزان دبي، شيب زمين و عمق آب آبياري دارد. 

يكنواختي شيب زمين در جهت طولي جهت آبياري در امتـداد عـرض   

بـر اسـاس   متر انتخاب شـد.   125زمين انتخاب گرديد و لذا طول نوار 

يب ارهـاي شـ  روش نوه براي طراحي آبياري بيشنهادي استاندارهاي پ

درصـد)   85/0شـيب زمـين (   دار و با توجه به بافت خاك (لوم رسي) و

  متر و دبي در واحـد عـرض نـوار بـين     6-12تواند بين مي عرض نوار

براي تطبيق ابـن اسـتاندارها   . )1389عليزاده، ( ليتر در ثانيه باشد 2-1

 ليتر در ثانيه 2دبي و انتخاب گرديد  متر 12 نوارعرض ود با وضع موج

عرض نوار در عمل مورد آزمايش قرار گرفت. در ايـن حالـت   واحد در 

ليتر در ثانيه) به نوار وارد شود. مشاهدات نشـان   25( چاهكل دبي  بايد

ــن   ــه ايـ ــي داد كـ ــي مـ ــوده و   دبـ ــايش نمـ ــاد فرسـ ــد ايجـ   توانـ
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  باشـد. لـذا   با توجه به سرعت پيشروي زيـاد عمـق نفـوذ آب كـم مـي     

و با توجه به دبـي   شدليتر در ثانيه در واحد عرض نوار انتخاب  1دبي 

   جاه دو نوار بطور همزمان آبياري شدند.

 رقم كوير انتخـاب گرديـد.   قم گندم مناسب با توجه منطقه طرحر

دهـد.  خوبي نسبت شوري و خشكي از خود نشان مـي  تحملاين رقم 

بـه اينكـه تـنش     باشـد. بـا توجـه   ولي در برابر سرمازدگي حساس مي

گـردد ميـزان بـذر    صـد جوانـه زنـي بـذر مـي     شوري باعث كاهش در

همچنـين  گرفته شده است.  گرم در هكتار در نظركيلو 250پيشنهادي 

بكارگيري بذور با قدرت جوانه زني مناسب و درجه خلوص باال از  براي

  .شدبذور اصالح شده مادري استفاده 

  

  

  
بياري در مزرعه شاهدروش آ - 1شكل   

  

  

 
  زمايشيآ بياري در مزرعهآروش  - 2شكل 

  

    



  5 ... هاي تحقيقاتي با وضع موجود در اراضيتطبيق يافته

  

با توجه به حساس بودن گندم به شوري در مرحله سبز شدن و بـا  

ـ توجه به در اختيار نداشتن آب با كفيت مناسب سعي  د تـا زمـان   گردي

تر باشد. زمان انجام خـاك آب  هاي پاييزه نزديكخاك آب به بارندگي

ماه در سال هشتم آذر ماه و در مزرعه آزمايشيآبان 30شاهد  در مزرعه

اول و در سـال دوم اول آذرمــاه در مزرعــه شــاهد و پــنجم آذرمــاه در  

  انجام گرفت. آزمايشيمزرعه 

كاشت بذر در مزرعه شاهد با دستگاه سانتيريفيوژ انجام شد. ايـن  

بـوده و  نكه عمق كاشـت بـذر در مزرعـه يكنواخـت      شدعمل موجب 

تعدادي از بذور در عمق زياد قرار گيرند كه باعث عـدم پوشـش سـبز    

در مزرعه آزمايشي  مشكلبراي رفع اين گردد. مييكنواخت در مزرعه 

  خطي كار (تاكا) استفاده گرديد. ت بذر از دستگاه براي كاش

ميزان كود مصرفي براساس آزمون خـاك و متناسـب بـا شـرايط     

طبـق نتـايج   NPK ميـران توصـيه كودهـاي     متعارف مصرف گرديد.

آزمايش انجام گرفته روي نمونه خاك برداشت شده به ترتيب برابر بـا  

بـا   ميزان كود پتاس برابـر كيلو فسفات آمونيوم و  100 كيلو اوره، 150

  صفر در نظر گرفته شد. 

دست آمده از اجراي ايـن تحقيـق در سـال    ه با توجه به تجارب ب

اول و با توجه به استقبال كشاورزان منطقه از نتايج اجـراي طـرح، در   

سال دوم نيز اين تحقيق در روستاي خبريز از منطقه ارسنجان در كنار 

هكتاردر  جپنهكتار ( 10و در سطح  محل مزرعه سال اول اجراي طرح

دبـي آب چـاه   انجام شد.  آزمايشي) طرحديگر هكتار  5و  شرايط زارع

دسـي زيمـنس بـر متـر بـود. روش       13ليتر بر ثانيه و شـوري آن   25

هـاي  صـورت كـرت  ه بمطابق عرف منطقه، نيز اين مزرعه  در آبياري

بـود.   شـده متر عرض ايجاد  12متر طول و  20 ه ابعاد حدودب چككو

 صـد در 85/0ي و شـيب عرضـ  شرقي  –غربيدرصد  /.17ولي شيب ط

ـ    بود.  جنوبي -شمالي  صـورت نـواري   ه در مزرعـه آمايشـي آبيـاري ب

متر و طول آنها با توجه به ابعاد زمين  10ها صورت گرفته، عرض نوار

ـ  متر در نظر گرفته شد. 100 طـور متوسـط   ه دبي ورودي در هر نوار ب

ميزان كودهـاي   شدند.ثانيه و دو نوار همزمان آبياري مي درليتر  5/12

NPK     به ترتيب طبق نتايج آزمايش انجام گرفتـه روي نمونـه خـاك

 150برداشت شده  توسط مركز خدمات جهاد كشاورزي خبريـز برابـر   

كيلوگرم فسفات آمونيم و ميزان كود پتاس برابر با  110كيلوگرم اوره، 

  نظر گرفته شد. صفر در

  
 يج و بحثنتا

نشـان   (Mass & Hoffman, 1977)ارقام جدول مس و هافمن 

دسي زيمنس بر متـر   4دهدكه عملكرد گندم وقتي با آب تا شوري  مي

شود معادل عملكـرد پتانسـيل اسـت و كـاهش عملكـردي       آبياري مي

باشد. بـا افـزايش شـوري آب     ناشي از كاربرد اين آب مورد انتظار نمي

دسي زيمنس بـر   13كه شوري آب به زمانييابد و  عملكرد كاهش مي

بـا   نمود رشد گندم متوقف و عملكرد صفر خواهد شد. افزايش پيدامتر 

 3/13اين توصيف و با توجه به كيفيـت آب آبيـاري در ابـن مطالعـه (    

الزم به ذكر  صفر باشد. عمالً بايد عملكرد گندم) دسي زيمنس بر متر

 ,Mass & Hoffman)مـس و هـافمن   مطالعـات اسـت كـه اسـاس    

وري گياهان بر پايه شـوري عصـاره   ارزيابي تحمل به شبراي  (1977

است. ليكن براي تبديل آن به  بوده باع خاك در منطقه توسعه ريشهاش

 ,Ayers & Wescot)شوري آب آبياري از رابطه ارائه شده توسط فائو

كه در صورت آبياري با يـك كيفيـت آب مشـخص در طـول      (1985

برابـر   5/1فصل رشد متوسط شوري خـاك در منطقـه توسـعه ريشـه     

ايـن موضـوع بـراي    اسـت.   شدهآب آبياري خواهد بود استفاده  شوري

 شرايطي صادق است كه آب آبياري تنها منبع تامين كننـده آب باشـد.  

بيـاري ارزيـابي صـحيحي    ارزيابي عملكرد تنها با توجه به شوري آب آ

براي پيش  ار پارامترهاي اصلي يآب به عنوان يك شورينخواهد بود. 

بسـتگي بـه    آن تـأثير بيني كاهش عملكرد سودمند است. امـا درجـه   

(زهكشـي   هاي خـاك نظير ويژگي ديگر شرايطميزان آب كاربردي و 

منطقـه   ويژه ميـزان و توزيـع بارنـدگي در   ه ب و شرايط اقليمي طبيعي)

شوري عصاره اشباع خـاك در   متوسط. )1389 ،(چراغي و رسولي رددا

در مزرعـه آزمايشـي و شـاهد    در طول فصل رشد  توسعه ريشه منطقه

كه با توجه به شـوري  ) 3 شكل(باشد دسي زيمنس بر متر مي 8حدود 

هـاي  ريـزش  تـأثير دسي زيمنس بر متـر) نشـان از    3/13آب آبياري (

دهد كه عملكرد گندم  تحقيق نشان مي ايننتايج جوي در منطقه دارد. 

در بـر متـر   زيمـنس   دسي 3/13با هدايت الكتريكي آب  آبياري شده با

و  1(جداول  حد قابل قبولي استشرايط زارع و در مزرعه آزمايشي در 

كيلو  4900عملكرد گندم در مزرعه آزمايشي در هر دو سال حدود  ).2

ـ  3500گرم در هكتار و در مزرعـه شـاهد بـين     كيلـوگرم در   4500ا ت

داليـل اصـلي در دسـتيابي بـه چنـين عملكردهـايي       باشـد.  هكتار مي

هاي جوي كافي كه سبب آبشويي امالح پتانسيل باالي ارقام و ريزش

  باشــد. كــاهش شــوري ناشــي از  مــي اســتانباشــته شــده در خــاك 

گنـدم در مراحـل بعـدي رشـد،      شـود  هاي زمستانه سبب مـي بارندگي

شوري آب آبياري نشان دهـد. دوره سـبز شـدن    حساسيت كمتري به 

شود. غلظـت   ترين دوره رشد گياه به شوري محسوب مي گندم حساس

زياد امالح در ابتداي فصل رشد از طريق كاهش تراكم و درصـد سـبز   

كـه بتـوان   صورتيگردد. در هش قابل توجه عملكرد ميمزارع سبب كا

كه كه پـس از  صورتيقبل از كاشت گندم اقدام به آبياري نمود و يا در

ها آغاز گردد دستيابي به عملكردهـاي  بذر پاشي يا قبل از آن بارندگي
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    به سهولت امكان پذير مي باشد.باال

نتايج حاصل از اجراي طرح در مزرعه آزمايشي و شـاهد   1جدول 

طور متوسط زمان ه بدر مزرعه آزمايشي دهد. مي را نشان در سال اول

سـاعت و عمـق هـر     3 ليتر در ثانيه 12ورودي آبياري هر نوار با دبي 

نوبـت   5متر بوده است. تعداد كل آبيـاري  سانتي 9نوبت آبياري حدود 

طور متوسط حجم آب مصرفي برابـر بـا   ه بود كه در هر نوبت آبياري ب

. حجـم آب مصـرفي در هـر    شـد متر مكعب در هر هكتار اعمال  890

آب  وريبهـره  . اسـت  شـده متر مكعـب محاسـبه    4430 هكتار حدود

باشـد.  كيلوگرم بر هر متر مكعب مـي  1/1مزرعه آزمايشي در مصرفي 

 بايـد وري واقعي آب مصرفي كه براي محاسبه بهرهالزم به ذكر است 

طعيـت در  ميزان بارندگي را نيز در نظر گرفت. ليكن بدليل عدم ق تأثير

ياري آبدر اينجا بر اساس ميزان آب  آب وريبهره ،ميزان بارندگي موثر

  ه است.شدتعريف  كاربردي

طور متوسط زمان آبياري هـر هكتـار بـا دبـي     ه بدر مزرعه شاهد 

 12ساعت و عمق هر نوبت آبياري حـدود   14ليتر در ثانيه  25ورودي 

با توجـه بـه اظهـارات زارع و محاسـبات انجـام       .متر بوده استسانتي

متر مكعب در هـر هكتـار آب    6130گرفته ميزان آب آبياري در حدود 

متر مكعـب در   1230مصرف شده و بطور متوسط در هر نوبت آبياري 

 73/0در مزرعـه شـاهد   وري آب بهـره اسـت.   شدههكتار آب مصرف 

ميزان افـزايش  . كيلوگرم گندم بر هر متر مكعب آب مصرفي مي باشد

اخـتالف  درصد و با كسر  6/9نسبت به شاهد  مزرعه آزمايشيعملكرد 

در وري آب بهـره . همچنـين  مـي باشـد  درصـد   7/15بذر مصرفي در 

 درصـد افـزايش نشـان    7/51نسبت به مزرعه شـاهد  آزمايشي مزرعه 

 دهد.مي

بـه روش   مزرعه آزمايشـي كاهش آب مصرفي در  داليل عمده از

گــردد. در روش آبيـاري نـواري آب ضـمن حركــت و    مـي  آبيـاري بـر  

نمايد. ولـي در آبيـاري   ج در خاك نفوذ مييتدره پيشروي روي خاك ب

آب ابتدا وارد يك كرت شده و پس از پر شـدن  روش موجود ه بكرتي 

متر عمـق آب درون كـرت هـم    كرت كه ممكن است تا بيست سانتي

ك نفوذ نمايد. دليـل  تدريج درون خاه شود تا آب ببرسد اجازه داده مي

همين موضـوع   آزمايشيافزايش زمان آبياري در تيمار شاهد نسبت به 

  كه براي داشـتن   شدبردار عنوان باشد. در مصاحبه حضوري با بهرهمي

  

آب در مزرعه انباشته شود. اين بـاور كـه در بـين     بايدمحصول بيشتر 

  بيـاري و  باشد باعـث پـايين آمـدن رانـدمان آ    اكثر كشاورزان رايج مي

در شـرايطي   هاي كوچكبا كرت. روش آبياري گرددآب مي وريبهره

اجراي روش هاي ديگر آبياري را ندهد مناسـب   مكانا زمينكه شيب 

ن آمـدن  اجـراي ايـن روش باعـث پـايي     در غير ايـن صـورت  باشد مي

  گردد. راندمان آبياري مي

شـي  در طرح آزماي آمده است. 2تحقيق در جدول  سال دوم نتايج

ليتـر در   5/12طور متوسط زمان آبياري هر كـرت بـا دبـي ورودي    ه ب

 متر بـوده سانتي 9نوبت آبياري حدود ساعت و عمق هر  2حدود ثانيه 

حجم آب مصرفي در  انجام شد ونوبت  6 در اين سال در . آبيارياست

متر مكعب محاسبه گرديـد. ميـزان عملكـرد مزرعـه      5380هر هكتار 

بـر ايـن اسـاس    . گيـري شـد  اندازهكيلوگرم در هكتار  4870آزمايشي 

كيلـوگرم در هـر متـر مكعـب آب      91/0آب در طرح مذكور  وريبهره

  د.ه گرديبمحاسمصرفي 

طور متوسط زمان آبياري هـر هكتـار بـا دبـي     ه ب در مزرعه شاهد

 10و عمق هر نوبت آبياري حـدود   ساعت 11ثانيه ليتر در  25ورودي 

با توجه به اظهارات . نوبت بود 6تعداد كل آبياري  .متر بوده استسانتي

متـر   5940زارع و محاسبات انجام گرفته ميزان آب آبيـاري در حـدود   

در هـر نوبـت   طور متوسـط  ه مكعب در هر هكتار آب مصرف شده و ب

ميـزان   .اسـت  شـده متـر مكعـب در هكتـار آب مصـرف      990آبياري 

هكتـار   بـر گرم يلـو ك 3540برابر  انجام شده گيريهعملكرد طبق انداز

كيلوگرم بر هر متر  60/0آب در مزرعه شاهد  وريبهرهلذا  بوده است.

 مزرعـه آزمايشـي  ميزان افزايش عملكرد باشد. مكعب آب مصرفي مي

 8/51درصد و با كسر بذر مصـرفي   7/37در سال دوم نسبت به شاهد 

ه نسبت به مزرع آزمايشيدر مزرعه آب  وريبهرهدرصد بود. همچنين 

 درصد افزايش نشان داد.  9/51شاهد 

تواند نتيجه افزايش كـارآيي توزيـع آب،   آب مي وريبهرهافزايش 

همچنـين  د بيشتر رقم مورد استفاده باشد. زمان كاربرد آب و يا عملكر

هـايي ماننـد بهبـود    توان به وسيله روشآب را مي وريبهرهعملكرد و 

و تهيه بستر بذر، بهبـود  عمليات مديريتي خاك و آب ازجمله كوددهي 

هاي به تنش متحملمديريت گياه زراعي و استفاده از ارقام پرعملكرد 

  و سازگار با منطقه افزايش داد. محيطي
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   پروفيل شوري عصاره اشباع خاك در مزرعه آزمايشي و شاهد - 3شكل 

  

  

  اولطرح در مزرعه آزمايشي و شاهد در سال اجراي نتايج حاصل از   -1 جدول

 مزرعه شاهد  مزرعه آزمايشي  فاكتور

 6130  4430 هكتار) در(مترمكعب  حجم آب مصرفي

 4460  4890  هكتار) درگرم عملكرد دانه (كيلو

 73/0  1/1  گرم بر متر مكعب)ب (كيلوآبهره وري 

  5  5  تعداد نوبت آبياري

  12  9  عمق آبياري

  كرتي  نوار  روش آبياري

  فالت  كوير  نوع بذر 

  450  250  گرم در هكتار)ميزان بذر (كيلو

  

  

  

  

ق 
عم

)
تر

ي م
انت

س
(

ECe (dS/m)

مزرعه آزمايشي

مزرعه شاهد
ECiw= 10.3 dS/m
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  دومطرح در مزرعه آزمايشي و شاهد در سال اجراي نتايج حاصل از   -2 جدول

 مزرعه شاهد  مزرعه آزمايشي  فاكتور

 5937  5381 حجم آب مصرفي(مترمكعب در هكتار)

 3539  4873  عملكرد دانه (كيلو گرم در هكتار)

 60/0  91/0  ب (كيلو گرم بر متر مكعب)آبهره وري 

 6 6  تعداد نوبت آبياري

  10  9  عمق آبياري

  كرتي  نوار  روش آبياري

  فالت  كوير  نوع بذر 

  500  265  ميزان بذر (كيلو گرم در هكتار)

  

  

 فصـل در  ايـن تحقيـق،  طـي دو سـال اجـراي    الزم به ذكر است 

زمستان حدود يك و نيم ماه هيچ باراني نازل نگرديد و هوا هم نسبت 

تـا گيـاه بـر     شـد اين امر باعث  .شده بود تربه ميانگين بلند مدت گرم

خالف عرف منطقه در زمستان رشـد رويشـي داشـته باشـد و قبـل از      

در نتيجه طول دوره رشد گندم حداقل ده  .فروردين ماه به خوشه برود

ز ميانگين شد و آب مصرفي بمقدار يـك نوبـت آبيـاري    روز كوتاهتر ا

كمتر گرديد. از طرف ديگر سرما و يخبندان در فروردين باعـث ايجـاد   

كه رقـم كـوير بـه سـرما زدگـي      از آنجايي .سرمازدگي در گندم گرديد

حساس مي باشد. حادث شدن اين پديده خسارت زيادي بـه محصـول   

ارت كمتـر رقـم فـالت در    وارد نمود. مشاهدات مزرعه اي گوياي خس

 مواجه با سرما بهاره بود.

كه گفته شد نخستين گزينه مديريتي براي كنترل شوري، همانطور

زهكشي مناسب، آبشويي كافي در محدوده تحمل بـه شـوري گيـاه و    

باشـد، كـه نيـاز بـه آبشـويي      به شوري مي متحملاستفاده از گياهان 

نيـاز كنتـرل   واقع پـيش  كمتري داشته باشند. اين عمليات مديريتي در

 ,Ayers & Wescot) باشـد درازمدت شوري در اراضي كشاورزي مي

توانـد  . با اينحال عمليات زراعي ديگري نيز وجود دارد كه مـي (1985

ثري در شرايط شور از نظر ميـزان جوانـه زنـي بـذر، اسـتقرار      ؤنقش م

مناسب بوته و افزايش عملكرد محصول زراعي داشـته باشـد. چراكـه    

ي از داليل اصلي كاهش عملكرد در شرايط شـور اسـتقرار ناكـافي    يك

باشد. اين عمليات زراعي كوتاه مدت بـه ويـژه   بوته در واحد سطح مي

  باشـد، و  يابد بسـيار مهـم مـي   كه شوري آب آبياري افزايش ميزماني

اين عمليات شامل تسطيح اراضي  سال تداوم داشته باشد. تواند هرمي

ممانعـت از سـله    بـراي جهت بهبود توزيع آب، زمان مناسـب آبيـاري   

بستن خاك و عدم ايجاد تنش خشكي، موقعيت قـرار گـرفتن بـذر در    

خاك و حساسيت نسبت به انتخاب كـود شـيميايي مناسـب، ميـزان و     

  . مكان قرار گرفتن آن مي باشد

دهـد كـه بـا    مطالعات به عمل آمده در اكثر نقاط دنيا نشـان مـي  

هاي مديريتي مناسـب ماننـد انتخـاب رقـم مناسـب،      رگيري روشبكا

هاي خـاك، شـخم مناسـب، عمليـات زراعـي      استفاده از اصالح كننده

سازي بستر بذر، تسطيح اراضي، كـوددهي، تـامين   صحيح جهت آماده

هـاي بـا   تـوان آب حداقل نياز آبشويي و استفاده از كودهاي آلـي مـي  

يامـدهاي خطرنـاك بلنـد مـدت     شوري متوسط را بدون در برداشتن پ

براي محصوالت زراعي و خاك به منظور آبياري مـورد اسـتفاده قـرار    

  داد. 

  

 يريگ جهينت
دسـت آمـده حاصـل از دو سـال اجـراي ايـن       ه باتوجه به نتايج ب

تـوان بـا بكـارگيري نتـايج تحقيقـاتي و       رسـد مـي   نظر ميه ب تحقيق

را در اراضـي شـور    واسنجي آنها با وضع موجود، نه تنها عملكرد گندم

آب را نيـز   وريبهـره افزايش داد، بلكه با كاهش حجـم آب مصـرفي   

  افزايش داد.

هاي زمسـتانه نقـش   يهمانگونه كه در باال بدان اشاره شد بارندگ

در هـاي شـور   ثري در كاهش شوري خاك ناشـي از اسـتفاده از آب  ؤم

و از داليل عمده در دستيابي به عملكردهاي قابـل   داشته استمنطقه 

از يك طـرف و افـت    هاي اخيربا توجه به خشكسالي قبول بوده است.
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هـا  هاي زيرزميني از طرف ديگر كه باعث كاهش آبدهي چاهسطح آب

توليد محصوالت كشاورزي در شرايط شور با چالش جدي روبرو  شده،

  دارد ايــن اســت كــه  اســت. آنچــه در حــال حاضـر ضــرورت  گرديـده 

هر چه بيشتر جنبه كاربردي پيدا نموده و از طرف هاي تحقيقاتي پروژه

ديگر اين دستاوردها در اسرع وقت به مـزارع كشـاورزان انتقـال پيـدا     

   نمايد.

مديريت آبياري رعايت تقويم صـحيح  يكي از موارد بسيار مهم در 

ه تحويـل  كـ آبياري در طول فصل رشد گياه است. بـا توجـه بـه ايـن    

اسـتفاده  برداران در حال انجام است و در خصوص حجمي آب به بهره

ير خراسان و فـارس شـاهد   نظ هاهاي زيرزميني در برخي استانآباز 

دستورالعمل هاي كاربردي براي رعايـت تقـويم   انجام آن هستيم ارائه 

    باشد. ضروري ميوري اقتصادي آب بهبود بهرهصحيح آبياري بمنظور 

  بـه اينكـه كشـور مـا بـا مشـكل كمبـود آب روبـرو بـوده و          نظر 

صرفه جويي در مصرف آب در دستور كار قرار  برايهاي زيادي تالش

 پـنجم دارد، و همچنين با عنايت به اينكه مقرر گرديده در طول برنامه 

 ارتقـاء يافتـه و  شاخص بهره وري مصـرف آب در بخـش كشـاورزي    

در سـال   درصد) 40حداقل چهل (به كشاورزي راندمان آبياري بخش 

تـرين اقـدامات در حـال    رسد، از ضـروري  نظر ميه ، ببرسدآخر برنامه 

وسـيع   تحقيق در سـطح حاضر انتقال يافته هاي حاصل از اجراي اين 

  باشد. اي اجرايي و ترويجي مياراضي كشاورزان توسط واحده در
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Adaptation of Developed Technologies in Wheat Cultivated Fields 
under Saline Condition 

 
S. A. M. Cheraghi1* and S. E. Dehqanian2  

 
 
Abstract 
Research findings and their application in the field is a prerequisite for any improvement in quality and 
quality of agricultural products. The main objective of this research was to extend and adapt the research 
findings on salinity in wheat cultivated fields. Based on this, recommendations were made on various 
management practices including land preparation, irrigation methods and crop variety selection. Execution of 
these recommendations on a five hectare field for two consecutive years and comparison of the results with 
that of farmer’s field adjacent to the experimental field showed the following results: 
In the first year wheat grain yield obtained from the experimental field was 4890 kg.ha-1. This was 9.6 percent 
higher than the yield obtained from the farmer’s field. Water productivity (WP) defined as the ratio of crop 
yield to applied water was 1.1 kg.m-3 in the experimental field showing an increase of 51.7 percents compared 
to WP calculated for the farmer’s field. In the second year, grain yield from the experimental field was 4870 
kg.ha-1. This was 38 percent higher than the yield obtained from the farmer’s field. WP for the experimental 
field in this year was 0.91 kg.m-3. Considering the significant effect of the recommended practices on WP, it 
is proposed that the result of this project to be out scaled in fulfilling the objective of the 5th national 
development plant for increase in water productivity and irrigation efficiency. 
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