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چکیده

و کارایی مصـرف آب یونجـه در اراضـی    بر عملکردو آبیاري سطحی روش آبیاري بارانی قرقره اي بررسی تاثیراین آزمایش به منظور

آبیـاري  براي این منظـور . با بافت سیلتی کلی لوم انجام شد) منطقه نیمه خشک شمال خوزستان(مرکز تحقیقات کشاورزي صفی آباد 

150با طول جویچه هاي (سیستم آبیاري جویچه اي باهر کدام براي یک چین ) میلی متر24و 22با قطر (نوع نازل 2بارانی قرقره اي با 

داد که استفاده از آبیاري سنگین بـا دور آبیـاري   آنالیز آماري نشان . مقایسه شد)002/0سانتی متر و شیب زمین 60ه پشته لمتر و فاص

و کـارایی  بطوریکه بیشترین و کمتـرین عملکـرد   . دادمجموع عملکرد ماده خشک و کارایی مصرف آب را کاهش ) آبیاري سطحی(باال

ي هر مترمکعـب آب  کیلوگرم در هکتار علوفه خشک به ازا49/0و 11/2و تن در هکتار 5/11و27/16براي دو چین برداشتی مصرف آب 

. بـود )آبیـاري سـطحی  (و آبیاري سنگین با فواصل آبیاري زیـاد ) آبیاري بارانی قرقره اي(مربوط به آبیاري با دور آبیاري کم به ترتیب 

هـا  اريیابی به عملکرد باالي علوفه و افزایش کارایی مصرف آب یونجه در شرایط نیمه خشک، آبینتیجه گرفت که براي دستمی توان

.بایستی سبک و با فواصل کم با استفاده از سیستم آبیاري بارانی صورت گیرد

.آبیاري بارانی قرقره اي، یونجه، خوزستان: واژه هاي کلیدي
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مقدمه

وسـیع بـه   که اجراي آبیاري سطحی در سـطح بودبه حدي شدید 1387اخیر به خصوص سالدر سال هايسالی خشک

هـاي  د تا طیف وسیعی از کشاورزان منطقه گرایش بـه سیسـتم  شاین امر باعث . بودود جدي آب عمال امکان پذیر نعلت کمب

یونجه نیز یکی از گیاهان علوفه اي مقاوم به تنش خشکی است که در شمال خوزستان از رشد . آبیاري تحت فشار پیدا نمایند

لذا مطالعه و شناخت تاثیر مدیریت آبیاري در مزارع .)1387ی دزفولی،خرمیان و شوش(و نمو و عملکرد باالیی برخوردار است

آبیاري قرقره اي یکی از .مجهز به سیستم بارانی به خصوص در شرایط آب و هوایی خوزستان از اهمیت خاصی برخوردار است

ــارانی ــازل، کــه اســتخودکــارشــیوه هــاي آبیــاري ب ــودن قطــر ن ــزرگ ب ــه دلیــل ب ــدتولیــد مــیقطــرات درشــت ب نمای

)Shull and Dylla, 1970 .( ممکن است براي برخی از محصوالت حساس به خوابیدگی بوته مانند گندم مناسـب  بنابراین

مطالعـه  .رودنه دانه گزینه مناسبی به شمار مـی  برگ می باشد وآنها اما براي گیاهان علوفه اي که محصول اقتصادي ،نباشد

نشان داد کـه عملکـرد یونجـه در حـالتی کـه      در ایالت نوادا ساله عکس العمل یونجه به آبیاري در شرایط تنش خشکی چهار

صورت معنی داري کاهش یافته و با شـروع مجـدد آبیـاري هـا در فصـل رشـد بعـدي،        ه آبیاري هاي دوره رشد متوقف شود ب

العمل یونجه به روش هاي آبیـاري بـارانی و سـطحی در شـرایط     در این میان عکس . عملکرد علوفه به حالت اول بر می گردد

کـه بـا افـزایش دور آبیـاري     دادتحقیقات انجام شـده در خوزسـتان نشـان    ). Guitjens, 1993(تنش خشکی  معنی دار بود 

).1365،توسـلی (تن کاهش یافت2/87تن در هکتار در سال به حدود 141میزان علوفه تر از حدود روز20به6سطحی از 

عـالوه بـر افـزایش    ) میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر250به ازاي هر (نتایج نشان داد که افزایش فاصله آبیارياز طرف دیگر 

بغدادي میزان مصرف آب در واحد سطح کـاهش یافتـه و از ایـن رهگـذر سـود بیشـتري عایـد کشـاورز        رقم تولید بذر یونجه 

رابطه بین ماده خشک تولیدي و نتیجه گرفتند که)1997(Elnadiو Saeed. )1387ی، و شوشی دزفولخرمیان(می شود

درصـد کـاهش خواهـد    25علوفـه تولیـدي  روز برسد 14به 7دور آبیاري از آب مصرفی یک تابع خطی است و درصورتی که

حـال  .و بدون اعمال تنش ضروري استآبیاري هاي منظم،تولید علوفهافزایش بنابراین می توان نتیجه گرفت که براي .یافت

مـوثر آنکه براي تولید بذر اعمال تنش از طریق افزایش فواصل بین آبیاري ها و در نتیجه کاهش تعداد آب در زمان بـذرگیري  

باعـث  ،آب مصـرفی نسـبت بـه آبیـاري کامـل     دريدرصـد 20صرفه جویییونجه علی رغمکم آبیارينتایج استفاده از. است

، 60هاي آبیاري سطحی یونجه در اصفهان بر اساس آزمایش. )1379ابراهیمی پاك، (شد عملکرد محصول دي درص5کاهش 

تبخیـر تفـاوت معنـی    تشـتک درصد تبخیر از 100و 80درصد تبخیر از تشت تبخیر، نشان داد که بین دو تیمار 100و 80

میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر براي آبیـاري  125و 100، 75سه دور آبیاري مقایسه ). 1363یزدانی ، (اشتداري وجود ند

در مقابل 25/7(که کارایی مصرف آب در تیمار اول بیش از بقیه تیمارها در منطقه اي از زنجان نشان دادیونجه رقم همدانی
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آبیاري پـس از  چهار تیمارمقایسه .)1384دانشی و شهرام،(است)کیلوگرم علوفه خشک به ازا هر مترمکعب آب59/5و 3/6

19درصد تخلیه مجاز رطوبت با 50درصد رطوبت قابل استفاده خاك نشان داد که آبیاري پس از 30و 50، 70، 90تخلیه 

کیلـوگرم در هکتـار   08/1متر مکعب در هکتار و کارایی مصرف آب آبیاري علوفه خشـک  12965و حجم آب مصرفی يآبیار

بررسی اثر مدیریت آبیاري بر توزیع رطوبت خاك و شاخص هـاي تولیـد   .)1384و همکاران، دهقانی(برتر از بقیه تیمارها بود

77و 66کـه میـانگین یکنـواختی کـاربرد آب بـین      در دشت ورامین نشان دادمحصول یونجه در سیستم آبیاري بارانی ثابت 

گر متوسـط یکنـواختی توزیـع رطوبـت     به عبارت دی. درصد متغیر است91تا 88درصد و یکنواختی توزیع رطوبت خاك بین 

بین مشخصه هـاي گیـاهی   ضمن آنکه از. دست آمده درصد بیش از یکنواختی توزیع آب آبیاري روي سطح خاك ب18خاك 

حساس ترین مشخصه نسـبت  شاخص سطح برگ ) ارتفاع گیاهومیانگین وزن علوفه خشک، شاخص سطح برگ(مورد مطالعه 

دو ) 1985(و همکـاران  Abdul-jabbar. )1386،منتظـر و همکـاران   (شناخته شـد آبیاري به مقدار و یکنواختی توزیع آب 

را با نسبت تبخیر و تعـرق  ) CWSI(شاخص تنش آب گیاه همبستگی و نمودهروش تعیین شاخص تنش آب گیاه را مقایسه

حـداکثر  ) Doorenboss)1979و Pruitt. مشـخص نمودنـد  و عملکـرد علوفـه خشـک    از تشتکاندازه گیري شده به تبخیر

)Kizer)2002. سانتی متر گزارش نموده انـد 180درصد و عمق موثر ریشه را 65میزان تخلیه مجاز رطوبت براي یونجه را 

درصد آب قابـل دسـترس از منطقـه    60-50که وقتی استآبیاري یونجه در خاك متوسط بافت بهترین زمان اظهار نمود که 

.سانتی متر آب مصرف شود13-16این بدان معنی است که با انجام آبیاري در این زمان حدود عمق موثر ریشه خارج شود و 

مجموعه مطالب فوق نشان می دهد که در خصوص استفاده از سیستم آبیاري قرقره اي در آبیاري یونجـه مطالعـات چنـدانی    

توجـه بـه اینکـه آبیـاري قرقـره اي داراي      بـا . صورت نگرفته و همین امر ضرورت انجام تحقیق فوق را دوچندان نموده اسـت 

صورت خودکار آبیـاري مـی نمایـد،    ه ویژگی حمل به نقاط مختلف مزرعه بوده و در هر بار آبیاري قسمت زیادي از مزرعه را ب

در تعداد سیستم آبیاري قرقره اي موجود . می تواند از مقبولیت بیشتري به خصوص براي گیاه علوفه اي یونجه برخوردار باشد

ازدیدهاي به عمل آمده از نقاط مختلف استان نشان مـی دهـد   ببا وجود این.صورت کامل مشخص نیسته باستان خوزستان 

که اکثر کشت و صنعت هاي موجود در شمال خوزستان و مراکز تحقیقاتی، آموزشی و ادارات کشـاورزي نمونـه هـایی از ایـن     

یکـی از دالئـل اسـتفاده نکـردن از آن     . نها براي آبیاري مزارع اسـتفاده نماینـد  آسیستم را در اختیار دارند بدون آنکه عمال از

در ایـن طـرح کـارایی    . آشنایی اندك کارشناسان مروج با این سیستم و نحوه مدیریت آن در مزارع گیاهـان علوفـه اي اسـت   

نـدازه گیـري و بـا یکـدیگر     مصرف آب آبیاري و خصوصیات کمی و کیفی علوفه براي هر یک از تیمارهاي بـارانی و سـطحی ا  

.  مقایسه خواهد شد
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هامواد و روش

این آزمایش به منظور بررسی اثر روش آبیاري قرقره اي بر میزان عملکرد و کـارایی مصـرف آب یونجـه در مرکـز تحقیقـات      

30(رسـی سـیلتی   خاك این منطقه از نوع رسوبی و بافـت آن عمومـا لـوم    . صورت گرفت1386کشاورزي صفی آباد در سال 

خاك محل آزمایش فاقد شوري و میزان کربن آلی آن در حـد  ). 1جدول(است ) درصد ماسه26درصد الي و 44درصد رس، 

). 1جدول(پایین و از جرم مخصوص ظاهري نسبتا باالیی برخوردار است

تـامین آب مـورد نیـاز یونجـه در     دهنده ضـرورت میلی متر است که نشان2655و تبخیر تجمعی 148مقدار بارش ساالنه 

پس از عملیات تهیه زمین شامل ماخار، دیسک، گاوآهن، دیسک مجدد و مالـه کشـی، بـذر    ). 2جدول (طول دوره رشد است 

پـس از  . سانتی متر کشت شـد 60کیلوگرم در هکتار در اواسط مهر سال قبل بر روي پشته هاي 22به میزانیونجه بغدادي 

نازل هاي مورد استفاده در سیسـتم آبیـاري قرقـره اي شـامل دو     . سطحی و بارانی در کنار هم پیاده شدآن تیمارهاي آبیاري 

بـا آبیـاري سـطحی    ) چین برداري در ماه خـرداد وتیـر  (میلی متر بود که هر کدام از آنها در یک چین متفاوت 24و 22قطر 

ستم بـارانی قرقـره اي یکنـواختی توزیـع پخـش آب در      براي هر یک از قطرهاي یاد شده در سی. مقایسه شدtبصورت آزمون 

).1388علیزاده، (کارکرد فنی دستگاه نیز مورد ارزیابی قرار گرفت 2و 1فشارهاي مختلف محاسبه و با استفاده از روابط 

)1(
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iD = میلی متر( عمق آب در هر یک از قوطی هاي جمع آوري (

D = میلی متر(متوسط عمق هاي آب جمع شده در قوطی ها (

n = تعداد مشاهدات

DU = درصد(یکنواختی توزیع ربع پایین(

qD =میلی متر(گیري شده متوسط عمق آب در یک چهارم کمترین مقادیر اندازه (



Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

139191پاییزسال چهارم، شماره پانزدهم،-دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز-صلنامه علمی پژوهشی فیزیولوژي گیاهان زراعیف

و مقـدار آب مـورد   ) روز11تا 10هر ( میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر 150در روش آبیاري سطحی زمان آبیاري بر اساس 

محاسبه و از طریق فلوم قرار گرفته در ابتداي مزرعـه در اختیـار   3نیاز با توجه به خصوصیات فیزیکی خاك و از طریق رابطه

).1388علیزاده، (گیاه قرار گرفت 

)3(
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)FC(

100

و رطوبـت  )درصـد وزنـی  22(به ترتیب ظرفیـت مزرعـه  θو FC،)بر حسب سانتی متر(عمق آب آبیاري Zreqدر رابطه فوق

مخصـوص  جـرم ρb، )بـر حسـب سـانتی متـر    (گیـاه  ریشهموثرعمق RZصد وزنی،خاك در عمق توسعه ریشه بر حسب در

بـا توجـه بـه ارزیـابی هـا ي      تحقیـق آبیاري اسـت کـه در ایـن    بازدهEaو ) گرم بر سانتی مترمکعببرحسب (ظاهري خاك 

ندازه گیـري رطوبـت خـاك در    براي اندازه گیري رطوبت خاك از روش وزنی و براي ا.درصد در نظر گرفته شد50مزرعه اي

.استفاده شد) اتمسفر33/0فشار (ظرفیت مزرعه از دستگاه صفحات فشار 

پس از برداشت علوفه هر چین صفات کیفی و کمی علوفه همانند میزان ماده خشک، علوفه تر و میزان پروتئین تولیدي و 

صورت تصادفی برداشت و ه مترمربعی ب5/1پالت 20در هر سیستم آبیاري . همچنین کارایی مصرف آب اندازه گیري شد

براي اندازه گیري عملکرد ماده خشک و پروتئین، یک نمونه یک . عملکرد علوفه تر و خشک و پروتئین آنها محاسبه شد

ن میزان پروتئی. کیلوگرمی از علوفه تر برداشتی از هر کرت به آزمایشگاه ارسال و درصد ماده خشک و نیتروژن آن محاسبه شد

.دست آمده تولیدي پس از انجام عمل هضم با استفاده از دستگاه کجلدال کامپیوتري ب
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خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك مزرعه: 1جدول
عمق خاك

)cm(
OC
(%)

Ntot
mg Kg-1)(

EC
(dS m-1)pH

جرم مخصوص ظاهريبافت خاك(%)رطوبت حجمی
gcm-3)( FCPWP

61/1لوم رسی سیلتی30-075/08103/164/7339/17
68/1لوم رسی سیلتی60-305/056027/079/73318
7/1لوم رسی سیلتی6047/042069/093/72/344/18- 90
7/1لوم رسی سیلتی--120-9034/038062/086/7

)87سال(زفول نطقه صفی آباد ـ دمهواشناسی متوسط ماهانه اطالعات: 2جدول 
میزان تبخیر تجمعی

)mm(
بارندگی

(mm)

حداکثر سرعت باد
)m/s(

نسبیحداکثر رطوبت
( % )

حداقل رطوبت نسبی
( % )

حداکثر دما
(co)

حداقل دما
(co)

ماه

5/199 6/7 8 1/74 26 8/31 4/15 فروردین
2/285 5/4 20 69 19 5/37 6/19 اردیبهشت

425 0 15 51 12 2/43 5/23 خرداد
9/460 0 11 46 10 1/46 7/26 تیر
3/430 0 9 55 13 9/46 2/27 مرداد
1/324 5/4 25 73 29 44 7/26 شهریور
9/203 0 6 81 28 6/37 7/18 مهر
1/85 1/24 16 93 53 3/27 14 آبان
7/63 68 15 97 56 5/21 2/8 آذر
9/55 8/0 9 94 46 2/18 5/4 دي
1/61 7/37 12 97 57 3/20 9/8 بهمن
1/61 5/1 17 91 45 7/24 2/10 اسفند
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نتایج و بحث

آبیکنواختی توزیع

بـا  . نشـان مـی دهـد   میلی متـر  24و 22هاي ازل نبراي را قرقره ايوضعیت یکنواختی توزیع آب سیستم آبیاري 3جدول 

میلـی متـر و   22به طوري که براي نازل با قطر نیز افزایش یافته است ) CU(افزایش قطر نازل یکنواختی توزیع کریستیانسن

تغییـر  . دست آمده استه بدرصد 90میلی متر برابر 24درصد و در نازل با قطر 7/82بار یکنواختی توزیع 7در فشار کارکرد 

بـا  کـه صـورت  به ایـن ). 3جدول(یک نازل ثابت باعث تغییر در یکنواختی توزیع شده استدر حالت استفاده ازفشار کارکرد 

لذا با توجه به شرایط فوق فشار کـارکرد  . یکنواختی توزیع به تدریج کاهش یافته استشاخص هاي بار 9به 7افزایش فشار از 

.در نظر گرفته شدبراي آبیاري یونجه بار 7

)تکرار می باشد4هر یک از اعداد میانگین (یکنواختی توزیع آب در نازل و فشار کارکردهاي مختلف:3جدول

چین
برداشت شده

قطر نازل
)میلی متر(

فشارکارکرد
)بار(

CU*
(%)

DU*
(%)

2277/822/73
2287/8272اول

2292/7148
247907/82

2482/8681دوم
2497/727/51

*CU وDUبه ترتیب ضریب یکنواختی کریستیانسن و یکنواختی توزیع ربع پایین بر حسب درصد

بیالن آب مصرفیملکرد و ع

متر مکعب 13300در مجموع سه ماه میلی متر و180تا 150بین براي آبیاري سطحیمقدار آب مصرفی در هر دور آبیاري

اندازه گیري شده که به دلیل وجود سـوراخ مـوش در سـطح مزرعـه و تجمـع خـاك هـاي        ) میلی متر1330معادل (در هکتار

به همین دلیـل توزیـع رطوبـت در طـول     . مت اعظم آب آبیاري در نیمه ابتدایی مزرعه نفوذ نمودحفاري شده در جویچه ها قس

علی رغم استفاده . جویچه ها نا مناسب بوده و لذا پس از آبیاري دوم مبادرت به استفاده از فاروئر جهت باز نمودن مسیر آب شد

حرکت آب در هر آبیاري و وجود جریان هاي ترجیحی حجـم  از فاروئر و اصالح جویچه ها به دلیل وجود سوراخ موش در مسیر

این وضعیت در تمام اراضی زیر کشـت یونجـه چنـد سـاله معمـول      . آب مصرفی بیش از مقدار پیش بینی شده اندازه گیري شد

ـ .دهداین حالت باعث شد تا یکنواختی توزیع رطوبت در ابتدا و انتهاي مزرعه تفاوت معنی داري را نشان.می باشد طوریکـه  ه ب

درصد وزنی متغیر بوده حال آنکه در انتهـاي  18تا 22میزان رطوبت در ابتداي مزرعه پس از آبیاري در عمق هاي مختلف بین 
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رطوبت خاك( درصد وزنی) 

 (cm
ك( 

 خا
مق

ع

رطوبت ابتداي مزرعه رطوبت انتهاي مزرعه

تحـت تـاثیر قـرار    تـر  تا عملکرد علوفـه  شدامر باعث همین . )1شکل(درصد در نوسان بود14تا 12مزرعه میزان رطوبت بین 

روز یـک آبیـاري   5در روش آبیاري قرقـره اي تقریبـا بـه ازاي هـر     .کاهش یابددر روش آبیاري سطحی گرفته و میزان عملکرد 

نوبـت آبیـاري بـا    5میلی متر در 200میلی متر و در مجموع 40صورت گرفت مقدار آب آبیاري در چین اول به ازاي هر نوبت 

مقـدار  ) میلـی متـر  24قطر (به دلیل استفاده از نازل بزرگتر در چین دوم. میلی متر در اختیار گیاه قرار گرفت22نازل به قطر 

نوبت بـه مزرعـه داده   12میلی متر آب در 540که در مجموع . میلی متر اندازه گیري شد45آب پخش شده روي سطح زمین 

. ودب) مترمکعب در هکتار7400(میلی متر740به عبارت دیگر در فاصله زمانی سه ماه کل آب مصرفی معادل . شد

وزن تر، وزن خشک، پـروتئین و کـارایی   ي مقایسه واریانس هاي نمونه برداشتی در دو تیمار براي صفات براFآزمون نتیجه 

بـوده کـه ایـن امـر بیـانگر      ي دو روش آبیـاري  نس داده هـا اختالف معنـی دار بـین واریـا   عدم وجودنشان دهنده مصرف آب

به دلیـل زیـاد بـودن تعـداد     این مقادیر (یکنواختی تفاوت ها بین نمونه هاي برداشت شده از صفات در دو روش آبیاري است 

تـن در  7/14(مترمربـع 5/1کیلوگرم در هر 21/2بارانیمیانگین عملکرد علوفه تر در آبیاري ). ذکر نشده استمتندر نمونه 

کـه نتـایج   طـوري ه بود بـ )تن در هکتار5/11( متر مربع5/1کیلوگرم در 73/1) آبیاري سطحی(و براي تیمار شاهد )هکتار

. )4جدول(استمعنی دار %5در سطح اختالف این دو استیودنت نشان داد که tآزمون

وضعیت رطوبت خاك در ابتدا و انتهاي مزرعه در تیمار آبیاري سطحی: 1شکل
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استیودنتtبا استفاده از آزمون چین اول ودومدرمختلفصفات آماري تیمارهاي آبیاري برايمقایسه :4جدول 

نتایج آزمون فرضیه نولصفت
هابراي یکنواختی واریانس

احتمالمیانگین آبیاري سطحیمیانگین آبیاري بارانی

011/0*21/273/1فرضیه تساوي واریانس هاردوزن تر
0041/0**6342/04749/0رد فرضیه تساوي واریانس هاخشکوزن 

005/0**72/12771/92رد فرضیه تساوي واریانس هاپروتئین
WUE0078/0**11/249/0رد فرضیه تساوي واریانس ها
0095/0**44/286/1رد فرضیه تساوي واریانس هاوزن تر

0049/0**679/0512/0رد فرضیه تساوي واریانس هاخشکوزن 
0076/0**02/13945/101رد فرضیه تساوي واریانس هاپروتئین
WUE0003/0**838/0569/0رد فرضیه تساوي واریانس ها

کارایی مصرف آب آبیاري: WUE،.معنی دار است% 1و %  5به ترتیب در سطح احتمال : **و  *

اخـتالف  % 1دست آمده براي سایر صفات مشابه نتایج فوق بوده با این تفاوت که میانگین دو روش آبیاري در سطح ه نتایج ب

به عبارت دیگر روش آبیاري بارانی به لحاظ اثر مثبت بر عملکرد و کیفیت یونجه، نسـبت بـه روش   .معنی داري را نشان دادند

دلیل این امر را می توان در عدم یکنواختی توزیع مناسب آب در روش آبیاري سطحی بـه  . آبیاري سطحی برتري کامل داشت

نتـایج  . مزرعه و مسدود شدن حرکت آب به خاطر تجمع خاك در جویچه هـا دانسـت  دلیل وجود سوراخ هاي موش در سطح

44/2صورت که متوسط عملکرد علوفـه تـر در آبیـاري بـارانی    به این. براي چین دوم مشابه نتایج چین اول بوددست آمدهه ب

متـر مربـع   5/1کیلـوگرم در  86/1) آبیاري سـطحی (و براي تیمار شاهد ) تن در هکتار27/16(مترمربع 5/1کیلوگرم در هر 

اسـتیودنت نیـز   tنتایج مقایسه دو به دوي میانگین صفات اندازه گیري شده بـا اسـتفاده از آزمـون    . بود)تن در هکتار4/12( 

ضـمن آنکـه در چـین دوم میـزان     ،)4جـدول  (برخوردارند % 1نشان داد که دو روش آبیاري از اختالف معنی داري در سطح 

علـت ایـن امـر را مـی تـوان در      . دست آمـد ه د علوفه تر و خشک هر یک از تیمارها باالتر از تیمار مشابه در چین اول بعملکر

افـزایش  .در سیسـتم آبیـاري قرقـره اي دانسـت    ) تغییر نازل به نازل بزرگتر و افزایش شدت پاشش(افزایش مقدار آب آبیاري 

نسبت بـه چـین اول   میزان کارایی مصرف آب آبیاري تاباعث شد به چین دومتعداد آبیاري و قطر نازل در آبیاي هاي مربوط 

کیلـوگرم  838/0و 11/2به طوري که متوسط کارایی مصرف آب در آبیاري بارانی در دو چـین بـه ترتیـب برابـر     . کاهش یابد

سـطحی بـه ترتیـب برابـر     دست آمد حال آنکه مقادیر متناظر در آبیـاري ه علوفه خشک در هکتار به ازاي هر مترمکعب آب ب

اثـر  این نتایج با مطالعات قبلـی در خصـوص   . )4جدول(کیلوگرم در هکتار به ازاي هر مترمکعب محاسبه شد569/0و 49/0

,Saeed and Elnadiتوسلی،1365(منطبق است کامال مثبت کاهش فواصل آبیاري مزرعه یونجه  1997; .(
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نتیجه گیري

آبیاري بارانی قرقـره اي بـا یکـدیگر    و ) روش مرسوم(امین آب مورد نیاز یونجه دو شیوه آبیاري سطحیدر این مطالعه براي ت

و آبیـاري هـاي سـبک امـا بـه      نتایج نشان داد که شیوه آبیاري بارانی قرقره اي به دلیل یکنواختی توزیع باالتر . مقایسه شدند

باعث افزایش عملکرد علوفه و در نهایـت  ین اما به تعداد کمتر،با آبیاري هاي سنگنسبت به روش آبیاري سطحیتعداد بیشتر 

در آبیاري سطحی یونجه به دلیل وجـود سـوراخ مـوش و مسـدود شـدن مسـیر       . ث افزایش بهره وري آب آبیاري می شودعبا

حرکت آب در جویچه ها، سرعت پیشروي آب کاسته شده و موجب کاهش یکنواختی توزیع آب و افزایش مصـرف آب در هـر  

مترمکعب در هکتار بود که ایـن مقـدار بـیش از    13300بار آبیاري حدود 8به طوري که مجموع آب مصرفی در . آبیاري شد

بنابراین توصیه می شود که در اراضی که به کشـت  . برابر آب مصرفی در روش آبیاري بارانی بود2و حدود آب مورد نیاز گیاه 

.افزایش بهره وري آب آبیاري از شیوه هاي آبیاري بارانی استفاده شودمی شود برايیونجه چند ساله اختصاص داده
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