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بررسی و مقایسه میزان مصرف آب و عملکرد تولید گیاه ذرت با دو روش آبیاري قطره 

-T(اي نواري Tape (وآبیاري سنتی  

محمد باقر شیخ االسالمی
1

محمد کریم نائل،  
2

  

  چکیده

وم استفاده بی رویه از منابع آب و کمبود آب شیرین همراه با خشکسالی سال هاي اخیردر کشورو بطور اخص در فارس لز

وکمجويمانزوالتکشوردرکهآنجاییاز .بهره وري صحیح وبهینه از آب را در بخش کشاورزي ضروري نشان می دهد

موجودآبازبهینهاستفادهنظرایناز.است استفاده حداکثري از این منابع واجب و غیر قابل انکار استمحدودآبمنابع

-T(ئه شده جهت استفاده بهینه از منابع آبی آبیاري قطره اي نواري یکی از راهکارهاي ارااست، ضروريکامالً Tape (است 

تحقیقات قبلی در این زمینه در حد مزارع آزمایشی  .باشد وکاهش مصرف آب می افزایش عملکردبراي  یروش مناسب که

مد ونشان دادن کاربري این روش با توجه به اهمیت موضوع به منظور دستیابی به اطالعات الزم جهت مدیریت کارآ. بوده اند

که از لحاظ هدف پژوهش از نوع پژوهش هاي کاربردي است واز لحاظ  ،انجام شده است 87- 88در سال زراعی  تحقیقی

گروه (طرحی که در این مطالعه بکار رفته طرح بین گروهی . نحوه گردآوري داده ها از نوع تحقیقات نیمه آزمایشی می باشد 

کیلومتري  60دو مزرعه ذرت واقع در روستاي کوهنجان شهرستان سروستان در  جامعه آماري. ه استبود)شاهد و کنترل

. هکتار می باشد 5/5هکتار و مزرعه کنترل به وسعت  2انتخاب شده، مزرعه شاهد به وسعت  جنوب شرقی شهرستان شیراز

متر مکعب و در  8423 مصرفی درمزرعه شاهد میزان آبتولیدي مغان بوده، نتایج نشان داد که  SC704ذرت کشت شده رقم 

کیلوگرم در  63125متر مکعب بوده است، و میزان محصول برداشت شده در مزرعه شاهد برابر با  5718با  مزرعه کنترل برابر

درصد و در میزان محصول  47کیلوگرم در هکتار بوده که در میزان آب مصرفی  107320هکتار و در مزرعه کنترل برابر با 

  .  درصد تفاوت معنی داري بین گروه شاهد و کنترل دیده شده است70برداشت شده 

                                               
shyakholeslami@yahoo.comکانون کشاورزان پیشرو سروستان  - ١

m_k_nael@yahoo.comدانشگاه آزاد اسالمی واحد آبادان - 2
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  ذرت -آبیاري قطره اي نواري  :واژه کلید

  مقدمه 

بارندگی دنیا را شامل می  3/1میلی متر که حدود  240متوسط بارندگی ساالنه (ازآنجایی که در کشور ما نزوالت جوي کم

حداکثربهرهآبحداقلازبایدواستضروريکامالًموجودآبازبهینهین نظر استفادهو منابع اب محدود است، از ا) شود

تا در اراضی زیر حوزه آب هاي جاري و سدها بتوان سطوح گسترده تري را زیر کشت برد و در پذیردصورتالزمبرداري

کشاورزي، بخش)1381میالنی نقل از عنابی به(اراضی مشروب از منابع آب زیر زمینی موجبات پایداري منابع را فراهم آورد

به (می کندمصرفراکلآبدرصد85تا50آبیکشتخشک،مناطقدروجهان استدرآبکنندهمصرفبزرگترین

بهتوجهبانظرایناز)1379صادق زاده (است درصد 32تا30بخشایندرآنمصرفراندمانو) 2001نقل از حامدي 

با نگاهی گذرا به تاریخ این سرزمین کهن ) 88امینی(ه دلیل موقعیت جغرافیایی بر روي کمربند خشکی واقع شدهایران باینکه

گذشته از این ، ثلث بارندگی جهانی و تبخیر و . تقریبآ بروز خشکسالی را نه هر ساله بلکه در بیشتر سنوات محرز می کند

ه کشاورزي در این کشور بایستی بر مبناي استفاده حداکثري از منابع تعرق سه برابر میانگین جهان گواه این موضوع است ک

آب موجود صورت پذیرد، نه تقاضاي فزاینده براي بهره وري بیشتر ازآب موجود، هر چند در دهه هاي اخیر همواره سیاست 

ردو دهه گذشته تعداد هاي بهره وري بی رویه از آب موجود مورد توجه بوده است بطوریکه بطور مثال در دشت سروستان د

سیاستمهماهدافازبایستیآبحجمواحدازبهینهاستفادهبنابراین).87شبانی(چاه هاي بهره برداري تقریبآ سه برابر شده

روشهاي آبیاري نوین عالوه برجلوگیري از  ،)1385به نقل از کریمی( باشدکشوردرآبمنابعازوريافزایش بهرههاي

درصد ودرآبیاري  70باال بردن کیفیت تولید در واحد سطح می شوند به طوري که راندمان آبیاري بارانی  تلفات آب ، باعث

درصد است درحالی که با روش آبیاري مزارع به شکل سنتی ، روشی که بیشتر زمینهاي کشاورزي در کشور با 95قطره اي 

به (درصد فراتر نمی رود 50راضی ، راندمان آبیاري از آبیاري می شوند حتی با صرف هزینه هاي گزاف تسطیح ا شیوهاین 

 یروش که یکی از راهکارهاي ارائه شده جهت استفاده بهینه از منابع آبی آبیاري قطره اي نواري است، )1388نقل از کیانی

ده که می تحقیقات قبلی در این زمینه در حد مزارع آزمایشی بو. و کاهش مصرف آب میباشد افزایش عملکردمناسب براي 

با توجه به اهمیت موضوع به منظور . نام برد)1385(وکریمی) 1379(، حسن لی)1386(، آذري)1375(توان ازحقیقی بروجنی 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  همایش ملی مدیریت بحران آب

The National Conference on Water Crisis Management  
1388دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت ،اسفندماه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3

دستیابی به اطالعات الزم در سطح مزرعه وبه جهت مدیریت کارآمد ونشان دادن کاربري این روش دو مزرعه ذرت واقع در 

در نطر   ٨٧- ٨٨زراعی  کیلومتري جنوب شرقی شهرستان شیراز در سال 60روستاي کوهنجان شهرستان سروستان در 

بر حسب هدف اصلی . گرفته شده و با دو روش آبیاري سنتی و آبیاري با روش قطره اي نواري اقدام به کشت شده است

  :سؤاالت پژوهشی زیر مطرح می شود

  :سؤال هاي پژوهشی اصلی

  نی دار دارند؟آیا میزان مصرف آب در دو مزرعه تفاوت مع-1

آیا میزان بهره وري و بهره برداري محصول ذرت در دو مزرعه اختالف معنی دار دارند؟-2

  آیا هزینه هاي اجراي این نوع آبیاري با توجه به کاهش مصرف آب و افزایش محصول جبران می گردد؟ -3

  

  مقدمه

زیرا آبیاري کوزه اي ازقرنها . ایرانیان نسبت داد پیدایش اولیه روش آبیاري قطره اي را می توان به می گوید، ) 1388(کیانی

واین خود نوعی استفاده از قطرات آب می  .درنواحی مرکزي ایران به خصوص اطراف یزد وکرمان وجود داشته استقبل 

آن همان  این نوع آبیاري نشتی یا کوزه اي است و شکل پیشرفته(باشد که از کوزه تراوش نموده ودراختیار گیآه قرار می گیرد 

در فلسطین  50درگلخانه هاي انگلستان ودر دهه  40آبیاري قطره اي پیشرفته اولین بار دردهه . )آبیاري قطره اي می باشد

بدنبال استفاده از لوله هاي پالستیکی ارزان  1960واهمیت تجارتی آن درسالهاي بعد از .  اشغالی مورد استفاده قرار گرفت

اختراع لوله هاي پالستیکی واتصاالت مربوط را می توان نقطه شروع آبیاري قطره اي جدید  قیمت مشخص تر گردید درواقع

در این سال در مناطقی از آمریکاي مرکزي نسل جدیدي از لوله هاي آبیاري قطره اي ابداء و ساخته شد که انقالبی .دانست

شیخ (به جهانیان معرفی گردید)  tape(اري قطره اينوین در عرصه آبیاري تحت فشار پدید آوردو بعدها به نام نوارهاي آبی

وجود ارزان قیمت این لوله ها که به آسانی میتوان سوراخ واتصاالت مختلف را به آنها وصل کرد ) 88، کیانی 87االسالمی 

( انها انگیزه اي درجهت گسترش این روش بوده است امروزه بجاي سوراخ کردن لوله هاي پالستیکی انواع واقسام قطره چک
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تکامل دراین سیستم درجهت دادن آب وکودهاي شیمیایی محلول به گیآه بوده است درسالهاي . ساخته شده است ) امی تر

اخیر براي رسیدن به اهداف مورد نظر انواع قطره چکانها از جمله قطره چکاننده هاي تنظیم کننده فشار ، قطره چکاننده هاي 

آبیاري قطره اي به سبب .اي ارزان پیش ساخته وشیلنکهاي دوجداره ساخته شده استتمیزشونده خودکار، قطره چکاننده ه

 .خصوصیات مفیدي که دربردارد درتمام نقاط جهان به سرعت گسترش یافته است

  مواد و روش ها 

کیلومتري جنوب شرقی شهرستان شیراز انجام شده، دشت  60طرح حاضردر روستاي کوهنجان شهرستان سروستان در 

کیلومتري جنوب غربی شیراز  30در فاصله ...)پسته و زیتون و(سروستان یکی از دشت هاي مستعد براي کشاورزي و باغداري

 - 29، 28و 52، 57- 29، 08تا  52و  55- 29و27واقع بوده و بخش شرقی حوزه آبریز دریاچه مهارلو را در محدوده جغرافیایی 

کیلومتر مربع بوده و از نظر ژیومورفولوژي  1702مساحت این دشت معادل با  .تشکیل می دهد 53،  30-29،  02تا  53،  18

متر از سطح آب آزاد و شیب  1550ارتفاع متوسط آن حدود . کیلومتر عرض دارد 30کیلومتر طول و  55نامنظم و حدود 

نطقه فاقد رودخانه این م. جنوب غربی است که در بخش هاي جنوب غربی بسیار مالیم است –عمومی منطقه شمال شرقی 

، دانه ریز بودن )میلی متر در سال 250طبق آمار (دایمی بوده و منابع آب زیر زمینی به دلیل کمی متوسط بارندگی منطقه 

آبرفت، باال بودن سسنگ کف و سد بودن سازنده هاي ناتراوا در رسیدن آب سازنده هاي کارستی به آبرفت داراي پتانسیل 

این منطقه داراي آب و هواي مدیترانه اي گرم و خشک می باشد که اقلیم غالب آن به ). 1اره عکس شم(خوبی نمی باشند

 3200حساب می آید، گندم، جو، ذرت دانه اي و علوفه اي، جالیز، ینجه، زیره، پنبه و سیب زمینی از تولزدات عمده آن و نیز 

تحقیق و طرح انجام شده از لحاظ هدف پژوهش از نوع .رداردهکتار سطح باغات شامل پسته، زیتون، بادام، انجیر، انار و انگو

طرحی که در این . پژوهش هاي کاربردي است و لحاظ نحوه گردآوري داده ها از نوع تحقیقات نیمه آزمایشی می باشد 

ان از جامعه آماري دو مزرعه واقع در روستاي کوهنج. می باشد)گروه شاهد و کنترل(مطالعه بکار رفته طرح بین گروهی 

هکتار و مزرعه  2بوده، مزرعه شاهد به وسعت  87- 88کیلومتري جنوب شرقی شیراز در سال زراعی  60توابع سروستان در

گرم بر  65/1، بافت خاك مزرعه لومی رسی با وزن مخصوص ظاهري )2عکس شماه .(هکتار می باشد 5/5کنترل به وسعت 

جداول (می باشد 2/7آب آبیاري  PHو . است 77/7خاك  PHو  85/0سانتی متر مکعب است شوري عصاره اشباع خاك 
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 75تولیدي مغان بوده که در هر دو مزرعه به صورت تک ردیفه با فواصل پشته  SC704، ذرت کشت شده، رقم )2و1شماره 

در  100000سانتی متر با دستگاه بذرکارپنوماتیک و تعداد بذر کاشته شده  13سانتی متر و طول ردیف هاي متغیرتقریب 

ک سنگین استفاده شده کیلوگرم بوده است، کشت سال قبل گندم بدون آیش و بستر سازي فقط دیس 25هکتاربه میزان 

است،در مزرعه کنترل با توجه به اینکه گندم هم به روش طیف آبیاري شده بود، ساختمان خاك بسیار مناسب و فقط با 

و از . عملیات دیسک به حالت مطلوب رسید ولی در مزرعه شاهد عملیات بسترسازي با گاوآهن و دیسک انجام شده است

کیسه  2کیسه سوپرفسفات،  4مزارع استفاده شده و میزان کود مصرفی در زمان کشت سم کروز جهت کنترل علف هاي هرز 

میزان کود مشابه با (مرحله با سیستم آبیاري بوده است 3کیسه اوره در  9کیسه اوره و میزان کود مصرفی سرك  2پتاس و 

کاشت محصول ).4و3شماره عکس (، نوارهاي آبیاري قطره اي در جهت ردیف هاي ذرت قرار گرفته است)مزرعه شاهد

انجام گرفته  1388شهریورماه سال 27و26و برداشت در   22/6/88و تاریخ آخرین آبیاري ) اولین آبیاري( 88خردادماه  28در

متر مکعب وتعداد  1123ساعت برابر با  24لیتر بر ثانیه در  13است، میزان آب داده شده به هر یک از مزارع با توجه به دبی 

روز بوده و با نصب کنتور حجمی  15مرحله  15روز و در مزرعه شاهد،  28مرتبه معادل  14ري در مزرعه اصلی دفعات آبیا

  .در هر دو مزرعه میزان آب مصرفی کنترل گردیده است 

  

  چاههاي بهره برداري با دوایر سیاه مشخص شده است. نقشه زمین شناسی منطقه سروستان  -1عکس 
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  )شهرستان سروستان –روستاي کوهنجان (عه کنترلنقشه زمین مزر -2عکس 

  

  )  7112250657شرکت نگین قطره شیراز تلفن و(نتیجه تجزه خاك مزرعه کنترل -1جدول شماره 

هدایت   عمق خاك  نمونه

  الکتریکی

اسیدیته گل 

  اشباع

درصد 

  اشباع

  بافت

درصد   درصد رس

  سیلیت

  درصد شن

  16  40  44  67  77/7  49/3  -  سروستان

  

  ) 7112250657شرکت نگین قطره شیراز تلفن و(نتیجه تجزیه آب مزرعه کنترل  -2جدول شماره 

هدایت   نمونه

  الکتریکی

مجموع 

امالح 

  محلول

  اسیدیته

PH

درصد سدیم 

  S.S.Pمحلول

نسبت جرب 

  S.A.Rسدیم

  سختی کل

p.p.m

قلیاییت

p.p.m  

  225  490  72/1  28  2/7  870  1360  سروستان
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  در زمین مزرعه کنترل)  Tape(طرز قرار گرفتن لوله هاي -3عکس شماره 

  

  

  در زمین مزرعه کنترل)  Tape(طرز قرار گرفتن لوله هاي -4عکس شماره 

  یافته ها

ساعت برابر با  24لیتر بر ثانیه در  13میزان آب داده شده به هر یک از مزارع با توجه به دبی  با توجه به محاسبات انجام شده

روز بوده و با نصب  15روز و در مزرعه شاهد  28مرتبه معادل  14ب وتعداد دفعات آبیاري در مزرعه اصلی متر مکع 1123
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متر  8423میزان آب مصرفی درمزرعه شاهد در نتیجه . کنتور حجمی در هر دو مزرعه میزان آب مصرفی کنترل گردیده است 

روز وارتفاع  84تعداد کل روزهاي محصول در مزرعه کنترلمتر مکعب بوده است،  5718مکعب و در مزرعه کنترل برابر با 

 420ن هر بالل .گرم و و 1600سانتی متربوده، اکثر قریب به اتفاق تک بالل و وزن هر بوته بطور متوسط  360بوته هاي ذرت 

کشاورزي انجام و باسکول تعاونی روستایی و با حضور نماینده جهاد ) 5عکس شماره (گرم بدست آمده، کیل گیري با کامیون

کیلوگرم درهکتار ذرت علوفه اي ثبت گردیده است  320تن و  107میزان محصول برداشت شده از مزرعه کنترل . شده است

و میزان محصول برداشت شده در مزرعه شاهد ) 6، عکس شماره 6/88خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزي استان فارس (

درصد و در میزان محصول برداشت شده  47ي در هکتار بوده که در میزان آب مصرفی کیلوگرم ذرت علوفه ا 63125برابر با 

  .  درصد تفاوت معنی داري بین گروه شاهد و کنترل دیده شده است70

  

  

  مزرعه کنترل) 27/6/88ذرت علوفه اي (برداشت محصول – 5عکس شماره 
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  خبرنامه جهاد فارس -کنترلمزرعه ) 27/6/88ذرت علوفه اي (برداشت محصول – 6عکس شماره 

  بحث و نتیجه گیري

مقایسه وزن محصول و میزان آب مصرفی در هر دو مزرعه شاهد و کنترل نشان می دهد که استفاده از شیوه آبیاري قطره اي 

 بسیار اقتصادي تر و نیز به صرفه تر است، هر چند هزینه هاي انجام و پیاده سازي روش فوق احتیاج به T-Tapeبه روش 

در ) 1388(سرمایه گذاري اولیه دارد اما با توجه به در نطر گرفتن آب صرفه جویی شده اقتصادي است، که با تحلیل کیانی

طبق برآورد بعمل آمده نیاز آبی  "وي چنین می گوید. رابطه با صرفه جویی میزان آب در سطح استان فارس هم خوانی دارد

درصد می باشد که می توان با  30- 35مترمکعب درسال با راندمان  14600یک هکتار جهت کشت محصوالت زراعی درسال 

درصد افزایش دادکه نتیجتاً مصرف  50اجراي صحیح سیستم آبیاري تحت فشار ومدیریت صحیح مزرعه حداقل راندمان را تا 

آبی دراستان چنانچه  هکتار اراضی زراعی 732360باتوجه به مقدار  .خواهدیافت تقلیل مترمکعب 10220آب در هکتار به 

درصد از اراضی قابلیت اجراي سیستم آبیاري تحت فشار را داشته باشد وبا احتساب مازاد آب قبل ازاجراي  50حداقل 

مترمکعب می باشد حجم کل آب صرفه جویی شده دریک سال زراعی بالغ بر  4380سیستم وبعد ازآن که به ازاء هر هکتار 

برابر حجم آب سد درودزن است، با علم به اینکه حتی اگر  5/1بیش از که این حجم  میلیارد مترمکعب خواهد شد 6/1

ضمناً این مقدار آب صرفه .توانایی ساخت ده ها سد هم وجود داشته باشد، آب دیگري جهت ذخیره سازي وجود ندارد

همچنین در رابطه با .ی باشدم) هکتار 144600( جویی شده بدون درنظر گرفتن آب قابل صرفه جویی درسطح باغات استان 
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و نتیجه کلی اینکه اگرچه هزینه اولیه سیستم و .هم خوانی دارد) 1385(و کریمی ) 1386(صرفه جویی آب با پژوهش آذري

هزینه اولیه سیستم با توجه به هزینه انتقال آب تا سر مزرعه و نصب لوله هاي اصلی و سیستم (هزینه نگهداري آن زیاد است 

میلیون ریال است که فقط لوله هاي تیپ درون مزرعه با توجه به نوع و جنس هر  30و غیره در هرهکتار حدود کنترل مرکزي 

هزار ریال و براي کشت  800از چند کشت نیاز به تعویض دارد که به صورت نمونه جهت سه بار کشت قیمت در متر طولی 

هزار ریال و براي هر کشت  10800می شود که قیمت آن  کیلومتر مصرف 5/13سانتی متر در هر هکتار  75ذرت به فاصله 

تن در هکتار با قیمت متوسط  20که فقط بابت افزایش عملکرد در ذرت علوفه اي به میزان فقط ) هزار ریال می شود 3600

ت که در شایان توجه اس. هزار تومان دو برابر این مبلغ از طریق افزایش محصول عاید بهره بردار گردیده است 720فروش 

این برآورد فقط هزینه توزیع آب لحاظ گردیده و چنانچه براي خود آب هم قیمت جداگانه اي در نظر گرفته شود میزان 

و نتیجه اینکه با توجه به محدودیت منابع آب در عصر حاضر، تغییر شیوه آبیاري و . صرفه اقتصادي بسیار افزون خواهد بود

  . نه انتخاب استفاده بهینه از آن یک ضرورت است

  

  مسائل و مشکالت و راهکارها

عدم همراهی شرکت هاي مجري طرح در طول بهره برداري با کشاورزان از جمله آموزش و معرفی ابزار و لوازم - 1

.جهت جمع آوري و گسترده کردن نوارهاي آبیاري

صد و اعطاي وام کم بهره در 50کمی اطالع رسانی به بهره برداران در مورد سهم بالعوض و کمک دولتی به میزان - 2

.جهت مابقی هزینه ها

کمک به ریسک پذیري کشاورزان در استفاده از روش هاي نوین آبیاري از طریق شناساندن ارزش واقعی هر - 3

  .مترمکعب آب و برنامه هاي دولت در کمک به توسعه این روش ها

  منابع

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  همایش ملی مدیریت بحران آب

The National Conference on Water Crisis Management  
1388دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت ،اسفندماه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

11

،صفحات 24650اطالعات، شماره  روزنامه. 8/10/88مدیریت ریسک در اقتصاد کشاورزي،.امینی،رامین-1

، 18و17
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