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چکیده

Abstract
The use of management strategies to increase the water use efficiency index in agricultural fields is one of
the practical options to combat dehydration. Unconventional soils and waters are among the resources that
can be used with proper management and full recognition of them. The aim of this study was to introduce
the method of planting wheat in furrows 60 cm wide
with a linear machine, flooring and furrow irrigation as
a suitable alternative to conventional cultivation methods (manual sowing and field irrigation) in saline lands
around Lake Urmia. To conduct research, both cultivation and irrigation methods were applied in two plots
with saline soil. In each plot, crop yield components,
grain yield, irrigating water consumption, water use efficiency, and soil salinity distribution were measured.
Results showed that the method of seed planting into
irrigation furrow by an in-furrow seed drill and furrow
irrigation in saline soils instead of seed broadcasting and
flood irrigation has increased seed yield at the rate of
381 kgha-1 and reduced water consumption by about
23% and consequently increased water use efficiency in
wheat production by about 33%. So, due to the scarcity
of agricultural water in the region and excessive water
consumption in the flood irrigation method, wheat cultivation by an in-furrow seed drill and furrow irrigation
is recommended especially in saline soils.

استفاده از راهکارهای مدیریتی برای افزایش شاخص کارایی
 یکی از گزینههای عملی برای،مرصف آب در مزارع کشاورزی
 خاکها و آبهای نامتعارف.مقابله با کمآبی به شامر میرود
ازجمله منابعی هستند که با مدیریت صحیح و با داشنت شناخت
.کامل از آنها میتوانند در کشاورزی مورد استفاده قرار گیرند
 معرفی روش کاشت گندم در داخل،هدف از مطالعه حارض
 سانتیمرت با ماشین خطیکار کفکار60 جویچههایی به عرض
و آبیاری شیاری بهعنوان جایگزینی مناسب برای روش کشت
مرسوم منطقه (بذرپاشی دستی و آبیاری کرتی) در رشایط اراضی
 برای اجرای تحقیق هر دو روش.شور حاشیه دریاچه ارومیه بود
 در دو قطعه زمین با خاک شور پیاده و،کاشت و آبیاری گندم
، عملکرد دانه، اجزای عملکردی محصول،در هریک از قطعات
 کارایی مرصف آب و نحوه توزیع شوری خاک،میزان آب مرصفی
 نتایج این بررسی بیانگر آن است که استفاده.اندازهگیری شد
از روش کاشت گندم در داخل شیار آبیاری توسط خطیکار
کفکار و آبیاری شیاری در رشایط خاکهای شور بهجای روش
 باعث افزایش عملکرد محصول،کاشت دستپاش و آبیاری کرتی
 کیلوگرم در هکتار و کاهش میزان مرصف آب تا381 به میزان
 درصد گردید و پیرو آن کارایی مرصف آب در تولید23 حدود
 بنابراین باتوجهبه کمبود. درصد افزایش یافت33 گندم حدود
آب کشاورزی در منطقه و مرصف بیشازحد آب در روش آبیاری
 روش کاشت گندم با خطیکار کفکار و آبیاری شیاری،کرتی
.بهویژه در رشایط خاکهای شور توصیه میشود
 مرصف، شوری، آبیاری کرتی، آبیاری شیاری:واژههای کلیدی
. گندم،آب
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رشادصدقی و همکاران ( )1397در تحقیقی روشهای کشت
مکانیزه گندم با خطیکار کفکار در داخل جویچههای به
عرض  60و  100سانتیمرت و روش کاشت با خطیکار در زمین
هموار (بدون جوی و پشته) را در رشایط خاک و آب شور
(بهترتیب با هدایت الکرتیکی  11/8و  7/4دسیزیمنس بر مرت)
از نظر عملکرد محصول ،میزان مرصف آب و کارایی مرصف
آب مقایسه منودند .طبق نتایج دوساالنه ،روشهای کاشت
در هیچیک از شاخصهای اندازهگیری شده اختالف معنیدار
نداشتند .بااینحال در سال اول ،روش کاشت با کفکار در
داخل جویچههای به عرض  60سانتیمرت ،حدود  29درصد
کاهش مرصف آب و  40درصد افزایش کارایی مرصف آب
نسبت به روش کاشت با خطیکار در زمین هموار را داشت.
همچنین میزان شوری خاک بسرت بذر پس از آبیاری اول در
روش کاشت با کفکار در داخل جویچههای  ۶۰سانتیمرتی،
حدود  ۳۷درصد کمرت از روشهای دیگر بود.
صلحجو و همکاران ( )1398تأثیر کشت گندم بهوسیله
خطیکار کفکار با عرض جویچههای  75 ،60و  100سانتیمرت
و کاشت برروی پشته با خطیکار مرسوم را بر عملکرد محصول
و بهرهوری آب در رشایط شور بررسی کردند .نتایج نشان داد،
استفاده از خطیکار کفکار در اراضی شور پتانسیل کاهش
شوری خاک در کف شیار را تا حدود  51درصد نسبت به روی
پشته و  17درصد نسبت به کنار پشته دارد و باعث افزایش
عملکرد محصول ( 39درصد) و بهرهوری آب ( 45درصد) نسبت
به روش کشت مرسوم میشود.
 Jinو همکاران ( )2010روش کاشت ذرت برروی پشته را با
کاشت در داخل جویچه آبیاری از نظر محتوی رطوبت خاک و
عملکرد محصول در رشایط خاک شنی مناطق نیمهخشک چین
مقایسه کردند .نتایج نشان داد ،تغییر وضعیت از کاشت روی
پشته به داخل جویچه ،بهطور مستقیم تحت تأثیر بهبود رشایط
رطوبت خاک در فصل رشد و بهطورغیرمستقیم در اثر تحریک
اندامهای جاذب منابع رشد (مثل برگها و ریشهها) باعث
افزایش عملکرد ذرت شدند .مشابه این نتیجه برای کاشت ذرت
در رشایط خاک و آب شور بهترتیب با هدایت الکرتیکی  9/3و
 9/79دسی زیمنس بر مرت حاصل شد ( Kamrani-Maneshو
همکاران.)2013 ،
 Shabaniو همکاران ( )2013در بررسی تأثیر آبیاری با سطوح
مختلف شوری آب ( 7/4 ،0/6و  10دسیزیمنس بر مرت) و دو
روش کاشت داخل جویچه و کاشت روی پشته بر عملکرد کمی
و کیفی کلزا نتیجه گرفتند ،روش کاشت در داخل جویچه آبیاری
باعث افزایش عملکرد محصول تا  13/7درصد و افزایش کارایی
مرصف آب به میزان  13/2درصد نسبت به روش کاشت روی
پشته شد.

مقدمه
افزایش بیرویه مرصف آب در بخش کشاورزی منجر به بروز
پیامدهایی از جمله افزایش شوری خاک و آب ،افزایش آفات و
بیامریهای گیاهی و درنتیجه کاهش حاصلخیزی خاک ،کاهش
تولیدات زراعی ،دامی ،باغی و همچنین کاهش تولیدات در سایر
بخشهای کشاورزی شده که همگی زمینه را برای کاهش درآمد
و مهاجرت کشاورزان فراهم آورده و بهعنوان چالشهایی کلی در
توسعه بخش کشاورزی مطرح هستند (اصولی و حسینی.)1388 ،
در ایران شوری یک مسئله فراگیر و محدودکننده تولید پایدار
کشاورزی است ،بهطوریکه بخش وسیعی از مناطق خشک و
نیمهخشک کشور خاک شور و سدیمی با درجات مختلف دارد
(مؤمنی .)1389 ،شوری یکی از مشکالت جدی محیطی است که
باعث تنش اسمزی و کاهش رشد و عملکرد محصوالت کشاورزی
میشود .با اصالح مدیریت مرصف آب از طریق شیوههای مناسب
آبیاری میتوان عملکرد محصول را تحت رشایط خاکهای شور نیز
افزایش داد ( Abrolو همکاران Qadir ;1988 ،و .)2004 ،Oster
در خاکهای شور ،پس از آبیاری شیاری ،منک خاک کف شیار شسته
شده و قسمتی از آن به عمق خاک و قسمتی بهطرف پشتهها
حرکت کرده و پس از تبخیر از سطح خاک ،در داخل پشتهها رسوب
میکند ( Wadleighو 1949 ،Fireman؛  Abrolو همکاران)1988 ،
(شکل  .)1با کاشت بذر در داخل جویچه آبیاری ،به دلیل فراهم
بودن رطوبت بیشرت در داخل جویچه ،کاهش تبخیر از سطح خاک
و شستشوی بیشرت منک خاک از کف جویچه ،رشایط مناسبی برای
جوانهزنی بذر ،رشد گیاه و درنتیجه افزایش عملکرد محصول فراهم
میشود ( Zhangو همکاران2007 ،؛  Liو همکاران.)2010 ،
کارایی مرصف آب 1یکی از مهمرتین شاخصهای تولید محصول
است .تولید محصول بهازای مرصف هر مرتمکعب آب بهعنوان
کارایی مرصف آب شناخته میشود .استفاده از راهکارهای مدیریتی
برای افزایش شاخص کارایی مرصف آب در مزارع کشاورزی ،یکی از
گزینههای عملی برای مقابله با کمآبی است.
ﻣﺤﻞ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻧﻤﮏ
آب آﺑﯿﺎري
ﻋﻤﻖ
ﺧﺎك
)ﺳﺎﻧﺘﯽﻣ
ﺗﺮ(

درﺻﺪ ﻧﻤﮏ در ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﺧﺎك

شکل  -1جهت جریان و انباشت منک در آبیاری
شیاری ( Abrolو همکاران)1988 ،
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 Afsharmaneshو  )2014( Aienچهار روش جدید برای کاشت
یونجه در خاکهای بسیار شور ( 40و  51دسیزیمنس بر مرت
بهترتیب در عمق  0-30و  30-60سانتیمرتی خاک) ارزیابی کردند
که شامل کاشت در گودالهایی به ابعاد  30در  40سانتیمرت،
خطیکاری روی پشته ،کاشت در داخل جویچه آبیاری به عرض
 40سانتیمرت و روش نشاکاری بود .طبق نتایج بهدستآمده
بیشترین میزان محصول تر و خشک یونجه با روش کاشت در
داخل جویچه و روش کاشت در داخل گودال بهدست آمد.
باتوجهبه نیمه متحمل بودن گندم به شوری و اهمیت آن در
سبد خانوارهای ایرانی ،بیشترین تحقیقات شوری انجامشده
س از آن کلزا ،حبوبات و برنج بود
در ایران برروی گندم و پ 
(رنجرب و پیراسته انوشه.)1394 ،
این تحقیق با هدف ارائه روشی مناسب برای افزایش کارایی
مرصف آب در کشت گندم در رشایط اراضی شور حاشیه دریاچه
ارومیه و در قالب پروژه تحقیقی-ترویجی به اجرا درآمد .روش
پیشنهادی شامل مجموعه فنون خاکورزی حفاظتی ،تسطیح
مکانیزه زمین قبل از کاشت ،کاشت بذور در داخل جویچه
آبیاری به عرض  60سانتیمرت و آبیاری شیاری بود و با روش
کشت مرسوم بهصورت خاکورزی مرسوم با گاوآهن برگرداندار
و دیسک ،کرت بندی زمین ،کاشت دستپاش و آبیاری کرتی
بهعنوان تیامر شاهد مقایسه شد.

مرت) به اجرا درآمد .تیامرهای آزمایشی شامل  -1روش کشت
مکانیزه با ترکیب عملیات خاکورزی حفاظتی و تسطیح اولیه
زمین +کاشت مکانیزه بذر در داخل جویچه آبیاری +آبیاری
شیاری -2 ،روش کشت مرسوم ،با ترکیب عملیات خاکورزی
مرسوم  +کرت بندی زمین  +کاشت بذر بهصورت دستپاش +
آبیاری کرتی بود.
برای اجرای آزمایش قطعه زمینی به وسعت حدود 12000
مرتمربع و دارای بقایای گیاهی کلزا انتخاب شد و براساس شکل
و ابعاد زمین زراعی ،قسمتی از زمین با مساحت  5900مرتمربع
در ابعاد  32×184مرت برای پیادهسازی تیامر کشت مکانیزه
و قسمت دیگر آن با مساحت  5800مرتمربع در ابعاد ×181
 32برای تیامر کشت مرسوم (تیامر شاهد) اختصاص یافت .در
قطعه زمین تیامر کشت مکانیزه ،عملیات آمادهسازی زمین
بهصورت شخم با خاکورز حفاظتی به عمق  20سانتیمرت و
تسطیح با لولر 2و در قطعه زمین تیامر شاهد ،بهصورت شخم
با گاوآهن برگرداندار به عمق  25-20سانتیمرت و پسازآن
عملیات دیسک زنی انجام گرفت .عملیات کوددهی طبق
توصیه کارشناس بخش تحقیقات خاک و آب و براساس نتایج
آزمایش اولیه خاک (جدول  ،)1به میزان  350کیلوگرم در هکتار
کود اوره در سه نوبت (هنگام کاشت ،در زمان تکمیل پنجهزنی
و در زمان خوشهدهی) 150 ،کیلوگرم در هکتار کود فسفاته،
 250کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم و  250کیلوگرم در
هکتار گوگرد گرانول همراه با کود دامی پوسیده به میزان 10
تن در هکتار ،همزمان با عمل کاشت انجام شد .قبل از کاشت
بهمنظور جذب بهرت فسفر خاک و کمک به رشد اولیه گیاه،
بذور گندم (رقم میهن) با کود زیستی فسفر (فسفازیت) ،به
میزان  1کیلوگرم به ازای  100کیلوگرم بذر آغشته (بذرمال) شد.
نتایج آزمایش آب آبیاری که منبع آن چاه بود ،نشان میدهد
آب مورد استفاده در محدوده شوری قرار داشت (جدول .)2

مواد و روشها
آزمایشها از مهرماه سال  1397به مدت یک سال زراعی در
روستای مرجانلو از توابع شهر ایلخچی بهترتیب با طول و عرض
جغرافیایی  45/912درجه رشقی و  37/941درجه شاملی در
حوضه آبریز رشق دریاچه ارومیه ،برای کشت گندم در رشایط
خاک شور در محدوده شوری زیاد ( 6تا  8دسی زیمنس بر

جدول  -1نتایج آزمایش خاک مزرعه آزمایشی
پتاسیم
کربن آلی فسفر
مواد
هدایتالکرتیکی اسیدیته
عمق
بافت
خاک (سانتیمرت) (دسیزیمنس گل اشباع خنثیشونده (درصد) (پی پیام) (پی پیام)
(درصد)
بر مرت)
411
16/1
0/76
16/75
7/85
6/25
0-30
لوم رسی
جدول  -2نتایج آزمایش آب آبیاری
EC
نسبت
کلر
کربنات بیکربنات
سولفات  Ca2++Mg2+سدیم
+
-1
2SO4
Cl
HCO3- CO22 Naجذب سدیم ()μS/cm
( )meql
-1
-1
-1
( S.A.R. )meql
()meql ( )meql ( )meql-1( )meql-1
4250
7/2
22/8
20
20
18/5
4/8
0/0
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درصد ذرات خاک
شن سیلت رس
28
pH
7/5

42

30

کل مواد
جامد TDS
()mgl-1
2732

رشاد صدقی ،ع .و نیکانفر ،ر.

کارنده مورد استفاده در تیامر کشت مکانیزه ،ماشین کاشت
اراضی شور (کفکار) مدل  3020 INTEGRAساخت رشکت
ماشین برزگر همدان بود (شکل  .)2این نوع خطیکار در
فرآیند انتقال بذر و کود از مخزن به بسرت بذر ساختاری مشابه
سایر بذرکارهای متداول دارد ولی با الحاق تعداد  5جوی و
پشته ساز 3مخصوص باعث ایجاد جویچههایی با عرض (فاصله
مرکز به مرکز پشته)  60سانتیمرت شده و بذر و کود را بهصورت
حجمی روی چهار ردیف به فواصل  10سانتیمرت در داخل
جویچهها کشت میمناید.

شکل  -2خطیکار کفکار  20ردیفه برای
کاشت در داخل شیار آبیاری

در  24مهر ماه ،عملیات کاشت در قطعه زمین تیامر کشت
مکانیزه به روش کاشت در داخل جویچه با خطی کار کفکار
و آبیاری شیاری و در قطعه زمین تیامر شاهد به روش کاشت
مرسوم بهصورت کرت بندی زمین و سپس بذرپاشی دستی و
آبیاری کرتی انجام گرفت (شکل  3و  .)4میزان مرصف بذر گندم

براساس توصیه بخش تحقیقات زراعی و باغی استان در رشایط
خاک شور 200 ،کیلوگرم بر هکتار ( 500دانه در مرتمربع) تعیین
شد .در طول دوره رشد محصول ،عملیات داشت از قبیل دادن
کود رسک و آبیاری انجام گرفت .به دلیل پوشش مناسب محصول
و عدم آفتزدگی ،از سموم علفکش و آفتکش استفاده نشد.

شکل  -3روش آبیاری شیاری (تصویر راست) و آبیاری کرتی (تصویر چپ)

شکل  -4کاشت گندم بهوسیله ماشین کفکار (تصویر راست) و روش کاشت مرسوم در داخل کرت (تصویر چپ)

طول ردیفهای کاشت در تیامر کشت مکانیزه  180مرت بود ،برای
آبیاری مزرعه در هر  60مرت از طول ردیف یک نهر عرضی ایجاد شد
و ردیفهای  60مرتی بهصورت متوالی آبیاری میشدند.
نرشیه آب و توسعه پایدار

میزان آب آبیاری مزرعه تیامر کشت مکانیزه در هر نوبت براساس
تعیین نیاز آبی گیاه محاسبه و اعامل شد و آبیاری ادامه مییافت تا
زمانیکه آب به انتهای مزرعه برسد .برای محاسبه نیاز آبی از نرمافزار
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کراپ وات ( )Cropwatو دادههای روزانه هواشناسی استفاده شد.
مزرعه شاهد توسط خود زارع و به روش مرسوم آبیاری شده و در
این تیامر ،فقط میزان آب دادهشده اندازهگیری شد.
برای بررسی یکنواختی پخش آب در شیارهای آبیاری ،براساس میزان
آب موجود و با استفاده از نرمافزار  WinSRFRتعداد شیارهایی
که همزمان باید آبیاری شوند تعیین و سپس منحنیهای پیرشوی و
پسروی در آبیاریهای اول و دوم ترسیم شدند.
به دلیل بارندگی مناسب در فصل بهار ،از تاریخ کاشت تا برداشت
محصول ،سه نوبت آبیاری (زمان کاشت ،خوشهدهی و دانهبندی)
انجام گرفت.
برای ارزیابی و مقایسه تیامرها ،کمیتهای عملکرد و اجزای عملکرد
محصول ،میزان مرصف آب و کارایی مرصف آب در هر یک از دو قطعه
تیامر کشت مکانیزه و کشت مرسوم به رشح ذیل اندازهگیری شد:
اجزای عملکرد گندم:در زمان رسیدگی محصول ( 30تیرماه) ،با قرار دادن تصادفی
کادری به ابعاد  0/5×1مرت در هشت محل از هر کرت آزمایشی،
بوتههای گندم داخل کادر را کف بری کرده و اجزاء عملکرد
محصول شامل شاخص برداشت ،4تعداد سنبله در هر بوته ،تعداد
دانه در سنبله و وزن هزار دانه اندازهگیری شد.
 شاخص برداشت:برای اندازهگیری شاخص برداشت ،در مرحله رسیدگی فیزیولوژیکی
محصول ،بوتههای گندم داخل کادر نیم مرتمربع از هر کرت کف
برشده و با استفاده از رابطه ( ،)1شاخص برداشت محاسبه شد:
HI=EY/BY×100
(		 )1
5
که در آن ،HI ،شاخص برداشت EY ،عملکرد اقتصادی (دانه
گندم) و  ،BYعملکرد بیولوژیکی( 6وزن کل ماده خشک اندامهای
هوایی گیاه ،شامل دانه ،ساقه و کاه و کلش) هستند.
عملکرد محصول:محصول هر کرت آزمایشی به تفکیک توسط ماشین دروگر
بافهبند( 7موور بایندر) برداشت و سپس خرمنکوبی شد .با توزین
دانههای برداشتشده ،عملکرد محصول در هکتار برای تیامر و
شاهد ،جداگانه محاسبه شد.
میزان مرصف آب:برای اندازهگیری دبی جریان آب از یک دستگاه  WSCفلوم تیپ
 5در نهر اصلی استفاده شد .در هر دور آبیاری ،میزان آب مورد
نیاز باتوجهبه دبی اندازهگیری شده و حداقل مدتزمانی که آب
به انتهای شیارها در تیامر مکانیزه و کرتها در تیامر شاهد برسد،
محاسبه و اعامل شد .الزم به توضیح است که در اکرث مزارع استان
آذربایجان رشقی انتهای قطعات زراعی بسته میباشد.
کارایی مرصف آب:پس از تعیین میزان عملکرد دانه و میزان مرصف آب هر قطعه
آزمایشی ،کارایی مرصف آب ( )WUEبرحسب کیلوگرم محصول
افزایش کارایی مرصف آب در کشت مکانیزه گندم با استفاده ازخطیکار کفکار در رشایط ...

بر مرتمکعب آب مرصفی از طریق رابطه ( )2محاسبه شد.
(		 )2
WUE =Y/WC
که در آن WC :میزان مرصف آب برحسب مرتمکعب در هکتار با
احتساب میزان آب قابل استحصال از بارشها در طول دوره رشد
و  Yعملکرد محصول برحسب کیلوگرم در هکتار است.
برای محاسبه کارایی مرصف آب الزم بود که کل آب مرصفی اعم
از آب آبیاری و بارشهای مؤثر برآورد شود .در این تحقیق طبق
روش محاسبه بارندگی مؤثر در نرمافزار کراپ وات 0/8 ،مجموع
بارندگیهای باالی  10میلیمرت هرماه بهعنوان بارش مؤثر آن ماه
منظور شده است.
توزیع شوری خاک:برای بررسی چگونگی توزیع شوری خاک پس از برداشت محصول،
از خاک کف شیارهای آبیاری و روی پشته در قطعه تیامر و قطعه
شاهد هرکدام در چهار نقطه بهطور تصادفی به عمق  0-30و -60
 30سانتیمرت منونهبرداری و میزان هدایت الکرتیکی ( )ECخاک با
استفاده از روش عصاره اشباع در آزمایشگاه تعیین شد.
با عنایت به اینکه هدف از این آزمایش معرفی و ترویج روش
جدید کشت به زارعین در قالب طرح تحقیقی-ترویجی بود،
عملیات زراعی رصفاً در دو قطعه زمین بهعنوان تیامر و شاهد
انجامشده است .بنابراین برای مقایسه کمیتهای عملکرد
محصول ،میزان مرصف آب و کارایی مرصف آب به دلیل نبود
تکرار آزمایشی ،آنالیز آماری صورت نگرفت .برای مقایسه میانگین
دادههای اجزای عملکردی محصول بااستفادهاز نرمافزار  SPSSاز
آزمون  tبه روش منونههای جفتی مستقل استفاده شد.
نتایج و بحث
نتایج مقایسه میانگین اجزای عملکردی گندم تیامر کشت
مکانیزه با خطیکار کفکار و تیامر کشت مرسوم (شاهد) به
روش آزمون  8( tمنونه جفتی مستقل) در جدول ( )3ارائهشده
است .از نظر تعداد بوته در واحد سطح و تعداد سنبله در
هر بوته بین دو تیامر اختالف معنیدار در سطح احتامل یک
درصد وجود داشت .باتوجهبه فاصله  10سانتیمرت بین ردیف
کاشت و توزیع یکنواخت بذر در تیامر کاشت با کفکار ،تراکم
بوته نسبت به تیامر کاشت مرسوم که بهصورت دست پاش
انجامشده است ،بسیار بیشتر بود اما تراکم زیاد بوتهها باعث
شد تا تعداد سنبله هر بوته (حجم بوته) در تیامر کاشت با
کفکار نسبت به کشت مرسوم بسیار کمرت شود .از نظر تعداد
دانه در سنبله ،تیامر کشت مکانیزه رشایط بهرتی نسبت به
کشت مرسوم داشت اما اختالف آنها در سطح احتامل  5درصد
معنیدار نبود .کمیتهای وزن هزار دانه و شاخص برداشت،
اختالف معنیدار نداشتند.
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جدول  -3مقایسه میانگین اجزای عملکردی گندم به روش آزمون ( tمنونههای جفتی مستقل)
شاهد
تیامر
شاخص آماری t
درجه
واحد
اجزای عملکردی
آزادی d.f.
گندم
**
33/712
14
عدد در مرتمربع
تعداد بوته
18±3/151
73±3/357
**
-8/497
14
عدد در بوته
تعداد سنبله
7/75±1/488
3±0/534
ns
1/951
14
عدد در سنبله
تعداد دانه
40±3/625
46/62±8/895
-1/633 ns
14
گرم
وزن هزار دانه
34/50±3/441 31/90±2/897
ns
0/545
14
درصد
شاخص برداشت
40/92±10/770 43/12±3/799
** :اختالف معنیدار بین تیامرها در سطح احتامل  :ns ،%1عدم اختالف معنیدار در سطح احتامل .%5

مقدار بارندگی ماهانه و بارش مؤثر در طول دوره رشد محصول
در جدول ( )4ارائه شده است.

 3042کیلوگرم در هکتار و مجموع میزان آب مرصفی در سه
نوبت آبیاری با احتساب بارندگی مؤثر ،برای تیامر مکانیزه و
شاهد به ترتیب  4492و  5299مرتمکعب در هکتار اندازهگیری
شد .کارایی مرصف آب در تیامر مکانیزه و شاهد به ترتیب 0/762
و  0/574کیلوگرم بر مرتمکعب محاسبه شد (جدول .)5
در مزرعه شاهد میزان آب آبیاری براساس نیاز آبی محاسبه نشده
و رصفاً مقدار آبی که توسط زارع به مزرعه داده شده است،
اندازهگیری و در جدول ( )5ارائه شده است .با فرض اینکه میزان
آب برآورد شده براساس نیاز آبی گیاه و اعامل شده در مزرعه
تیامر مکانیزه نیاز خالص آبیاری باشد ،با تقسیم میزان آب آبیاری
اعاملشده در مزرعه تیامر مکانیزه به میزان آب دادهشده در
مزرعه شاهد ،راندمان کاربرد آب آبیاری 8در مزرعه به میزان 77
درصد محاسبه شد.
از نظر یکنواختی توزیع آب در شیارهای آبیاری ،منحنیهای پیرشوی
و پرسوی در آبیاری اول و دوم نشان داد ،براثر تسطیح اولیه زمین
با لولر در کشت مکانیزه ،جبهه آب در شیارهایی که همزمان آبیاری
میشدند ،آب تقریباً بهطور همزمان به انتهای شیارهارسید.

جدول  -4برآورد میزان بارندگی مؤثر
میزان بارندگی بارندگی مؤثر
ماه
(میلیمرت)*
(میلیمرت)
16
20
آبان
67/52
84/4
آذر
25/4
دی
50/5
بهمن
43/5
اسفند
74/4
93
فروردین
18/4
23
اردیبهشت
176/32
345/3
جمع کل
* :در طی ماههای زمستان ،بارش مؤثر اعامل نشده است.

میزان عملکرد دانه در تیامر مکانیزه و شاهد بهترتیب  3423و

جدول  -5میزان عملکرد و آب مرصفی و کارایی مرصف آب در تیامرهای کشت مکانیزه و کشت مرسوم
کارایی مرصف
میزان آب ورودی به مزرعه (مرتمکعب در هکتار)
عملکرد دانه
تیامرهای
(کیلوگرم در آبیاری اول آبیاری دوم آبیاری سوم مجموع بارندگی مؤثر در آب (کیلوگرم
آزمایشی
( )98/3/4آب آبیاری طول دوره رشد بر مرتمکعب)
هکتار)
()98/2/9( )97/8/1
0/762
1763
2729
900/45
905/66
922/88
3423
کشت مکانیزه
0/574
1763
3536
1042/83
1127
1365/92
3042
کشت مرسوم
(شاهد)

در بررسی توزیع شوری خاک پس از برداشت محصول (جدول 6
و شکل  ،)5نتایج نشان داد ،میزان شوری خاک در هر دو تیامر
در عمق  0-30سانتیمرت نسبت به عمق  30-60سانتیمرتی
خاک کمرت بود .شوری خاک در عمق  30-60سانتیمرت در روش
نرشیه آب و توسعه پایدار

کشت مرسوم که بهصورت کرتی آبیاری شده حدود  16درصد
بیشرت از روش کاشت با کفکار بود .هامنطور که قبال ذکر
شد ،پس از آبیاری شیاری ،منک خاک کف شیار شسته شده و
قسمتی از آن به عمق خاک و قسمتی بهطرف پشتهها حرکت
94

سال هشتم ،شامره 1400 ،1

احتامال تجمع بیشرت منک در عمق  30-60سانتیمرتی خاک
در روش کشت مرسوم به این دلیل بوده است .نتایج تحقیق
رشادصدقی و همکاران ( )1397و صلحجو و همکاران ()1398
این موضوع را تأیید میکند.

کرده و پس از تبخیر از سطح خاک ،در داخل پشتهها رسوب
میکند ( Wadleighو 1949 ،Fireman؛  Abrolو همکاران،
 )1988اما در آبیاری کرتی که پشتهای وجود ندارد ،جهت
انتقال آب و نفوذ منک خاک بیشرت به سمت عمق خاک است.

جدول  -6توزیع شوری خاک (هدایت الکرتیکی برحسب دسی زیمنس بر مرت) در مزرعه تیامرکشت مکانیزه و تیامر شاهد
سطح هموار (شاهد)
روی پشته
کف شیار آبیاری
عمق 30-60
عمق 0-30
عمق 30-60
عمق 0-30
عمق 30-60
عمق 0-30
منونه خاک
سانتیمرت
سانتیمرت
سانتیمرت
سانتیمرت
سانتیمرت
سانتیمرت
5/16
4/43
6/65
6/14
4/83
1
8/48
5/31
6/96
6/9
5/13
2
17/1
9/38
7/23
12/87
7/2
3
14/76
5/77
8/54
12/37
7/8
4
11/37
6/22
7/34
9/57
6/24
میانگین
5/51
2/18
0/83
3/54
1/48
انحراف معیار

از تلفات آب بهصورت نفوذ عمقی به اعامق زمین شده است،
میزان مرصف آب آبیاری به میزان  23درصد کاهش یافته و بهتبع
آن ،کارایی مرصف آب حدود  33درصد نسبت به روش مرسوم
افزایش داشته است .نتایج بهدستآمده با نتایج رشادصدقی و
همکاران ( )1397و صلحجو و همکاران ( )1398مطابقت دارد.
نتیجهگیری
نتایج این تحقیق نشان داد استفاده از روش تسطیح زمین قبل
از کاشت و کاشت گندم در داخل شیار آبیاری توسط خطیکار
کفکار و آبیاری شیاری در رشایط خاکهای شور بهجای
روش کاشت دست پاش بدون تسطیح اولیه زمین و آبیاری
کرتی ،باعث افزایش عملکرد محصول به میزان  381کیلوگرم
در هکتار شده و میزان مرصف آب را  23درصد کاهش داده
است ،که پیرو آن کارایی مرصف آب در تولید گندم تا حدود 33
درصد افزایشیافته است .پشتههای کمعرض ایجادشده توسط
خطیکار کفکار عالوهبر کمک به هدایت و انتقال رسیعتر آب
آبیاری به انتهای زمین ،قسمتی از منک شسته شده را در خود
ذخیره کرده و رشایط بهرتی برای رشد گیاه کاشته شده در کف
شیار فراهم میکنند .بنابراین باتوجهبه کمبود آب کشاورزی
در منطقه و مرصف بیشازحد آب در روش آبیاری کرتی ،روش
کاشت گندم با خطیکار کفکار و آبیاری شیاری در منطقه
بهویژه در رشایط خاکهای شور توصیه میشود.

شکل  - 5توزیع شوری خاک در عمق  0-30و -60
 30سانتیمرت در رشایط مختلف تیامرها

در روش کاشت مکانیزه با خطیکار کفکار و آبیاری شیاری
به علت یکنواختی در توزیع بذر و عمق کاشت (در کاشت به
روش دستپاش ،بذور ممکن است پس از پوشاندن با خاک،
در عمقهای مختلف خاک قرار گیرند) و کاهش نسبی شوری
خاک در عمق  30-60سانتیمرتی ،رشایط بهرتی برای رشد گیاه
فراه م شده و در نتیجه عملکرد دانه گندم به میزان  381کیلوگرم
در هکتار نسبت به روش مرسوم افزایشیافته است .همچنین
به علت تسطیح اولیه زمین در روش مکانیزه و وجود شیارهای
آبیاری که باعث انتقال رسیعتر آب به انتهای زمین شده و مانع
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1-Water use efficiency
2-Leveler )(ماشین تسطیح زمین
3-Furrower
4-Harvest index
5-Economic yield
6-Biological yield
7-Reaper binder
8-Irrigation application efficiency
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