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 چکیده

یافته اولیه برای هر گونه بهبود کمی و کیفی محصوالت زراعی است. به  کاربرد  های تحقیقاتی در مزرعه شرط 

های تحقیقاتی بر عملکرد گندم، آزمایشی در دو قسمت از اراضی پایین دست حوضه کرخه با منظور بررسی تأثیر یافته

انجام شد. تیمارها   1393-94و    1392-93های زراعی  ( در سال2زهکشی )سایت    سامانه( و بدون  1زهکشی )سایت    سامانه

و زمان مناسب کاربرد کود و روش آبیاری  از جمله تسطیح، بذر گواهی شده، میزان  های تحقیقاتی  افتهشامل کاربرد برخی ی

نتایج نشان داد که کاربرد .  بود  کشت سنتیتیمار  مناسب به عنوان تیمار»مدیریت تحقیقاتی« و »مدیریت کشاورز« به عنوان  

باعث افزایش عملکرد دانه  1392-93های تحقیقاتی در تیمار »مدیریت تحقیقاتی« در مقایسه با »کشت سنتی« در سال یافته

درصد    52و    44ترتیب  به  1393-94شد. این میزان افزایش برای سال    2و    1ترتیب در سایت  درصد به  44و    14به میزان  

  0/3321و    5/4178ترتیب برابر  « بهکشت سنتی، در تیمار »مدیریت تحقیقاتی« و تیمار »1بود. متوسط عملکرد دانه در سایت  

بر اساس محاسبه  کیلوگرم در هکتار تعیین شد.  0/1999و    5/2976ترتیب  به  2کیلوگرم در هکتار و این مقادیر برای سایت  

برابر بیشتر   98/1و    2/1ترتیب  ، افزایش سود خالص در تیمار مدیریت تحقیقاتی به1392-93انجام شده در فصل زراعی  

ار »مدیریت تحقیقاتی« در سال بود. کاربرد بسته توصیه شده در تیم   2و    1ترتیب در سایت  « بهکشت سنتیاز تیمار »تیمار  

 شد.    2و    1ترتیب در سایت  « بهکشت سنتیبرابری سود خالص نسبت به »تیمار    86/1و    69/1، نیز باعث افزایش  94-1393

 : ارزیابی اقتصادی، استان خوزستان، تنش شوری، دشت آزادگان، ماندابی کلیدی هایواژه 
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Abstract 

Implementation of research findings and their application in the field is a prerequisite for any 

improvement in quantity and quality of agronomic products. To investigate the effect of research findings on 

the wheat yield, two benchmark sites were chosen in the downstream Lands of Kharkheh River Basin, one 

with drainage (site 1) and another without drainage (site 2) system during 2013-14 and 2014-15 cropping 

seasons. Treatments were application of some research findings such as leveling, certified seed, appropriate 

amount and application time for fertilizer and  proper irrigation method as Research Management (RM) and 

farmer management as "Traditional Cultivation" (TC). Results showed that application of recommended 

package in RM treatment in 2013-14 increased the grain yield by 14 and 44% in sites 1 and 2 compared to TC 

treatment, respectively. While the values of the improvement in grain yield in the same sites for 2014-15 were 

44 and 52%, respectively. During these two years the mean grain yields for RM and TC treatments were 4178.5 

and 3321.0 Kg ha-1 in site 1, and 2976.5 and 1999.0 Kg ha-1 in the site 2, respectively. Based on the balance 

of a cropping season in 2013-14, the increased net benefit in RM treatment were 1.2 and 1.98 times more than 

the TC treatment in the sites 1 and 2, respectively. Application of the recommended package in 2014-15 

increased the net benefit in RM treatment by 1.69 and 1.86 times more than TC treatment in the sites 1 and 2, 

respectively.  
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 مقدمه 

مهمترین    حوضه از  یکی  کرخه  رودخانه 

در غرب کشور و    ای ایران است کههای رودخانهحوضه

میانی و جنوب غربی رشته کوه مناطق  های زاگرس  در 

اصلی با    از دو زیر حوضه  حوضهاین    .واقع شده است

)پایین  نام سفلی  کرخة  و  دست(  )باال  علیا  کرخة  های 

،  اراضی پایین دست کرخهر  . ددست( تشکیل شده است

ماندابی   و  شوری  تولیدات  مشکالت  بر  شدت  به 

ت انسانی  جوامع  معیشتی  وضعیت  و  ثیر  أکشاورزی 

این وضعیت به ویژه در دشت آزادگان یکی  گذاشته است.  

باشد. ای مهم این حوضه بسیار محسوس میهاز دشت

متوسط تولید گندم در این دشت معموالً کمتر از  بطوریکه  

و  وری آب برای تولید گندم مقادیر بهره   وتن در هکتار    2

)چراغی   باشدمکعب میکیلوگرم بر متر  5/0جو کمتر از  

ملی  فعالیت  .(2011 مرکز  بین  مشترک  تحقیقاتی  های 

های المللی ایکاردا طی سالمرکز بینتحقیقات شوری و  

نشان داد که دالیل    CPWF PN8در قالب برنامه    87-1384

کم   دانش  و  مهارت  بواسطه  منطقه  در  شوری  اصلی 

های زراعی نوین  کشاورزان و آشنا نبودن آنها با مدیریت

ارقام  2013در شرایط شور )چراغی   ( و همچنین فقدان 

و    ؛ رنجبر2010نجبر  باشد )رمناسب غالت در منطقه می

 (. 2010 همکاران
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در   خاک  شوری  عمده  علت  کلی،  دیدگاه  یك  از 

رودخانه کرخه سطح باالی    حوضه پائین دست  اراضی  

بین  است  آب زیرزمینی   زیر  متری    3تا    2/1که معموالً 

( است  متغیر  خاک  همکاران  سطح  و  با    . (2011چراغی 

آبیاری،  حال  این نامناسب  چشممدیریت  در  نقش  گیری 

  .(2012  همکاراندارد )رحیمیان و  خاک  ثانویه  شور شدن  

های زراعی که  رسد در شرایط شور مدیریتبه نظر می

تواند به کنترل  بوسیلة کشاورزان قابل پذیرش باشند می

در شرایط شور نیز  شوری و بهبود عملکرد کمك نماید.  

ای در زمینه  به موازات شرایط متعارف، تحقیقات گسترده

تولید   برای  منابع آب و خاک شور  از  استفاده  چگونگی 

محصوالت کشاورزی صورت گرفته و در قالب کتب و  

شك نتایج حاصل  مقاالت مختلف به چاپ رسیده است. بی

می از   تحقیقات  دستورالعملاین  بعنوان  های  تواند 

این   در  زراعی  محصوالت  تولید  بهبود  برای  کاربردی 

 شرایط مورد استفاده قرار گیرد.  

انجام    (1985)  وسکاتو    رزیآ با مرور تحقیقات 

جهت    یمختلف  یتی ریمد  یهاروش  شده در شرایط شور،

شور  که    . نمودندارائه    یکنترل  کردند  بحث  ایشان 

آنقدر    نکهیقبل از ا  شهینمك در منطقه توسعه ر  یشستشو

حفظ    ایداشته باشد،    یمنف  ر یثأتکه بر عملکرد    ابد یتجمع  

  یراهکارها  اهیتمام فصل رشد گ ر رطوبت د یکاف ریمقاد

م  یمهم شوری  اثر  کاهش  ایشان  باشد.  یبرای  نظر  از 

  ح،یمانند تسطمختلفی    یبه عواملتولید در شرایط شور  

جهت   رشکنیاستفاده از ز ،یر سطحیز   یهابهبود زهکش

ال  آبشو   ری غ  یهاهیحذف  و  نفوذ  کاشت   ییقابل  از  قبل 

تسه گ جوانه  لیجهت  و سبزشدن  دارد.    ی بستگ  اه یزدن 

ا به  توجه  ضرور  ن یضمناً  برخ  ی نکته  در  که    یاست 

مناسب در دسترس    تیفیکه آب با ک  یزمان  ژهیحاالت به و

میم آب  یباشد،  از  حساس  مراحل  در  کیفیت   باتوان 

تر  مناسب استفاده نمود و آب شور را در مراحل متحمل

 .  (2010)رنجبر  بکار برد

همکاران  رودز  که  (  1992)  و  کردند  گزارش 

مل انتخاب ارقام مختلف شا  یتی ریدهای مکاربرد راهکار

مختلف کاشت   ی ها، استفاده از روششرایط شورمناسب  

در  حداقل  تجمع  منظور  به     ییآبشو  ،بذر  بسترنمك 

  در رطوبت خاک    ، آبیاری منظم به منظور نگهداریمناسب

ر توسعه  مناسب    ، شهیمنطقه  کردن  بذر،  آماده  بستر 

و کود    یمواد آل  ،مناسب خاک  یهااصالح کنندهکاربرد  

عملکرد  میسبز   بهبود  به  شور  تواند  شرایط  کمك  در 

گیاه  مناسب  تغذیه  مانند    یراهکارهای(  1994شلوت )  نماید.

مورد نیاز جهت کاهش  در شرایط شور و عمق آبشویی  

زیر   به  ریشه  توسعه  منطقه  در  خاک  شوری  متوسط 

تواند  که میارائه نموده است،  زراعی    انآستانه تحمل گیاه

های عملی در شرایط شور مورد استفاده  بردعنوان راهبه  

هایی  حلراه  به طور جامع(  نیز  1994)  اوستر   . قرار گیرد

که به دلیل مدیریت  کشاورزی  اراضی  استفاده از  برای  

سدیمی    نامناسب و  شور  شرایط  مشکل  تحت  با 

خاک   تولید  نفوذپذیری  کاهش  شدهو    ارائه  ،اندروبرو 

اس همکاران  هانسون  ت.نموده  تفصیل    (2006)  و  به 

راهکارهای عملی مدیریت شوری اراضی کشاورزی را به  

تواند بعنوان  می  است که   منظور تولید پایدار ارائه نموده

مروجین   راهنمایی و  اجرا  بخش  کارشناسان  برای 

   زمینه مورد استفاده قرار گیرد. این کشاورزی در 

سال طی  دیگر  گذشته ازطرف  تحقیقات   های 

دی در خصوص چگونگی استفاده از آب شور برای  زیا

انجام داخل کشور  گندم در  گیاهان زراعی به ویژه  تولید  

مثال    گرفته )است. برای  ( گزارش کرد که  2013چراغی 

آب    ییکارا آزادگان  مصرف  دشت  روشدر    ی هادر 

کیلوگرم بر مترمکعب( به میزان قابل توجهی 96/0ی )نوار

روش  از  زارع    بیشتر  بر    53/0)مرسوم  کیلوگرم 

های  میزان عملکرد دانه در روش  همچنین .  بودمترمکعب( 

ک کرتی  و  دستگاه شتانواری  توسط  شده  کار    ه  خطی 

از روش کاشت مرسوم  تاکا  کار  و خطی همدانی   بیشتر 

 ن )سنتی و سانتریفوژ( بود. اتوسط کشاورز

شرایط    جهت کشت در مناسب  در ارتباط با ارقام  

در    شور، شده  انجام  از مطالعات  نشان  آزادگان  دشت 

به  نسبت  مانند سیستان و چمران  ارقامی  برتری کشت 
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در ارتباط با  (.  2010و چراغی    )رنجبررقم وریناک داشت  

از   استفاده  نیز  شور  شرایط  در  کاربردی  تغذیه  روش 

برگ   رنگ  است.  کارت  شده  روش  توصیه  از  استفاده 

ی نیتروژنه در گندم  برای مصرف کودهاکارت رنگ برگ  

مصرف کود اوره و حفظ    ی دردرصد   30کاهش    موجب

در شرایط شور می بهینه  نژاد )  شودعملکرد  و    هاشمی 

   (. 2012نژاد هاشمی، 2014همکاران 

مطالعه چراغی    نتایج  توسط  گرفته  صورت 

-در استان فارس نشان داد که با کاربرد یافتهنیز    (2007)

توان عملکرد گندم را  مزرعه میای تحقیقاتی در سطح  ه

  28را    یآب مصرف  زانیمو  درصد افزایش    25تا    10بین  

در استان   ( 2012)  همکارانرحیمیان و    .کاهش داد   درصد 

تغییر روش آبیاری، تسطیح مناسب، با  یزد دریافتند که  

و   کاشت  تراکم  آبیاری(،  مقدار  و  )زمان  آبیاری  تقویم 

مناسب  کوددهی   زمان  در  و  مناسب  میزان  توان میبه 

معنی کاهش  زمان  بدون  مدت  محصول،  عملکرد  در  دار 

این در برخی مناطق  درصد مقدار فعلی    15آبیاری را تا  

آب  استان   مصرف  در  و  توجهی کاهش  قابل  میزان  به 

)  نژاد احمدی.  نمودجوئی  صرفه همکاران  نیز  2013و   )

ر برخی  کاربرد  با  که  دادند  تحقیقاتی  نشان  اهکارهای 

کودمانند   توأم  نیتروژن،  مصرف  و  آلی  توان  میهای 

صفات زراعی، عملکرد بیولوژیك، عملکرد دانه و کارایی  

-مصرف آب گندم را در مقایسه با شاهد و کاربرد کود

 . تنهایی افزایش دادهای آلی و نیتروژن به

میزان عملکرد دانه گندم در    طور که گفته شدهمان

اراضی پایین دست کرخه به ویژه در دشت آزادگان به  

مدیریت   و  ماندابی  و  شوری  جمله  از  مختلف  دالیل 

پایین بسیار  آبیاری  و  زراعی  متوسط  نامناسب  از  تر 

می در  کشوری  حال حاضر  در  اینکه  به  توجه  با  باشد. 

کشت   70000حدود   زیر  دشت  این  اراضی  از  هکتار 

-باشد به نظر میدم میگیاهان زراعی و به طور عمده گن

در  برخی راهکارهای عملی، تولید    دا کاربر توان برسد می

هدف از  را به میزان قابل توجهی افزایش داد.    این منطقه

یافته از  های تحقیقاتی موجود  این مطالعه کاربرد برخی 

مناسب   زمان  و  میزان  شده،  گواهی  بذر  تسطیح،  جمله 

مناسب   آبیاری  روش  و  کود  مکاربرد  بهبود  به  نظور 

   کرخه بود.  حوضهعملکرد گندم در اراضی پایین دست 

 ها مواد و روش 

منظور   یافته  ثیر تأ  بررسیبه  های  کاربرد 

طی  این تحقیق  عملکرد دانه گندم،  میزان  تحقیقاتی بر روی  

در اراضی پایین    1393-94و    1392-93دو سال زراعی  

  ( استان خوزستان   -دشت آزادگان)  دست حوضه کرخه 

هر یك    در این پژوهشتیمارهای آزمایشی    . گردید  انجام

های تحقیقاتی  شامل اجرای یافتهو  هکتار    1  مساحت  در

تحقیقاتی(   روش  )مدیریت  با  مقایسه  مدیریت  »در 

دو  (  کشت سنتی)تیمار    «کشاورز با شرایط  در  مزرعه 

مزرعه زهکش  )سایت  وجود  زهکش  1ای  بدون  و   )

تصویری از    1شکل  .  صورت پذیرفت(  2ای )سایت  مزرعه

منطقه   مطالعاتی  سایتمحل  و  موقعیت  نشان های  را 

متری در هر  سانتی  90تا عمق  و  پیش از کاشت  دهد.  می

منظور   به  سایت  برخی  دو  شیمیایی  ویژگیتعیین  های 

تهیه   خاک  )جدول  نمونه  در  (.  1شد  نیز  خاک  بافت 

 های مطالعاتی، لوم رسی سیلتی بوده است. سایت 

 

 

 

 

 

 



 5                                                                                  هبود عملکرد و کارآیی مصرف آب گندم در اراضی پایین دست حوضه رودخانه کرخهب

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   .موقعیت مکاني دشت آزادگان بر روی نقشه کشور و استان خوزستان -1شکل

 

شخم با استفاده از    ، در روش مدیریت تحقیقاتی

کلوخه سپس  و  شد  انجام  دوطرفه    توسطها  گاوآهن 

دیسك نرم و در نهایت با استفاده از لولر عملیات تسطیح  

و    انجام شد. فسفر  میزان  آزمون خاک  نتایج  اساس  بر 

به در  پتاسیم  تحقیقاتی،  مدیریت  تحت  مزرعه  در  ترتیب 

در    190و    15/7ترتیب  به  1سایت   و  میلیون  قسمت در 

بود.    198و    44/7ترتیب  به  2سایت   میلیون  در  قسمت 

میزان نیتروژن در هر دو شرایط بسیار پایین و در حدود  

لذا به منظور اطمینان از وجود عناصر  درصد بود.    05/0

میزان   تحقیقاتی،  مدیریت  تحت  مزرعه  در  کافی  ماکرو 

و  کیلوگرم در هکتار کود سوپر    150   80فسفات تریپل 

قبل از کاشت و همزمان با مراحل    مپتاسکیلوگرم سولفات  

شد.   اضافه  خاک  به  مقدار  خاکورزی    180همچنین 

  % 46کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار به صورت اوره )

کاشت،  نوبت به صورت سرک؛ زمان  در سه  نیتروژن(  

و  انتهای   رفتن  پنجه  رفتن    همرحل  اواخرمرحله  ساقه 

هیچ  د.اضافه ش کشاورز  مدیریت  تحت  مزرعه  گونه  در 

کود پایه در زمان کاشت توسط کشاورز مصرف نشد و  

کیلوگرم    60تنها در اواسط مرحله ساقه رفتن به میزان  

صورت اوره مصرف گردید.  در هکتار نیتروژن خالص به

با توجه به تحقیقات انجام  مورد استفاده برای کاشت    رقم

در نظر گرفته شد )رنجبر  ن  چمراگواهی شده  رقم  شده،  

استفاده(2010 مورد  تراکم  میزان  مدیریت    .  روش  در 

دانه در مترمربع در نظر گرفته     500ر اساس  تحقیقاتی ب

مدیریت  ایبنابرشد.   شرایط  در  مصرفی  بذر  میزان  ن 

تحقیقاتی با توجه به وزن هزاردانه، درصد خلوص و قوه  

روش کشت   کیلوگرم در هکتار بدست آمد. در  225نامیه 

کیلوگرم    350سنتی با توجه به عرف مرسوم در منطقه  

مورد   بذر  شد.  مصرف  کشاورز  توسط  بذر  هکتار  در 

استفاده توسط کشاور نیز رقم چمران بود با این تفاوت  

که کشاورز طبق سنوات گذشته از بذر غیرگواهی شده  

تیمار در  کاشت در مزرعه  استفاده کرد.     15در هر دو 

  تیمار مدیریت تحقیقاتی، انجام شد. در  ل  آبان هر دو سا

لذا با توجه   گرفت،روش آبیاری بصورت نواری صورت 

اطال دبی    عاتبه  زمین،  مربوط  و شیب  خاک  بافت  آب، 

در  .  متر تهیه گردید  8و عرض    متر   90نوارهایی به طول  

بر   بندی  کرت  سنتی(  )کشت  کشاورز  مدیریت  روش 

  3و    2شکل    ت.متر( انجام گرف  8×8اساس عرف منطقه )

ترتیب نمایی از تیمارها در زمان کاشت و در اواسط  به

 دهد.رشد را نشان می

 

 1سايت 

 2سايت 
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 .نتایج تجزیه شیمیایي خاک در دو مزرعه تحت مدیریت کشاورز و مدیریت تحقیقاتي  -1جدول 

 وضعیت  
 عمق  نوع مدیریت 

شوری خاک  

(1-dS m) 

+K +Na 2+Mg 2+Ca -Cl -
3*HCO 

1-eq Lm 

ت 
سای

1 

 کشت سنتی

63/10 30-صفر  67/0 00/86 60/18 40/32 85/52 25/2 

60-30 87/10  68/0 74/87 60/17 80/30 50/54 00/2 

90-60 16/10  52/0 55/77 80/17 60/31 00/52 75/1 

 تحقیقاتی 

47/14 30-صفر  57/0 94/120 92/15 80/28 40/68 00/2 

60-30 49/14  58/0 84/137 00/13 00/23 00/68 15/2 

90-60 19/13  43/0 96/135 00/13 40/28 00/60 50/1 

ت 
سای

2 

 کشت سنتی

49/7 30-صفر  35/1 53/40 40/14 00/20 25/28 70/3 

60-30 43/5  40/0 92/40 40/60 60/11 15/21 50/2 

90-60 60/9  33/0 88/80 20/13 60/25 35/26 15/2 

 تحقیقاتی 

88/4 30-صفر  36/0 44/28 40/9 40/19 90/22 80/2 

60-30 92/6  33/0 36/49 20/11 00/20 25/34 00/2 

90-60 92/8  29/0 42/63 60/16 00/28 15/34 75/1 

 ها صفر بود.خاک در تمام عمق 3COمیزان  *

 

 

های زراعی شامل طول فصل رشد کلیه مراقبت   در

علف با  هرز مبارزه  علف   های  از  استفاده  تری)با  -کش 

متیل   دقت  (%75بنورین  به  آبیاری  و  تغذیه  مزرعه  ،  در 

بطورکلی هر دو تیمار  انجام شد.  تحت مدیریت تحقیقاتی  

آبیاری  کرخه  رودخانه  با آب  بار    4در طول فصل رشد  

)جدول   زمان  (. 2شدند  هر    20)برداشت    در  اردیبهشت 

سال( کل سطح زمین هم در تیمار مدیریت تحقیقاتی و هم  

تیمار کشت سنتی به    در  دانه  میزان عملکرد  برداشت و 

اندازه شد.  دقت  معنیگیری  با  میزان  دانه  عملکرد  داری 

 تست گردید.   %5و در سطح   LSDاستفاده از آزمون 

سال   برای  تنها  آب  مصرف    1393-94کارآیی 

حاسبه شد. بدین منظور میزان آب مصرفی هم در تیمار  م

 تحقیقاتی و هم در تیمار کشت سنتی با استفاده از پارشال  

 

 

 

 

گیری شد. از تقسیم میزان عملکرد دانه  فلوم اندازه 

به کیلوگرم  حسب  برحسب  بر  مصرفی  آب  میزان 

همچنین   مترمکعب، کارآیی مصرف آب محاسبه گردید.

از آبی گندم و مقایسه آن با میزان  به منظور برآورد نی

گندم در طول این سال    تعرق-آب مصرفی، تغییرات تبخیر

هواشناسی  ایستگاه  روزانه  آمار  کمك  به  زراعی 

( با روش  2011)آلن    RefETسینوپتیك بستان و نرم افزار  

در   گندم  گیاهی  ضرایب  همچنین  و  مانتیث  پنمن  فائو 

 ( محاسبه شد. 1998مراحل مختلف رشد )آلن و همکاران  

میزان   شده،  انجام  هزینه  مقدار  اساس  بر  نیز  پایان  در 

کشت  سود خالص برای هر دو تیمار مدیریت تحقیقاتی و  

های انجام شده شامل هزینه محاسبه گردید. هزینه سنتی

-سازی زمین، هزینه مربوط به نهادهخاکورزی و آماده

-هزینهکش و  های مهم شامل کودهای مصرفی، آب، علف

 های مربوط به برداشت محصول بود.  
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)سمت چپ( پس از عملیات خاکورزی و    کشت سنتیتیمار )سمت راست( و  مدیریت تحقیقاتی  نمایی از مزرعه تحت تیمار    –2شکل  

 .کاشت

 

 
 .1393-94)چپ( در سال  کشت سنتی  نمایی از سایه اندازه گیاهی مزرعه در دو تیمار مدیریت تحقیقاتی )راست( و      -3شکل  

 

 .رودخانه کرخهنتایج تجزیه شیمایي آب  -2جدول 

EC 

(dS m-1) 
pH 

 (meq L-1)  مقدار آنیون و کاتیون در نمونه آب 

CO3
2- HCO3

- Cl- SO4
2- Ca2+ Mg2+ Na+ K+ 

3/2  09/8  20/0  40/2  55/11  - 20/7  40/4  17/12  12/0  

  

  و بحث نتایج

 عملکرد دانه -الف

-93در هر دو سال  نتایج حاصل نشان داد که  

مدیریت    1393-94و    1392 با  مزرعه  در  دانه  عملکرد 

بیشتر  کشت سنتی تحقیقاتی از عملکرد دانه در مزرعه با 

)شکل   مبنای 4بود  بر  مزرعه  مدیریت  که  طوری  به   ،)

درصدی میانگین    48و    22های تحقیقاتی با افزایش  یافته

  های اول و دوم همراه بود ترتیب در سالعملکرد دانه به

دانه در  .  (4)شکل   قابل  به  2سایت  میزان عملکرد  میزان 

تیمار  توجهی در تیمار تحت مدیریت تحقیقاتی بیشتر از  

اول و در    کشت سنتی   1سایت  بود. بطورکلی در سال 

بیشتر    % 14ان  میزعملکرد دانه تحت مدیریت تحقیقاتی به

تیمار   سنتی  از  در  کشت  دانه  عملکرد  حالیکه  در  بود. 

بیشتر   %44در تیمار مدیریت تحقیقاتی به میزان  2سایت 

بود. میزان بهبود عملکرد در سال    تیمار کشت سنتیاز  

در   تحقیقاتی  مدیریت  تیمار  تحت    2و    1سایت  دوم 

کشت  بیشتر از تیمار    درصد  52و    44میزان  ترتیب بهبه

بیشترین عملکرد دانه مربوط به تیمار مدیریت  بود.  نتی  س

در هکتار    کیلوگرم   4601میزان  تحقیقاتی در سال اول به

به   مربوط  و  سال  همین  در  آن  کمترین  کشت  و  تیمار 

به  2سایت  در    سنتی هکتار    کیلوگرم   1600میزان  و  در 

میزان   مدیریتی  تیمار  به  توجه  بدون  بطورکلی  بود. 
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در   دانه  میزان    1سایت  عملکرد  بود.    %50به  بیشتر 

  ترتیب به  2و    1سایت  متوسط عملکرد دانه در دو سال در  

با توجه به   در هکتار بود.  کیلوگرم  75/2487و    75/3749

دلیل این نتیجه  ،  2و     1اعمال مدیریت مشابه در سایت  

بر    2زهکشی مناسب بود که در سایت    هایسامانه ود  وج

 وجود نداشت.    1خالف سایت 

 

 
 . کشت سنتيمقایسه عملکرد دانه در دو تیمار مدیریت تحقیقاتي و  -4شکل

پایین   اراضی  در  که  داد  نشان  تحقیق  این  نتایج 

های تحقیقاتی  کرخه با کاربرد برخی یافته  حوضهدست  

از جمله تسطیح مناسب مزرعه، استفاده از رقم مناسب و  

مصرف   زمان  و  کود  میزان  کاربرد  شده،  گواهی  بذر 

مناسب   آبیاری  روش  همچنین  و  آن  توان میمناسب 

توجه قابل  میزان  به  را  نتایج    بهبود ی  عملکرد  بخشید. 

کشور   دیگر  مناطق  برخی  در  دیگران  توسط  مشابهی 

( نژاد  سلیمان  مثال  برای  است.  شده  با  1998گزارش   )

های متداول کاشت گندم در یك خاک شور  مقایسه روش

در ایستگاه تحقیقاتی شاوور اهواز، گزارش کرد که در  

داری بیشتر از  روش خطی کاری عملکرد به میزان معنی

می سانتریفوژ  صورت  به  همچنین  کاشت  ایشان  باشد. 

بحث کردند که به دلیل حاکم بودن شرایط تبخیری شدید  

الیه سطحی   دو کشت در  بین  فاصله  امالح در  تجمع  و 

خاک انجام آبشویی قبل از کاشت گندم در پاییز ضرورت  

 دارد.  

و   نیا  بررسی  1999)  همکارانافضلی  با  نیز   )

گروش کاشت  مختلف  فارس  های  استان  در  آبی  ندم 

خطی   آبیاری  و  کار  خطی  با  کشت  که  نمودند  گزارش 

بدون ایجاد جویچه در کرت به دلیل هزینه کمتر نسبت به  

روش کارآمدتر  برخی  سانتریفوژ  جمله  از  کاشت  های 

( معتقد است که کاشت بذر گندم  1994باشد. رادمهر )می

عمق   در  ناهمگونی  ایجاد  باعث  سانتریفوژ  روش  به 

بذر و سطح سبز   در جوانه زنی  یکنواختی  غیر  کاشت، 

افزایش   زیادی  مقدار  به  بذر  مصرف  و  شده  مزرعه 

 یابد.  می

رسد عدم تسطیح مناسب زمین و ایجاد  به نظر می

-های با طول و عرض کم در مزرعه ضمن اینکه میکرت

های داشت و برداشت اخالل ایجاد تواند در تردد ماشین

افزایش مصرف حجم آب آبیاری، تجمع    تواند بهنماید، می

های تسطیح نشده و کاهش عملکرد منجر نمك در قسمت

کرت در  گندم  کاشت  بودن  ناکارآمد  کوچك  گردد.  های 

نیز   دیگران  توسط  غرقابی  غیراصولی  آبیاری  با  همراه 

)فاهونگ است  شده  همکاران  گزارش  آکینو  2004  و  ؛ 

1998  .) 

 

 کارآیي مصرف آب  -ب

گندم در طول سال    تعرق-ات تبخیرتغییر  5شکل  

می  1393-94زراعی   نشان  تغییرات محاسبات    . دهدرا 

رسیدگی  تعرق  -تبخیر زمان  تا  کاشت  تاریخ  از 

های  فیزیولوژیکی گندم بوده که به ترتیب منطبق بر تاریخ

باشد. همچنین در این  اردیبهشت ماه می  5آبانماه و    15

های ثبت شده در طول فصل رشد گندم  نمودار بارندگی

مذکور،   سال  در  است.  شده  و    بیشینه،  کمینهآورده 

متر  میلی  8/1و    4/6،  3/0تعرق گندم    -تبخیرشدت  میانگین  

 در روز بوده است.  
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 . در منطقه مطالعاتي 93-94های سال زراعي تعرق گندم و بارندگي -تبخیرشدت نمودار تغییرات -5شکل 

 

بارندگی تجمعی و تبخیر و    تغییراتنیز    6شکل  

زراعی   سال  طول  در  گندم  تجمعی  را    1393-94تعرق 

مجموع نیاز آبی خالص گندم    ،دهد. بر این اساسنشان می

متر و مجموع بارندگی ثبت شده در  میلی  313در حدود  

بر اساس آمار متر بوده است.  میلی  131طول فصل رشد،  

هواشناسی و محاسبات صورت گرفته در سند    بلند مدت

آزادگان   دشت  در  گندم  خالص  آبی  نیاز  آب،    322ملی 

متر عنوان شده  میلی  53ثر سالیانه  ؤ متر و بارش ممیلی

)علیزاده تحقق  (1999،  است  فرض  با  بنابراین   .70  

  ، نیاز آبی گندم به کاربرد آب در مزرعهدرصدی راندمان  

  4600یا  و  یك سال زراعی  متر در طول  میلی  460  حدود

بایست از طریق  که می  مترمکعب در هکتار خواهد رسید 

 .  مین گرددبارندگی تأ یا آبیاری و 

 

 
 . (mmدر منطقه مطالعاتي ) 93-94تعرق گندم، نیاز آبي گندم و بارندگي سال زراعي -نمودار تجمعي تبخیر-6شکل 

 

شده در مزارع تحت    انجامهای  نگاهی به آبیاری

دهد که در مجموع، چهار نوبت آبیاری  بررسی نشان می 

  کشت سنتی  و در دو تیمار  1393-94در طی سال زراعی  

ها مصادف با  و تحقیقاتی صورت گرفته است. این آبیاری
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اردیبهشت سال   1و    93بهمن سال    17دی،    15آبان،    14

ای بین میانگین حجم آب  مقایسه  3بوده است. جدول    94

نشان  را  نظر  مورد  تیمار  دو  سطح  واحد  در  مصرفی 

دهد که مجموع آب آبیاری  دهد. این مقایسه نشان می می

ترتیب برابر با و تحقیقاتی بهکشت سنتی  برای دو تیمار  

مترمکعب در هکتار است که با احتساب   3066و    3840

  4376و    5150مترمکعب در هکتار(، به    1310بارندگی )

مترمکعب در هکتار خواهد رسید. با توجه به محاسبات 

منطقه   در  گندم  آبی  نیاز  خصوص  در  گرفته  صورت 

شود که  شاهده میمترمکعب در هکتار( م  4600مطالعاتی )

مجموع آب آبیاری و بارندگی در تیمار تحقیقاتی، تقریباً  

برابری می عدد  این  تیمار  با  که در  کشت  کند. در حالی 

، حجم آب کاربردی از نیاز آبی گندم بیشتر بوده  سنتی

های کشاورز  است که عمدتاً بدلیل عدم تناسب ابعاد کرت

احیاناً و  خاک  خصوصیات  و  ورودی  دبی  تسطیح    با 

نامناسب مزرعه است که باعث کندی پیشروی جریان آب 

های آبیاری و افزایش عمق آب کاربردی  در درون کرت

شود. این آب از طریق  متر )بطور متوسط( میمیلی  137تا  

های سطحی و زیرزمینی،  نفوذ عمقی و ورود به زهکش 

گردد. تلفات مذکور  از دسترس گیاه خارج شده و تلف می

پایی مزرعه،  ضمن  در  آب  کاربرد  راندمان  آوردن  ن 

بروز   و  ایستابی  سطح  افزایش  نظیر  ثانویه  مشکالت 

فاقد  مناطق  در  گندم  ریشه  ناحیه  خاک  شوری  مشکل 

افزایش حجم زه مناطق دارای  زهکش و همچنین  آب در 

زیست مشکالت  بروز  و  دفع  زهکش  به  مربوط  محیطی 

 ها بوجود خواهد آورد. زهاب

 .93-94در سال زراعي   کشت سنتيتحقیقاتي و مدیریت مقایسه حجم آب آبیاری و مصرفي گندم در دو تیمار -3جدول 

 نوع مدیریت 

ابعاد زمین  

گیری آب  اندازه 

 ( 2mمصرفی )

میانگین مدت  

زمان آبیاری  

در هر نوبت  

(min) 

میانگین دبی  

ورودی به  

 ( L s-1مزرعه )

میانگین ارتفاع آب  

آبیاری در واحد 

 ( mmسطح )

مجموع آب آبیاری  

3m در طول سال )

1-ha) 

آب مصرفی گندم با  

 احتساب بارندگی 

(1-ha 3m) 

 4376 3066 77 40 46 1440 تحقیقاتی 

 5150 3840 96 50 960 30000 کشت سنتی 

 

 .93-94در سال زراعي  مدیریت تحقیقاتي و کشت سنتيمقایسه کارآیي مصرف آب گندم در دو تیمار -4جدول 

 نوع مدیریت 

مجموع آب آبیاری  

  در طول فصل رشد

(1-ha 3m) 

آب مصرفی با احتساب  

 (ha 3m-1) بارندگی

کارآیی مصرف آب بر  †

 Kg) آبیاریآب اساس 

1-ha)  

 

کارآیی مصرف آب بر  

آبیاری و  آب اساس 

 ( Kg ha-1) بارندگی

 85/0 21/1 4376 3066 تحقیقاتی 

 49/0 65/0 5150 3840 کشت سنتی 

نسبت به  درصد تغییرات

 کشت سنتی تیمار 
20%- 15%- 86%+ 73%+ 

 استفاده شده است. 4در محاسبه کارآیی مصرف آب از عملکرد دانه ارائه شده در شکل   †

 

  5/2501و    5/3704با توجه به ثبت عملکردهای  

کیلوگرم در هکتاربه ترتیب در دو تیمار تحقیقاتی و کشت  

سنتی، شاخص کارآیی مصرف آب گندم در سال زراعی  

بر اساس حجم آب آبیاری و بارندگی به تفکیك    94-1393

)جدول   گردید  آبیاری،  4محاسبه  آب  اساس حجم  بر   .)

کارآیی   گندم  مصرفشاخص  تیمارهای    آب  برای 
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با    برابر  ترتیب  به  سنتی  کشت  و  و    21/1تحقیقاتی 

احتساب  65/0 با  البته  که  است  مترمکعب  بر  کیلوگرم 

به   بارندگی  مترمکعب    49/0و    85/0میزان  بر  کیلوگرم 

تنزل خواهند یافت. در مطالعات قبلی انجام شده توسط  

( در تعدادی از مزارع منتخب 2007آبساالن و همکاران )

تا    2062قع در دشت آزادگان، آب مصرفی گندم بین  وا

بین    5933 آنها  عملکرد  و  هکتار  در  تا    1022مترمکعب 

کارآیی    4851 و  شده  گیری  اندازه  هکتار  در  کیلوگرم 

بین   آب  آب   1/2تا    3/0مصرف  مترمکعب  بر  کیلوگرم 

 مصرفی بدست آمده است. 

 ینه نسبت سود به هز -ج

به عملکرد دانه که اندام اقتصادی گندم    توجه با  

می سودمحسوب  درآمد    شود،  همان  یعنی  ناخالص 

فروش محصول در هر دو سال در مزرعه تحقیقاتی به  

بود )جدول    کشت سنتیتیمار  طور قابل توجهی بیشتر از  

به طور میانگین، درآمد ناخالص در مزرعه تحقیقاتی  (.  5

به   سنتیتیمار  نسبت  دوم    کشت  و  اول  های  سال  در 

بیشتر بود. وجود زهکش در    50و    23ترتیب  به درصد 

تأ   1سایت   به  توجه  داشت، با  دانه  عملکرد  بر  که  ثیری 

موجب افزایش درآمد ناخالص به ویژه در سال اول شد.  

د که  شد  باعث  زهکش  مزارع وجود  ناخالص  رآمد 

ترتیب  در سال اول و دوم به  کشت سنتیتیمار  تحقیقاتی و  

بیشتر    0/1و    2/2 زهکش  بدون  به شرایط  نسبت  برابر 

 (. 5)جدول  شود

ناخالص، سود    های تولید از سودهزینهبا کسر  

آمد. به دست  دو    سامانهوجود    خالص  زهکشی در هر 

سال موجب افزایش سود خالص شد که در سال اول این  

)جدول   بود  بیشتر  سود(.  5افزایش  میانگین،  طور    به 

و    3/3ترتیب  ، در سال اول و دوم به1خالص در سایت  

سود  1/1 سایت    برابر  در  سود  2خالص  میانگین    بود. 

طور قابل توجهی بیشتر از  خالص در مزرعه تحقیقاتی به

و در    32بود. این تفاوت در سال اول    کشت سنتیر  تیما

دوم   سود  76سال  بیشترین  کلی،  طور  به  بود.    درصد 

هزار ریال در هکتار در سال اول    47200خالص برابر با  

( به دست آمد. 1و در مزرعه تحقیقاتی با زهکش )سایت  

با   برابر  نیز  خالص  سود  در    8725کمترین  ریال  هزار 

هزار ریال در هکتار در سال    19125هکتار در سال اول و  

(  2دوم در مرزعه مدیریت کشاورز بدون زهکش )سایت  

 مشاهده شد.
 .2و  1در سایت  تیمار کشت سنتيارزیابي ساده درآمد ریالي ناشي از اجرای مدیریت تحقیقاتي در مقایسه با  -5جدول 

 در نظر گرفته شده است. ولی بر اساس عرف منطقه ها برای هر دو سال ثابت هزینه †

 ریال.  13000( با قیمت 4درآمد ناشی از فروش بذر تولید شده در هر تیمار )شکل  ‡

 

 درآمد خالص  ‡ درآمد ناخالص هزینه برداشت هزینه داشت †هزینه کاشت  

 )هزار ریال در هکتار(  )هزار ریال در هکتار(  نوع مدیریت  سایت

 1392-93سال 

 47200 59800 805 5915 5880 تحقیقاتی 1

 39925 52000 805 3640 7630 کشت سنتی

 17300 29900 805 5915 5880 تحقیقاتی 2

 8725 20800 805 3640 7630 کشت سنتی

   1393-94سال 

 36800 49400 805 5915 5880 تحقیقاتی 1

 21725 33800 805 3640 7630 کشت سنتی

 35500 48100 805 5915 5880 تحقیقاتی 2

 19125 31200 805 3640 7630 کشت سنتی
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 گیری کلي نتیجه

های این طرح و بازدیدهای مختلف  اساس یافتهبر  

رسد جهت انجام شده در طی دو سال زراعی به نظر می

افزایش عملکرد در شرایط منطقه ضرورت دارد عالوه بر  

تاکید بر روی تسطیح مناسب و استفاده از رقم مناسب و  

های هرز در زمان مناسب بذر گواهی شده، به وجین علف 

های کارآمد و اعمال کود سرک  کشو با استفاده از علف

نیتروژن در زمان و مرحله رشدی مناسب به عنوان دو  

با توجه  ای داشت. عالوه بر این و رکن اساسی نگاه ویژه

این   در  گندم  آبی  نیاز  تامین  در  بارش  خوب  سهم  به 

شود که در کنار توجه به راهکارهای  منطقه، پیشنهاد می 

انج و  مزرعه  در  آب  مدیریت  بهبهبود  عملیات  زراعی  ام 

مناسب  استفاده  برنامه  بارندگیمذکور،  از  های  تر 

بکارگیری   و  بهاره  و  آگاهی پیش  هایسامانه زمستانه 

ریزان آبیاری مزارع گندم  بارش در سرلوحه کاری برنامه

در منطقه مطالعاتی قرار گیرد تا از این طریق، ضمن کمك  

ای از  آبی گندم در طول فصل،  نیاز  تامین  جاد مشکل  به 

از   بعد  آبیاری  انجام  بدلیل  گندم  مزارع  در  ماندابی 

 ها، جلوگیری شود.  بارندگی

محدوده    که همچنین ذکر این نکته ضروری است  

زیاد تغییرات شاخص کارآیی مصرف آب در این منطقه 

گندم   مزارع  مدیریت  در  شدید  ضعف  و  قوت  از  نشان 

سطوح در  جدی  توجه  نیازمند  که  است  آزادگان    دشت 

در یك  بنابراین  ریزی برای این منطقه است.  مختلف برنامه 

بلندمدت دارد   افق  تحقیق    ضرورت  این  از  نتایج حاصل 

بطور جدی توسط بخش ترویج در منطقه توصیه گردد تا  

های  درصد بیشتری از کشاورزان منطقه به کاربرد روش

بهبود عملکرد در مزرعه تشویق گردند. با توجه به فضای  

اجتماعی حاکم بر منطقه مهمترین چالش در این  فرهنگی و  

ارتباط عدم رغبت کشاورزان به کاربرد برخی عملیات به  

این   نتایج  دلیل متحمل شدن هزینه اضافی باشد. اگرچه 

تواند به  تحقیق نشان داد که افزایش عملکرد حاصله می

جبران هزینه اضافی انجام شده منجر گردد، با اینحال با 

تحت کشت گندم در این منطقه و نقش    توجه به مساحت

جهت  است  الزم  گندم،  ساالنه  تولید  در  آن  توجه  قابل 

ها ازجمله مصرف  ترغیب کشاورزان به کاربرد این یافته

علف با  مبارزه  و  نیتروژنی  زمان کود  در  هرز  های 

های حمایتی و تشویقی مد  مناسب، از طرف دولت بسته

های سنتی تولید به  تغییر روشنظر قرار گیرد. بدون شك  

علمی روش اصول  بر  مبتنی  و  جدید  به    های  توجه  با 

مشارکت فعال با تنها ، موجودفضای فرهنگی و اجتماعی 

مروجان   نزدیك کشاورزان وهمکاری  مدیریت ترویج و  

 گردد. حاصل می منطقه 

 

 سپاسگزاری

های بخشی از اعتبار مورد نیاز این تحقیق در قالب برنامه

از  _ایرانمشترک   بدینوسیله  که  بود  شده  تامین  ایکاردا 

و   آموزش  تحقیقات،  سازمان  در  ایکارداد  محترم  دفتر 

 گردد.  ترویج کشاورزی تشکر می
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