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ﺷﮑﺮاﻟﻪ آﺑﺴﺎﻻن ،ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ﮔﯿﻼﻧﯽ
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ﺑﺮﻧﺞ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ آﻣﺎرﻫﺎ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ آن در ﺳﺎل
زراﻋﯽ  1383ﻣﻌﺎدل  51ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﮔﺮم و اﺳﺘﻔﺎده از
ﺷﯿﻮه آﺑﯿﺎری ﻏﺮﻗﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﮐﺮﺗﻬﺎ ،ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف آب ﺑﺼﻮرت ﺗﺒﺨﯿﺮ و ﺗﻌﺮق ﻣﯽﮔﺮدد .داﻧﺶ ﻓﻨﯽ
ﭘﺎﯾﯿﻦ زارﻋﯿﻦ ﺑﺮﻧﺠﮑﺎر در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻬﯿﻪ زﻣﯿﻦ و ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻤﻞ ﭘﺎدﻟﯿﻨﮓ )ﮔﻞ ﺧﺮاﺑﯽ(
در ﺧﺎﮐﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ آن را دارد ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻠﻔﺎت آب آﺑﯿﺎری ﺑﺼﻮرت ﻓﺮوﻧﺸﺖ ﻋﻤﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.
داﻣﻨﻪ وﺳﯿﻊ ﺳﺎزﮔﺎری اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﯿﺎری از ﯾﮏ ﻃﺮف و ﺧﻄﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽدر اﻧﮕﺎﺷﺖ
وﻓﻮر آب ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺣﺠﻤﯽآن و ﻧﻘﺶ آﺑﯿﺎری ﻣﺪاوم و زﯾﺎد در ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻠﻔﻬﺎی ﻫﺮز از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ،
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آب در زراﻋﺖ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﺑﻪ واﻗﻊ ﻧﯿﺎز آﺑﯽ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در آب ﻣﺼﺮﻓﯽ زراﻋﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻄﺢ زﯾﺮﮐﺸﺖ و
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺨﺮﯾﺐ اراﺿﯽ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﺳﻄﺢ اﯾﺴﺘﺎﺑﯽ و ﻣﺎﻧﺪاﺑﯽ ﺷﺪن
ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ :ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن آﺑﯿﺎری ،ﻗﻄﻊ آب در ﻣﻘﺎﻃﻌﯽ از
دوره رﺷﺪ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار آب آﺑﯿﺎری ،ﺗﻐﯿﯿﺮ روش آﺑﯿﺎری و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎ اﺻﻼح روﺷﻬﺎی ﮐﺎﺷﺖ ،از ﻣﺼﺮف ﺑﯽ
روﯾﻪ آب ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و در ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ و ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم در ﮐﻨﺎر ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ
زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺴﻄﯿﺢ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی اراﺿﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻬﺎﯾﯽ از آﺑﯿﺎری را ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺮای زارﻋﯿﻦ
اﺳﺖ آزﻣﻮن و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﻮد .ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺎم اول اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺳﻪ رژﯾﻢ آﺑﯿﺎری ﻫﺮ
روزه )ﺷﺎﻫﺪ( ،ﯾﮏ روز در ﻣﯿﺎن و دو روز در ﻣﯿﺎن ،و ﺳﻪ رﻗﻢ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرت آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﭙﻠﯿﺖ ﭘﻼت در
 -1اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮزﺳﺘﺎن

ﮐﺎرﮔﺎه ﻓﻨﯽ آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه

72

ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻠﻮﮐﻬﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﮑﺮار ﻃﯽ دو ﺳﺎل در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﺎوور اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن
داد ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ در رژﯾﻢ آﺑﯿﺎری ﺷﺎﻫﺪ )ﻫﺮ روزه( ﺑﺎ ﯾﮏ روز در ﻣﯿﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽداری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎ
آﺑﯿﺎری دو روز در ﻣﯿﺎن دارای ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ دار اﺳﺖ .در رژﯾﻢ آﺑﯿﺎری ﯾﮏ روز در ﻣﯿﺎن ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﮐﺎﻫﺶ
 31/4درﺻﺪ آب ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در ﮐﺮت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ،ﻣﻘﺪار ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ  2و درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رژﯾﻢ آﺑﯿﺎری دو روز در ﻣﯿﺎن ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ  49/2درﺻﺪ در آب ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در ﮐﺮت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﯿﻤﺎر
ﺷﺎﻫﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ  10/6درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ را ﻧﺸﺎن داد.

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺮﻧﺞ در ﺑﯿﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻋﻤﺪۀ زراﻋﯽ دارای ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺼﺮف آب
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .وﺟﻮد ﺑﺎﻓﺖ آﺋﺮاﻧﺸﯿﻢ در رﯾﺸﻪ ،ﺳﺎﻗﻪ و ﺑﺮگ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﯿﺎه ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ اﮐﺴﯿﮋن
ﻣﺼﺮﻓﯽ را از ﻫﻮا ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﯿﺎه ﺑﺘﻮاﻧﺪ در رژﯾﻤﻬﺎی آﺑﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ رﺷﺪ
ﮐﻨﺪ.
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎ اداﻣﻪ ﮐﺸﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﯿﺎﻫﺎن زراﻋﯽ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮﻧﺞ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ
دﻣﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻی ﻣﺤﯿﻂ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﻤﻮاره ﺳﺆال ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آب
ﻓﺮاوان ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯿﺰان آب ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ،ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ در اﯾﻦ
اﺳﺘﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ از اﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺸﺎﯾﯽ ﮐﺸﺖ
ﻣﯽﺷﻮد و زراﻋﺖ آن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯿﮑﺮوﮐﻠﯿﻤﺎﯾﯽ و ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺼﻮل
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ.
داﻣﻨﻪ وﺳﯿﻊ ﺳﺎزﮔﺎری اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺑﯿﺎری ،ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﻄﻮف ﻧﻤﻮده ﮐﻪ
رژﯾﻢ آﺑﯿﺎری ﻏﺮﻗﺎﺑﯽ داﺋﻢ ﺑﺮای رﺷﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﺷﺮط ﻻزم ﻧﺒﻮده و ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺧﺎک ،رﻗﻢ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺑﯿﺎری و ﻧﯿﺰ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮﻧﺞ
ﺑﻌﻤﻞ آورد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻗﻢ ،اﻗﻠﯿﻢ و ﺧﺎک ،رژﯾﻤﻬﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از آب آﺑﯿﺎری در ﻣﺰارع ﺑﺮﻧﺞ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺮد زﻧﮕﻨﻪ ) (1372ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭼﻬﺎر رژﯾﻢ آﺑﯿﺎری ﺷﺎﻣﻞ :ﻏﺮﻗﺎب داﺋﻢ ،آﺑﯿﺎری  12ﺳﺎﻋﺘﻪ ،ﺗﻨﺎوب ﯾﮏ و دو
روز در ﻣﯿﺎن ﺑﺮ روی رﻗﻢ آﻣﻞ  3ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﯿﺴﺖ ) . (2ﻣﯿﺸﺮا و
ﻫﻤﮑﺎران ) (1991ﺿﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رژﯾﻤﻬﺎی ﻣﺘﻨﺎوب آﺑﯿﺎری ﺑﺮ روی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮﻧﺞ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت
ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد دو ﺗﯿﻤﺎر آﺑﯿﺎری  3ﺗﺎ  5روز ﭘﺲ از ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪن آب در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻄﺢ اﯾﺴﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎﻻ و
 1ﺗﺎ  3روز در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻄﺢ اﯾﺴﺘﺎﺑﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎ آﺑﯿﺎری ﻏﺮﻗﺎﺑﯽ داﺋﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد).(7
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ) (1995ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ آﺑﯿﺎری ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﺮ روی ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ دو رﻗﻢ ﺑﺮﻧﺞ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ رﻗﻢ
ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ ITTدر ﺗﻨﺎوب آﺑﯿﺎری ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺑﯿﺎری داﺋﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ
در رﻗﻢ ﮔﯿﺰا ﺑﺎﯾﺪ دور آﺑﯿﺎری ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻧﺸﺎءﮐﺎری 6 ،روز و ﺳﭙﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ  10روز اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ
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) .(3داس و ﺟﺎت ) (1977ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺑﯿﺎری ) ﻏﺮﻗﺎب ،ﺣﺪ وﺳﻂ ،آﭘﻠﻨﺪ ( ﺑﺮ روی ﻃﻮل
رﯾﺸﻪ ﭼﻬﺎر رﻗﻢ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﯿﻦ ارﻗﺎم ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻃﻮل رﯾﺸﻪ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﺮﻗﺎﺑﯽ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ آﭘﻠﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ).(1
ﭘﺮادﻫﺎن و ﻫﻤﮑﺎران ) (1973در ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺶ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺮﻧﺞ در ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﻨﺠﻪ زﻧﯽ ،ﺑﺎ اﻋﻤﺎل رژﯾﻤﻬﺎی رﻃﻮﺑﺘﯽ ) ﻏﺮﻗﺎﺑﯽ ﺗﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ  -100ﺳﺎﻧﺘﯽ ﺑﺎر ( ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ آب ﺧﺎک ﺑﻪ  -100ﺳﺎﻧﺘﯽ ﺑﺎر ،ارﺗﻔﺎع ﺑﻮﺗﻪ ،ﺗﻌﺪاد ﭘﻨﺠﻪ ،وزن ﺧﺸﮏ ﺷﺎخ و ﺑﺮگ و
ﺗﻌﺪاد رﯾﺸﻪ ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ ) .(9در ﺑﺮرﺳﯽ  8رژﯾﻢ آﺑﯿﺎری ﺑﺮ روی رﻗﻢ
 Chianuny 242ﻃﯽ ﻓﺼﻞ ﺧﺸﮏ در  IRRIﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﺮﻗﺎﺑﯽ در آﻏﺎز ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺧﻮﺷﻪ و
ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﮐﺎﻓﯽ در اواﯾﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ زاﯾﺸﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽداری در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﯽﺷﻮد).(4
وﻟﺰ و ﺷﻮﮐﻠﯽ ) (1978ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ  6روش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺑﯿﺎری ﺑﺮ روی ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﺮﻧﺞ رﻗﻢ
اﺳﺘﺎرﺑﻮﻧﺖ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ دوره ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﺸﮑﯽ در اواﯾﻞ ﻓﺼﻞ و زﻫﮑﺸﯽ در اواﺧﺮ دوره روﯾﺶ در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ زﻫﮑﺸﯽ در اواﯾﻞ رﺷﺪ روﯾﺸﯽ ﯾﺎ در ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮ ﺷﺪن داﻧﻪ ﻫﺎ دارای اﺛﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ روی ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ).(1
وادوﮐﻮی و ﭼﺎد ) (1998در آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺮ روی ﮔﯿﺎه ﺑﺮﻧﺞ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ رژﯾﻤﯽﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎراﯾﯽ
ﻣﺼﺮف آب در ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺼﺮف آب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺷﺒﺎع ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺎک در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﻏﺮﻗﺎﺑﯽ و رژﯾﻢ آﺑﯿﺎرﯾﯽ ﮐﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎک را در ﺣﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺰرﻋﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
).(8
ﻟﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ) (1993در ﭼﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻤﯽو ﮐﯿﻔﯽ دو رﻗﻢ ﺑﺮﻧﺞ را از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮ ﺷﺪن داﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺖ ﺳﻪ
رژﯾﻢ رﻃﻮﺑﺘﯽ :ﺣﻔﻆ رﻃﻮﺑﺖ در ﻣﮑﺸﻬﺎی  0/02و  0/04ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﮑﺎل وﻏﺮﻗﺎب داﺋﻢ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮده ،ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﯿﻔﯽ ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﻪ رژﯾﻢ رﻃﻮﺑﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد).(6
اﯾﺴﻼم و ادرﯾﺲ ) (1991در ﺑﻨﮕﻼدش ﯾﮏ رﻗﻢ ﺑﺮﻧﺞ را ﺗﺤﺖ  6رژﯾﻢ رﻃﻮﺑﺘﯽ ﻗﺮار داده ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ
رژﯾﻢ رﻃﻮﺑﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﮑﺶ ﺧﺎک  0/1ﺑﺎر ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﺿﻤﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻏﺮﻗﺎب داﺋﻢ ،ﻣﻮﺟﺐ
ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ درﻣﺼﺮف آب ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ رژﯾﻢ رﻃﻮﺑﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﮑﺶ ﻣﻌﺎدل 0/2ﺑﺎر ،ﻣﻮﺟﺐ
ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺶ از  40درﺻﺪی در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﯽﮔﺮدد).(5
اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ واﮐﻨﺶ ارﻗﺎم ﺑﻪ ﭼﻨﺪ رژﯾﻢ آﺑﯿﺎری ﻏﺮﻗﺎﺑﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﯾﮏ رژﯾﻢ آﺑﯿﺎری ﮐﻪ
ﺿﻤﻦ ﻗﺮاﺑﺖ ﺑﺎ ﻋﺮف ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﯿﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف آب ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻮاد و روشﻫﺎ
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺼﻮرت اﺳﭙﻠﯿﺖ ﭘﻼت در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻠﻮﮐﻬﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﺳﻪ ﺗﮑﺮار و ﺑﺎ دو ﻓﺎﮐﺘﻮر اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻓﺎﮐﺘﻮر اﺻﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ  3رژﯾﻢ آﺑﯿﺎری -I 1 :آﺑﯿﺎری ﻫﺮ روزه )ﺷﺎﻫﺪ( -I2 ،آﺑﯿﺎری ﯾﮏ روز در ﻣﯿﺎن و
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 -I3آﺑﯿﺎری دو روز در ﻣﯿﺎن و ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻓﺮﻋﯽ ﺷﺎﻣﻞ  3رﻗﻢ -V2 ، LD183 -V1:ﻋﻨﺒﻮری ﻗﺮﻣﺰ داﻧﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ
و  -V3ﻋﻨﺒﻮری ﻗﺮﻣﺰ داﻧﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻃﺮح ﺷﺎﻣﻞ  9ﮐﺮت ﺑﻪ اﺑﻌﺎد  4*12ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻫﺮ ﮐﺮت  3رﻗﻢ ﺑﻪ روش ﻧﺸﺎﯾﯽ ﮐﺸﺖ ﮔﺮدﯾﺪ
ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ارﻗﺎم ﻣﺤﻠﯽ ﻋﻨﺒﻮریِ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﻓﻮاﺻﻞ  20*20و رﻗﻢ ﭘﺮ ﻣﺤﺼﻮل  LD183ﺑﻪ ﻓﻮاﺻﻞ 25×25
ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻧﺸﺎءﮐﺎری ﺷﺪ .ﻓﺎﺻﻠﻪ ارﻗﺎم در ﻫﺮ ﮐﺮت  0/75ﻣﺘﺮ ﺑﻮد .ﻋﻠﻔﻬﺎی ﻫﺮز ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺗﺐ وﺟﯿﻦ
ﮔﺸﺘﻪ ﺗﺎ اﺛﺮات رژﯾﻤﻬﺎی آﺑﯿﺎری را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﺪ.
آب ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺮت ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻓﻠﻮم  W.S.Cﺗﯿﭗ  1و 4اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪ .ﻣﻘﺪار ﮐﻮد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﭘﺲ از آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺧﺎک و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺎک و آب ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻘﺴﯿﻂ %40 :ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺼﻮرت ﭘﺎدﻟﯿﻨﮓ %30 ،در
اﺑﺘﺪای ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺟﻮاﻧﻪ اوﻟﯿﮥ ﺧﻮﺷﻪ و %30ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺑﺴﺘﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﮐﻬﺎی اول و دوم
ﻣﺼﺮف ﮔﺮدﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻮد ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  100ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر از ﻣﻨﺒﻊ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ در زﻣﺎن
اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺸﺎء ﻣﺼﺮف ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺗﺠﺰﯾﻪ وارﯾﺎﻧﺲ ﺳﺎده در ﻫﺮ ﺳﺎل و ﺗﺠﺰﯾﻪ وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﺮﮐﺐ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دو ﺳﺎﻟﻪ دادهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت زراﻋﯽ :ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ ،ﺗﻌﺪاد ﭘﻨﺠﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ،ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﺧﻮﺷﻪ ،درﺻﺪ ﺑﺎروری ﺧﻮﺷﻪ،
وزن ﻫﺰار داﻧﻪ ،ﻣﺎدۀ ﺧﺸﮏ ﮐﻞ )ﺑﯿﻮﻣﺎس( ،ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮداﺷﺖ و ارﺗﻔﺎع ﺑﻮﺗﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﻪ روش داﻧﮑﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. .

ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺑﺤﺚ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺰﯾﻪ وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺮ روی ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دو ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن داد اﺛﺮ رژﯾﻢ آﺑﯿﺎری ﺑﺮ روی ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ ﻣﻌﻨﯽدار
اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻨﻬﺎ ،رژﯾﻢ آﺑﯿﺎری ﯾﮏ روز در ﻣﯿﺎن ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ  4/8ﺗﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ و
رژﯾﻢ آﺑﯿﺎری دو روز در ﻣﯿﺎن ،ﺑﺎ  0/6ﺗﻦ ﮐﺎﻫﺶ) 4/2ﺗﻦ در ﻫﮑﺘﺎر( ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد را داﺷﺖ )ﺟﺪول.(1
ﺟﺪول -1ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دو ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ و ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ﮐﻞ ارﻗﺎم ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
رژﯾﻢ ﻫﺎی آﺑﯿﺎری

ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ ) ( t / ha

ﻣﺎدۀ ﺧﺸﮏ ) ( t / ha

ﺷﺎﻫﺪ

a

4/7

a

10/7

ﺗﻨﺎوب ﯾﮏ روزه

a

4/8

a

10/9

ﺗﻨﺎوب دو روزه

4/2 b

b

9/2

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺑﺮآورد ﺣﺠﻢ آب آﺑﯿﺎری ﮐﺮﺗﻬﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺷﺎﻣﻞ آب ورودی ،ﺧﺮوﺟﯽ و ذﺧﯿﺮه در ﺷﮑﻞ1
آﻣﺪه اﺳﺖ .آب ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در ﮐﺮﺗﻬﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ و ﺑﺴﻂ آن ﺑﻪ ﻫﮑﺘﺎر در رژﯾﻢﻫﺎی ﻫﺮ روزه ،ﯾﮏ روز در
ﻣﯿﺎن و دو روز در ﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  53200 ،77500و  39400ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﻫﺒﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪ )ﺷﮑﻞ.(1
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آب ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در ﮐﺮﺗﻬﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ در روز ﺑﺮای رژﯾﻢﻫﺎی ﻫﺮ روزه ،ﯾﮏ و دو روز
در ﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  5/3 ،7/7و  3/9ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪ.

188.4
آب ورودی

آب ذﺧﯿﺮه

39.4

110.9

109.0
76.7
53.2

37.4

آﺑﯿﺎری دو روز در ﻣﯿﺎن

ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﻫﮑﺘﺎر

آب ﺧﺮوﺟﯽ

77.5

55.8

آﺑﯿﺎری ﻫﺮ روزه

آﺑﯿﺎری ﯾﮏ روز در ﻣﯿﺎن

ﺷﮑﻞ  -1ﻣﯿﺰان آب ورودی ،ﺧﺮوﺟﯽ و ذﺧﯿﺮه ﮐﺮﺗﻬﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﯿﺎری
ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آب ورودی ،ﺧﺮوﺟﯽ و ذﺧﯿﺮه و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻣﺎدۀ ﺧﺸﮏ در دو رژﯾﻢ
آﺑﯿﺎری ﯾﮏ روز و دو روز در ﻣﯿﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ در ﺟﺪول  2آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺪول  -2ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آب ورودی ،ﺧﺮوﺟﯽ و ذﺧﯿﺮه در رژﯾﻢﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﯾﮏ روز و دو روز در ﻣﯿﺎن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ و ﻣﺎدۀ ﺧﺸﮏ ﮐﻞ
آﺑﯿﺎری ﯾﮏ روز در ﻣﯿﺎن
ﮐﺎﻫﺶ آب ﻧﺴﺒﺖ

ﺗﻐﯿﯿﺮات

ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺎدۀ

ﮐﺎﻫﺶ آب ﻧﺴﺒﺖ

ﺗﻐﯿﯿﺮات

ﺗﻐﯿﯿﺮات

ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ )(%

ﻋﻤﻠﮑﺮد

ﺧﺸﮏ

ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ )(%

ﻋﻤﻠﮑﺮد

ﻣﺎدۀ ﺧﺸﮏ

آب ورودی

42/1

آب ﺧﺮوﺟﯽ
آب ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه
در ﮐﺮت

آﺑﯿﺎری دو روز در ﻣﯿﺎن

59/2

49/7

%2

%11/9

66/3

%10/6

%14

31/4

اﻓﺰاﯾﺶ

اﻓﺰاﯾﺶ

49/2

ﮐﺎﻫﺶ

ﮐﺎﻫﺶ

ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آﺑﯿﺎری ﯾﮏ روز در ﻣﯿﺎن ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﮐﺎﻫﺶ  42درﺻﺪ آب ورودی و ﮐﺎﻫﺶ 31/4
درﺻﺪ در آب ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در ﮐﺮت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ 2 ،درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ در ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ و  11/9درﺻﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ﮐﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .رژﯾﻢ آﺑﯿﺎری دو روز در ﻣﯿﺎن ﮐﺎﻫﺶ  59/2درﺻﺪ در
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آب ورودی و  66/3درﺻﺪی در آب ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در ﮐﺮت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ  10/6درﺻﺪ در ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ و 14
درﺻﺪ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ﮐﻞ ﮔﺮدﯾﺪهاﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در رژﯾﻢ آﺑﯿﺎری ﯾﮏ روز در ﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﺑﻬﺘﺮ ،ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ رﯾﺸﻪ ،ﺟﺬب ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ و ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺳﻮء
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﯿﮑﺮو ﻓﺮاﻫﻢ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ در اﯾﻦ رژﯾﻢ
آﺑﯿﺎری اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و در رژﯾﻢ آﺑﯿﺎری دو روز در ﻣﯿﺎن اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ آب ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﺳﺖ.
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺼﺮف واﻗﻌﯽ آب در ﻣﺰارع ﺑﺮﻧﺞ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز واﻗﻌﯽ ﮔﯿﺎه
اﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮﺗﻬﺎی ﻏﺮﻗﺎب ﺷﺪه ﺗﺎ ﺣﺪود  20ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ درﮐﺸﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ )ﺑﺪون ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮔﻞ
ﺧﺮاﺑﯽ( در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺣﺠﻤﯽآب ﺑﻪ ﮐﺸﺎورز وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮآورد ﺷﺪه در ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه
از اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ -ﺗﺮوﯾﺠﯽ در دو ﻣﺰرﻋﻪ واﻗﻊ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی راﻣﻬﺮﻣﺰ و ﺷﻮﺷﺘﺮ
ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زارﻋﯿﻦ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف آب ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﯿﺎز ﮔﯿﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻔﺎوت دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺴﺎﻟﻪ آب ﻣﯿﺎن ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ آب و ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ زارﻋﯿﻦ در زﻣﯿﻨﮥ
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب از اﻫﻢ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮون رﻓﺖ از اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف آب ﺣﺘﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺳﻄﻮح زراﻋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ روﯾﮥ
زارﻋﯿﻦ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﻗﻄﻌﺎت ﺗﺤﺖ ﺗﻤﻠﮏ ﺧﻮد )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﻮدن اراﺿﯽ(
در ﺗﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﻻزم اﺳﺖ در ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ و
ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم در ﮐﻨﺎر ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺴﻄﯿﺢ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی اراﺿﯽ،
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻬﺎﯾﯽ از آﺑﯿﺎری را ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺮای زارﻋﯿﻦ اﺳﺖ آزﻣﻮن و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﻮد و ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻗﺪاﻣﺎت
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺣﺠﻤﯽآب ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداران اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ آب واﻗﻌﯽ ﻧﮕﺮدد ،ﻏﺎﻟﺐ
زارﻋﯿﻦ روﺷﻬﺎی ﻣﺮﺳﻮم آﺑﯿﺎری )ﻏﺮﻗﺎﺑﯽ روزاﻧﻪ( را ﮐﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺰرﻋﻪ ،ﺑﺨﺼﻮص ﮐﻨﺘﺮل
ﻋﻠﻔﻬﺎی ﻫﺮز را در ﭘﯽ دارد ،ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز واﻗﻌﯽ ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ روﯾﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻏﺎﻟﺐ آﺑﯿﺎری ﻣﻨﻄﻘﻪ
دارد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ زارﻋﯿﻦ روﺑﺮو ﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ )ﺑﺮﺗﺮی
رژﯾﻢ آﺑﯿﺎری ﯾﮏ روز در ﻣﯿﺎن( ﮐﻪ در آن ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﮑﻞ ﮐﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﯾﺞ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در زﻣﺎن آﺑﯿﺎری
زﻣﯿﻨﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻣﻮﺛﺮ در آب ﻣﻬﯿﺎ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم در ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺑﯿﺎری ﻣﺰارع
ﺑﺮﻧﺞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺟﺮای آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ -ﺗﺮوﯾﺠﯽ در دو ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎن ﺑﺎ
اﺳﺘﻘﺒﺎل زارﻋﯿﻦ روﺑﺮو ﺷﺪ.
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ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎری ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﻏﺮﻗﺎب داﺋﻢ در آﺑﯿﺎری ﮔﯿﺎه ﺑﺮﻧﺞ ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺿﺮورت ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﮏ و ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺸﮏ ﮐﻪ ﺣﺼﻮل ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺼﺮف آب ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺣﺎﺋﺰ
اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاوان اﺳﺖ ،ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﻓﺎﯾﺪهﺗﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ،ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﯾﺎ ﻣﻘﺪار
آﺑﯿﺎری در ﻣﺼﺮف آب ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
آﺑﯿﺎری ﯾﮏ روز در ﻣﯿﺎن را ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ )آﺑﯿﺎری ﻫﺮ روزه( اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽآن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﺖ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮔﺮدد .رژﯾﻢ آﺑﯿﺎری دو روز در ﻣﯿﺎن ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎی ﮐﺎﻫﺶ آب آﺑﯿﺎری و ﻋﻤﻠﮑﺮد ) 66درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف آب و  10/6درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ در
ﻋﻤﻠﮑﺮد( ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاوان ﺑﻮده و ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ اﺳﺖ .اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ آﺑﯿﺎری
ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ واﮐﻨﺶ ارﻗﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻤﺘﺮ آب ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎز واﻗﻌﯽ ﮔﯿﺎه ،ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻬﺎی آﺑﯿﺎری ،ﺿﺮوری اﺳﺖ.
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