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مقدمه
با هدف بررسی مدیریت مصرف آب و تکنیک های مورد استفاده در کاهش مصرف آب در سامانه های آبیاری
قطره ای گروه کار توسعه پایدار سامانههای آبیاری در مزرعه از مزرعه آقای قاسمی با نام مزرعه آفرینش در
استان مرکزی و شهرستان خمین در مورخ  8931/40/72بازدید به عمل آورد .این مزرعه با مساحت 867
هکتار تحت کشت محصوالت کلزا ،جو ،لوبیا ،گندم ،زعفران ،سیب زمینی و نخود در دورههای مختلف کشت
بوده است .نکته حائز اهمیت در خصوص این مزرعه توجه به بهرهوری آب و زنجیره تولید بود .از جمله این
موارد که تجارب ارزشمندی تلقی میشوند توجه به خاک ،مصرف بهینه آب ،بهبود سیستم آبیاری اجرا شده،
توجه به کاهش هزینهها و تولید محصول ارگانیک بود .همچنین این مزرعه مجموعه متنوعی از فعالیت ها
برای تکمیل زنجیره تولید بوده که شامل ساخت ماشین آالت کشاورزی مورد نیاز ،انبارداری و بستهبندی بود.
در جدول  8خالصه از مشخصات مزرعه آفرینش ارائه شده است.
جدول  -8مشخصات عمومی طرح
نام
مزرعه

آفرینش

مساحت

موقعیت

نام مالک

منبع آبی

867
هکتار

استان مرکزی –
شهرستان خمین

آقای
قاسمی

زیرزمینی (چاه) با
دبی  7188لیتر در
ثانیه

شوری آب
()EC

الگوی کشت

کشت غالب :لوبیا و گندم
 104میلی سایر (باغی :به ،انار و گردو
زیمنس بر متر زراعی :سیبزمینی ،نخود ،و
زعفران)

الگوی کشت اراضی
الگوی کشت متداول شهرستان خمین لوبیا و گندم می باشد که در تناوب با یکدیگر مورد کشت قرار میگیرند.
کشت عمده مزرعه آفرینش نیز لوبیا سفید ،لوبیا چیتی و گندم است .سطح محدودی از اراضی نیز به باغ انار،
به و گردو اختصاص یافته است .با این حال با توجه به آشنایی آقای قاسمی با کشت زعفران و توجه به نیاز
آبی پایین آن ،در سال اخیر این کشت را نیز به صورت آزمایشی انجام داده است .همچنین در سال جاری نیز
قصد کاشت نخود را دارد .در زمان بازدید  94هکتار از اراضی زیر کشت لوبیا با آبیاری قطره ای زیرسطحی
بود.
منابع خاک اراضی و مدیریت کاشت
عمده اراضی دارای بافت نسبتاً متوسط سبک با مقادیر قابل توجهی سنگ ریزه میباشد .خاک مزرعه عمدتاً
دارای مواد آلی کم و حاصلخیزی نسبتاً پایین است .بخشی از زمین سنگالخی بوده و بخشی از خاک مزرعه
نیز دارای آهک باالیی میباشد .لیکن با مدیریت کاشت مواد آلی خاک و ظرفیت نگهداری آب در خاک بطور
چشم گیری بهبود یافته بود.
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به طور کلی دیدگاهی که در مزرعه آفرینش پیاده شده ،عالوه بر پرداختن به مسئله آب تمرکز خاص به خاک
بوده است .به همین منظور و برای افزایش کیفیت خاک روش های کاشت مبتنی بر کشاورزی حفاظتی (کم
خاکورزی و بی خاکورزی ) بود .در این روش از شخم ساالنه پرهیز میشود و بقایای باقیمانده از کشت قبلی
نیز جمعآوری نمیشود .در روش بی خاکورزی ،عالوه بر حذف هزینههای مربوط به شخم و دیسک در هر دوره
کشت ،از طریق حفظ چرخه ارگانیک ،مواد آلی در سطح خاک احیا می شود .همچینی با توجه به تجمع مواد
آلی در سطح خاک ،ظرفیت نگهداری آب در خاک افزایش مییابد .کشت لوبیا و گندم در شهرستان خمین
معموالً در زمین مسطح و با روش آبیاری قطره ای انجام میگیرد ،اما در مزرعه آفرینش برای این کشتها از
روش جوی پشتهای استفاده میشود ،ولی با سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی آبیاری می شوند .در این
روش جویچههای ایجاد شده که عرض  94سانتیمتری دارند ،زهکشی و تهویه خاک را تأمین میکنند و باعث
میشوند تا حالت اشباع در خاک به وجود نیاید .در روی پشتهها که عرض حدود  04سانتیمتری دارند 0
ردیف لوبیا و یا  6ردیف گندم کاشته میشود .عمق کاشت بذرها نیز  1تا  84سانتی متر بوده که توسط کشاورز
و با آزمون و خطا و با توجه به عمق کاشت ،شکل پیاز رطوبتی و عوامل فیزیکی مشابه به دست آمده است.
همچنین ارتفاع پشته ها نیز حدود  81سانتی متر در نظر گرفته شده است.

شكل  -8شكل شماتیک کاشت لوبیا و گندم به روش جوی و پشته
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شكل  -7نمایی از کشت لوبیا و روش جوی و پشته در مزرعه آفرینش

شكل  -9نمایی از کشت گندم در مزرعه آفرینش

الف  -مزرعه لوبیا
در مزرعه آفرینش دو نوع کشت لوبیا ،چیتی و سفید انجام می شود .در این مزرعه کشت لوبیا به صورت 0
ردیف بر روی پشته و آبیاری به روش زیرسطحی انجام میگیرد .در این مزرعه نوارهای آبیاری ( تیپ) در عمق
 84سانتیمتری از سطح خاک جاگذاری می شود .در کشت لوبیا از دنباله بندی ساخت آقای قاسمی استفاده
شده است.
مزرعه لوبیا چیتی در تاریخ  8931/40/48کشت و اولین آبیاری در تاریخ  8931/40/47انجام شده است.
کشت لوبیا سفید در مزرعه آفرینش دیرتر از لوبیا چیتی کشت شده بود ،بهطوریکه در زمان بازدید  ،لوبیا
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سفید در حال سبز شدن بوده و هنوز تمام بوتهها سر از خاک بیرون نزده بودند .در مزرعه لوبیا ،کشت به
صورت بذری انجام شده است.
دنباله بند کاشت لوبیا در زمان کاشت مطابق شکل  8به خاک مزرعه شکل هندسی داده و همزمان جاگذاری
لولههای آبیاری قطره ای در زیر خاک ،کوددهی و کشت بذر نیز انجام می شود .این عملیات با هدف انجام
کشت بدون عملیات خاک ورزی در سال های بعدی انجام می شود.
مزرعه لوبیا با دور  1روز آبیاری میشود و کشت قبل از آن گندم دیم بوده است .بعد از کشت و برداشت
محصول ،شخم و برداشت نوارهای آبیاری و ...در مزرعه انجام نخواهد شد .بنابراین شکل پشتهها بهم نمیخورد
و برای کشت بعدی پشتهها به همان صورت قبلی باقی می ماند.
مطابق اظهارات بهرهبردار روش بکار رفته در مزرعه آفرینش تا  0سال زراعی کارایی خواهد داشت .در مزرعه
لوبیا بازدید شده سال اول اجرای این روش بود اما بخش هایی از مزرعه دومین و چهارمین سال اجرای این
روش را طی کرده بودند .د
در مزرعه لوبیا چیتی تراکم خوبی در گیاهان مشاهده گردید .نوع رقم لوبیا چیتی بکار رفته به اصطالح محلی
"درخت" گفته میشود که دارای کانوپی بزرگ است .در قسمتهایی از مزرعه شاهد بستر لخت خاک بودیم
که نشان دهنده سنگهای زیاد و کلوخههایی از کنگلومرا بود و آثار آهک باال در مزرعه نیز مشهود بود.
همچنین ایشان براساس تجربه خود در زراعت دریافتند که هرچه تراکم کمتر باشد و روی بوته کار شود،
محصول با کیفیت مطلوبتری بدست خواهد آمد .بنابراین تصمیم گرفتند که در زراعت لوبیا گیاهان را از
رقابت خارج و بر روی تغذیه آن کار کنند.

شكل  -0مزرعه لوبیا چیتی در مزرعه آفرینش خمین

گزارش بازدید از سامانه آبیاری زیرسطحی در منطقه خمین

7

شكل  -5وجود سنگ زیاد و کلوخههای کنگلومرا در مزرعه لوبیا چیتی در مزرعه آفرینش خمین

شكل  -6مزرعه لوبیا سفید در مزرعه آفرینش خمین

ب  -مزرعه گندم
بخشی از مزرعه که در سال قبل تحت کشت گندم بود مورد بازدید قرار گرفت که در سال  32-31دوره آیش
خود را طی میکند .در این مزرعه نوارهای آبیاری قطره ای که در سال  30-36جاگذاری شده بود مشاهده
گردید .البته شکل ردیفهای کاشت مقداری بهم خورده بود که در کشت بعدی اصالح خواهد شد .مقرر شده
بود در کشت بعدی نخود کاشته شود .در زمان کاشت نوارهای آبیاری در مزرعه باقی می ماند و هیچگونه
شخک عمیقی ایجاد نمی شود .همچنین از آنجایی که باقیماندههای گیاهی از مزرعه خارج نمیشود ،این امر
موجب غنی شدن مواد آلی خاک میشود.
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شكل  -2عدم جمعوری  Tapeو باقیماندههای گیاهی در مزرعه آیش

مشخصات منبع آب
آب مصرفی از منبع آب چاه برداشت میشود که مجهز به یک کنتور دیجیتالی است .آبدهی برای کل مزرعه
آفرینش از چاه اصلی  71/8 L/Sاندازهگیری گردید اما برای  94هکتار مزرعه تحت پوشش دو نوع لوبیا،
 81است .شوری آب  104میلی زیمنس بر متر میباشد.

L/S
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الف -چاه اصلی مزرعه آفرینش

ب -انشعاب اصلی آبرسانی به مزرعه لوبیا

شكل  -1منبع آب و نحوه آبرسانی مزرعه آفرینش خمین .الف -چاه اصلی مزرعه آفرینش با دبی ،71/8 L/S
ب -انشعاب اصلی آبرسانی مزرعه لوبیا با دبی 81 L/S

همانطور که ذکر شد روش کاشت در مزرعه به صورت جوی و پشته است که در وسط پشته نیز نوار آبیاری
قطره ای (تیپ پالکدار) در عمق  84سانتی متری نصب میشود .در خصوص نوارهای آبیاری قطره ای (تیپ)
دو نکته در این طرح حائز اهمیت است:
 .8اینکه کارگذاری نوارهای آبیاری در عمق  84سانتی متری عالوه بر کاهش تبخیر سطحی و سهولت بیشتر
دسترسی آب توسط ریشه ،باعث ایجاد محافظت نوارهای آبیاری از عوامل محیطی نظیر گرما و سرما ،موجودات
موذی و جونده و آسیبهای محتمل توسط ماشین آالت و عامل انسانی میشود و منجر به استفاده از نوارهای
آبیاری در چند دوره کشت خواهد شد .درمزرعه آفرینش بهره بردار پیش بینی استفاده از نوارهای آبیاری
مدفون در  0سال متوالی کرده است .کشاورزی حفاظتی به افزایش طول عمر نوارهای آبیاری زیرسطحی کمک
خواهد نمود .استفاده چندباره از نوارهای آبیاری در سالهای متوالی اثرات محیط زیستی مطلوبی نیز خواهد
داشت.
 .7نوارهای آبیاری مزرعه پالکدار هستند که مسئله گرفتگی قطرهچکانها مناسب تر مدیریت می شود .فواصل
نوارهای آبیاری نیز  14سانتیمتر در نظر گرفته شده است که بیشتر از فاصله متداول متداول در منطقه
(حداکثر 04سانتیمتری) است .این فاصله ناشی از مدیریت کاشت توسط دنباله بند ساخته شده در مزرعه
است .بنابراین چنانچه مصرف نوارهای آبیاری را در این مزرعه نسبت به مزارع با کشت مشابه مقایسه کنیم و
فرض کنیم که نوارهای آبیاری تنها در  9سال استفاده قرار بگیرند ،شاهد این خواهیم بود که در این روش
طی  9سال هر هکتار نیاز به  87،044متر نوارهای آبیاری دارد؛ در حالیکه در مزارع مشابه حداقل ساالنه
74هزار متر نوارهای آبیاری مصرف می شود که در طی سه سال حدود  0برابر مقدار مصرف شده در مزرعه
آفرینش طی دوره زمانی مشابه خواهد بود.
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مطابق اظهارات بهرهبردار ،در حال حاضر لوبیا در سطح ملی  87-80هزار مترمکعب آب برای عملکرد  9تن
در هکتار مصرف میشود اما در این مزرعه آب مصرفی ب به  0444-0744مترمکعب در هکتار رسیده است
و متوسط عملکرد  0تن در هکتار می باشد .زمانیکه یک پروفیل برای نشان دادن عمق جاگذاری نوارهای
آبیاری و منطقه خیس شدگی حفر شد ،مشاهده شد که عمق خیس شدگی بسیار بیشتر از عمق توسعه ریشه
میباشد و نفوذ عمقی زیاد است .این مقدار خیس شدگی تلفات آبیاری محسوب میشود .لذا بهرهبردار اعتقاد
دارد که حجمی تا  7هزار مترمکعب آب از این مصرف به علت سوء مدیریت ایشان به هدر میرود .در شرایط
فعلی در مزارع لوبیا و گندم صرفهجویی در مصرف آب به میزان  04درصد و افزایش بهرهوری تولید  94تا 04
درصد ثبت شده است.

شكل  -3توزیع رطوبت در عمق خاک توسط Tape

در خصوص انتخاب عمق جاگذاری نوارهای آبیاری الزم به ذکر است که با توجه به عمق کاشت ،شکل پیاز
رطوبتی ،ضریب نفوذپذیری خاک ،نیروی ثقل و توسعه جانبی ،یک سری آزمون و خطا در روش ،عمق 84
سانتیمتری برای جاگذاری نوارهای آبیاری انتخاب شد .برای برای کاهش حجم مصرف آب و حذف نفوذ
عمقی ،افزایش دور آبیاری به  74روز است ولی الزم است مسئله توسعه جانبی در خاک حل شود .در خصوص
مسئله توسعه جانبی بهرهبردار اظهار داشت در حال بررسی و انجام آزمونهایی در مزرعه میباشد .همچنین
مصرف نوارهای آبیاری بایستی در مزرعه افزایش یابد و در هکتار به حدود  00هزار متر برسد که این امر
موجب افزایش هزینه نیز میشود .اما با مشاهده حجم آب مصرفی میبایست به دنبال راه کار برای کاهش
مصرف آب بود.
محاسن روش کاشت در مزرعه آفرینش
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در مزرعه لوبیا مصرف بذر  64درصد نسبت به سایر کشاورزان منطقه کاهش داشته است .در خمین به طور
متوسط کشاورزان  764کیلوگرم در هکتار مصرف بذر لوبیا چیتی دارند ،اما مصرف بذر لوبیا چیتی در مزرعه
آفرینش  824کیلوگرم در هکتار بود .همچنین به طور متوسط  844-30کیلوگرم در هکتار مصرف لوبیا سفید
کشاورزان در منطقه میباشد که در مزرعه آفرینش  00-64کیلوگرم در هکتار مصرف می شود .در خمین به
علت رعایت نکردن مسائل فنی ،برخی از بذرهای کشت شده سبز نمیشوند ،خفه میشوند یا زیرسله میماند،
بنابراین کشاورزان از ترس این مسائل ،پول بیشتری را هزینه میکنند تا بذر بیشتری را کشت کنند844 .
کیلوگرم بذر در حدود یک میلیون و چهارصد هزار تومان هزینه دارد.
هزینه شخم در منطقه هکتاری  8/0میلیون تومان و دیسک هکتاری  044هزار تومان برآورد شده است که
در این روش کاهش هزینههایی از این قبیل را خواهیم داشت .در این روش به دلیل آبیاری در زیرسطح خاک،
فشردگی ،از بین رفتن ساختمان خاک و مسائلی از این قبیل وجود نخواهد داشت.
عوامل متعددی در آسیب رساندن به نوارهای آبیاری قطرهای تأثیرگذارند .تجهیزات نصب و راهاندازی ،تجهیزات
خاکورزی ،حشرات ،پرندگان ،جوندگان ،آسیبدیدگی از طریق اعمال فشار بیش از حد از آن دستهاند .در
این نوع کشت به دلیل قرارگرفتن نوارهای آبیاری در زیر خاک از عوامل جوی محفوظ و همچنین تأثیر عوامل
مکانیکی نیز بر روی آن به حداقل میرسد.
کارگاه ساخت دستگاه کشت
الف -دستگاه کاشت لوبیا
آقای قاسمی ردیفکار حفاظتی با مدل چاره 97-را پس از  9سال بررسی و مطالعات طراحی کردند که این
وسیله میتواند همزمان کلیه عملیات مورد نیاز جهت آمادهسازی زمین و کاشت را انجام دهد .دستگاه امکان
کاشت لوبیا به صورت  0ردیفه و کاشت گندم به روش  6ردیفه را دارد و همزمان حفر یا تصحیح شیار ،نصب
نوارهای آبیاری و کاشت بذر را انجام می دهد .بر اساس نوع محصول از  1تا 84سانتی مترنوارهای آبیاری را
زیر خاک قرارداده و پشتهای با ارتفاع  81سانتی متر برای آن ساخته میشود تا آبیاری صورت گیرد .طبیعی
است در دورههای بعد که نیاز به نصب نوارهای آبیاری نیست بخشی از دستگاه که این عملیات نصب لوله را
انجام میدهد نیز غیر فعال خواهد بود .الزم به ذکر است عملیات بسیار کوچک ولی در عین حال مهمی که
این دستگاه انجام میدهد ،اتو کشی خاک در زمان حرکت است .منظور از اتو کشی خاک ،ایجاد کمی تراکم
بر روی بذر پس از کاشت است .بخشی از عملکرد محصول در همان ابتدای مرحله کاشت به دلیل سبز نشدن
بذرها از دست میرود ،چنانچه شرایط محل جایگذاری بذر به گونهای است که کلوخه یا خاکدانه درشت در
مجاورت آن قرار گیرند ،امکان دارد مانع سبز شدن بذر شوند که معموالً با اتوکشی قابل رفع هستند .عالوه بر
این مکان کاربرد قارچ کش نیز در این دستگاه دیده شده است تا در صورت لزوم نیاز به عملیات اضافی در این
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خصوص نباشد .همچنین دقت شده است که در زمان کاشت بذر آسیبی به نوارهای آبیاری (تیپ) مدفون شده
در خاک وارد نشود.
تاکنون گندم ،لوبیا و کلزا با این دستگاه در مزرعه کشت شده است .برای کاشت لوبیا با استفاده از دستگاه
نشان داده شده در شکل  ،2در مخزن به طور تقریبی  806کیلوگرم بذر لوبیا چیتی و  64کیلوگرم بذر لوبیا
سفید میتوان ریخت .به طور تقریبی برآورد شده است که این دستگاه قابلیت کاشت روزانه  0هکتار را دارد.
این دستگاه در محلهای دارای شیب و سنگ نیز قابلیت کاربرد دارد .این دستگاه کاشت در هر نوع توپوگرافی
و حتی در زمین شیبدار نیز بکار رفته است و از محاسن این روش بسیار کارآمد ،آبیاری مزرعه بالفاصله پس
از خروج تراکتور از زمین و کنترل علف هرز میباشد.

شكل  -84دستگاه کاشت لوبیا در مزرعه آفرینش خمین

ب -دستگاه کاشت زعفران
آقای قاسمی مشابه تجربه کشت لوبیا و حصوص اطمینان از توجیه اقتصادی کشت زعفران ،دستگاهی را نیز
برای کاشت پیاز زعفران طراحی کرده است که مشابه دستگاه چاره  97-همزمان لولهگذاری (به فاصله 8/8
متر) ،کوددهی ،احداث جوی و پشته ،کاشت پیاز (غده) ها را در فواصل  3در  87سانتیمتر و اتوکشی را انجام
میدهد .براساس گزارش استان خراسان جنوبی در همایش برگزار شده در مزرعه آفرینش ،خراسان جنوبی
برای کشت  34هزار هکتاری زعفران 9-0 ،هزار مترمکعب آب مصرف میکند .در مزرعه آفرینش برای کشت
زعفران که یک کشت  6-2ساله است ،روشی که برای کاشت لوبیا در گزارش بیان شده بکار رفته است و با
تغییر روش کاشت و آبیاری از کرتی به جوی و پشتهای و زیرسطحی مصرف آب به  144مترمکعب رسید.
طراحیها و محاسبات ساخت دستگاه براساس مقدار خیسشدگی الزم ،تراکم مناسب ،بهترین شیوه کاشت به
منظور کاهش آسیب جسمی به کارگر ،سرعت بخشیدن به کار و  ...انجام شده است .در این دستگاه به منظور
تقویت تغذیه گیاه به دلیل قرار نگرفتن مزرعه در دوره آیش و تناوب و ماندگاری غدهها به مدت  6-2سال در
خاک ،یک کودکار نیز قرار دارد .این دستگاه با تراکتورهای  20اسب حرکت داده میشود .در کشت زعفران
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میتوان در سال اول در صورت خوب بودن عملکرد ،روزی یک چین و در سال دوم و سوم روزی پنج چین را
داشت .بعد از سال اول دیگر کارندههای دستگاه باز نمیشوند و تنها بخش کودکار ،کوددهی خواهد کرد.

شكل  -88دستگاه کاشت زعفران در مزرعه آفرینش خمین

سوله مزرعه آفرینش
سوله مزرعه آفرینش بر نگهدداری غده سیب زمینی ،سیب زمینی و نگهداری محصوالت باغی براساس سنت
و معماری قدیمی ایران و در زیر زمین ساخته شده بود .در ساخت سوله از مصالح طبیعی ،آجر ،گل و گچ بکار
رفته است و حتی االمکان از سیمان کم مصرف شده است .همچنین در ساخت آن نکاتی از قبیل ضرورت
بهرهمندی از نور ،دما ،رطوبت و اکسیژن برای زنده ماندن بذر مورد توجه قرار گرفته است .تهویه سوله از کف
انجام میشود و  CO2از طریق سقف از سوله خارج میشود .همچنین در این سوله برای انبار میوهها اکسیژن-
دهی نیز انجام میدهند .ساخت سوله و تهویه آن به گونهای میباشد که در فصل گرما و سرما دما برای انبار
میوهها مناسب است .براساس اظهارات آقای قاسمی در دمای  94درجه سانتیگراد زیر صفر هوای سوله دارای
دمای  87درجه سانتیگراد است .در دمای  70درجه سانتیگراد زیر صفر هم در این سوله سیبزمینی نگهداری
شده است که در شرایط عادی در این دما سیبزمینی یخ خواهد زد .در این سوله برای انبار محصوالت
اکسیژندهی انجام میشود که برای سیبزمینی در فشار  0پاسکال ذرات اکسیژن به سیبزمینی داده میشود.
در کشت سیبزمینی باید توجه شود که هرچه ضریب آلودگی سیبزمینی به قارچ کمتر باشد ،بذر اصالح
شدهتر است که از طریق کشت بافت در محیط ایزوله میتوان این بذرها را تکثیر کرد .این کار در مزرعه
آفرینش به کمک تعدادی از دانشجویان در حال انجام است .در سوله مزرعه آفرینش میوههایی از جمله انار و
کیوی نیز بستهبندی و صادر میشوند .جعبههای میوه از جنس چوب است که ساخت آنها جزء کارهای
زمستانی نیروی کار مزرعه آفرینش است.
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شكل  -87سوله مزرعه آفرینش خمین

خالصه نتایج تجارب کشت تناوب گندم و لوبیا در مزرعه آفرینش خمین
جدول  -9نتایج تجارب کشت تناوب گندم و لوبیا در مزرعه آفرینش
بخش

نوع اقدام

قطره ای زیرسطحی

افزایش فواصل نوارهای آبیاری
استفاده از نوارهای آبیاری در چند
فصل زراعی

روش کشت و
کار

-

سیستم آبیاری

خاکورزی

مزایا

کم خاکورزی و بی خاکورزی

 کاهش نوارهای آبیاری در هر دوره کاهش هزینه های خرید نوارهای آبیاری کاهش هزینه کشت ساالنه از طریق حذف شخم و دیسک احیای مواد آلی خاک -ایجاد امکان استفاده مجدد از نوارهای آبیاری

احداث جوی و پشته و کشت چهار
یا شش ردیفه روی پشته

 -کنترل تهویه و شرایط اشباع در خاک

خارج کردن گیاهان از رقابت و توجه
به تغذیه گیاهان

 افزایش عملکرد محصول-

ماشین آالت

مدیریت بهتر آب در دسترس
جلوگیری از آسیب به نوارهای آبیاری از سوی عوامل محیطی
افزایش طول عمر نوار آبیاری و ایجاد استفاده مجدد در دوره
های کشت آتی
کاهش تبخیر سطحی
کاهش سله بندی خاک

بومی سازی دنباله بند چاره  97-بر
اساس نیاز طرح و تعبیه امکان
کاربرد به صورت چندکاره

-

استفاده از یک دستگاه برای کاربردها و الگوهای کشت
مختلف
کاهش بذرمصرفی از طریق تغییر آرایش کاشت
کاهش نیروی انسانی مورد نیاز
کاهش هزینه سوخت ماشین آالت با یکپارچه سازی عملیات
مورد نیاز
افزایش سرعت کشت
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نیروی انسانی

کاهش نیروی انسانیو هزینه
کارگری
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 -کاهش هزینه ها

شكل  -89بحث و تبادلنظر پایان بازدید از مزرعه آفرینش خمین

پیشنهادات به بهره بردار اقای قاسمی:
 در نوارهای آبیاری مورد استفاده در مزرعه در هر یک متر  0قطرهچکان به فاصله  74سانتیمتر وجود داردکه می توان با توجه به بافت خاک مزرعه فاصله قطرهچکانها را به  70تا  94سانتیمتر تغییر داد تا در مصرف
آب صرفهجویی شود .در این صورت عمالٌ خداقل  74درصد مصرف آب کاهش مییابد .فشار کارکرد قطره-
چکانها  84متر میباشد".
 بر اساس پروفیل رطوبتی بعد از آبیاری در ناحیه ریشه و عمق پایینتر ،ساعت آبیاری در ابتدای رشد 0ساعتشروع و به تدریج  0ساعت و در پیک مصرف  6ساعت با دور آبیاری  9روز باشد.
 با مشاهده پخش رطوبت در ناحیه ریشه به عمق پایینتر ساعت آبیاری در ابتدای رشد 0ساعت شروع و بهتدریج  0ساعت و در پیک مصرف  6ساعت با دور آبیاری  9روز باشد.
پیشنهادات کاربردی و ترویجی
 انتقال و انعکاس تجربه مزرعه آقای قاسمی به سایر کشاورزان و ترویج آن در استانهای دیگر کشور تالش در افزایش مواد آلی خاک از رویکردهای قابل توجه در بازدید بود که عالوه بر افزایش ظرفیت نگهداریرطوبت در ناحیه ریشه موجب افزایش کارایی نهادههای کودی و افزایش عملکرد محصول خواهد شد.
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 در شرایط کشت صورت جوی و پشته زمانیکه که در آبیاری پیاز رطوبتی تشکیل میشود ،بیشترین بازده وتبادل اکسیژن را خواهد داشت .یک دلیل خوب برای رشد نکردن گیاهان در کشت کرتی قطع تبادل هوا
میباشد ،درحالیکه در روش کشت به صورت جوی و پشتهای جذب نور ،دما و اکسیژن به خوبی انجام میشود.
همچنین پیاز رطوبتی در کشت جوی و پشته در عمق پایینتر انجام میشود.
نظرات و پیشنهادات قابل پیگیری در کارگروه
 تجربیات مشابه آقای قاسمی در زمینههای مختلف کشاورزی مورد بازدید قرار گیرد. بررسی جنبههای اقتصادی و پایداری نوارهای آبیاری قطره ای نسبت به روشهای دیگر آبیاری انتقال تجربیات مشابه مزرعه آقای قاسمی در قالب کارگاه یا نشست آبیاری قطرهای برای زراعتهای مختلف.در برگزاری کارگاه حضور کشاورزان مورد توجه باشد .ضرورت حضور تخصصهای مختلف در کنار متخصصان
آبیاری در پروژههای آب و خاک در کارگاه مورد توجه باشد.
 بررسی ساختار دفترچههای طراحی آبیاری تحت فشار و بررسی پیشنهاد برای اعمال تغییرات با هدف وروددیگر کارشناسان کشاورزی عالوه بر کارشناسان آبیاری در تایید دفترچه ها و شرکتهای مشاور طراح.

