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ABSTRACT
High temperature and evaporation and low quality irrigation water are the most limiting factors for irrigation
of sugarcane in Khuzestan. Subsurface drip irrigation can be successful with proper management. Therefore,
this study was conducted to examine the effect of subsurface drip irrigation on Water Productivity and
sugarcane yield. Two factors consist of installation depth (15, 20, 30 cm) and emitters spaces (50, 60, 75 cm)
were applied in a factorial experiment with randomized complete block design. The results of variance analysis
of quantity characteristic indicated that there were significant differences between treatments in terms of
installation depths, emitter space and their interactions at 1% probability level. Also the results of quality
characteristics showed a significant differences among the emitter's spaces at 1% probability level.
Investigation of water productivity index showed that there were significant differences among the emitters
space for sugarcane and sugar production at 1% probability level. But there was no significant differences
among emitter depths and depth-space interactions. The maximum quantity yield occurred in drip laterals with
50 cm emitter space and 20 cm installation depth. The highest quality yield was seen in laterals with 50 and 60
cm emitter spaces and 15 and 20 cm installation depths. The highest water productivity for sugarcane and sugar
production was obtained 7.18 and 0.87 kg /m3 in laterals with emitter space of 60 cm and installation depth of
20 cm. Also the least water productivity for sugarcane and sugar production was 5.17 and 0.61 kg/m3 in laterals
with emitter space of 75 cm and installation depth of 20 cm. Finally, according to the obtained results and
considering other conditions, laterals with 50 cm emitter space and 20 cm installation depth are suggested for
irrigation of sugarcane fields.
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اثر فواصل و اعماق مختلف قطرهچکانها در آبياری قطرهای زيرسطحی بر ميزان بهرهوری آب و عملکرد نيشکر
علی شينی دشتگل ،*1عبدعلی ناصری ،2سعيد برومندنسب

2

 .1دانشجوی دکتری ،گروه آبیاری و زهکشی ،دانشکده مهندسی علوم آب ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،ایران
 .2استاد ،گروه آبیاری و زهکشی ،دانشکده مهندسی علوم آب ،دانشگاه شهید چمران ،اهواز ،ایران
 . 3استاد ،گروه آبیاری و زهکشی ،دانشکده مهندسی علوم آب ،دانشگاه شهید چمران ،اهواز ،ایران
(تاریخ دریافت -1397 /6 /5 :تاریخ بازنگری -1397 /10 /8 :تاریخ تصویب)1397/10/19 :

چکيده
باال بودن تبخیر ،دمای هوا و کیفیت نسبتاً پایین آب آبیاری ،از مهمترین عوامل محدودکننده آبیاری نیشکر در خوزستان
هستند .آبیاری قطرهای زیرسطحی با اعمال مدیریت مناسب ،میتواند موفق عمل نماید ،لذا به همین منظور اثر اعماق
کارگذاری  20 ،15و  30و فواصل 60 ،50و  75سانتیمتری قطرهچکانها ،بر بهرهوری آب و عملکرد نیشکر بهصورت
فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی بررسی شد .نتایج تجزیه واریانس صفات کمی نشان داد که از نظر فواصل و
اعماق کارگذاری و اثرات متقابل آنها ،اختالف معنیداری در سطح احتمال  %1بین تیمارها وجود دارد .نتایج صفات کیفی
نیز نشان داد که تیمارهای آزمایش در اغلب صفات ،از نظر فاصله بین قطرهچکانها ،اختالف معنیداری در سطح احتمال
 1%دارند .بررسی شاخص بهرهوری آب به ازای نیشکر و شکر تولیدی نشان داد که تیمارهای آزمایش از نظر فاصله بین
قطرهچکانها ،در سطح احتمال  %1معنی دار بوده ولی از نظر اعماق کارگذاری و اثرات متقابل فاصله و عمق کارگذاری،
اختالف معنیداری ندارند .بیشترین عملکردهای کمی در فاصله  50و عمق کارگذاری  20سانتیمتری قطرهچکانها و
بیشترین عملکردهای کیفی در فواصل 60و  50و عمق کارگذاری  15و  20سانتیمتری قطرهچکانها مشاهده شد .در
فاصله  60سانتیمتری و عمق کارگذاری  20سانتیمتری قطرهچکانها ،بیشترین بهرهوری آب به ازای نیشکر و شکر
تولیدی ،بهترتیب بهمیزان  7/18و  0/87و در فاصله  75سانتیمتری و عمق کارگذاری  20سانتیمتری قطرهچکانها،
کمترین بهرهوری آب به ازای نیشکر و شکر تولیدی ،به ترتیب بهمیزان  5/17و  0/61کیلوگرم بر مترمکعب بهدست آمد .با
توجه به نتایج بهدستآمده و در نظر گرفتن سایر شرایط اجرایی و آب و هوایی ،عمق  20سانتیمتری کارگذاری لوله آبده
و فاصله  50سانتیمتری قطرهچکانها روی لوله فرعی ،پیشنهاد میشوند.
واژههای کليدی :آبیاری قطرهای زیرسطحی ،بهرهوری آب ،عملکرد نیشکر ،قطرهچکان.
*

مقدمه

در اراضی شرکت توسعه نیشکر ،بافت خاک عمدت ًا سنگین بوده و
بادهای گرم و خشك در فصلهای بهار و تابستان جریان دارند.
برای تأمین آب مزارع بهموازات طولی آنها ،لولههای دریچهدار
هیدروفلوم بهکار میرود .آبیاری در این اراضی ،به روش جوی و
پشته صورت گرفته و طراحیها بر اساس حداکثر هدایت الکتریکی
آب آبیاری  1/1دسیزیمنس بر متر بوده است ( Nameless,
 .)1971تولید نیشکر عالوه بر تولید شکر ،بهعنوان یك کاالی
اساسی در اقتصاد کشور ،دارای کاربردهای گستردهای در صنایع
غذایی ،دارویی و شیمیایی است و تولید فرآوردههای جانبی
همچون خوراک دام ،خمیرمایه و الکل ،چوب و کاغذ ،نشان از
اهمیت این گیاه و صنایع وابسته به آن دارد .نیشکر در طول
دورهی رشد خود ،به آب فراوان احتیاج دارد و نسبت به کمآبی
* نویسنده مسئولsheinidasht1971@gmail.com :

حساس و در عین حال به غرقاب شدن دراز مدت ریشه سازگاری
ندارد و در شرایطی که سطح آب زیرزمینی باال بیاید و منطقه
توسعه ریشه را در بر بگیرد ،بهعلت خفگی تدریجی ریشه ،افت
محصول رخ میدهد ( .)Sheini Dasghtegol et al., 2009از
آنجاییکه نیشکر گیاهی آبدوست بوده و به شرایط ماندابی ناشی
از باال آمدن سطح ایستابی نیز حساس است ،آبیاری آن نیازمند
وجود یك شبکه آبیاری و زهکشی دقیق از نظر طراحی و اجراست
و رسیدن به چنین شرایطی همواره تحت تأثیر محدودیتهای
انسانی (در بخش طراحی و اجرا) و لوازم و تجهیزات است ،لذا
انتخاب روشهای مناسب آبیاری نیشکر برای مصرف بهینه آب و
انرژی ،حائز اهمیت است ( Abbasi and Sheini Dasghtegol,
.)2016

()Lamm and Camp, 2007., Lamm and Trooien, 2003
اظهار داشتند که آبیاری قطرهای زیرسطحی ،دارای اجزاء اساسی
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مشابهی با سامانه آبیاری قطرهای سطحی است که این اجزاء شامل
پمپ تأمین دبی و فشار ،سیستم تصفیه و بهبود کیفیت آب،
تزریق کود شیمیایی ،شیرهای هواگیری و دریچههای شستشو
است .بهعالوه این سامانه ،نیاز به یك سیستم تخلیه خأل (هوادهی)
دارد تا از ورود گل و الی به داخل قطرهچکانها در هنگامیکه
سیستم خاموش میشود ،جلوگیری کند .همچنین در آبیاری
قطرهای زیرسطحی ،کاربرد آب در زیر سطح خاک از طریق
گسیلندهها با دبی مشابه با دبی آبیاری قطرهای است که با کاربرد
مستقیم آب در ناحیه ریشه و حذف رواناب و کاهش یا حذف
تلفات عمقی و تبخیر ،سبب صرفهجویی در مصرف آب میشود.
( (Skaggs et al, 2004نشان دادند که آبیاری قطرهای زیرسطحی،
از مؤثرترین راهکارها برای افزایش بهرهوری و استفاده بهینه از
منابع آب است و درک تواناییهای کامل آن نیازمند بهینهسازی
پارامترهای در دسترس بوده که مهمترین این پارامترها دور
آبیاری ،شدت و مدت زمان آبیاری است .طی پژوهشی توسط
) ،(Ben-Gal et al., 2004تأثیر بافت خاک بر توزیع رطوبت در
آبیاری قطره ای زیرسطحی بررسی شد و نتایج نشان داد که با
سرعت کاربرد آب برابر با  0/799متر بر ساعت بعد از  8ساعت و
 45دقیقه در خاک رسی لومی ،آب در سطح خاک پدیدار میشود،
ولی در خاکهای لوم شنی و شنی آب در سطح خاک مشاهده
نگردید.
) )Thorburn et al., 2003با انجام پژوهشی نتیجه گرفتند
که برای بهبود کارآیی مصرف آب و کود ،فاصله بین قطرهچکانها
و دبی خروجی آنها باید با خصوصیات رطوبتی خاک متناسب
باشد .نتایج پژوهش آنها نشان داد که خیس شدگی توسط
قطرهچکانها ،به خصوصیات خاک بستگی دارد و برای تعیین
فاصله قطرهچکانها ،به تحقیقات منطقهای نیاز استDalri and ( .
 )Cruz, 2008نتیجه گرفتند که آبیاری قطرهای زیرسطحی ،می
تواند سبب افزایش کمیت و کیفیت نیشکر شود و بههمین دلیل
یك روش مناسب برای کشت نیشکر به شمار میرود.
( ،)Thompson et al., 2010نشان دادند که آبیاری قطرهای
زیرسطحی در مناطق خشك ممکن است منجر به تجمع نمك در
سطح خاک شود ،)Javadi et al., 2011( .پژوهشی برای بررسی
شاخصهای بهرهوری و کارآیی مصرف آب نیشکر ،در سنین
مختلف رشد گیاه برای رقم  ،CP57-614در کشت و صنعت حکیم
فارابی ،با روش آبیاری جویچهای انتها بسته ،لولههای دریچهدار
(هیدروفلوم) و استفاده از روش تشتك تبخیر برای تعیین نیاز آبی
گیاه ،انجام دادند و چهار مزرعه که دارای باالترین عملکرد در بین
مزارع مختلف بودند ،برای هر سن گیاه انتخاب نمودند .میزان
عملکرد ،تبخیر و تعرق گیاه و حجم کل آب آبیاری در طول دوره

رشد گیاه تعیین و بر اساس مقادیر آنها متوسط شاخص بهرهوری
آب آبیاری  1/92-3/54کیلوگرم بر مترمکعب و متوسط کارآیی
مصرف آب  18/51-35/38کیلوگرم بر هکتار در میلیمتر محاسبه
گردید.
) )Sedaghati et al., 2012در پژوهشی چهارساله ،سیستم
آبیاری قطرهای سطحی و زیرسطحی با اعماق کارگذاری  30و 50
سانتیمتری و با سه تیمار آبیاری  60 ،40و  80درصد نیاز آبی
درختان پسته را بررسی کردند که آبیاری قطرهای زیرسطحی با
عمق نصب  30سانتیمتر و میزان  60درصد نیاز آبی روش
سطحی ،با کارآیی مصرف آب  0/29کیلوگرم محصول خشك در
مترمکعب آبمصرفی ،بهترین تیمار و عمق نصب  30سانتیمتر،
بهترین الگوی توزیع شوری را داشت )Uribe et al., 2013) .در
سائوپائولوی برزیل ،اثر آبیاری و کاربرد سطوح مختلف کود
نیتروژن در روش دیم و آبیاری قطرهای زیرسطحی روی عملکرد
ساقه و شکر در راتون نیشکر را مورد بررسی قرار دادند .در آبیاری
قطرهای زیرسطحی فاصله قطرهچکانها  50سانتیمتر ،دبی
قطرهچکانها یك لیتر در ساعت و لترالها در عمق  25سانتیمتر
قرار گرفتند .نتایج نشان داد که در راتون نیشکر با روش آبیاری
قطرهای زیرسطحی با کاربرد  140 kg/haکود نیتروژن ،بیشترین
بازده شکر برابر  22تن در هکتار حاصل شد)Saifi et al., 2014) .
در پژوهشی دورهای مختلف آبیاری بر توزیع رطوبت و شوری و
عملکرد درختان پسته  15ساله با خاک سیلت لوم و آبیاری قطره-
ای زیرسطحی با آب شور ( )EC =4/2 dS/mدر شرایط اقلیم
بیابانی را مورد بررسی قراردادند .قطرهچکانها از نوع تنظیمکننده
فشار و دبی دو لیتر در ساعت و فواصل روی لولههای آبده  80و
 110سانتیمتر و لولههای آبده در عمق  40سانتیمتری قرار
داشتند .نتایج نشان داد که در دو تیمار آبیاری ،کاهش شوری
خاک از سطح تا عمق  100سانتیمتری مشاهده شد و بیشترین
مقادیر شوری در الیههای سطحی خاک وجود داشت .همچنین با
دور آبیاری کمتر ،شوری در عمق توسعه ریشه ،بهطور محسوسی
کاهش یافت.
) (Oliveira et al., 2014طی پژوهشی بهرهوری
کودآبیاری نیشکر با سطوح مختلف آب توسط آبیاری قطرهای
زیرسطحی را با تیمارهای  %75 ،%50 ،%25 ،%0و  %100آبیاری
تکمیلی در ترکیب با کاربرد  100کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن
و بدون کاربرد کود نیتروژن بررسی کردند که در تیمار آبیاری
 100درصد در مقایسه با سایر تیمارها ،تعداد ساقه در هکتار %40
افزایش یافت و کاربرد کود اوره سبب افزایش  %14شکر و الکل
گردید .همچنین عدم آبیاری تکمیلی ،سبب کاهش  40درصد
بیوماس شد )Regina Célia et al., 2015) .پژوهشی بهمنظور
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ارزیابی اثر آبیاری قطرهای زیرسطحی در فواصل مختلف کاشت
روی عملکرد و کیفیت قند قابل استحصال در چهار دوره رشد
نیشکر در ایالتهای کلرادو ،گوایرا و سائوپائولوی برزیل در قالب
طرح بلوکهای کامل تصادفی و در شش تکرار روی خاکهای
رسی و در دو رقم آبی و دیم و سه فاصله کاشت  1/8 ،1/5و 1/3
متر (فاصله ردیفهای کشت  0/5متر) انجام دادند .نتایج نشان
داد که رقم آبی نسبت به رقم دیم حدود  20درصد افزایش
محصول داشت و میزان عملکرد قند قابل استحصال در دو بازرویی
پایانی نیشکر با بقیه دورهها ،اختالف معنیداری نشان داد .در
بازرویی دوم ،آبیاری باعث بهبود مقدار بریکس ،پل و عملکرد شکر
قابل استحصال نسبت به رقم دیم شد و استفاده از کشت دو ردیفه
باعث بهبود عملکرد ساقه شد .اثر متقابل آبیاری و فاصله ،روی
عملکرد ساقه معنیدار نبود و تنها در بازرویی دوم تأثیر مثبت
گذاشت .رقم آبی با متوسط  141/3 ton/haنسبت به رقم دیم با
متوسط  ،132/4 ton/haعملکرد بهتری داشت.
) (Leonardo et al., 2016با هدف ارزیابی میزان ذخیره آب
در خاک در آبیاری قطرهای زیرسطحی ،در دو عمق  20و 40
سانتیمتری قطرهچکانها و دو نوع آب فاضالب تصفیهشده و آب
شیرین در دو دوره داشت نیشکر در برزیل ،پژوهشی انجام دادند
و نتایج نشان داد که نصب لوله قطرهچکاندار در عمق  20سانتی-
متری ،باعث توزیع بهتر آب در منطقه توسعه ریشه و کاهش تلفات
تبخیر و نفوذ عمقی شده و کیفیت آب تأثیری در توزیع آب در
خاک ندارد (Kandelous et al., 2017) .پژوهشی بهمنظور ارزیابی
روابط آب ،رشد رویشی ،بهرهوری و عملکرد کیفی نیشکر در
آبیاری قطرهای زیرسطحی در راتون دوم و دو عمق  20و 40
سانتیمتری قطرهچکانها و دو منبع آب (فاضالب و آب تازه از
مخزن) در برزیل انجام دادند و نتایج نشان داد که رطوبت خاک
با توجه به عمق نصب قطرهچکانها تغییر میکند و پتانسیل برگ،
کلروفیل ،تبادل گاز و غلظت نیتروژن و منیزیم در برگها نیز برای
تیمارهای آبی بیشتر بود .تیمارهای آبیاری با فاضالب و عمق
کارگذاری  20سانتیمتر ،دارای بیشترین عملکرد ساقه و شکر
بودند .میزان تولید  233/69و  37/06میلیگرم در هکتار بهترتیب
برای ساقه و کل شکر قابل استحصال بود؛ با این وجود تفاوت
معنیداری بین تیمارهای آبی وجود نداشت .با توجه به عوامل
محدودکننده آبیاری نیشکر در خوزستان ،امکان استفاده از
روشهای نوین آبیاری مرسوم در دیگر مناطق نظیر روشهای
آبیاری بارانی و یا قطرهای ،با مشکالت عدیدهای مواجه خواهد
شد .با توجه به ساختار آبیاری قطرهای زیرسطحی ،پیشبینی
میشود که این روش بتواند با اعمال برخی شرایط از جمله طراحی
خوب شبکه از نظر هیدرولیکی ،فیلتراسیون با کیفیت آب و اجرای

مناسب شبکه موفق عمل نماید .لذا هدف اصلی این پژوهش،
ارزیابی مزرعهای اثر فواصل و اعماق مختلف کارگذاری قطره-
چکانهای تنظیم شونده فشار در سامانه آبیاری قطرهای
زیرسطحی و اثرات آن بر بهرهوری آب و خصوصیات کمی و کیفی
گیاه نیشکر میباشد.

مواد و روشها
این پژوهش ،در مزرعهای به مساحت حدود  1/2هکتار شامل 27
جوی و پشته بهطول  237و فواصل  1/83متر در ایستگاه
تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات و آموزش نیشکر خوزستان واقع در
کیلومتر  30جاده اهواز  -آبادان انجام شد .موقعیت مزرعه
آزمایشی در  48درجه و  33دقیقه طول شرقی و  30درجه و 59
دقیقه عرض شمالی قرار دارد و ارتفاع آن از سطح دریا  7/62متر
میباشد .مراحل آمادهسازی زمین برای کشت نیشکر شامل شخم
عمیق ،دیسك سنگین بهمنظور خرد کردن کلوخهها و آماده
کردن بستر ،ماله زنی ،شیار زنی (تهیه جوی و پشته) و عملیات
کودپاشی (سوپرفسفات تریپل  250کیلوگرم در هکتار) قبل از
کشت انجام شد .در شرایط خاکهای رسوبی جنوب خوزستان،
فسفر موردنیاز نیشکر از منبع کود فسفاته تأمین میشود که با
توجه به بیوماس تولیدی باالی نیشکر ،سالیانه مقداری از عناصر
غذایی جذبشده گیاه به شکل پوشال و سرنی (شاخ و برگ و
خاشاک) و همچنین ریشههای گیاه ،به زمین بر میگردد .پس از
انتخاب رقم موردنظر (رقم  CP69-1062به دلیل رقم تجاری
منطقه) ،کشت قلمه بهصورت دو ردیفه و با فاصله ردیفهای
کشت  40سانتیمتر ،به روش دستی مستقیماً روی پشته انجام و
لولههای آبده به وسیله دستگاه لولهگذار در وسط دو ردیف کشت
قرار گرفتند .در شکل ( ،)1نمای کشت دو ردیفه و چگونگی
پیشروی جبهه رطوبتی ،در مرحله پیش از کشت نیشکر نشان
داده شده است.
قبل از عملیات کشت ،برای تعیین خصوصیات فیزیکی و
شیمیایی خاک ،در اعماق  30-60 ،0-30و  60-90سانتیمتری،
نمونهبرداری خاک انجام و آنالیز خاک ( ،pH ،ECکاتیونها و
آنیونها ،بافت و جرم مخصوص ظاهری) صورت گرفت .برای
اندازهگیری جرم مخصوص ظاهری خاک ،از نمونههای
دستنخورده با استوانههای نمونهبرداری استفاده و بافت خاک نیز
به روش هیدرومتری تعیین شد .با افزایش عمق ،هدایت الکتریکی
خاک روند کاهشی و اسیدیته خاک روند افزایشی داشته است.
جرم مخصوص ظاهری خاک نیز از سطح به عمق ،روند افزایشی
داشته که نشاندهنده افزایش تراکم بیشتر خاک در اعماق پایین-
تر است .نسبت جذبی سدیم خاک از سطح به عمق ،روند کاهشی
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خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک قبل از اجرای آزمایش ،در
جدول ( ،)1نتایج میانگین آنالیز  15ماهه آب آبیاری در دوره
داشت ،در جدول ( )2و میانگین  20ساله آمار هواشناسی منطقه،
در جدول ( ،)3نشان داده شده است.

داشته و تابع تغییرات میزان سدیم است ،بهطوریکه خاک در الیه
سطحی شور سدیمی و در الیههای پایینتر ،شور است .برای
تعیین درصد رطوبت خاک در نقاط ظرفیت زراعی ( 1)FCو
پژمردگی دائم ( 2)PWPاز دستگاه صفحات فشاری استفاده شد
(به ترتیب  25/1و  12/9درصد جرمی بهدست آمد) .نتایج برخی

شکل  –1نمای کشت دو رديفه و جبهه رطوبتی در خاک
جدول  -1برخی خصوصيات فيزيکی و شيميايی خاک مزرعه آزمايشی قبل از اجرای آزمايش
)(meq/lکاتیونها

بافت خاک

ρb
)(gr/cm3

pH

EC
)(dS/m

عمق نمونهبرداری
()cm

نسبت جذبی سدیم
()SAR

K+

Mg2+

Ca2+

Na+

1/5

7/19

6/97

30-0

15/30

0/18

11/52

11/09

51/3

Si.C.L

7/28

4/75

60-30

12/64

0/12

8/04

7/82

35/6

Si.C.L

1/57

7/29

4/73

90-60

10/07

0/01

10/82

9/89

32/4

Si.C.L

1/61

جدول  -2نتايج آناليز آب آبياری (رودخانه کارون) در دوره  15ماهه داشت نيشکر (مهرماه  1395لغايت آذرماه )1396
میانگین کاتیونها ()meq/l

SAR

Mg2+
6/9

6

Ca2+
5/3

Na+
14/8

)TH (mg/l
میانگین
دامنه
865-325

603

)TDS (mg/l
میانگین
دامنه

دامنه

میانگین

1560

8-7/2

7/5

2042-1100

pH

)EC (dS/m
میانگین
دامنه
1/2-6/8

2/2

جدول  -3ميانگين  20ساله پارامترهای اقليمی ( )1396-1377
میانگین باد
سرعت

جهت
وزش

()m/s
2/4

NW
*

حداکثر تبخیر
روزانه ()mm

میانگین تبخیر
سالیانه ()mm

میانگین بارندگی
سالیانه ()mm

حداقل مطلق
دما ()˚c

حداکثر مطلق
دما ()˚c

میانگین کل
رطوبت ()%

میانگین کل دما
()˚c

***28/2

3218

157

**-4/5

*51/5

44/6

25/1

این دما در تیر ماه  1377اتفاق افتاده است.

**

این دما در بهمن ماه  1390اتفاق افتاده است.

***

این میزان تبخیر روزانه در تیر ماه  1397اتفاق افتاده است.

آزمایشها بهصورت فاکتوریل و هر دو عامل عمق و فاصله
قطرهچکانها ،در قالب طرح بلوک کامل تصادفی پیاده شدند.
تیمارها شامل سه ترکیب فاصله قطرهچکانها روی لوله فرعی و
سه عمق قرارگیری قطرهچکانها بود که در شکل ( ،)2نشان داده
شدهاند .قطرهچکانها از نوع تنظیم شونده فشار و بهصورت آنتی
سیفون )PC, AS( 3و پمپ انتخابی از نوع پمپهای سهطبقه

فشارقوی شرکت پمپیران ( )WKL65/3با دبی اسمی  31لیتر در
ساعت بود .فشار در ایستگاه پمپاژ  43متر و لولههای قطرهچکان-
دار از شرکت سان استریم 4ترکیه و با دبی  1/2و  2/2لیتر در
ساعت بودند .فاصله قطرهچکانهای روی لولهها  50و  60سانتی-
متر (برای دبی خروجی از قطرهچکانها 1/2 ،لیتر در ساعت) و
 75سانتیمتر (برای دبی خروجی از قطرهچکانها 2/2 ،لیتر در

1. Field Capacity
2. Permanent Wilting Point
3. Pressure controlled dripper, Anti-siphon

4. Sunstream
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ساعت) و عمق کارگذاری لولهها  20 ،15و  30سانتیمتر از سطح
خاک بودند .منبع تأمین آب ،کانال اصلی کشت و صنعت حکیم
فارابی بوده که توسط ایستگاه پمپاژ به محل مزرعه منتقل و
طراحی و اجرای ایستگاه پمپاژ و فیلتراسیون با توجه به آنالیز
اولیه آب آبیاری انجام شد .یك حوضچه رسوبگیر نیز در کنار
ایستگاه احداث و تزریق اسید ،کلر و کود نیز از حوضچه انجام شد.
زمان آبیاری با استفاده از اطالعات الیسیمتر حجمی احداث شده
در منطقه و استفاده از اطالعات تشتك تبخیر تعیین شد و برای
کنترل ،از تعدادی حسگر رطوبتی نیز استفاده گردید .دور آبیاری
در پیك آبیاری بهصورت روزانه ( 12ساعت آبیاری در روز) و در
سایر روزها بر اساس عمق خالص آب ذخیرهشده در منطقه ریشه
و تبخیر و تعرق گیاه محاسبه شد که در مجموع دور آبیاری بین
محدوده  1-3روز بود .آبیاری تیمارها بر اساس تخلیه مجاز
رطوبتی گیاه نیشکر از آب قابلاستفاده خاک و دور آبیاری صورت
گرفت .اندازهگیری رطوبت خاک برای تعیین جبهه رطوبتی در
منطقه توسعه ریشه در طول دوره رشد نیز انجام شد .نمونهبرداری
و اندازهگیری اسیدیته و هدایت الکتریکی خاک اطراف قطره-
چکانها و انجام عملیات کراپ الگ (ارتفاع ساقه ،سطح ایستابی،
ازت ،شاخص سطح برگ و رطوبت غالف برگ به صورت هفتگی)،
در دوره داشت نیز انجام شد .همچنین برای کنترل رطوبت خاک

در دوره داشت نیشکر ،تعدادی حسگر رطوبتی در مزرعه نصب و
با استفاده از دستگاه  ،1TDRرطوبت خاک اطراف قطرهچکانها و
توزیع آن کنترل شد.

شکل  -2شماتيک تيمارهای مختلف طرح آزمايشی

بسته به میزان دفعات آبیاری و اسیدیته آب آبیاری ،برای
جلوگیری از انسداد قطرهچکانها ،مقداری اسید به آب آبیاری
تزریق و پس از مدت زمان مشخص از شبکه تخلیه شد .با توجه
به وجود جلبك در آب آبیاری ،گاز کلر در اسیدشویی نیز مانند
تزریق کود (کودآبیاری) ،قبل از شروع عملیات آبیاری و در رطوبت
ظرفیت زراعی انجام شد .در شکل ( ،)3شماتیك ایستگاه پمپاژ و
فیلتراسیون و نمایی از سیستم آبیاری قطرهای زیرسطحی اجرا
شده ،نشان داده شده است.

شکل  -3شماتيک ايستگاه پمپاژ و فيلتراسيون در سيستم آبياری قطرهای زيرسطحی و نمايی از مزرعه طرح آزمايشی اجرا شده

با توجه به محاسبات طراحی برای طرح موصوف ،در مجموع
 16/5مترمکعب در ساعت ( 4/6لیتر در ثانیه) آب نیاز است که با
تنظیم ورودی پمپ ،آب موردنیاز تأمین شده و مازاد آن به
حوضچه برگشت داده میشد .دور آبیاری نیز در دوره پیك مصرف
بهصورت روزانه و در سایر دورهها در حدود  1-3روزه بوده که از
روابط مربوطه ،محاسبه شد.
پس از قطع آبیاری و تنش خشکی اعمالشده ،روند
1. Time Domain Refrectometery

رسیدگی نی آغاز میشود .برای این منظور ،از هر تیمار بهصورت
هفتگی نمونههای  20ساقه بهصورت تصادفی انتخاب و کیفیت
شربت نی اندازهگیری شد تا پس از تکمیل روند رسیدگی نیشکر،
برداشت صورت گیرد .سه تکرار  10متری از هر تیمار آزمایشی
انتخاب نموده و تعداد ساقه شمارش و با اندازهگیری وزن 20
ساقه ،تراکم ساقه ،عملکرد کل و عملکرد خالص نیشکر ،به تن در
هکتار و تعداد ساقه در هکتار تعمیم داده شد .پس از تعیین
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عملکرد ،با توجه به حجم آب مصرفی در طول دوره رشد نیشکر
(آبیاری و بارندگی) ،بهرهوری آب (نسبت عملکرد به حجم آب
مصرفی) ،محاسبه شد .همچنین در هر تیمار و در سه تکرار طولی،
تعداد  60ساقه بهطور تصادفی انتخاب شد و پس از اندازهگیری
وزن و ارتفاع ساقهها ،فاکتورهای کیفی نیز در آزمایشگاه اندازه-
گیری و محاسبه شدند .برای تعیین خصوصیات کیفی نیشکر ،پس
از عصارهگیری از نی ،میزان درصد ساکارز شربت 1و ذرات جامد
محلول در عصاره نی ،2اندازهگیری شدند .به درصد قند موجود در
عصاره نیشکر ،پل میگویند و با دستگاه ساکاریمتر 3اندازهگیری
میشود و عدد قرائتشده از این دستگاه پل ریدینگ نام دارد که
با یك ضریب اصالحی از جداول مربوطه ،میزان پل واقعی محاسبه
میشود .به درصد مواد جامد محلول در عصاره نیشکر ،بریکس
میگویند و با دستگاه رفراکتومتر 4اندازهگیری و با تقسیم پل بر
بریکس ،درجه خلوص شربت 5محاسبه میشود .نسبت کیفیت6
نیز از رابطه ( )2محاسبه میشود .درصد شکر زرد ،7شکر سفید
تصفیهشده 8و عملکرد شکر سفید 9نیز از روابط ( )3تا ( ،)5محاسبه
میشوند ()10ICUMSA, 2009
% POL = Pool Factor × SR
(رابطه )1
P.F

= Q. R

(رابطه )2
= Yield
(رابطه )3
Q.R
𝑅. 𝑆 = 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 × 0.83
(رابطه )4
S. Y = Y × R. S
(رابطه )5
که در این روابط:
 :POLدرصد ساکاروز شربت نیشکر و  : Pool Factorدرصد
ساکاروز شربت قرائت شده است و از جداول مربوطه استخراج
میشود.
𝑅𝑆  :ضریب اصالحی پل :Q. R ،نسبت کیفیت شربت
نیشکر :P.F ،ضریب تصحیح درصد خلوص :Yield ،عملکرد شکر
زرد ( :𝑅. 𝑆 ،.)ton/haدرصد شکر سفید تصفیهشده :S. Y ،عملکرد
نهایی شکر سفید تصفیهشده ( )ton/haو  :Yعملکرد نهایی نیشکر
( )ton/haاست.
یکی از شاخصهای مدیریت آب در مزرعه ،شاخص بهره-
وری آب 11است که برای محاسبه آن ،رابطه ( ،)6استفاده میشود.
Pol
100

(رابطه )6

𝑑𝑙𝑒𝑖𝑌
𝑅𝑅𝐼𝑉

= 𝑃𝑊

که در این رابطه:
1. Pol
2. Brix
3. Saccharimeter
4. Refractometer
)5. Purity (PTY
)6. Quality Ratio (Q.R
)7. Yield (Y

 :WPبهرهوری آب آبیاری ) :Yield ، (Kg/m3عملکرد
بیولوژیکی ) (Kg/haو  :VIRRحجم آب آبیاری ) (m3/haاست.
بهطور کلی طبق تعریف بهرهوری آب ،عبارت است از مقدار
محصول تولیدشده به ازای واحد حجم آب مصرفی که بر حسب
کیلوگرم بر مترمکعب بیان میشود .در واقع بهرهوری آب مشخص
میکند که به ازای کاربرد مقدار مشخصی از آب ،چه مقدار ماده
تولید میشود.
در نهایت ،به منظور برازش دادهها ،از نرمافزار  EXCELو
برای آنالیز آماری ،از نرمافزار  SASاستفاده شد.

نتايج و بحث
حجم آب آبیاری و بارندگی و در نهایت حجم کل آب مصرفشده
در طول دوره داشت نیشکر ،در تیمارهای آبیاری قطرهای
زیرسطحی و همچنین در آبیاری مرسوم منطقه ،در جدول (،)4
ارائه شده است .همان طوری که مالحظه میشود ،منبع اصلی
تأمین آب موردنیاز گیاه ،ناشی از آبیاری است و حجم بارندگی
ناچیز است .در تیمارهای مربوطه ،با فاصله قطرهچکانهای ،50
 60و  75سانتیمتری بهترتیب مقدار آب آبیاری برابر با 85 ،100
و  115درصد نیاز آبی تأمین شده است .در مجموع میانگین حجم
کل آب مصرفی ناشی از آبیاری در تیمارهای آبیاری قطرهای
زیرسطحی ،حدود  50درصد آبیاری مرسوم است و این موضوع
نشان میدهد که با اجرای این روش آبیاری ،صرفنظر از اعمال
عمق یا فاصله مشخص ،بهطور متوسط حدود  50درصد در مصرف
آب آبیاری صرفهجویی خواهد شد.
در جداول شماره ( )5و ( ،)6مقایسه میانگین فاصله ،عمق
و اثرات متقابل فاصله در عمق کارگذاری قطرهچکانها در
خصوصیات مختلف کمی و کیفی نیشکر ،نشان داده شده است.
بررسی تجزیه واریانس صفات کمی (جدول  ،)5شامل
عملکرد ،تعداد ساقه در هکتار و ارتفاع ساقه نیشکر نشان داد که
تیمارهای آزمایش از نظر فواصل و اعماق کارگذاری و اثرات
متقابل آنها ،اختالف معنیداری در سطح احتمال  %1با هم دارند.
همچنین بررسی تجزیه واریانس صفات کیفی (جدول  ،)6نشان
داد که تیمارهای آزمایش در تمام صفات فوق بهجز درصد ساکارز
شربت نی ،از نظر فاصله بین قطرهچکانها ،اختالف معنیداری در
سطح احتمال  %1با هم دارند .از نظر عمق کارگذاری نیز ذرات

)8. Recorvery Sugar (R.S
)9. Sugar Yield (S.Y
10. International Commission for Uniform Methods in Sugar Analysis
11. Water Productivity
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مربعات صفات کمی نیشکر نشان داد که بیشترین عملکرد نیشکر
در فاصله  50سانتیمتری قطرهچکانها و عمق کارگذاری  20و
 15سانتیمتری (دریك گروه قرار دارند و تفاوت معنیداری
ندارند) بوده و با عمق کارگذاری  30سانتیمتری تفاوت معنی-
داری در سطح احتمال  %1وجود دارد .همچنین بیشترین تراکم
ساقه در فاصله  50سانتیمتری قطرهچکانها و عمق کارگذاری
 20سانتیمتری اتفاق افتاده است که با عمق کارگذاری  15و 30
سانتیمتری ،تفاوتها معنیدار نیست.

جامد محلول در شربت نی ،در سطح احتمال پنج درصد و درصد
خلوص شربت نی و درصد شکر قابل استحصال در سطح احتمال
 %1اختالف معنیداری با هم دارند .درصد ساکارز شربت نی از
نظر فواصل و اعماق کارگذاری و اثرات متقابل آنها ،معنیدار نبوده
ولی عملکرد شکر ،از نظر فاصله قطرهچکانها ،در سطح احتمال
 %1معنی دار و از نظر اعماق کارگذاری و اثرات متقابل عمق و
فاصله ،در سطح احتمال  %1معنیدار نشده است .در جدول (،)7
آنالیز آماری برخی ویژگیهای کمی و کیفی نیشکر در تیمارهای
مختلف نشان داده شده است .نتایج تجزیه واریانس میانگین

جدول  –4حجم آب آبياری ،بارندگی و حجم کل آب مصرفی در تيمارهای مختلف و آبياری مرسوم
حجم آب مصرفی ()m3/ha

تیمارها

کل آب مصرفشده

آب بارندگی

آب آبیاری

19201

883

18318

16160

883

15277

22032

883

21149

36883

883

36000

فاصله ()cm

عمق ()cm

D30
L50
D20
D15
D30
L60
D20
D15
D30
L75
D20
D15
آبیاری مرسوم (شاهد)

جدول  -5مقايسه ميانگين اثرات متقابل فاصله در عمق کارگذاری قطرهچکانها در صفات کمی مختلف
منابع تغییرات

درجه
آزادی

عملکرد نیشکر
()ton/ha

تعداد ساقه
در هکتار

ارتفاع ساقه
()cm

بهرهوری آب به ازای شکر
تولیدی ()kg/m3

بهرهوری آب به ازای نیشکر
تولیدی ()kg/m3

تکرار

3

n.s7/81

**36871811

*4/34

**0/044

n.s0/024

فاصله

2

**540/7

**998639860

**44/78

**0/12

**7/59

عمق

2

**58/92

**74084178

**727/11

**0/0022

**0/15

اثر متقابل

4

**46/48

**277592773

**583/22

n.s0/00026

**0/11

16

3/43

5211093

4/67

0/0001

0/011

1/53

1/31

1/07

1/70

1/63

خطای کل
ضریب تغییرات

جدول  -6مقايسه ميانگين اثر متقابل فاصله × عمق کارگذاری قطرهچکانها در صفات کيفی مختلف
منابع تغییرات

درجه
آزادی

ذرات جامد محلول در
شربت نی

درصد ساکاروز شربت
نی

درصد خلوص
شربت نی

درصد شکر قابل
استحصال

عملکرد شکر
()ton/ha

تکرار

3

**5/58

0/61 n.s

**9/6

**9/

**15/4

فاصله

2

**5/05

n.s

1/89

**0/6

**0/84

**3/05

عمق

2

*0/63

0/13n.s

**0/72

**0/07

**0/83

اثر متقابل

4

**0/88

خطای کل

16

ضریب تغییرات

n.s

0/318

n.s

0/18

**0/164

n.s

0/103

0/15

0/49

0/84

0/00

0/052

1/8

3/69

0/30

0/14

1/62

بیشترین ارتفاع ساقه در فاصله  60سانتیمتری قطره-
چکانها و عمق کارگذاری  15سانتیمتری بوده که این موضوع با
نتایج پژوهشهای ) (Leonardo et al., 2016و ( Regina Célia
 )et al., 2015همخوانی دارد .نتایج تجزیه واریانس میانگین
مربعات صفات کیفی نیشکر نشان داد که باالترین عملکردهای
کیفی  Brix ،Polو  RSدر فاصله  60سانتیمتری قطرهچکانها و

عمق کارگذاری  15سانتیمتری که کمترین میزان آب را دریافت
کردهاند ،بوده و اغلب تفاوت معنیداری در سطح احتمال  %1با
اعماق دیگر دارند .نتایج تحقیقات ( )Bull., 1971نشان داد که
تحت شرایط کمآبی و تنش در پایان فصل رشد ،میزان قند و
کیفیت ساقههای نیشکر افزایش مییابد که نتیجه به دست آمده
با نتایج پژوهش اشارهشده ،همخوانی دارد .بیشترین عملکرد شکر

شينی دشتگل و همکاران :اثر فواصل و اعماق مختلف قطرهچکانها1251 ...

نیز در فاصله  50سانتیمتری قطرهچکانها و عمق کارگذاری 15و
 20سانتیمتری (دریك گروه قرار دارند و تفاوت معنیداری
ندارند) بوده و با عمق کارگذاری  30سانتیمتری تفاوتها در
سطح احتمال  %1معنیدار است .باالترین عملکرد کیفی درصد
خلوص و عملکرد شکر در فاصله  50سانتیمتری قطرهچکانها و

عمق کارگذاری  15سانتیمتری بهمیزان  90/7درصد و 15/18
تن در هکتار بوده که با عمق کارگذاری  20سانتیمتری در یك
گروه قرار دارند و تفاوت معنیداری بین آنها وجود ندارد ولی با
اعماق و فواصل دیگر تفاوتها در سطح احتمال  %1معنیدار شده
است.

جدول  -7تجزيه واريانس ميانگين مربعات صفات کمی و کيفی نيشکر در آزمايش

عملکرد شکر
()ton/ha
14/3

()%

()%

()%

()%

a

11/1

b

18/9

d

87

a

18/1

f

90

e

90/7
87/8
b86/9
b87/7
b86/9

a

11/5
b12
c11/8
a12/2
e11/5

c

c

86/8

e

b

15/2
13/6
c13/7
b14
c13/5
13/5
14

RS

PTY

Pol

b

c

خصوصیات کمی
Brix

11/6

14/9

b

خصوصیات کیفی

11/8
11/5

a

b

87

b

ab
b

ab

18/6
19/5
ab19/2
a19/7
ab18/7
a

19/1
18/7

ab
ab

21/7

عملکرد خالص
نیشکر ()ton/ha

تعداد ساقه
در هکتار

ab

b

123

184601

c

134

a

191333

20/1

b

20/5
22/2
ab22/2
a22/5
ab21/8

ab

22/00
21/5

ab

b

در شکلهای  4و  ،5بهرهوری آب با توجه به عملکرد نیشکر
و شکر تولیدی و حجم آب مصرفی نشان داده شده است .کاهش
آب مصرفی ،باعث افزایش خصوصیات کیفی نیشکر گردیده و این
موضوع منجر به افزایش بهرهوری آب به ازای نیشکر و شکر
تولیدی شده است ،بهطوری که در فاصله  60و عمق کارگذاری
 20سانتیمتری قطرهچکانها ،بیشترین بهرهوری آب به ازای
نیشکر تولیدی ،بهمیزان  7/18کیلوگرم بر مترمکعب حاصل شده
و با عمق  15سانتیمتری ،تفاوت معنیداری در سطح احتمال %1
ندارد .بهرهوری آب به ازای شکر تولیدی نیز در فاصله  60سانتی-
متری قطرهچکانها و عمق کارگذاری  15سانتیمتری دارای
بیشترین عملکرد بهمیزان  0/87کیلوگرم بر مترمکعب بوده که با
اعماق دیگر ،تفاوت معنیداری ندارد .همچنین کمترین بهرهوری
آب به ازای نیشکر و شکر تولیدی در عمق  75سانتیمتری ،به-
ترتیب میزان  5/17و  0/61کیلوگرم بر مترمکعب بهدست آمد که
با اعماق دیگر ،تفاوت معنیداری ندارد.
) )Javari et al., 2011بهرهوری آب به ازای نیشکر تولیدی
برای بهترین مزارع انتخابی در سیستم آبیاری جویچهای انتها
بسته (روش مرسوم) ،در کشت و صنعت حکیم فارابی با رقم 614
– CP57را بین  1/92-3/54کیلوگرم بر مترمکعب بهدست آوردند
که بهرهوری آب بهدستآمده در این آزمایش با اعمال سیستم
آبیاری قطرهای زیرسطحی ،بهطور متوسط بیش از  2/5برابر
میانگین مقدار فوق است و دلیل اختالف زیاد آن به نوع سیستم

a

132
113
d c116
d c115
c117
d

114

dc
b

122

تیمارها
ارتفاع ساقه
()cm

عمق
()cm

b

197

d

D30

a

c202

D20

b

D15

c

178599
184002
d170020
e163623
e162366
b

f

209

d

198

156969
172310

210
190
f181
a225
d195
e

فاصله
()cm
L50

D30
D20

L60

D15
D30

b

D20

d

D15

L75

آبیاری و مدیریت آن بر میگردد که این موضوع نشان میدهد
استفاده از سیستمهای نوین آبیاری ،میتواند باعث افزایش
قابلتوجه بهرهوری آب شود.

شکل  -4بهره وری آب به ازای نيشکر توليدی در تيمارهای مختلف طرح
آزمايشی

شکل  -5بهره وری آب به ازای شکر توليدی در تيمارهای مختلف طرح
آزمايشی
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همچنین در شکل  ،6بهرهوری آب با توجه به عملکرد نیشکر و
شکر تولیدی و حجم آب مصرفی در آبیاری مرسوم منطقه و
مقایسه با میانگین تیمارهای آبیاری قطرهای زیرسطحی نشان
داده شده است.

شکل  -6مقايسه بهرهوری آب به ازای نيشکر و شکر توليدی در آبياری
قطرهای زيرسطحی و آبياری مرسوم

همانطوری که مالحظه میشود ،میانگین کل بهرهوری آب
به ازای نیشکر و شکر تولیدی در سامانه آبیاری قطرهای
زیرسطحی بهترتیب حدود  6/41و  0/75کیلوگرم بر مترمکعب
بهدست آمد که نسبت به سیستم آبیاری مرسوم که در آن بهره-
وری آب به ازای نیشکر و شکر تولیدی بهترتیب حدود  2/58و
 0/31کیلوگرم بر مترمکعب بود ،افزایش حدود  60درصدی را به
دنبال داشت )Darli and Cruz, 2008( .نشان دادند که آبیاری
قطرهای زیرسطحی میتواند سبب افزایش کمیت و کیفیت نیشکر

شود و روش مناسبی برای کشت نیشکر به شمار میرود.

نتيجهگيری
آبیاری قطرهای زیرسطحی ،از بهینهترین روشهای آبیاری است
که در بخشهای اجرایی ،پژوهشی و دانشگاهی باألخص برای
نیشکر تقریباً ناشناخته بوده و برای اولین بار در کشت نیشکر در
ایران اجرا شده است .با توجه به خشکسالیهای اخیر و مسئله
بحران و کمبود آب و اهمیت مسائل زیستمحیطی ،برای بررسی
بیشتر و کاربردی کردن آن بسیار با ارزش خواهد بود .بهطور کلی
در این پژوهش ،صرفنظر از اعمال هرگونه تیمار ،سامانه آبیاری
قطرهای زیرسطحی نسبت به سامانه آبیاری مرسوم ،کاهش حدود
 50درصدی آب مصرفی را به دنبال داشت و این در حالی است
که میانگین محصول تولیدی نیز بیش از  25درصد افزایش داشته
است .همچنین سامانه آبیاری قطرهای زیرسطحی ،نسبت به
سیستم آبیاری مرسوم ،افزایش حدود  60درصدی بهرهوری آب
به ازای نیشکر و شکر تولیدی را به دنبال داشت .با توجه به نتایج
حاصل و با در نظر گرفتن یکنواختی توزیع رطوبت ،شوری سطح
خاک ،عدم ایجاد رواناب ،حفاظت از لوله آبده ،حذف تبخیر
سطحی و توسعه ریشه نیشکر ،عمق  20سانتیمتری کارگذاری
لوله آبده و فاصله  50سانتیمتری قطرهچکانها روی لوله فرعی
پیشنهاد میشوند ،ولی با توجه به باال بودن تبخیر در برخی از
روزها و طوالنی بودن زمان یك دور آبیاری بهدلیل پایین بودن
دبی قطرهچکانها ،دبی دو لیتر بر ساعت با فاصله  50سانتیمتری
قطرهچکانها ،میتواند گزینه مناسبی باشد.

سپاسگزاری
از مدیر عامل و معاونت محترم مؤسسه تحقیقات و آموزش نیشکر
خوزستان ،جناب آقای مهندس امیر درخشانزاده و جناب آقای
دکتر کورش طاهرخانی ،برای حمایتهای مادی و اجرایی طرح و
همکاران محترم مدیریت بهزراعی ،باألخص آقایان مهندسین
جلیل کرماننژاد ،مجید حمودی و آقای دکتر مسلم منصورینژاد،
برای همکاری در کلیه مراحل اجرایی تا بهرهبرداری ،کمال تشکر
و سپاسگذاری را دارم.
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