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ABSTRACT
Population growth, climate change and improper management, have caused a water shortage crisis in the world
and especially in Iran. So it is necessary to change attitudes in irrigation management from the emphasis on
production per unit area to maximize production per unit of water consumption. The aim of this study was to
investigate and evaluate the effect of localized irrigation tape (TIP) on water productivity (CPD) and water
economic productivity (NBPD) in paddy fields. The experiment was carried out as a split plot design with three
replications in 2019-2020 crop year. In this experiment, the main factor was irrigation method including flood
irrigation (FI) and three levels of deficit irrigation; 25, 50 and 100 cm tape space (TP25, TP50, TP100) and the
sub-factor was two rice cultivars; Amir and Fajr. Results showed that the highest values of CPD of water
consumption and water delivery and NBPD were corresponded to TP25 irrigation treatment for both cultivars.
The highest CPD of water consumption was 0.66 and 0.94 kg/m3 in Amir and Fajr cultivars, respectively, and
the highest CPD of irrigation water was 0.74 and 1.07 kg/m3 in Amir and Fajr cultivars, respectively. Also, the
highest NBPD in Amir and Fajr cultivars were 32107 and 40852 Rials per cubic meter, respectively. The TP25
irrigation treatment increased NBPD in Amir and Fajr cultivars 36 and 63%, respectively. Also, in average
about 4500 cubic meters per hectare of water will be saved annually. Therefore, this irrigation treatment
increases water productivity of water consumption and water delivery and also economic benefits in both
cultivars.
Keywords: Economic Water Productivity, Rice, Deficit Irrigation, Rice Yield.

* Corresponding Author’s Email: ma.gholami@sanru.ac.ir

 3128تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،51شماره  ،12اسفند ماه 1399

اثرات آبياری موضعی نواری بر بهرهوری فيزيکی و اقتصادی آب در اراضی شالیزاری شهرستان ساری
2

قاسم قلینژاد بهنميری ،1محمدعلی غالمی سفيدکوهی ،*1سيد يوسف موسوی طغانی

 .1گروه مهندسی آب ،دانشکده مهندسی زارعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری ،ایران.
 .2گروه زراعت ،دانشکده علوم زراعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری ،ایران.
(تاریخ دریافت -1399/5/19 :تاریخ بازنگری -1399/7/5 :تاریخ تصویب)1399/7/22 :

چکيده
افزایش جمعیت ،تغییرات اقلیم و مدیریت نادرست باعث بروز بحران کم آبی در جهان و بهخصوص ایران شده است .از این
رو الزم است تغییر نگرش در مدیریت آبیاری از تاکید بر تولید در واحد سطح به بهینهسازی عملکرد در واحد آب مصرفی
تغییر نماید .این پژوهش با هدف بررسی و ارزیابی اثر آبیاری موضعی نواری (تیپ) بر بهرهوری فیزیکی آب ( )CPDو
سودمندی اقتصادی آب ( )NBPDدر اراضی شالیزاری و محصول برنج انجام شد .آزمایش به صورت طرح کرتهای خرد
شده در سه تکرار در سال زراعی  1398-99به اجرا در آمد .در این آزمایش ،عامل اصلی روش آبیاری در چهار سطح آبیاری
غرقابی ( )FIو سه سطح کمآبیاری شامل  50 ،25و  100سانتیمتر فاصله لولههای فرعی ( )TP100 ،TP50 ،TP25و عامل
فرعی در دو سطح ارقام امیر و فجر انتخاب شد .یافتهها نشان میدهد تیمار آبیاری  TP25باعث شد تا بیشترین مقادیر
شاخصهای  CPDآب مصرفی CPD ،آب آبیاری و  NBPDدر ارقام مورد بررسی اتفاق افتد .باالترین مقدار  CPDآب مصرفی
بهترتیب در ارقام امیر و فجر  0/66و  0/94کیلوگرم بر مترمکعب ،باالترین  CPDآب آبیاری بهترتیب در ارقام امیر و فجر
 0/74و 1/07کیلوگرم بر مترمکعب حاصل شد .همچنین بیشترین  NBPDدر رقم امیر و فجر به ترتیب  32107و 40852
ریال بر مترمکعب بود .با اعمال تیمار آبیاری  ،TP25افزایش  36و  63درصدی  NBPDبترتیب در ارقام امیر و فجر حاصل
شد .همچنین به طور متوسط ساالنه حدود  4500متر مکعب در هکتار آب کمتری مصرف خواهد شد .بنابراین تیمار آبیاری
ضمن افزایش بهرهوری فیزیکی آب مصرفی و آبیاری ،موجب افزایش سودمندی اقتصادی در هر دو رقم خواهد شد.
واژههای کليدی :سودمندی اقتصادی ،برنج ،کمآبیاری ،عملکرد شلتوک.

مقدمه
برنج جزء قدیمیترین نباتات زراعی محسوب میشود
( )Khodabandeh, 1993و یکی از مهمترین محصوالت کشاورزی
دنیاست که بعد از گندم جایگاه دوم را از نظر تولید ساالنه جهان
به خود اختصاص داده است ( .)Chabra et al., 2006این گیاه
یکی از مهمترین مواد غذایی بیشتر مردم دنیا بوده و نسبت به
دیگر گیاهان زراعی دو تا سه برابر آب بیشتری دریافت میکند،
بهطوریکه بر اساس برآوردها حدود  24-43درصد از مجموع آب
شیرین استحصالی دنیا به مصرف این گیاه میرسد ( Bouman et
.)al., 2007

آمارهای متفاوتی در مورد وسعت اراضی شالیزاری ایران
وجود دارد ،مطابق آمارهای وزارت جهاد کشاورزی  535هزار
هکتار از زمینها تحت کشت برنج می باشند که  75درصد از این
زمینها در دو استان شمالی گیالن و مازندران قرار دارد .بهعلت
کمبود منابع آب ،استفاده بیرویه از آبهای زیر زمینی ،کاهش
نزوالت آسمانی ،شور شدن آب و خاک و وقوع خشکی در سالهای
* نویسنده مسئول:

اخیر ،باعث شده تا کشت برنج در سایر استانها (به غیر از گیالن
و مازندران) مورد حمایت دولت قرار نگیرد &( )Javaherdashti
 .Isfahani, 2012از این رو ،باید خط مشی تولید بهوسیله
جایگزینی و تکمیل روشهای سنتی با روشهای نوین جهت
بهبود بهرهوری آب در اراضی شالیزاری تغییر یابند ( Derijani et
 .)al., 2012; IRRI, 2015بهرهوری آب )WP( 1یک مفهوم نسبی
بوده و در واقع بیانگر مقدار یا ارزش تولید به ازای حجم یا مقدار
آب مصرف شده میباشد ( .)Tuong & Buiyan, 1999نتایج
تحقیقات در نقاط مختلف دنیا و ایران ،اثرگذار بودن مدیریت
آبیاری غیرغرقاب بر مقدار عملکرد دانه و افزایش بهرهوری آب در
برنج را ثابت نموده است ( Bouman et al., 2007; Tuong et al.,
 .)2005; Rezaei & Nahvi, 2004نتایج پژوهشی در هند نشان
میدهد آبیاری قطرهای زیرسطحی در کشت برنج باعث
صرفهجویی آب آبیاری نسبت به روش غرقابی در محدوده  42تا
 53درصد شده است ( .)Sidhu et al., 2019همچنین Sarkar et
 ،)2018( al.در پژوهشی در بنگالدش بر روی گیاه برنج طی دو
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سال با چهار تیمار آبیاری غرقابی ،آبیاری قطرهای در سه سطح
 100 ، 80و 120درصد نیاز آبی و چهار تکرار دریافتند که
بیشترین بهرهوری آب در تیمار آبیاری قطرهای با نیاز آبی 80
درصد است.
 )2018( singh et al.پژوهشی بهمنظور مقایسه کارایی
مصرف آب به روشهای آبیاری قطرهای و سنتی در اراضی شالیزار
پرداختند .نتایج نشان داد ،آبیاری قطرهای ضمن صرفهجویی 53
درصدی مصرف آب ،دارای سودمندی اقتصادی باالتری نسبت به
روش غرقابی سنتی بوده است )2018( Bhardwaj et al. .طی
پژوهشی در هند بر روی گیاه برنج با چهار تیمار آبیاری غرقابی،
آبیاری قطرهای در سه سطح  75 ، 50و  100درصد نیاز آبی با
دور آبیاری دو تا چهار روز پرداختند .نتایج نشان داد که تیمار
آبیاری قطرهای با  100درصد نیاز آبی با دور آبیاری دو روزه دارای
بیشترین عملکرد ( 45درصد بیشتر از آبیاری غرقابی) می باشد و
تیمار 50درصد نیاز آبی با دور آبیاری دو روزه دارای بیشترین
بهرهوری آب است )2005( xianqing et al. .تأثیر کشت
نیمهخشکهکاری )SWD(1بر فتوسنتز و عملکرد دانه برنج را در
چین بررسی نمودند .نتایج نشان داد که این روش به دلیل
زهکشی و تهویه مناسب زمین و همچنین تنش آبی اعمال شده،
ضمن کاهش مصرف آب ،عملکرد مناسبی داشته استBusari .
 )2019( et al.نشان دادند که تیمارهای آبیاری شامل غرقابی دائم،
آبیاری تناوب خشکی و رطوبت )AWD( 2بر عملکرد دانه اختالف
بسیار معنیدار دارد و بیشترین عملکرد دانه متعلق به تیمار
 AWDاست .همچنین این تیمارها بر بهرهوری آب ،تعداد دفعات
آبیاری ،مقدارکل آب ،آب مصرفی روزانه و تعداد کل دانه درخوشه
اختالف معنیدار دارند )2011( Rejesus et al. .در پژوهشی
دریافتند ،روش کمآبیاری تناوب خشکی و رطوبت باعث صرفه
جویی حدود  38درصد مصرف آب اراضی شالیزاری شد و این
درحالی است که عملکرد و سود کشاورزان تغییر نداشته است.
 ،)2015( sedaghat et al.به بررسی روشهای مختلف آبیاری
شامل تناوب خشکی و رطوبت ( ،)AWDکشت نیمهخشک3
( ،)SDCترکیب آب کمعمق با تناوب خشکی و رطوبت ()SWD
در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات برنج کشور (آمل) پرداختند.
بر اساس نتایج ،تیمار مدیریت  SDCبا حدود  55درصد صرفه
جویی در مصرف آب در مقایسه با دیگر روشهای آبیاری (به ویژه
آبیاری سنتی) بیشترین کارآیی را داشته استUsefian et al. .
) (2014در تحقیقی به بررسی اثر میزان آبیاری با دورههای مختلف

بر برخی خواص کمی و کیفی دانه برنج در دو رقم طارم محلی و
شیرودی ،در مزرعه پژوهشی موسسه تحقیقات برنج کشور
پرداختند .با توجه به نتایج این پژوهش ارقام پر محصول الزامی
به غرقاب نمودن دائم مزرعه نمیباشد .همچنین رقم طارم نیز
اگرچه در شرایط غیر غرقاب دچار اندکی کاهش عملکرد میشود،
ولی این کاهش در مقایسه با صرفهجویی حاصله در مصرف آب
ناچیز بوده خصوصا در شرایط خشکسالی سالهای اخیر میتوان
از روش کمآبیاری (یا آبیاری تناوبی) به جای آبیاری کامل استفاده
نمود )2012( Arabzade & Usefian .به مطالعه بهرهوری مصرف
آب در کشت نشایی برنج پرداختند و نتایج نشان از عدم ضرورت
غرقاب نمودن مزرعه در تمام مراحل رشد برنج داردGilani et .
 ،)2019( al.در پژوهشی به اثر آبیاری بارانی بر عملکرد دانه،
اجزای عملکرد و راندمان مصرف آب با عامل اصلی آبیاری در سه
سطح  100 ،75و 125درصد آب مورد نیاز گیاه در خوزستان
پرداختند و نتایج نشان داد که باالترین راندمان مصرف آب مربوط
به سطح  75درصد به دلیل صرفهجویی و آبیاری در زمانهای
مناسب و حساس رشد بوده است )2015( sedaghat et al. .در
آزمایشی نشان دادند که عملکرد شلتوک برنج در آبیاری تناوبی
 8/3 ،AWDدرصد نسبت به آبیاری غرقابی کاهش و در مصرف
آب به میزان  39/5درصد صرفه جویی شد .درحالی که بهرهوری
آب آبیاری به میزان 52/9درصد افزایش یافته است( Arif et al. .
 )2006به مقایسه دو روش آبیاری تناوبی و غرقاب دائم پرداختند.
نتایج تحقیق ایشان نشان داد که آبیاری تناوبی در مقایسه با
غرقاب دائم ،با صرفهجویی آب ورودی به میزان 26/07درصد و
شاخص بهرهوری آب به میزان  37/6درصد افزایش یافته است.
 )2011( Shirdeli et al.در آزمایشی روی کشت نشایی دو
رقم برنج طارم و شیرودی نتیجه گرفتند که بین تیمارها از لحاظ
بهرهوری  NBPD5 ،CPD4میزان عملکرد و سود حاصله اختالف
خیلی معنیداری وجود دارد .در هر دو رقم بیشترین عملکرد و
سود خالص در تیمار اول (غرقاب دائم) رخ داد که مقدار آن به
ترتیب برای طارم  4210/3کیلوگرم در هکتار و  34513میلیون
ریال در هکتار و برای شیرودی  6799/7کیلوگرم در هکتار و
 43135میلیون ریال در هکتار بود بهطوریکه دو شاخص
بهرهوری  NBPD ، CPDبهترتیب در طارم  0/7کیلوگرم بر
مترمکعب (به ازای آب آبیاری) و  5348/8ریال بر مترمکعب و در
شیرودی به ترتیب 0/93کیلوگرم بر مترمکعب (به ازای آب
آبیاری) و  5690/4ریال بر مترمکعب بهبدست آمدRejesus et .

1 Semi-Dry Cultivation
2 Alternate Wetting and Drying
3 Combining Shallow Water depth with Wetting and Drying

4 Crop Pre Drop
5 Net Benefit Pre Drop
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 )2011( al.در همین زمینه در پژوهشی نتیجه گرفتند ،روش کم
آبیاری تناوب خشکی و رطوبت در حدود  38درصد مصرف آب
آبیاری شالیزار را بدون کاهش عملکرد و سود کشاورزان ،کاهش
داده است.
علیرغم نقش مهم مدیریت آبیاری در استفاده بهینه از
منابع و افزایش بازده تولید ،تا کنون به میزان کافی به آن توجه
نشده است .لذا با توجه به بحرانهای آب و شرایط خشکسالیهای
اخیر الزم است سازگاریهای الزم انجام گیرد .یکی از راهکارهای
قابل بررسی برای کاهش مصرف آب در کشت برنج تغییر روش
مرسوم آبیاری غرقاب دائم به روش آبیاری موضعی نواری میباشد.
بنابراین هدف از این پژوهش بررسی ارزیابی اثر آبیاری موضعی
نواری (تیپ) و مدیریت آبیاری بر بهرهوری فیزیکی و اقتصادی
آب و عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج (امیر و فجر) در
شهرستان ساری میباشد.

مواد و روشها
این پژوهش در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی ساری در استان مازندران طی سال زراعی 1398-99
انجام گرفت .به دلیل اهمیت اثر عامل روش آبیاری نسبت به عامل
رقم( ،
عامل )1اصلی روش آبیاری) (bدر چهار سطح ( FIآبیاری
غرقابی( TP25 ،)b1آبیاری موضعی نواری با فاصله  25سانتی
متر( TP50 ،)b2آبیاری موضعی نواری با فاصله  50سانتیمتر)b3
()2
و ( TP100آبیاری موضعی نواری با فاصله  100سانتیمتر  )b4و
عامل فرعی رقم ) (aدر دو سطح امیر ( )a1و فجر ( )a2انتخاب
شد .پژوهش بر پایه آزمایش کرتهای خرد شده در قالب طرح
بلوک کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد.
آمادهسازی بستر شامل شخم اولیه و ثانویه ،تسطیح و ایجاد
مرز حد واسط بین کرتها به طول  13.5*3متر برای هر تیمار
به طور یکسان انجام شد .به منظور جلوگیری از تلفات نشت
جانبی ،مرز کرتها با پوشش نایلونی کامال پوشیده و پس از
آمادهسازی زمین ،قبل از نشاء ،مطابق آزمون خاک و توصیه
کودی ،کودهای شیمیایی اوره ،فسفات و پتاس ( )NPKبه عنوان
کود پایه مصرف شد .همچنین در مرحله پنجهزنی کودهای اوره
و پتاس به عنوان سرک مصرف گردید .جهت مبارزه با علفهای
هرز عالوه بر استفاده از علفکش ،وجین دستی نیز در سه مرحله
انجام گردید .همچنین برای مبارزه با بیماریها و آفات از سموم
مورد نیاز استفاده شد .برای آبیاری از نوارهای تیپ درزدار با قطر
 16میلیمتر ،با فاصله مجاری خروج آب  20سانتیمتر و آبدهی
سه لیتر در ساعت در واحد طول استفاده شد .برای قطع و وصل
1 Crop Per Drop

کردن جریان آب ورودی به هر کرت از شیر و برای اندازهگیری
حجم آب تحویلی از کنتور حجمی استفاده شد .تیمار  TP25تا
مرحله اشباع خاک آبیاری و کنتور حجمی قرائت و تیمار TP50
در سطح  95درصد و  TP100در سطح  90درصد آبیاری میشد.
در زمان رسیدن فیزیولوژیکی و قبل از برداشت محصول از داخل
هر کرت  10خوشه بهطور تصادفی انتخاب و پارامترهای طول
خوشه ،تعداد دانه پر و پوک و وزن هزار دانه اندازهگیری شد .در
اوایل شهریور پس از حذف حاشیه از داخل کرت در مساحتی
حدود  2/5مترمربع بوتهها برداشت و پس از خشک کردن در
مقابل آفتاب عملیات جدا کردن دانههای برنج از ساقه با دست به
تفکیک کرتهای مختلف انجام و توزین شد .صفات اندازهگیری
شده شامل عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژیک ،عملکرد کل ،متوسط
ارتفاع بوته ،متوسط طول خوشه ،وزن هزاردانه و حجم آب مصرفی
تیمارهای مختلف میباشد .دادههای بارندگی (آب سبز) از ایستگاه
هواشناسی ساری واقع در  10کیلومتری محل طرح دریافت شد.
پس از اندازهگیری صفات ،شاخص بهرهوری آب) (CPD1و
شاخص سودمندی اقتصادی آب) (NBPD2به ترتیب بر اساس
معادله  1و  2محاسبه شد.
)𝑔𝑘( مقدار محصول تولید شده
) (𝑚3مقدار آب مصرف شده
)ریال( سود خالص
) (𝑚3مقدار آب مصرفی

= CPD

= NBPD

هزینهها و درآمد حاصل از تولید محصول در واحد هکتار
برای هر رقم و به تفکیک روش آبیاری استخراج و مورد استفاده
قرار گرفت .هزینهها شامل تهیه مصالح و اجرای سامانه آبیاری
نواری موضعی ،کاشت ،داشت ،برداشت و جمعآوری سامانه آبیاری
است .درآمد حاصل از فروش محصول تولید شده بر اساس قیمت
شلتوک محاسبه شده است .بر اساس قیمت سال  ،1399قیمت
یک کیلوگرم شلتوک رقم فجر  72000ریال و قیمت شلتوک رقم
امیر  84000ریال میباشد .در تحلیل هزینه ها و درآمدها ،نرخ
بهره ساالنه معادل  15درصد در نظر گرفته شد و عمر طرح های
آبیاری موضعی نواری نیز پنج سال لحاظ شده است .بر این اساس
هزینهها و فایدهها در سال مبنا (سال شروع) مورد مقایسه و
ارزیابی قرار گرفت.

نتايج و بحث
جدول ( )1نتایج تجزیه واریانس صفات اندازهگیری شده را نشان
2 Net Benefit Per Drop
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میدهد .نتایج بیان میدارد که اختالف عملکرد دانه ،عملکرد
بیولوژیک در ارقام برنج بسیار معنیدار است .مقایسه میانگین
عملکرد نشان از برتری رقم فجر نسبت به امیر دارد .دو رقم امیر
و فجر از لحاظ عملکرد کاه و ارتفاع بوته ،اختالف معنیدار دارند
ولی در سایر صفات ،اختالفی با هم ندارند .همچنین روش آبیاری

باعث شد تا صفات عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژیک ،عملکرد کاه و
ارتفاع بوته ارقام اختالف معنیدار داشته باشند ،اما بر سایر صفات
تاثیرگذار نبوده است .نتایج نشان میدهد که اثر متقابل روشهای
آبیاری بر ارقام معنیدار نمیباشد .بهعبارتی روش آبیاری بر هر
دو رقم به یک میزان تاثیرگذار بوده است.

جدول  -1تجزيه واريانس و ميانگين مربعات صفات مورد مطالعه

منبع تغییرات
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 nsو * و ** :به ترتيب بيانگر عدم اختالف معنیدار و اختالف معنیدار در سطوح احتمال پنج و يک درصد میباشند.

تجزیه واریانس صفات مورد بررسی در سطوح تیماری
بهمنظور بررسی و مقایسه اثر روش آبیاری بر صفات در ارقام،
نشان از اختالف بسیار معنیدار روش آبیاری بر عملکرد دانه،
عملکرد بیولوژیک ،عملکرد کاه و ارتفاع بوته دارد ولی اثر آن بر
سایر صفات بی تاثیر بوده است (شکل-1الف) .یافتهها نشان
میدهد بیشترین عملکرد ( 6224کیلوگرم در هکتار) دانه رقم
امیر در روش آبیاری غرقابی ) (FIاتفاق افتاده است و روش آبیاری
موضعی نواری باعث افزایش عملکرد دانه در این رقم نشده است.
در مقابل رقم فجر نسبت به سطوح آبیاری واکنش نشان داده
است ،بهطوریکه بیشترین عملکرد دانه در این رقم در سطح
آبیاری  8290( TP25کیلو گرم در هکتار) بوده است که اختالف
بسیار معنیدار با عملکرد دانه در روش آبیاری  FIدارد .نتایج نشان
میدهد که عملکرد دانه سطوح تیمار آبیاری  FIو  TP50اختالف
بسیار معنیدار ندارند .این نتایج با یافتههای xianqing et al.
( )2005و  )2011( Rejesus et al.مطابقت دارد.
نتایج مقایسه میانگین عملکرد بیولوژیک سطوح تیماری
(آبیاری-رقم) در شکل (-1ب) ارائه شده است .روند تغییرات
عملکرد بیولوژیک تقریبا شبیه عملکرد دانه است ،بهطوریکه
عملکرد رقم امیر اختالف بسیار معنیداری در تمامی سطوح
آبیاری نسبت به رقم فجر دارد .بیشترین عملکرد بیولوژیک مربوط
به رقم فجر ( 30246کیلوگرم در هکتار) و آبیاری  TP50است و
 FIفاقد اختالف بسیار معنیدار میباشد
شکل (-1ج) مقایسه میانگین عملکرد کاه در سطوح
تیماری را نشان میدهد .مالحظه میگردد سطح تیماری a2b2
یعنی  TP25در رقم فجر بیشترین عملکرد کاه ( 21955کیلو گرم

در هکتار) را دارد .همچنین سطوح تیماری  a2b3و  a2b1و
بهترتیب با عملکرد 19688 ،20265و  15484کیلوگرم در هکتار
در ردههای بعدی قرار دارند.
شکل (-1د) مقایسه ارتفاع بوته در سطوح تیماری مختلف
را نشان میدهد .بهطورکلی میانگین ارتفاع بوته در رقم امیر بیشتر
از رقم فجر میباشد .کمترین ارتفاع بوته به سطح تیماری a2b2
تعلق دارد که با ارتفاع بوته سطح تیماری  a2b1اختالف بسیار
معنیداری ندارد .با توجه به فیزیولوژی گیاه برنج ،ارقام پر محصول
نسبت به ارقام محلی دارای ارتفاع بوته کمتر میباشند .با کاهش
مقدار عمق آب آبیاری در رقم امیر ،افزایش ارتفاع بوته ،کاهش
عملکرد بیولوژیک ،دانه و کاه رخ داده است که با یافتههای
 )2014( Usefian et al.و  )2012( Arabzade & Usefianمطابقت
دارد.
جدول ( )2مقادیر شاخص بهرهوری آب مصرفی و آبیاری
ارقام امیر و فجر را ارائه میدهد .بهطورکلی نتایج نشان میدهد
روش آبیاری موضعی نواری باعث افزایش بهرهوری آب مصرفی و
آب آبیاری نسبت به روش آبیاری غرقابی ) (FIدر هر دو رقم
خواهد شد .بیشترین مقدار این شاخص مربوط به روش آبیاری
 TP25است ،بهطوریکه در رقم امیر شاخص بهرهوری آب مصرفی
و آب آبیاری بهترتیب  0/66و  0/74کیلوگرم بر متر مکعب است.
این مقادیر برای رقم فجر بهترتیب  0/94و  1/07کیلوگرم بر متر
مکعب است .این نتایج با یافتههای  )2019( Busari et al.و
 )2019( Gilani et al.مطابقت دارد.
جدول ( )3مقادیر شاخص سودمندی اقتصادی آب مصرفی
ارقام امیر و فجر را ارائه میدهد .بطورکلی در تمامی تیمارهای
a 2b 4
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آبیاری ،شاخص سودمندی اقتصادی آب مصرفی رقم فجر بیشتر
از رقم امیر می باشد .یافته ها نشان میدهد ،تیمارهای آبیاری
 TP50 ،TP25و  TP100به ترتیب باعث افزایش  56 ،63و 32
درصدی شاخص سودمندی آب نسبت به روش متداول غرقابی در
رقم فجر شدهاند .بهعبارتی رشد حداقل و حداکثر این شاخص در
رقم فجر به ترتیب  8104و  15765ریال بر متر مکعب خواهد
بود .با لحاظ نمودن مقدار آب مصرفی این رقم در هر تیمار ،ساالنه
حداقل  64573و حداکثر  137029هزار ریال سود ناشی از
الف
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a

کاهش مصرف آب رخ خواهد داد .همچنین یافتهها نشان میدهد،
تنها تیمار آبیاری  TP25باعث افزایش 36درصدی شاخص
سودمندی آب نسبت به روش متداول غرقابی در رقم امیر خواهد
شد و اعمال سایر تیمارها باعث افزایش این شاخص در این رقم
نشد .بنابراین اعمال تیمار  TP25در اراضی با رقم امیر باعث
افزایش سود به میزان  73230هزار ریال در هکتار بدلیل کاهش
آب مصرفی خواهد شد.

85
a1b1 a1b2 a1b3 a1b4 a2b1 a2b2 a2b3 a2b4

سطوح تيماری (آبياری  -رقم)

سطوح تيماری( آبياری  -رقم)

شکل  -1ميانگين عملکرد دانه (الف) ،ميانگين عملکرد بيولوژيک (ب) ،ميانگين عملکرد کاه (ج) و ميانگين ارتفاع بوته (د) در سطوح تيماری (آبياری-رقم)
جدول  -2مقادير شاخص بهرهوری آب مصرفی و آبياری ارقام

عملکرد دانه
()kg/ha

تیمارآبیاری

FI
TP25
TP50
TP100

امیر

فجر

6224
5756
4234
4292

7648
8290
7664
6338

آب مصرفی
()m3/ha

آب آبیاری
()m3/ha

13278
8692
8384
7968

12356
7770
7462
7046

بهرهوری آب مصرفی
()kg/m3

بهرهوری آب آبیاری
()kg/m3

امیر

فجر

امیر

فجر

0/47
0/66
0/51
0/54

0/58
0/94
0/91
0/80

0/50
0/74
0/57
0/61

0/62
1/07
1/03
0/90
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 شاخص سودمندی اقتصادی آب مصرفی ارقام-3 جدول

سودمندی اقتصادی
)(ریال بر مترمکعب

آب مصرفی
)(متر مکعب در هکتار

عملکرد ساالنه
)(کیلوگرم در هکتار

هزینه ساالنه تولید
)در هکتار (هزار ریال

25087
40852
39035
33191

13278
8692
8384
7968

7648
8290
7664
6338

120000
150000
142000
138000

23682
32107
23731
23670

13278
8692
8384
7968

6224
5756
4234
4292

120000
150000
142000
138000

 باعث کاهش آب مصرفیTP25  از آنجایی که تیمار آبیاری.است
 درصد در هر دو رقم37  و34/5 و آب آبیاری به ترتیب معادل
،شده است و افزایش شاخصهای مورد نظر را بههمراه داشته است
بنابراین این تیمار بهعنوان تیمار مناسب برای اراضی شالیزاری
 این تیمار حدود، بعالوه.تحت کشت این ارقام پیشنهاد میشود
 مترمکعب در هکتار مصرف آب را کاهش داده و در مقابل4500
 بیتردید یکی از مشکالت استفاده.عملکرد بیشتری عاید میشود
 مقاومت احتمالی،از آبیاری موضعی نواری در اراضی شالیزاری
 در این خصوص.کشاورزان در بکارگیری این شیوه می باشد
آموزش مناسب به منظور انتقال اهمیت بحران کآبی و ضرورت
.سازگاری با خشکسالی به کشاورزان ثمربخش خواهد بود
""هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد

تیمار آبیاری

رقم

FI
TP25
TP50

فجر

TP100
FI
TP25
TP50

امیر

TP100

نتيجهگيری
)این پژوهش به بررسی و ارزیابی اثر آبیاری موضعی نواری (تیپ
و مدیریت آبیاری بر بهرهوری آب و اجزای عملکرد دو رقم برنج
 نتایج نشان.(امیر و فجر) در شهرستان ساری پرداخته است
میدهد که تیمارهای آبیاری نواری موضعی ضمن کاهش مصرف
 افزایش قابل توجهی در بهرهوری و سودمندی اقتصادی آب،آب
8290(  باالترین عملکردTP25  تیمار آبیاری، در رقم فجر.دارد
 ریال40852( کیلوگرم در هکتار) و بیشترین سودمندی اقتصادی
 در مقابل باالترین عملکرد رقم امیر در.بر متر مکعب) را دارد
 با این وجود شاخص.) رخ داده استFI( شرایط آبیاری غرقابی
 بهرهوری آب آبیاری و سودمندی اقتصادی،بهرهوری آب مصرفی
( در رقم امیرFI)  بیشتر از آبیاریTP25 آب مصرفی تیمار آبیاری
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