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  :مخاطبان نشريه

 كشاورزان، مروجان كشاورزي و كارشناسان ناظر

  

  :اهداف آموزشي

  : ما خواننده گرامي در اين نشريه باش

اي يك درميان و نحوه كاربرد آن در  روش آبياري جويچه -

 زراعت گندم 

  وري آب در زراعت گندم تاثير آبياري يك در ميان بر بهره -

آشنا  اي يك درميان در زراعت گندم مزاياي آبياري جويچه -

  .خواهيد شد
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  مقدمه
گندم از جمله مهمترين محصوالت مورد تقاضا از بخش كشاورزي است و 

ش اين محصول استراتژيك با توجه به فرآيند رو به رشد جمعيت نياز به افزاي
هـاي پـر   اين مهم از طريق افزايش سطح زير كشـت يـا توليـد رقـم    . باشد مي

از طرفي بـا توجـه   . پذير استمحصول و مديريت بهينه كاشت و داشت امكان
به محدوديت منابع آبي امكان افزايش سطح ممكن نيست، لذا از طريق توليد 

توان سبب افزايش كـارآيي   كود مي ارقام پر محصول و استفاده بهينه از آب و
متوسط كـارايي مصـرف   . مصرف آب آبياري و حفظ منابع آبي موجود گرديد

كيلوگرم به  5/0در حال حاضر ) هاي آبياري سطحيبا روش عمدتاً(آب غالت 
تأمين تقاضاي غـالت كشـور در   ازاي مصرف يك متر مكعب آب است و براي 

كيلوگرم بـر متـر مكعـب آب     1ود كارايي مصرف آب بايد به حد 1400سال 
درصد مزارع  90با توجه به اينكه در حال حاضر بيش از  .مصرفي افزايش يابد
گردند، لذا انجام كارهاي اصـالحي   هاي سطحي آبياري مي گندم آبي به روش

بر روي سيستم آبياري سطحي كه منجر به افزايش كارآيي مصرف آب گـردد  
تحقيقـات نشـان داده اسـت كـه     . باشـد  بايد از جمله اهداف بخش كشاورزي

توانـد بـازده كـاربرد آب را بـه      هاي آبياري سطحي با مديريت بهينه مي روش
  . هاي آبياري تحت فشار افزايش دهداندازه روش

تـوان روش   مختلف افـزايش كـارايي مصـرف آب مـي     يها روشجمله از 
ـ  كه در آن جويچه يك در ميان را نام برداي  جويچه آبياري صـورت يـك   هها ب



  افشار و همكاران
 

 

آبياري يك در ميان در بعضـي گياهـان رديفـي بـه     . شوند درميان آبياري مي
كـارايي مصـرف آب   ها قبل مرسوم بوده است، امـا   صورت پشته پهن از مدت

هاي تحقيقاتي آبياري تواند از طريق ارائه راهكارهاي حاصل از پروژه گندم مي
  .افزايش يابد

درميان در زراعت گندم ارائه و تـاثير   ي يك ا در اين نشريه آبياري جويچه
  .آن بر كارايي مصرف آب نشان داده شده است

  
  اي يك در ميان  آبياري جويچه
اسـت  ) ي يا جويچـه (اي  هاي آبياري سطحي، آبياري جويچه يكي از روش

در ايـن روش، ابتـدا زمـين    . كه در آبياري اكثر گياهان قابـل اسـتفاده اسـت   
هايي با فاصـله مـنظم در سـطح خـاك      يچهتسطيح و سپس براي كاشت، جو

براي آبياري آنها نهري در باالدسـت عمـود بـر    . گردد توسط دستگاه ايجاد مي
آب از درون نهر به داخـل  . شود ها و در جهت شيب عرضي احداث ميجويچه
مرحله (يابد  ها جاري شده و تا رسيدن آب به انتهاي جويچه ادامه مي جويچه

ه آب به انتهاي جويچه رسيد، براي آنكه ناحيه ريشه پس از آنك). پيشروي آب
ادامه يافته   گياه به اندازه كافي آب دريافت نمايد، جريان آب به داخل جويچه

و مقـداري از  ) مرحله ذخيـره (كند  و قمستي از آب به داخل جويچه نفوذ مي
پس از اطمينان از اينكه عمـق ريشـه در   . شود خارج مي  آن از انتهاي جويچه

  .شود آب به اندازه كافي دريافت نموده، آبياري قطع مي  مام طول جويچهت
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طـول  ) باشـند  كه قابل تغيير نيز مـي (اي  دو عامل مهم در آبياري جويچه
كم يا زياد نمودن اين دو عامـل  . جويچه و دبي جريان آب ورودي به آن است

عمـوال حـدود   هـا م طول جويچـه . تواند راندمان آبياري را كم يا زياد نمايد مي
متر است كه البته عواملي از جمله شيب زمين، بافت، ساختمان خاك و  100

دبي ورودي به جويچـه نيـز حـدود    . گذارد شيوه زراعت بر مقدار آن تاثير مي
حـداكثر آن  . تواند كمتر يا بيشتر باشد  ليتر در ثانيه است كه اين نيز مي 5/0

  . تا زماني است كه باعث فرسايش خاك نشود
اي دو عامل تلفات وجود دارد يكي نفوذ عمقـي آب در   در آبياري جويچه

تر از ناحية ريشه و دوم به پايين  هاي اوليه تا نزديك به انتهاي جويچهقسمت
كه ايـن عوامـل در ادامـه تشـريح و توسـط        رواناب خروجي از انتهاي جويچه

كـاهش آن  هـاي  شكل نشان داده شده است تا با شناخت علل تلفـات آب راه 
  .جستجو گردد

شـود،   اي وقتي جريان آب در داخل جويچه برقرار مـي  در آبياري جويچه
هاي پشته نشـت   نفوذ آب به داخل خاك شروع و آب به سمت پايين و ديواره

در . ها وابسته به بافت خاك استمقدار نفوذ به سمت پايين و پشته. نمايد مي
بيشتر بوده و نفـوذ جـانبي كـم    هاي با بافت سبك نفوذ به سمت پايين خاك
هاي با بافت متوسط تا سنگين نفوذ جانبي بيشـتر صـورت   اما در خاك. است
پياز رطـوبتي زيـر جويچـه را در در دو نـوع خـاك نشـان        1شكل . پذيرد مي
  . دهد مي
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  پياز رطوبتي در دو نوع بافت خاك مختلف - 1شكل 

  
هاي بافـت متوسـط تـا سـنگين،      گردد در خاك ه ميهمانطور كه مالحظ

 2هـا هماننـد شـكل     نفوذ جانبي زياد است و پس از آبياري ناحيه زير جويچه
دهد كه پس از آنكـه مـدتي از زمـان آبيـاري      اين شكل نشان مي. خواهد بود

ها به يكـديگر رسـيده و چـون امكـان نفـوذ       گذشت، پياز رطوبتي زير جويچه
نمايد و در مدت  جبهه رطوبت به سمت پايين حركت ميجانبي وجود ندارد، 

  .گردد طوالني باعث تلف شدن آب بصورت نفوذ عمقي مي
ـ   درميان، به علت اينكه آب در جويچـه  اي يك اما در آبياري جويچه ه هـا ب

يابد، پيازهاي رطوبتي خيلي ديرتر بـه يكـديگر    صورت يك درميان جريان مي
الگـوي   3شـكل  . نفوذ عمقي كاهش يابـد  شود كه تلفات رسند و باعث مي مي

اي يـك درميـان نشـان     ها در روش آبيـاري جويچـه   رطوبت را در زير جويچه
اي كه قـرار نيسـت    گاهي اوقات در زراعت برخي محصوالت، جويچه. دهد مي



  درميان در زراعت گندم اي يك آبياري جويچه
  

 

اي پشـته   گردد، كه به آن آبياري جويچهآبياري شود از همان ابتدا ايجاد نمي
  ).4شكل (شود  پهن گفته مي

  

  
  اي معمولي پياز رطوبتي و ناحيه خيس شده در آبياري جويچه –2شكل 
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  درميان اي يك پياز رطوبتي و ناحيه خيس شده در آبياري جويچه –3شكل 
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  اي پشته پهن پياز رطوبتي و ناحيه خيس شده در آبياري جويچه –4شكل 

  
گنــدم از جملــه محصــوالتي اســت كــه در بســياري از منــاطق بــه روش 

متر است كه ايـن  سانتي 60يا  50ها  فاصله جويچه. شود اي آبياري مي جويچه
روش كاشت نيـز بـه   . بستگي به نوع دستگاه كاشت و شرايط بافت خاك دارد

  :دو صورت است
 5/12رديف گندم بـا فاصـله    4يا  3استفاده از دستگاه بذر كار غالت كه  -1

  .كارد متري ميسانتي 60يا  50هايي با فاصله  متر بر روي پشتهسانتي
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پاش گريز از مركز كه در اين حالت بذر توسط دستگاه بـر  استفاده از بذر -2
سـاز   ها توسـط دسـتگاه جويچـه   روي زمين پخش شده و سپس جويچه

 .گردد ايجاد مي

اي بـه سـمت بـذر نشـت      هنگام آبياري، آب بر اثر خاصيت صعود مويينه
در اين روش آبيـاري مـدت زمـان مشخصـي آب از جويچـه عبـور       . نمايد مي
هاي بعدي گياه به اندازه كافي كند تا در آبياري اول بذر گندم و در آبياري مي

عبور آب از جويچه براي مدت زمان مشخص شـده همـراه   . آب دريافت نمايد
  .با توليد رواناب در انتها و نفوذ عمقي در ابتداي مزرعه است

توانـد   اي يـك درميـان مـي    وضيحاتي كه قبال داده شد آبياري جويچهبا ت
اي يـك درميـان    در آبياري جويچه. مقدار رواناب و نفوذ عمقي را كاهش دهد

اي معمـولي   سازي زمين هماننـد روش جويچـه  گندم، عمليات كاشت و آماده
تـوان   در روش كاشت گريز از مركز هنگام ايجـاد جويچـه مـي   . شود انجام مي

صـورت يـك در ميـان از دسـتگاه     هساز را ب هاي دستگاه جويچه بازكن  يچهجو
ـ  خارج نمود تا عالوه بر نياز به انرژي كمتر جويچه صـورت پشـته پهـن    ه ها ب

  .ايجاد شوند
درميان آبدار شده و تا انتهـاي   طور يكه ها ب درميان جويچه در روش يك

انـد، آبيـاري    ري شـده هايي كـه قـبال آبيـا   طور ثابت همان جويچههفصل نيز ب
متـر و هنگـام آبيـاري    سانتي 50طور متوالي ه ها ب فاصله جويچه. خواهند شد

مدت زمان آبياري مزارع بسـتگي بـه   . متر خواهد شدسانتي 100درميان  يك
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اما براي داشـتن يـك   . بافت خاك و دبي ورودي به جويچه و دور آبياري دارد
آبياري نيـاز آبـي گنـدم  تكميـل      ساعت 12تا  8طور كلي با حدود ه معيار ب

). ليتـر در ثانيـه   5/0متر و دبي ورودي  100در شرايط طول حدود (شود  مي
دور آبياري به بافت خاك بستگي . تر استدر آبياري اول مدت آبياري طوالني

درميـان نشـان    شيوه آبياري يك 5در شكل . روز است 9تا  6دارد و مدت آن 
  .داده شده است

  

  
  درميان و معمولي اي يك يوه آبياري جويچهش - 5 شكل

  
درميان به علت كم كردن سـطح مرطـوب    اي يك آبياري جويچهبه عالوه 

نمايد كه آب  اين امكان را فراهم مياز طرفي  .شود منجر به كاهش تبخير مي
ز نفوذ عمقـي نيـز بـه    صورت جانبي به اطراف نشت نمايد و اه ببيشتر بتواند 
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اي يـك در ميـان    آبيـاري جويچـه   .كنـد        ي جلوگيري ميا مقدار قابل مالحظه
هـاي بـا    بهتري نسبت به خاك هاي با بافت متوسط تا سنگين كاربرد درخاك

  .دارد بافت شني
  

  

  
  و) باال( يك در مياناي  آبياري جويچه –6شكل 

  در زراعت گندم) پايين( معمولي
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  نتايج قابل حصول
ي آبياري، آگـاهي از منـابع آب و مقـدار    ريزيكي از مسائل مهم در برنامه

در زراعت گندم، مقدار آب مصـرفي  . آب مورد نياز محصوالت كشاورزي است
  .يابد درميان نسبت به روش معمولي كاهش مي در آبياري يك

اي  در يــك پــژوهش، مقــدار آب مــورد نيــاز گنــدم در آبيــاري جويچــه 
مترمكعب  4100ارس هاي خراسان رضوي، كرمان و ف درميان براي استان يك

اي معمـولي، مقـدار آب    امـا در آبيـاري جويچـه   . گرديد گيري  در هكتار اندازه
دهد كـه مقـدار    اين نشان مي. متر مكعب در هكتار بود 7300مصرفي حدود 

اي  درصـد كمتـر از آبيـاري جويچـه     40درميـان   آب مصرفي در آبيـاري يـك  
  ).1387افشار و همكاران، (معمولي است 
كيلوگرم در  5430طور ميانگين ه نه گندم در آبياري معمولي بعملكرد دا

اگرچه عملكـرد  . كيلوگرم در هكتار بود 4300درميان  هكتار و در آبياري يك
  .درصد كمتر بود 40درصد كاهش يافته بود، مقدار آب مصرفي نيز  20حدود 

سطح زيـر  ) درميان در روش آبياري يك(توان  براي جبران كاهش عملكرد مي
درصد افـزايش داد تـا بـه مقـدار محصـولي مشـابه آبيـاري         6/25شت را تا ك

دهـد كـه در    هـا نشـان مـي   در نهايت نتايج بررسي. اي معمولي رسيد جويچه
 26اي يك درميان گندم در شرايط توليد مشابه روش معمولي  آبياري جويچه

 مزرعه گندم را كه 7شكل . گردد درصد در مقدار آب مصرفي صرفه جويي مي
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انـد را نشـان   اي معمولي و يك درميان آبياري شده با دو روش آبياري جويچه
  .دهد مي
  

  
  اي معمولي مزرعه گندم آبياري شده به دو روش آبياري جويچه -7شكل

  )سمت چپ(درميان و يك) سمت راست(
  

كارايي مصرف آب آبياري عبارت است از نسبت عملكرد بـه آب مصـرفي   
مصرف يك متر مكعب آب چند كيلـوگرم محصـول    دهد به ازاي كه نشان مي

مسلماْ هر چقدر محصول بيشتري در ازاي هـر متـر مكعـب    . توليد شده است
منافع بيشتري براي توليـد كننـده ببـار خواهـد       آب مصرف شده بدست آيد،

همانطور كه در مقدمه نيز گفته شد ميانگين كارايي مصـرف آب گنـدم   . آورد



  درميان در زراعت گندم اي يك آبياري جويچه
  

 

بايـد بـه    1400بر متر مكعب اسـت و تـا سـال    كيلوگرم  5/0در حال حاضر 
رسيدن بـه ايـن مقـدار    . باشد كيلوگرم به ازاي هر متر مكعب آب مي 1حدود 

چرا كه منـابع آب  . پذير نيستجز با بهبود مسائل به زراعي و به نژادي امكان
در بخـش بـه زراعـي    . از لحاظ كمي و كيفي محدود و غير قابل افزايش است

كارگيري اصول صحيح آبيـاري  ه يش كارايي مصرف آب، بمهمترين عامل افزا
  .هاي ابداعي جديد استو روش

هـاي خراسـان رضـوي،    بر اساس نتايج تحقيقات انجـام شـده در اسـتان   
اي معمـولي   كرمان و فارس كارايي مصرف آب گندم در روش آبياري جويچـه 

 24/1اي يـك درميـان    كيلوگرم بـر متـر مكعـب و در آبيـاري جويچـه      95/0
درصـد افـزايش در    31دهنده  اين نشان. كيلوگرم بر متر مكعب حاصل گرديد

  .اي يك درميان است گيري از آبياري جويچه كارآيي مصرف آب با بهره
  

  گيري نتيجه
كمبود آب مهمترين عامل محدودكننده در توليد محصـوالت كشـاورزي   

يـد بيشـتر   بنابراين مصرف بهينه آب آبياري مهمترين گام براي تول. آبي است
توانـد ضـمن    درميـان مـي   استفاده از آبيـاري يـك  . محصوالت كشاورزي است

كاهش مصرف آب آبياري و قدري كاهش عملكرد، كارايي مصرف آب آبيـاري  
تـوان بـراي افـزايش عملكـرد      دهد كه مي ها نشان مي بررسي. را افزايش دهد



  افشار و همكاران
 

 

ـ  . درميـان اسـتفاده نمـود    اي يـك  گندم از آبياري جويچه رخالصـه  طوه لـذا ب
  : توان چنين گفت كه مي

 كيلـوگرم   95/0اي معمولي  كارايي مصرف آب گندم در آبياري جويچه
اي يـك درميـان    بر متر مكعب است درحـالي كـه در آبيـاري جويچـه    

كيلوگرم بـر متـر مكعـب دسـت      24/1توان به كارآيي مصرف آب  مي
  .يافت

     ان در درميـ  اي يـك  ميانگين آب مورد نيـاز گنـدم در آبيـاري جويچـه
  .درصد كمتر است 43اي معمولي حدود  مقايسه با آبياري جويچه

   اي  درميـان نسـبت بـه آبيـاري جويچـه      عملكرد گندم در آبياري يـك
  .يابد درصد كاهش مي 20معمولي حدود 

 درميان سـطح زيـر    توان در آبياري يك براي جبران كاهش عملكرد مي
درميان  آبياري يكبا افزايش سطح زير كشت در . كشت را افزايش داد

و رسيدن به توليد مشـابه روش معمـولي، بـاز هـم صـرفه جـويي در       
  .پذير است درصد امكان 26مصرف آب به ميزان 

  
  پيشنهادات

 صورت معمولي با استفاده از بذركار همداني با فاصـله  ه كاشت گندم ب
  درميان اي يك متر و آبياري جويچهسانتي 50هاي  جويچه



  درميان در زراعت گندم اي يك آبياري جويچه
  

 

 پاش گريز از مركـز و ايجـاد جويچـه بـا     ه از بذركاشت گندم با استفاد
متـر و آبيـاري تمـام    سـانتي  100هـاي  ساز بـا فاصـله   دستگاه جويچه

 )آبياري معمولي(ها  جويچه

  ها و طول آنها بايـد   تر شود، فاصله جويچه چقدر بافت خاك سبك هر
اين روش هنگام استفاده از بذرپاش گريز از مركـز امكـان   . كمتر گردد
  اما در بذركار همداني به علت ثابـت بـودن فاصـله جويچـه    . پذير است

 .ها وجود ندارد ها امكان تغيير فاصله جويچه بازكن

 جوئي در مقـدار آب مصـرفي،    درصد صرفه 26طور كلي، با توجه به ه ب
اي معمــولي، در  درميــان نســبت بــه جويچــه اي يــك آبيــاري جويچــه

 .گردد شنهاد ميهاي متوسط تا سنگين براي زراعت گندم پي خاك
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