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چكيده 
       نيشكر در خوزستان در سطح وسيع كشت شده و آبياري آن به روش جوي و پشته با استفاده از سيفون يا هيدروفلوم 

صورت مي گيرد. با هدف بررسي اثر آبياري جويچه اي يك در ميان روي حجم آب مصرفي، راندمان كاربرد و كارآيي مصرف 
آب، آزمايشي در اراضي كشت و صنعت اميركبير اجرا شد. اين آزمايش با سه تيمار آبياري معمول، آبياري جويچه اي يك در 

 نيشكرانجام شد. CP69-1062ميان ثابت و متغير و در چهار تكرار روي واريته تجاري 
 20656 و 21280،  29822 يب نتايج نشان داد كه حجم كل آب مصرفي در طول دوره رشد نيشكر در تيمارهاي فوق بترت

 درصد 6/28 و 7/30 حدود يبمتر مكعب در هكتار بوده كه بطور متوسط در تيمارهاي آبياري يك در ميان متغير و ثابت بترت
نسبت به شاهد، حجم آب مصرفي كاهش يافت. نتايج راندمان كاربرد آب نيز نشان داد كه اين فاكتور در مزرعه در آبياريهاي 

 درصد، در تيمار آبياري يك در ميان 41-50مختلف در هر سه تيمار آزمايشي ثابت نبوده، بطوريكه در تيمار آبياري معمول از
 درصد، براي تكرارهاي اول تا چهارم، متغير بوده است. 77-87 درصد و در تيمار آبياري يك در ميان متغير از 74-83ثابت از 

نتايج همچنين نشان داد كه كارآيي مصرف آب به ازاء شكر توليدي، در تيمارهاي آبياري معمول، يك در ميان ثابت و متغير 
 كيلوگرم شكر بر متر مكعب آب مصرفي بود.  7/0 و 58/0، 41/0 يببترت

واژه های کليدی: نيشکر، آبياری جويچه ای يک در ميان،  راندمان کاربرد 
آب، كارآيي مصرف آب  

 
مقدمه 

براي تأمين آب   فصول بهار و تابستان جريان دارند.ل در طوك     در اراضي توسعه نيشكر، بافت خاك عمدتاً سنگين و بادهاي گرم و خش
). آبياري در اين اراضي به روش جوي و پشته صورت گرفته  و  در 9 ميرود(رمزارع به موازات طولي آنها ، لوله هاي دريچه دار هيدروفلوم بكا

). نيشكر در طول دوره رشد به 10 دسي زيمنس بر متر در نظر گرفته شده است(7/1هاي اوليه حداكثر هدايت الكتريكي آب آبياري  طراحي
). بچلور و همكاران 22آب فراوان احتياج دارد و نسبت به كم آبي حساس و در عين حال به غرقاب شدن درازمدت ريشه سازگاري ندارد(

) به اين نتيجه رسيدند كه در كرتهاي آبياري نشده درصد بااليي از ريشه هاي نيشكر نسبت به كرتهاي آبياري شده در اليه هاي 1989(
) اظهار نمود كه آبياري جويچه اي يك در ميان، مقدار آب مورد نياز ريشه را بطور دقيق تر 1965). فيشباچ (16عميقتر خاك يافت ميشوند(

) در بررسي سه روش آبياري، به اين نتيجه 1984). صمدي و سپاسخواه(18وارد خاك مي نمايد، بنابراين راندمان كاربرد بيشتري دارد(
 درصد نسبت به روش معمول آبياري، كمتر آب مصرف شده 27 و 20رسيدند كه در روش آبياري يك جويچه در ميان ثابت و متغير بترتيب 

) نتيجه گرفتند كه راندمان مصرف آب بوسيله آبياري يك در ميان جويچه ها در مقايسه با آبياري تمام 1992). پانديان و همكاران (20است(
) در آبياري جويچه اي يك در ميان روي نيشكر 1384). شيني دشتگل و همكاران(18 درصد كاهش يافت(43-46جويچه ها به ميزان 

% در جويچه هاي آبياري شده ذخيره شده 53% در جويچه هاي آبياري نشده و 47نتيجه گرفتند كه از كل آب ورودي به جويچه ها حدود 
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) در بررسي سه روش آبياري به اين نتيجه رسيدند كه در روش آبياري يك در ميان ثابت و متغير 1385). شيني دشتگل و همكاران(7است(
) سه روش آبياري يك 2000). كانگ و همكاران(6 درصد نسبت به روش معمول آبياري، آب كمتر مصرف شده است. (5/25 و 2/21بترتيب 

در ميان ثابت، متغير و معمول  را در آبياري جويچه اي روي ذرت در مناطق خشك بررسي و گزارش كردند كه در آبياري يك در ميان متغير 
). 15% آب مصرفي، محصول كاهش نيافته ولي در آبياري كامل و يك در ميان ثابت جويچه ها، محصول كاهش يافته است(50با كاهش

) به اين نتيجه رسيد كه مصرف بيش از حد آب محصول نيشكر و شكر را كاهش مي دهد در حاليكه مصرف آب با تنش ماليم 1990تورنر(
). 12 بصورت زير تعريف مي شود( (Ea)). راندمان كاربرد آب22با عث افزايش محصول ميگردد(
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بر اساس تعريف راندمان كاربرد آب در فرهنگستان علوم عبارتست از :  نسبت مقدار آب ذخيره شده در منطقه توسعه ريشه هاي گياه به       
). راندمان كاربرد آب همچنين از 7مقدار آب ورودي به مزرعه. در واقع، راندمان كاربرد آب بيانگر تلفات عمقي و رواناب سطحي مي باشد(

رابطه زير بدست مي آيد: 

ERaR= 100×
Wf
Ws                                                                                                                                      )10(     

:Wf حجم آب منتقل شده به مزرعه و :Ws حجم آب ذخيره شده در منطقه ريشه. اين راندمان نيز براي يك پروژه، يك قطعه زراعي يا 
) در جنوب آيداهو تحقيقي را 1974). گاليناتو(19% است(60 در آبياري سطحي، مقدار آن در حدود "يك مزرعه محاسبه مي شود و معموال

) راندمان 1991). ايزدي و همكاران(19 درصد گزارش نمود(85 تا 45درباره روش آبياري جويچه اي انجام داد و راندمان كاربرد آب را  
 جويچه مجاور همديگر در سه حالت آبياري پيوسته، آبياري با كاهش جريان و آبياري 20كاربرد آب را در يك مزرعه نيشكر در آمريكا در 

                                                 
1 - Tail Water Ratio  
2 - Deep Percolation Ratio 



) راندمان سيستم آبياري جويچه 1375). شماعي(21 درصد گزارش نمودند(60 تا 40ناپيوسته(موجي) بررسي كردند و راندمان كاربرد آب را 
). 2% بدست آورد(43% و در انتهاي فصل رشد 26 اي در اراضي يكپارچه و پراكنده استان چهارمحال و بختياري را در ابتداي فصل رشد 

) در پايان نامه كارشناسي ارشد خود تحت عنوان“ ارزيابي راندمانهاي آبياري در مزارع كشت و صنعت نيشكر هفت تپه” 1376معروف پور(
) نشان داد كه 1385). نتايج آزمايشات ملوحي و همكاران(11 در صد برآورد كرد(52 و 69راندمان كاربرد آب را در دو مزرعه بطور متوسط 

% 63% در ابتداي فصل رشد تا 43راندمان كاربرد آب در مزرعه در آبياريهاي مختلف ثابت نبوده، بطوريكه در جويچه هاي بازسازي نشده از 
). باكر و 13% در انتهاي فصل رشد متغير بود(75% در ابتداي فصل رشد تا 48در انتهاي فصل رشد و در جويچه هاي باز سازي شده از 

%  راندمان كاربرد آب را 20) در بررسي راندمان كاربرد و نفوذ آب در آبـياري جويچه اي نيشكر شمال غربي استراليا، افزايش 2006همكاران(
) در كشت و صنعت كارون در بررسي تأثير عمق جويچه در راندمان آبياري نيشكر، با جويچه هايي به اعماق 1386). نوري(16گزارش كردند(

 ). 14 درصد بدست آورد(5/80 و 7/63 ، 2/71 سانتيمتر، راندمان كاربرد آب را بترتيب 16 و 22 ،30
يكي از فاكتورهاي اساسي در تعيين كارا بودن آب مصرفي جهت توليد محصوالت كشاورزي شاخص كارآيي مصرف آب مي باشد. اين 

 به مقدار "شاخص نشان دهنده ميزان توليد (عملكرد) به ازاء هر واحد آب مصرفي در واحد سطح (هكتار) است. كارآيي مصرف آب معموال
ماده خشك توليد شده به ازاء واحد حجم آب مصرفي اطالق مي شود، ولي پژوهشگران آب و خاك كارآيي مصرف آب را به صورت نسبت 

محصول توليد شده (نه ماده خشك توليد شده) در واحد سطح به حجم آب مصرفي در واحد سطح تعريف مي كنند. كارآيي مصرف آب 
بستگي به نوع گياه و شرايط آب و هوايي دارد. بنابراين اگر توليد ماده خشك مطرح باشد با تغيير نوع گياه به ازاي هر واحد آب مصرفي مي 

). مطالعاتي در ارتباط با رابطه بين ميزان مصرف آب و عملكرد نيشكر از اوايل قرن نوزدهم شروع 9توان ماده خشك بيشتري را توليد كرد(
) نتيجه گرفت كه عملكردهاي ماكزيمم از مقادير باالي كارآيي 1968ايزوب ( ).6 را براي نيشكر بدست آورد (200شده و ليزر نسبت تعرق 

) اظهار 2005). لنگل (24مصرف آب حاصل نمي شود، بلكه بيشترين كارآيي مصرف آب مرحله اي است كه عملكرد كمتر از ماكزيمم باشد (
كرد كه شرايط محيطي و زراعي تحريك كننده رشد، از قبيل هواي گرم، آب كافي و نيتروژن قابل دسترس، غلظت ساكارز در شربت را 

) اظهار كرد كه فاكتورهاي آب و هوايي مخصوصاً كاهش دماي شب و نور خورشيد بيشتر در ساعات روز 1995). پين (23كاهش مي دهند (
) براساس نتايج داده هاي دو طرح ملي 1380). حيدري و حقايقي مقدم (28در دوره رسيدگي با عث تسريع ذخيره سازي ساكاروز مي شود(

در زمينه تعيين راندمان آبياري در كشور، كارآيي مصرف آب آبياري محصوالت زراعي مختلف را محاسبه نمودند. بر اساس نتايج اين تحقيق 
دامنه كارآيي مصرف آب محصوالت گندم، يونجه، چغندر قند، پنبه، سويا، جو، سيب زميني، گوجه فرنگي، لوبيا، كاهو، كنجد و ذرت دانه اي 

 65/0 و 2/0، 77/4، 91/0، 33/3، 72/1، 1، 75/0- 09/2، 27/1- 91/1، 33/1- 83/4، 7/0- 44/1، 34/0- 84/0به ترتيب برابر با 
) طي مطالعه اي، كارآيي مصرف آب در سه مزرعه 1383). ني ريزي و حلمي فخر داوود (5كيلوگرم به ازاء هر متر مكعب آب مصرفي بود (

واقع در شهرستان هاي تربت حيدريه، تربت جام و چناران در زراعت هاي گندم و چغندر قند را تحت دو روش آبياري سطحي و باراني مورد 
ارزيابي قرار دادند (سيستم آبياري مزرعه مورد مطالعه در شهرستان تربت حيدريه باراني و از نوع رول الين و در شهرستان هاي چناران و 

 نتايج نشان داد كه كارآيي مصرف آب گندم در شهرستان هاي چناران، تربت حيدريه و تربت جام .تربت جام، سطحي و از نوع رديفي بود)
 كيلوگرم به ازاء هر واحد آب مصرفي بود، حال آنكه كارآيي مصرف آب چغندر قند در مزارع مطالعاتي 44/0 و 76/0، 38/0به ترتيب برابر 

 84) بر اساس مطالعه تعداد 2004). زارت و باستيانس (17 كيلوگرم به ازاء هر واحد آب مصرفي بود (9/1 و 5/3، 8/1فوق الذكر به ترتيب 
 سال اخير دريافتند كه كارآيي مصرف آب محصوالت گندم، برنج، پنبه و ذرت در تمامي موارد از مقادير ذكر 25منبع تحقيقاتي مربوط به 

 بيشتر است. بر اساس نتايج اين تحقيق جهاني، متوسط شاخص كارآيي مصرف آب محصوالت گندم، برنج، پنبه FAOشده قبلي توسط 
). وان و همكاران 31 كيلوگرم به ازاء هر متر مكعب آب مصرفي مي باشد (8/1 و 23/0 ، 65/0 ، 09/1 ، 09/1(دانه، وش) و ذرت به ترتيب 

 كيلوگرم در هكتار به ازاء هر 52/5 و 12/6)، كل كارايي مصرف آب گياه سويا را براي آبياري يك در ميان متغير و ثابت به ترتيب 2003(
). كواريشي و 30% در وزن ناخالص سويا، آب مصرفي كاهش يافت (46% در وزن خالص و 29ميليمتر آب گزارش و نشان دادند كه حدود 

) به منظور ارزيابي اقتصادي سيستم هاي آبياري يك در ميان متغير روي نيشكر، افزايش كارايي مصرف آب را گزارش و 2001همكاران (
). هدف از انجام اين آزمايش مقايسه دو روش آبياري يك در ميان 29نشان دادند كه آبياري معمولي به سرمايه گذاري باالتري نياز دارد (

متغير و ثابت با روش مرسوم آبياري موجود در شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي و اثرات آن روي حجم آب مصرفي، راندمان كاربرد و 
كارآيي مصرف آب مي باشد.  

 



مواد وروشها 
ARC2-7 P2Fاين طرح در مزرعه بازرويي چهارم

�
P از مزارع تحقيقاتي مركز تحقيقات نيشكر واقع در كشت و صنعت اميركبير اجرا 

شد. در اولين آبياري پس از برداشت محصول،  همه تيمارها مطابق آبياري معمول مزارع(شاهد) آبياري شده سپس تيمارهاي آزمايش 
 6 جويچه و در نتيجه هر تكرار شامل 2جويچه انجام شد. هر تيمار شامل 18انتخاب شدند. آزمايش در سه تيمار و سه تكرار و مجموعاً 
جويچه است. مشخصات تيمارها به صورت زير مي باشد:  

- تيمارآبياري جويچه اي يك در ميان متغير( شيفت 3- تيمارآبياري جويچه اي يك در ميان ثابت 2- تيمار آبياري معمول مزارع(شاهد) 1
 سانتيمتري نمونه برداري خاك جهت تعيين خصوصيات 66-100 و 33-66 ، 0-33بين جويچه ها).  در ابتدا از تيمارهاي آزمايش در اعماق 

فيزيكوشيميايي خاك صورت گرفت. دور آبياري مطابق آبياري معمول مزارع در كشت و صنعت نيشكري اميركبير صورت گرفت. همچنين 
 ECدر انتهاي آزمايش در اعماق فوق و در طول يك جويچه(ابتدا، وسط و انتها) از هر تيمار نمونه هاي خاك از روي پشته جهت تعيين 

خاك و مقايسه تجمع نمك در روي پشته ها تهيه شد. زمان قطع آبياري توسط آبيارها اعمال مي شد بدين صورت كه در تيمار شاهد(آبياري 
معمول مزارع) هر زمان كه آب به انتهاي جويچه ها مي رسيد آبياري متوقف مي شد ولي در تيمارهاي آبياري يك جويچه در ميان ثابت و 

 ساعت پس از رسيدن آب به 1-2) جهت فرصت نفوذ در جويچه هاي كنار جويچه هاي آبياري شده، 3متغير بر اساس تجربيات گذشته(
) 1 درصد محيط كل جويچه مي رسيد، آبياري متوقف مي شد. تصوير (80انتهاي جويچه ها و زمانيكه محيط خيس شده جويچه به بيش از 

نحوه آبياري با هيدروفلوم در حالتهاي معمولي و يك جويچه در ميان را نشان مي دهد.  
 66-100 و 33-66 ، 0-33نمونه هاي رطوبتي خاك، در ابتدا، وسط و انتهاي يك جويچه از هر قطعه و در سه عمق    

 نمونه در هر آبياري تهيه شد. نمونه هاي رطوبتي را در 27 نمونه و در مجموع 9سانتيمتري تهيه شد. در هر يك از اين قطعات 
 درجه سانتيگراد قرار داده تا خشك شود و از 100 ساعت در دماي 24قوطيهاي آلومينيومي قرار داده و آنها را داخل آون بمدت 

    رابطه زير در صد رطوبت وزني را حساب مي كنيم:

)11                                                                                                               (100 × 
d

dw

W
WW −

 = 

RwRθ 
  : وزن خاك خشك هستند.WRdR : وزن خاك مرطوب و WRwR درصد رطوبت وزني خاك، :Rw Rθدر اين رابطه

 ساعت بعد از آبياري، نمونه هاي رطوبتي به همان شيوه روز قبل از آبياري تهيه شد. از اختالف رطوبت قبل و بعد از 48-24
آبياري، ميزان رطوبت ذخيره شده در منطقه ريشه، تعيين مي گردد. عمق معادل رطوبت خاك از رابطه زير بدست مي آيد:                 

)12(R R                                                                                                            ρRbR .DRrz                R.  θ  = 
dRnR  R                                                                                                                                 
θ درصد رطوبت در عمق :D و ρRbR جرم مخصوص ظاهري خاك و : DRrzR عمق خاك (سانتيمتر) است.  رطوبت ظرفيت : 

P3Fزراعي

�
Pو نقطه پژمردگي دائم P4F

�
P را اندازه گيري مي كنيم. جهت تعيين زمان شروع آبياري، خشكي خاك منطقه ريشه مالك 

است، بدين صورت كه كمبود رطوبت واقعي با كمبود رطوبت مجاز خاك مقايسه ميشود. اگر كمبود رطوبت واقعي مساوي يا 
كمتر از كمبود رطوبت مجاز خاك باشد، زمان آبياري فرا ميرسد. براي تعيين كمبود رطوبت مجاز خاك داريم:     

)  13                                                                                          (dRnR= f. (FC - PWP) . DRrzR . ρRbR     
  

   FC درصد رطوبت وزني نقطه ظرفيت زراعي :  PWP .درصد رطوبت وزني نقطه پژمردگي خاك : 
 ρRbR) جرممخصوص ظاهري خاك :gr/cm P

3
P  و  ( DRrzR .(سانتيمتر) عمق ريشه :

: MAD=f)6حداكثر تخليه مجاز يا كمبود مجاز رطوبتي است كه به نوع گياه و مرحله رشد بستگي دارد .(
بطور كلي زارعين براي جلوگيري از كاهش محصول در محدوده آب سهل الوصول مزرعه را آبياري مي كنند كه آنرا حداكثر 

). مقدارحداكثر تخليه مجاز كه در واقع برنامه ريزي آبياري بر اساس آن تنظيم مي شود، براي 7 مي نامند(MAD)تخليه مجاز(
 R0RTE (10>6 درصد از آن كاسته شده و در شرايط مرطوبR0RTE (10)<6). در شرايط اقليمي خشك(6 مي باشد(65/0نيشكر 
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  در ماههاي ارديبهشت، خرداد، تير و مرداد در ايستگاه A). ميزان تبخير از تشتك كالس 9درصد به آن اضافه مي شود(
 درصد از تخليه مجاز رطوبتي كاسته شده و 10 ميليمتر در روز اندازه گيري شد، لذا 9/16 و 6/19، 9/13، 5/9هواشناسي بترتيب 

WSC P5F تقليل مي يابد. براي اندازه گيري ميزان جريان ورودي، در ابتداي هر جويچه، فلومهاي 59/0به حدود 

�
P نصب 2 تيپ 

Pشد. شدت جريان ورودي از فلومها از رابطه : 

64/2
PH00374/0=Q)در اين رابطه 1 بدست مي آيد .(: H ارتفاع جريان آب در 

 دبي ورودي به فلوم(ليتر بر ثانيه) است. با توجه به ظرفيت زراعي، كمبود رطوبت خاك در عمق يك متري در : R()R Q ,فلوم
تيمارهاي مختلف را محاسبه و با توجه به آن، حجم آب مورد نياز يك جويچه آزمايشي براي رسيدن به ظرفيت زراعي را بدست 

، راندمان كاربرد آب را محاسبه مي كنيم. در 2 تيپ WSCآورده و با توجه به حجم آب كاربردي اندازه گيري شده با فلوم 
 و خروج آب از آن نشان داده شده است. 2 تيپ WSCشكل زير فلوم 

 متر مربع برداشت دستي صورت گرفت و تعداد ساقه در اين 100     در پايان فصل رشد نيشكر از هر تيمارآزمايشي حدود 
 ساقه اي جهت تعيين 20محدوده نيز شمارش و به تن در هكتار و تعداد ساقه در هكتار تعميم داده شد. همچنين نمونه هاي 

خصوصيات كمي و كيفي نيشكر از تيمارهاي آزمايشي تهيه و پس از توزين و اندازه گيري ارتفاع آنها، با استفاده از دستگاه 
 و POLعصاره گيري از آنها عصاره گيري و با استفاده از دستگاههاي ساكاريمتر و پالريمتر مدل سوما فاكتورهاي كيفي چون 

Brix اندازه گيري و با توجه به اين فاكتورها، خصوصيات كيفي ديگر محاسبه شد. با توجه به تناژ نيشكر و در نهايت شكر 
توليدي و حجم آب مصرفي در هكتار، كارآيي مصرف آب براي تيمارهاي آبياري مختلف محاسبه گرديد.  

 
. 

نتايج و بحث  
) نشان داده شده است.   1 برخي ويژگيهاي فيزيكوشيميايي خاك تيمارها قبل از اجراي آزمايش در جدول(

 
  cm  100-0 برخي خصوصيات فيزيكوشيميايي خاك قبل از اجراي آزمايش در عمق متوسط -)1جدول(

تيمار 
 آبياري

ECe 
(dS/m) pHe 

 درصدگچ
 

درصد 
ماده 
 آلي
 

جرم 
مخصوص 

 ظاهري
(gr/cmP

3
P) 

 خاك بافت

(meq/l) كاتيونها 

SAR ESP 
Na P

+ MgP

2+ Ca P

2+ 

L.C.Sو 1.65 0.62 0.3 7.9 1.49 شاهد C.L 12.5 5.6 3.4 5.9 58.9 
L.C.Sو 1.65 0.58 0.3 8 1.5 ثابت C.L 11.7 5.2 3.1 5.8 58.1 
L.C.Sو 1.65 0.58 0.3 8 1.5 متغير C.L 11.6 5.1 3 5.8 58.2 
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 درصد بوده كه با افزايش 33/0 و 3/0، 27/0 سانتيمتري بترتيب 66-100  و 33-66، 0-33ميانگين ميزان گچ خاك براي اعماق 
 33-100 و در عمق لوم رسي شنيدر همه تيمارها  ، سانتيمتري0-33بافت خاك در عمق عمق، نسبتاً روند افزايشي داشته است. 

 گرم بر سانتيمتر مكعب مي 65/1 سانتيمتري 0-100متوسط جرم مخصوص ظاهري خاك در عمق  سانتيمتري، لوم رسي است.
 و در تيمارهاي 49/1 سانتيمتري در تيمارشاهد 0-100 خاك روي پشته در ابتداي آزمايش و در عمق متوسط  ECReRباشد. متوسط 

 دسي زيمنس بر متر كه حد تحمل نيشكر به شوري است، كمتر 7/1 دسي زيمنس بر متر بوده كه از 5/1يك در ميان ثابت و متغير 
 4/2 و 3 ، 2 خاك روي پشته در پايان فصل رشد در تيمارهاي شاهد، يك در ميان ثابت و متغير بترتيب به ECReRاست. متوسط 

 خاك در پايان فصل برداشت در همه تيمارها افزايش يافته است ولي افزايش در تيمار ECReRدسي زيمنس بر متر رسيد. لذا متوسط 
آبياري يك در ميان ثابت بيشتر است. اين امر ممكن است به دليل عدم آبشويي كافي از يك سو و تجمع نمك و تبخير آب از روي 

 خاك نيز در حد خنثي مي باشد. همانطوريكه مالحظه مي شود ساير خصوصيات فيزيكوشيميايي pHReRپشته ها از سوي ديگر باشد.  
% و 1/20 خاك اين مزرعه تا عمق يك متري بطور متوسط �6Fخاك اختالف قابل مالحظه اي با هم ندارند. رطوبت ظرفيت زراعي

 متر مكعب آب آبياري بيشترين و 5620% وزني مي باشد. آبياري معمول در تيرماه با مصرف 14 بطور متوسط �7Fنقطه پژمردگي دائم
 متر مكعب نسبت به ماههاي ديگر 3740 و 3830در همين ماه آبياري جويچه اي يك در ميان ثابت و متغير با مصرف بترتيب 

) آورده شده است. تيمارهاي 2بيشترين مصرف آب آبياري را داشته اند. نتايج به تفكيك ماهيانه و در تيمارهاي مختلف در جداول(
 بوده و در ر متر مكعب در هكتا791 و 765، 1147 ميانگين آب مصرفي براي هر بار آبياري يبشاهد، يك در ميان متغير و ثابت بترت

 متر 21280 و 20656، 29822 يب دور آبياري بترت26نتيجه حجم كل آب مصرفي در طول دوره رشد نيشكر در تيمارهاي فوق براي 
 درصد نسبت به تيمار 6/28 و 7/30 يبمكعب در هكتار بوده است. بطورمتوسط در تيمارهاي آبياري يك در ميان متغير و ثابت بترت

) 1373شاهد، حجم آب مصرفي كاهش يافته است. نتايج مشابهي براي كاهش حجم آب مصرفي توسط سپاسخواه و كامكار حقيقي(
) در كشت اول، كاهش آب مصرفي در تيمارهاي آبياري يك در ميان متغير و 1386). شيني دشتگل و همكارن(15ارائه شده است(
) 5) آمده است. همانطوريكه از جدول (3).  نتايج راندمان كاربرد آب در جدول(3 درصد گزارش كردند(2/21 و 5/25ثابت را بترتيب 

 درصد معني دار شده است.  5و 1مالحظه مي شود، ميانگين مربعات فاكتور هاي حجم آب آبياري و راندمان كاربرد آب در سطح 
) نشان داده شده است. مالحظه ميشود كه 6نتايج تجزيه آماري فاكتورهاي فوق در تيمارهاي مختلف با آزمون دانكن در جدول(

فاكتورهاي حجم آب آبياري و راندمان كاربرد آب در همه تيمارها داراي اختالف معني داري مي باشند. با توجه به نتايج بدست آمده، 
 41-50راندمان كاربرد آب در مزرعه در آبياريهاي مختلف در هر سه تيمار آزمايشي ثابت نبوده، بطوريكه در تيمار آبياري معمول از 

%) و در تيمار آبياري يك در ميان 78 درصد( بطور متوسط74-83%)، در تيمار آبياري يك در ميان ثابت از 45درصد(بطور متوسط
%) براي آبياريهاي اول تا چهارم(ارديبهشت ماه لغايت مردادماه)، متغير بوده است. نتايج 81 درصد(بطور متوسط 77-87متغير از 

دليل تغييرات راندمان كاربرد آب از ارديبهشت ماه تا مردادماه، براي هر سه تيمار . )نشان داده شده است1تغييرات در نمودار(
آزمايشي عميق تر شدن، گسترش و استفاده بيشتر ريشه ها از آب ذخيره شده مي باشد. دليل ديگر، مصرف كمتر و تبخير سطحي 
كمتر آب از داخل جويچه ها در يك دور آبياري در مردادماه مي باشد.     در مراحل اوليه رشد گياه كه ريشه ها سطحي مي باشند، 

بعلت عمق كم ريشه هاي فعال، رطوبت مورد نياز كم و مقدار آب مورد نياز جهت رساندن رطوبت خاك منطقه ريشه به رطوبت 
ظرفيت زراعي افزايش و در نتيجه راندمان آبياري در هر سه تيمار كاهش خواهد يافت. 
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 حجم آب مصرفي در تيمارهاي مختلف آبياري براي يك دور آبياري و كل ماه.  -)2جدول(
mPيك در ميان متغير(

3
P/ha ()يك در ميان ثابتmP

3
P/ha( )شاهدmP

3
P/ha (                      تيمار 

 يك دور كل ماه يك دور كل ماه يك دور كل ماه                            ماه    

 ارديبهشت 1206 3618 848 2902 812 2830

 خرداد 1184 4736 807 3605 778 3518

 تير 1124 5620 766 3830 748 3740

 مرداد 1074 5370 741 3705 720 3600

 ميانگين 1147 - 791 - 765 -

 
 نتايج راندمان كاربرد آب در تيمارهاي مختلف و تكرارهاي مختلف آبياري  -)3جدول(

تيمار     تيمار آبياري معمول تيمار آبياري يك در ميان ثابت تيمار آبياري يك در ميان متغير 
      

       ماه 
راندمان 
كاربرد 

آب 
كاربردي 

آب مورد 
نياز 

راندمان 
كاربرد 

آب 
كاربردي 

آب مورد 
نياز 

راندمان 
كاربرد 

آب 
كاربردي 

آب مورد 
نياز 

ارديبهشت  22.28 54.83 41 28.5 38.53 74 28.37 36.93 77

خرداد  22.88 53.83 43 27.91 36.77 76 27.45 35.33 78

تير  22.88 51.07 45 27.9 35.43 79 27.45 34 81

مرداد  24.3 48.8 50 27.9 33.67 83 28.4 32.73 87

 
  تجزيه آماري حجم آب آبياري و راندمان كاربرد آب در تيمارهاي مختلف آبياري -)4جدول(

 Ea -MS  I.W.V -MS DF منبع تغييرات 
1606** 182716 P

** 2 T 
49.9 7041 3 R 
0.31 150.8 6 error 

 
  نتايج تجزيه آماري حجم آب و راندمان كاربرد آب در تيمارهاي آبياري با آزمون دانكن -)5جدول(

       تيمار هاي 
 آبياري

  (mP

3
P) - (I.W.V حجم آب 

 ) 
  درصد  –  ) Ea راندمان كاربرد  آب( 

شاهد  1147 a 45 P

c 
P 794 ثابت

b 78 P

b 
P 765 متغير

c 81 P

a 
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  تغييرات راندمان كاربرد آب نسبت به تكرارهاي آبياري در تيمارهاي مختلف -)1نمودار(

 
     در تكرارهاي بعدي و با گسترش فعاليت ريشه ها، مقدار تلفات آب از محدوده ريشه ها كمتر شده و اين امر منجر به افزايش 

راندمان كاربرد آب مي شود. از داليل ديگر افزايش راندمان كاربرد آب، كانوپي و سطح سايه انداز برگ و در نتيجه نگهداري بيشتر 
رطوبت در خاك باالخص در خاكهاي سنگين مي باشد. در مردادماه، ريشه ها توسعه بيشتري داشته و گياه نيشكر به مراحل نهايي 

رشد خود نزديك مي شود. اين افزايش و گسترش بيشتر ريشه با عث مي شود كه ميزان آب ذخيره شده در منطقه ريشه به مقدار آب 
داده شده افزايش و اين امر سبب افزايش راندمان كاربرد آب خواهد شد. دليل كاهش راندمان كاربرد آب در تيمار آبياري معمول 

نسبت به تيمارهاي آبياري يك در ميان تا حدودي به زيادي مصرف آب در روش مرسوم و در نتيجه اشباع بيشتر منطقه ريزوسفر 
گياه و كاهش ميزان اكسيژن در منطقه ريشه و باال آمدن سطح آب زيرزميني در اين تيمار مربوط مي گردد. با توجه به سنگين بودن 

)، آب ورودي در جويچه ها بيشتر تمايل به نفوذ جانبي 5بافت خاك بخصوص در اعماق پايين تر و خصوصيات خاكهاي سنگين(
داشته و آب مورد نياز جويچه هاي آبياري نشده از شيار مجاور و از پايين تأمين مي شود. در تمام تيمارها بيشترين آب ذخيره شده در 
ابتداي جويچه ها و كمترين آب ذخيره شده در انتهاي جويچه ها مي باشد. يعني حجم آب ذخيره شده در خاك در طول جويچه ها از 
ابتداي جويچه به سمت انتها كاهش مي يابد كه دليل آن فرصت بيشتر نفوذ آب از ابتدا به سمت انتهاي جويچه ها مي باشد. شيني 

% در 53% در جويچه هاي آبياري نشده و 47) نشان دادند كه از كل آب ورودي به جويچه ها، حدود 1384دشتگل و همكاران(
) روي نيشكر نشان دادند كه راندمان كاربرد آب در آبياريهاي 1385 ملوحي و همكاران(.)4جويچه هاي آبياري شده ذخيره شد(

 % در انتهاي فصل رشد و در جويچه هاي باز سازي 63% در ابتدا تا 43مختلف ثابت نبوده بطوريكه در جويچه هاي بازسازي نشده از 
) در بررسي تأثير عمق جويچه در راندمان 1386). نوري(13% در انتهاي فصل رشد متغير بوده است(75%  در ابتدا تا 48شده از 

 و 7/63 ، 2/71 سانتيمتر راندمان كاربرد آب را بترتيب 16 و 22 ،30آبياري نيشكر كشت و صنعت كارون، با جويچه هايي به اعماق 
) نتايج 6). در نتيجه راندمانهاي بدست آمده در اين تحقيق، مؤيد تحقيقات فوق مي باشند. در جدول (14 درصد بدست آورد(5/80

تجزيه آماري خصوصيات كمي و كيفي نيشكر نشان داده شده است. 
 

  نيشكر در تيمارهاي مختلف آبياريي تجزيه آماري خصوصيات كمي و كيف -)6جدول(

MS 
Tiller 

MS 
Lentgh 

MS 
S.Y 

MS 
Y.stalk 

MS 
%R.S 

MS 
Yield 

MS 
%PT

Y 

MS 
Pol 

MS 
Brix 

 
DF 

 منبع

1331244185P

** 305 P

ns 5.3 
P

ns 380 P

ns 0.12 
P

ns 0.15 P

ns 1 P

ns 3 P

ns 0.19 
P

ns 2 T 

263393287 7 2.2 175 0.001 0.008 0.3 0.8 0.03 2 R 
23174489 192 1.1 58 0.13 0.26 2.2 6 0.95 4 error 

ns           .معني دار نيست : P

*
P 5 معني دار بودن در سطح        %P

**
P 1 معني دار بودن در سطح %

 



% معني دار شده است.  همچنين ميانگين 1همانطوريكه مالحظه مي شود، ميانگين مربعات فاكتور تعداد ساقه در هكتار در سطح      
 درصد ندارند.  نتايج تجزيه آماري خصوصيات كمي و كيفي نيشكر در 5 و 1مربعات بقيه فاكتورها، اختالف معني داري در سطح 
) نشان داده شده است. 7تيمارهاي مختلف آبياري با آزمون دانكن در جدول(

 
  نيشكر در تيمارهاي آبياري با آزمون دانكني نتايج تجزيه آماري ويژگيهاي كمي و كيف -)7جدول(

 Brix Pol %PTY تيمار
 

Q.R. 
 

Yield %R.S 
Y.stalk 
(ton/ha

) 

S.Y 
(ton/ha

) 

Length 
(cm) Tiller 

شاهد  18.3 P

a 67.7 P

a 89.9 P

a 8.1 P

a 12.4 P

a 10.3 P

a 117 P

b 12.1 P

a 254 P

a 194900 P

a 
P 18.8 ثابت

a 68.9 P

a 89.6 P

a 7.9 P

a 12.7 P

a 10.5 P

a 117 P

b 12.4 P

a 235 P

a 203674 P

b 
P 18.6 متغير

a 69.7 P

a 90.7 P

a 7.7 P

a 12.9 P

a 10.7 P

a 137 P

a 14.5 P

a 249 P

a 234973 P

b 
      

P8F     همانطوريكه مالحظه ميشود فاكتورهاي درصد ساكارز شربت ني

�
Pذرات جامد معلق در عصاره ني ،P9F

��
Pدرصد خلوص ،P10F

��
P شكر ،

P11Fزرد

��
Pمحصول نيشكر ،P12F

��
Pدرصد شكر سفيد تصفيه شده ،P13F

��
Pارتفاع ساقه ،P14F

��
Pو محصول نهايي شكر سفيد تصفيه شده P15F

��
P در همه تيمارها  

اختالف معني اداري با هم ندارند. اگرچه محصول نهايي شكر سفيد تصفيه شده در تيمار يك در ميان متغير نسبت به دو تيمار ديگر 
P16Fافزايش قابل مالحظه اي دارد ولي اختالف معني داري نشان نمي دهد. فاكتور محصول نيشكر

��
P   در تيمارهاي شاهد و يك در ميان

P17Fثابت اختالف معني دار ي ندارد ولي در تيمار يك در ميان متغير داراي اختالف معني داري است. فاكتور تعداد ساقه

��
P در تيمارهاي 

آبياري يك در ميان ثابت و متغير اختالف معني داري ندارند ولي در تيمار آبياري معمول داراي اختالف معني داري مي باشد. 
همانطوريكه مالحظه مي شود ارتفاع نيشكر در تيمارهاي مختلف اختالف معني داري با هم ندارد و بيشترين ثابت و متغير اختالف 

ارتفاع ساقه در تيمار آبياري معمول بيشتر از ديگر  معني داري ندارند ولي در تيمار آبياري معمول داراي اختالف معني داري مي باشد.
 تن 1/12تيمارهاست ولي چون نسبت به دو تيمار ديگر تراكم ساقه آن كمتر است، داراي كمترين عملكرد شكر قابل استحصال يعني 

در هكتار مي باشد. كيفيت شربت ني در تيمار آبياري يك در ميان متغير نسبت به ساير تيمارها بهتر و  تناز شكر قابل استحصال در 
 درصد و 5/14 تن در هكتار داراي بيشترين عملكرد مي باشد. آبياري جويچه اي يك در ميان متغير نسبت به ثابت 5/14اين تيمار با 

 درصد افزايش تناژ شكر داشته است.  با توجه به حجم آب و نيشكر و شكر توليدي، كارايي 6/16نسبت به آبياري معمول مزارع 
                                    ) آمده است.8مصرف آب در جدول(

       
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 - Pol                                                                                                                                                  14- R.S     
10 - Brix                                                                                                                                                         15- Length 
11 - %PTY                                                                                                                                                                          16- S.y 
12 - QR                                                                                                                                                          17- Y.stalk 
13 - Yield                                                                                                                                                                            18- Tiller 
 

 
 

 
 



  نتايج كارآيي مصرف آب به ازاء نيشكر و شكر توليدي در تيمارهاي مختلف آبياري -)8جدول(

 حجم آب مصرفي تكرار تيمار
(mP

3
P/ha) 

 نيشكر توليدي
(ton/ha) 

 شكر توليدي
(ton/ha) 

كارآيي مصرف 
آب به ازاء نيشكر 

 توليدي
(kg .mP

-3
P) 

كارآيي مصرف 
آب به ازاء شكر 

 توليدي
(kg .mP

-3
P) 

شاهد 
1 29198 112 12.0 3.8 0.41 
2 29666 119 11.7 4 0.40 
3 30526 120 12.4 3.9 0.41 

 ثابت
1 21800 107 11.0 4.9 0.50 
2 20942 126 13.6 6 0.65 
3 21124 119 12.5 5.6 0.59 

 متغير
1 21046 127 13.1 6 0.62 
2 19798 131 14.1 6.6 0.71 
3 20968 152 16.3 7.2 0.78 

 
 ) نشان داده شده است.9نتايج تجزيه آماري تيمارها در جدول(

 يي مصرف آبآ نتايج تجزيه آماري آب مصرفي و كار -)9جدول(

 
% معني دار شده است. 1ميانگين مربعات فاكتور هاي حجم آب مصرفي، كارايي مصرف آب به ازاء نيشكر وشكر توليدي در سطح 

) آمده است. 10نتايج تجزيه آماري با آزمون دانكن در جدول(
 

  نتايج تجزيه آماري تيمارها با آزمون دانكن -)10جدول(

 حجم آب مصرفي تيمار
(m P

3
P/ha) 

 نيشكر توليدي
(ton/ha) 

 شكر توليدي
(ton/ha) 

كارايي مصرف آب 
 به ازاء نيشكر توليدي

(kg .m P

-3
P) 

كارايي مصرف آب 
 به ازاء شكر توليدي

(kg .m P

-3
P) 

شاهد  29797 P

a 117 P

a 12.4 P

a 3.9 P

c 0.41 P

C 
P 21288 ثابت

b 117 P

a 12.6 P

a 5.5 P

b 0.58 P

b 
شيفت  20604 P

b 137 P

b 14.5 P

b 6.6 P

a 0.7 P

a 
 

P18Fهمانطوريكه مالحظه مي شود، فاكتور آب آبياري مصرفي در طول فصل رشد

��
P در تيمارهاي آبياري يك در ميان ثابت و متغير 

اختالف معني دار ي ندارند ولي در تيمار شاهد داراي اختالف معني داري مي باشند. همچنين كارآيي مصرف آب به ازاء نيشكر و 
شكر توليدي در تيمارهاي مختلف اختالف معني داري با هم دارند، بطوريكه بيشترين كارآيي مصرف آب به ازاء شكر و نيشكر 

 41/0 و كمترين آن مربوط به تيمار آبياري معمول مزارع بترتيب 6/6 و 7/0توليدي مربوط به تيمار آبياري يك در ميان متغير بترتيب 
 كيلوگرم بر متر مكعب آب مصرفي مي باشند. بيشترين شكر سفيد توليدي نيز مربوط به تيمار آبياري يك در ميان متغير بوده 9/3و 

 متر مكعب در هكتار آب آبياري مصرفي، توليد داشته است. حجم كل آب مصرفي در طول 20604 تن در هكتار به ازاي 5/14كه 
                                                 
19 - I.W 

MS 
WUEc 

MS 
WUEs 

MS 
IW DF منبع 

5.53 P

** 0.067 P

** 78682584 P

** 2 T 
0.36 0.0064 439620 2 R 
0.16 0.00287 353777 4 error 



 متر مكعب 21280 و 20656، 29848 يبدوره رشد نيشكر در تيمارهاي آبياري معمول، يك در ميان متغير و يك در ميان ثابت بترت
 درصد نسبت به تيمار آبياري 7/28 و 8/30 يبدر هكتار بدست آمد. بطور متوسط در تيمارهاي آبياري يك در ميان متغير و ثابت بترت

معمول، حجم آب مصرفي كاهش يافته است. نتايج مشابهي براي كاهش حجم آب مصرفي توسط سپاسخواه و كامكار 
 43-46) براي آبياري جويچه اي يك در ميان، كاهش مصرف آب را 1992). اما پانديان و همكاران(5) ارائه شده است(1373حقيقي(

) در 1385). شيني دشتگل و همكارن(18درصد يعني به مقداري به مراتب بيشتر از آنچه در اين ازمايش بدست آمده گزارش نمودند(
 درصد گزارش كردند و 2/21 و 5/25كشت سال اول كاهش آب مصرفي در تيمارهاي آبياري يك در ميان متغير و ثابت را بترتيب 

 متر 22090 تن در هكتارمحصول توليدي را به ازاي 9/15نتيجه گرفتند كه تيمار آبياري يك در ميان متغير در كشت سال اول 
 تن شكر در هكتار به 3/14 و 4/14 با يبمكعب در هكتار آب آبياري مصرفي و  تيمارهاي آبياري يك در ميان ثابت و شاهد بترت

) نيز در بررسي اثر كم آبياري 1376). رمضاني (6 متر مكعب آب آبياري مصرفي در هكتار محصول داشته اند(29640 و 23368ازاي 
). با 4روي ارقام مختلف نيشكر، افزايش توليد كمي و كيفي را گزارش نمود كه روند مشابهي را با نتايج اين مطالعه نشان مي دهد(

توجه به سنگين بودن بافت خاك بخصوص در اعماق پايين تر و خصوصيات خاكهاي سنگين، آب ورودي به جويچه ها بيشتر تمايل 
شيني دشتگل و  به نفوذ جانبي داشته و آب مورد نياز جويچه هاي آبياري نشده از شيار مجاور و از پايين تأمين مي شود.

% در 47) در آبياري جويچه اي يك در ميان روي نيشكر نتيجه گرفتند كه از كل آب ورودي به جويچه ها حدود 1384همكاران(
) نحوه جريان آب از يك جويچه آبياري 3تصوير(  ).7% در جويچه هاي آبياري شده ذخيره شده است(53جويچه هاي آبياري نشده و 

شده به جويچه آبياري نشده را نشان مي دهد. 
     

     همانطوريكه از شكل مالحظه مي شود آب جويچه آبياري نشده بصورت نفوذ جانبي و از جويچه مجاور تأمين مي شود. بيشترين 
 و كمترين آن مربوط به 6/6 و 7/0كارآيي مصرف آب به ازاء شكر و نيشكر توليدي مربوط به تيمار آبياري يك در ميان متغير بترتيب 

 كيلوگرم بر متر مكعب آب مصرفي مي باشند. بيشترين شكر سفيد توليدي نيز مربوط 9/3 و 41/0تيمار آبياري معمول مزارع بترتيب 
 متر مكعب در هكتار آب آبياري مصرفي، توليد داشته 20604 تن در هكتار به ازاي 5/14به تيمار آبياري يك در ميان متغير بوده كه 

است. دليل كاهش كارآيي مصرف آب در تيمار آبياري معمول نسبت به تيمارهاي آبياري يك در ميان تا حدودي به زيادي مصرف 
آب در روش مرسوم و در نتيجه اشباع بيشتر منطقه ريزوسفر گياه و كاهش ميزان اكسيژن در منطقه ريشه و باال آمدن سطح آب 
زيرزميني در اين تيمار مربوط مي گردد. با توجه به عملكرد نيشكر در تيمارهاي مختلف، ميزان كارايي مصرف آب در تيمارهاي 

آبياري يك در ميان ثابت و متغير نسبت به شاهد افزايش يافته است. كارآيي مصرف آب در تيمارهاي شاهد، يك در ميان ثابت و 
 نتيجه نشان مي دهد كه ن كيلوگرم شكر بر متر مكعب آب مصرفي بدست آمد. اي7/0 و58/0، 41/0 يب در ميان متغير بترتكي

%  نسبت به شاهد افزايش يافته است. شيني 31% و 9/42كارآيي مصرف آب در تيمار آبياري يك در ميان متغير و ثابت بترتيب حدود 
، 48/0 يب در ميان ثابت بترتك) در كشت سال اول كارآيي مصرف آب را در تيمارهاي شاهد، يك در ميان متغير و ي1385دشتگل(

 كيلوگرم شكر بر متر مكعب آب مصرفي بدست آورد و نشان داد كه كارآيي مصرف آب در تيمار آبياري يك در ميان 62/0 و72/0
) در 2003). وان و همكاران(16% نسبت به تيمار شاهد افزايش يافته است(6/22% و 5/33متغير و يك در ميان ثابت به ترتيب حدود 

 كيلوگرم بر متر 552/0 و 612/0آمريكا، كارايي مصرف آب را در آبياري يك در ميان متغير و ثابت براي توليد لوبياي روغني بترتيب 
% در وزن ناخالص، آب مصرفي 46% در وزن خالص و 29مكعب آب مصرفي گزارش كردند و نشان دادند كه با محصول ثابت، حدود 

 نيشكر در CP57-614).  هواسي پور در كشت و صنعت ميرزاكوچك خان كارايي مصرف آب را براي واريته 23كاهش مي يابد(
 كيلوگرم شكر بر متر مكعب آب مصرفي بدست آورد 38/0 و 53/0، 42/0تيمارهاي آبياري معمول، يك در ميان متغير و ثابت بترتيب 
). 10 درصد نسبت به تيمار آبياري معمول بيشتر بوده است(5/39 و 2/26و نشان داد كه كارايي مصرف آب در تيمارهاي فوق بترتيب 

بيشترين عاملي كه تناژ تيمار آبياري معمول را از ديگر تيمارها كاهش داده است تعداد ساقه در هكتار مي باشد. تيمار آبياري معمول 
داراي كمترين گسترش ساقه و تيمار آبياري يك در ميان متغير داراي بيشترين گسترش ساقه مي باشد. با وجودي كه ارتفاع ساقه در 
تيمار آبياري معمول بيشتر از ديگر تيمارهاست ولي چون نسبت به دو تيمار ديگر تراكم ساقه آن كمتر است، داراي كمترين عملكرد 

 تن در هكتار مي باشد. كيفيت شربت ني در تيمار آبياري يك در ميان متغير نسبت به ساير تيمارها 1/12شكر قابل استحصال يعني 
 تن در هكتار داراي بيشترين عملكرد مي باشد. آبياري جويچه اي يك 5/14بهتر بوده، لذا تناز شكر قابل استحصال در اين تيمار با 

 درصد افزايش تناژ شكر داشته است. بال و 6/16 درصد و نسبت به آبياري معمول مزارع 5/14در ميان متغير نسبت به ثابت 



) به اين نتيجه رسيدند كه تحت شرايط كم آبي ميزان قند ساقه هاي نيشكر افزايش مي يابد. بنابراين در انتهاي رشد 1971همكاران(
هر چند به دليل كمبود آب، ساكارز كمتري توليد مي شود ولي در مقابل ميزان بيشتري ساكارز در ساقه ذخيره مي شود. همچنين 

). در نتيجه نتايج بدست آمده از اين 12آنان در بررسي اثرات كم آبياري روي خصوصيات كيفي نيشكر به نتايج مشابهي رسيدند(
آزمايشات مويد تحقيقات فوق مي باشد.  

 
منابع 

، دومين كنگره ملي مسائل آب و خاك كشور. WSC، طراحي، ساخت و واسنجي فلوم 1375اشرفي، ش. ، ن. حيدري و ف. عباسي.،  .1
 تهران.

 ، ارزيابي آبياري شياري در اراضي چهار محال بختياري، پايان نامه كارشناسي ارشد.1375شماعي، غ ر.،  .2
، اثر آبياري يك در ميان جويچه اي روي عملكرد نيشكر در مزارع نيشكر جنوب 1386شيني دشتگل. ع، س. جعفري، ن. بني عباسي.،  .3

 اهواز. مجله علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ايران. تهران.
، بررسي توزيع رطوبت در جويچه هاي آبياري نشده در آبياري شياري به روش يك 1384شيني دشتگل. ع، س. جعفري و ن. بني عباسي.،  .4

 جويچه در ميان. نهمين كنگره علوم خاك ايران. تهران.
. كارآيي مصرف آب آبياري محصوالت عمده مناطق مختلف كشور. گزارش ارائه شده به معاونت 1380حيدري، ن و حقايقي مقدم، س. ا.  .5

 زراعت وزارت كشاورزي، موسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي، كرج.
 .381-382، رابطه آب و خاك و گياه، چاپ پنجم، دانشگاه امام رضا(ع)، مشهد، ص1384عليزاده، ا.،  .6
 ، طراحي سيستمهاي آبياري، دانشگاه امام رضا، انتشارات آستان قدس رضوي. مشهد.1384عليزاده، امين.،  .7
 ، انتشارات دانشگاه تهران.1378فرهنگ كشاورزي و منابع طبيعي، جلد چهارم، گروه علوم كشاورزي، آبياري.،  .8
، مديريت آب آبياري در مزرعه، انتشارات كميته ملي آبياري و 1382گروه كار استفاده از منابع آب براي توليد محصوالت كشاورزي.،  .9

 زهكشي ايران.
، مطالعات مرحله اول طرح توسعه نيشكر و صنايع جانبي واحد اميركبيرو ميرزاكوچك خان، اليه بندي و تعيين 1369مهندسين مشاور يكم.،  .10

 ضريب آبگذري خاك.
 ، مطالعات مرحله اول طرح توسعه نيشكر، جلد هشتم، مطالعات آبياري.1370مهندسين مشاور يكم.،  .11
، ارزيابي راندمانهاي آبياري در مزارع شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه. پايان نامه كارشناسي ارشد، 1376معروف  پور، عيسي.،  .12

 دانشگاه شهيد چمران.
 ، آبياري سطحي( تئوري و عمل)، انتشارات فرهنگ جامع. 1375مصطفي زاده، ب و ف. موسوي.،  .13
، راندمانهاي كاربرد آب در مزارع نيشكر واحد اميركبير در دو حالت جويچه هاي بازسازي شده و 1385ملوحي، ح.، بهزاد، م. و ع. ناصري.،  .14

 بدون بازسازي. همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي. اهواز.
، بررسي تأثير عمق جويچه در راندمان آبياري مزارع نيشكر استان خوزستان، پابان نامه 1386نوري، م.، برومندنسب، س و ح. كشكولي.،  .15

  واحد علوم و تحقيقات، اهواز.–كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي 
. مجموعه مقاالت يازدهمين همايش كميته "مقايسه كارآيي مصرف آب در چند نقطه خراسان". 1383ني ريزي، س. و حلمي فخر داوود.  .16

 .391-403ملي آبياري و زهكشي ايران، تهران، 
17. A.R. Sepaskhah & A.A.Kamgar- Haghighi., 1997,"Water use and yield of sugarbeet grown 

under enery- other- furrow irrigation with different irrigation intervals". Department of 
irrigation, shiraz University, Iran.  

18. Batchelor, C. H., 1989, Design and management of sugarcane drip irrigation system. ISSCT. 
20 , 2:522-531. 

19. D.M.Bakker, G.Plunkket and furrow infittration., 2005,"Application efficiencies and furrow 
infiltration functions of irrigationin sugarcane in the Ord River Irrigation Area of north 
western Australia and the scrope for, improvement". Agricultural water management. PP. 
162-172. 

20. Fischbach, P. E., 1965, "Scheduling irrigation by electrical resistance block ". E. C. 65-752. 
Extention service , university of Nebraska 

21. Gallinato, D., 1974, "Evaluation of irrigation system in the stake River , Jefferson country," 
Idaho , M.S . Thesis university Idaho. 



22. Hunsigi, G., 1993, "production of sugar cane". verlag Berlin Heidelberg printed in 
Germany. 

23. Isobe . M . 1968 . Water utilization . It yield . Water relationship . Int . Sub . Sugarcane 
Technol proc 13 : 49-54 . 

24. Izadi,B.,D.studer,I mccann., 1991, Maximizing set-wide furrow irrigation application 
efficiency under full irrigation strategy, Trans. ASAE, 34 (5). PP. 2006-2014.  

25. Leather.J.W.1910."Water requirement of crops in India". Mem Deep Agric India Chem. Ser 
10: 205. processes. Spring Berlin, German.  

26.  New, L., 1971, "Inflence of alternate furrow irrigation and time of application on grain 
sorghum production." Tex . Agr . EXP . Sta . prog . Rpt . No: 2953 . 

27. Pene, B. and K.Edi. 1995. "Sugarcane yields response to deficit irrigation at tillering and 
stem elongation stages to increase crop water use efficiency". XXII. ISSCT. VOL:1:74-82, 
Agricultural program, Colombia.  

28. Qureshi, M.E. M.K. Wegenter, S.R. Harrison & K.L. Bristo. 2001. "Economic evaluation of 
alternate irrigation system for sugarcane in the Burdekin delta in north Queensland, 
Australia, water resource management edited by Brebbia," C.A., Anagnostopoulos, 
K.,Katsifarakish, K. and cheng, A.H.D., WIT press, Boston, pp. 47-57. 

29. Yvan E. Graterol, Dean.E. Eisenhauer and Roger W. Elmore, 1993. "Alternate-furrow 
irrigation for soybean production." Agricultural water management. 24 : 133-145. 

30. Zwart, S. J and Bastiaansen, W. G. M. 2004. "Review of measured crop water productivity 
values for irrigated water, rice, cotton and maize". Agricultural Water Management, 69 : 
115 -133 . 
 

  Abstract 
    Sugarcane is cultivated in extensive area in Khuzestan and is irrigated by hydro-
flume and furrow. In a field experiment during 2005-6 at Amir Kabir Agro-Industry, 
Khuzestan, of every other furrow irrigation methods was used for on sugarcane for 
studding of water Volume, application efficiency and water use efficiency of 
sugarcane. The experiment was conducted in a Completely Randomized Design with 
three irrigation level treatments, conventional method (blank), variable every other 
furrow(or alternative furrow). and invariable every other (or fixing furrow). This 
experiment was conducted by cv. Cp69-1062 sugarcane. The results showed that Water 
application efficiency in were in different levels. The water application were 41-50 
percent(average %45) and by irrigation fixing furrow were 74-83 percent(average %78) 
and by irrigation alternative furrow were 77-87 percent(average %81) for 1-4 irrigation. 
Water use efficiency were 0.41, 0.58 and 0.7 kg/m P

3
P for conventional, fixing furrow and 

alternative respectively.  
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