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 مربي دانشكده كشاورزي، دانشگاه بيرجند-2

و محيط زيست، دانشگاه بيرجندآمودانش-3  خته كارشناسي ارشد دانشكده منابع طبيعي
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 چكيده
و و هدر رفت منابع آب، خشكي محيط، تلفات آبياري سنتي در بخـش كشـاورزي هـاي تـرين چـالش از اصـلي ... كمبود

ميدر اغلب سالنيز بحران آب عالوه بر اين. مديريت آب در كشور است شود، كه ضرورت ها به شكل خشكسالي حادث
و محدود كردن برداشت از سفرهصرفه هاي آب زيرزميني، خصوصا در حوزه آب كشاورزي را الزامي جويي در مصرف آب
هاي آب زيرزميني وجـود دارد، كـه يكـي از آنهـا اسـتفاده از هاي متعددي براي مديريت برداشت از سفرهروش. كندمي

ميبررسي. هاي آب آبياري در طي عمليات آبياري استمكمل دهـد كـه اسـتفاده از ايـن ها در طي آبياري يونجه نشان
ميمكمل و اين كاهش نه تنها منجر به كاهش محصـول نشـده،30تواند تا ها درصد آب مصرفي اين گياه را كاهش داده

-مديريت منابع آب در مزارع يونجه استان خراسان جنـوبي مـي. درصد افزايش عملكرد را نيز به همراه دارد25بلكه تا 
تا 3267000جويي ساالنه تواند منجر به صرفه همچنـين. مترمكعب از منابع آب زيرزميني شود 4540250متر مكعب

تُـن 17710تُـن بـه 13860هكتار اعالم شده، ميزان توليد يونجه از 1100هاي استان كه كاريبا توجه به سطح يونجه
و ميزان افزايش درآمد يونجه 3850خواهد رسيد، كه افزايش شد 770000000كاري تُن بديهي. تومان در سال خواهد

و همچنـين نتـايج بـه است ساير محصوالت آبي در استان خراسان جنوبي مي و محاسبه قرار گيرنـد تواند مورد بررسي
.هاي كم آب كشور تعميم داده شودساير استان

، بيرجند:ها كليد واژه ، مكمل آب آبياري ، يونجه ، آبسار  آبيار

 مقدمه
و بهره هاي آب زيرزمينيافت سفره آبدر اثر برداشت و زيرزمينيبرداري زياد از كمبود منابع آب،،]5[هاي جاري

و  و تلفات آبياري سنتي در بخش كشاورزي درآب هاي مديريتچالش تريناز اصلي..... خشكي محيط، هدر رفت
از. كشور است و خشك درصد از سرزمين ايران در نواحي اقليمي استپي، نيمه90با توجه به قرار داشتن بيش خشك

و نيز بحران آب كه در اغلب سال250كه بارندگي كمتر از  ميميليمتر دارند شكل خشكسالي خودنمايي كند، ها به
آبصرفهضرورت  ا جويي در مصرف خصوصا در حوزه آب كشاورزي،هاي آب زيرزمينيز سفرهو محدود كردن برداشت

و مشكالت استقرار.]4[سازدرا بيش از پيش نمايان مي و باغي در ايران پايين بودن راندمان آبياري در الگوي زراعي
و مناطق بياباني كشور از دغدغه و منابع طبيعي كشور آب، هاي كارگزاران ومتوليانگياهان در مراتع . است كشاورزي

و كمربندهاي سبز اطراف شهرهاي مختلف و نگهداري از فضاهاي سبز شهري همچنين مصارف فراوان آب براي ايجاد
. هاي هميشگي مسئوالن مربوطه استكشور از دغدغه
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و نواحي كشور، هـدر ميزان بارندگي كمتر از ميانگين جهاني آن در ايران، افت سفره هاي آب زيرزميني در غالب مناطق
و تلفات آب در سيستم ميرفت در–آورد كه براي ايجـاد توسـعه پايـدار هاي آبياري سنتي، اين الزام را بوجود خصوصـا
و كشاورزيبخش منابع طبيعي، محيط و روش-زيست هايي برويم تا بهره برداري بيشتري از به سمت استفاده از منابع

و داشـت بيشـتر آب در خـاك ها بـه منظـور نگـاه اده از سوپرجاذبهاي گوناگوني از قبيل استفراه. هاي موجود شودآب
و صنعتي، اسـتفاده از آب شده فاضالبهاي تصفيه، استفاده از پسĤب]9[مقابله با تنش خشكي و هاي شهري هـاي شـور

ميروش شور، از جمله لب و منابعي است كه ك تواند منجر به افزايش راندمان آبياري در بخشها شـاورزي هاي مختلـف
كماستفاده از رژيم. شود آبياري با افزايش فواصل زمان آبياري نشان داده كه اغلـب بـا كـاهش هاي مختلف آبياري نظير

هـاي پـيش هـاي آب آبيـاري يكـي ديگـر از راه استفاده از مكمله بر موارد ذكرشده، عالو.]3[عملكرد مواجه بوده است
و توسعه پايدار نسبي را به ارمغان آوردتواند كاهش مصرف آب را به همرروست كه مي -بنابر بررسـي.]4[اه داشته باشد

-هاي آب آبياري قادر به كاهش قابل توجهي در ميزان آب مصـرفي در آبيـاري رسد مكملهاي انجام گرفته، به نظر مي
و غيره باشد از.]4[هاي مختلف زراعي، باغي، فضاي سبز، منابع طبيعي ميـزان آب قابـل تحقيـق حاضـر بـه بـرآوردي

و آبسار داردجنوبي به شرط استفاده از مكملجويي شده در مزارع يونجه استان خراسان صرفه بـا. هاي آب آبياري آبيار
-هاي آب آبياري مـي، استفاده از مكمل]8[ايي است كه نياز آبي بااليي دارديكي از گياهان علوفهيونجه توجه به اينكه 

و زمـان آبيـاري را در اعمال مديريت. آبي اين گياه را كاهش دهدتواند تا حد زيادي نياز هاي آبياري يا براي آنكه مقدار
و يا باالتر در نظر بگيريم مي.]6[تعيين كنيم، كافي است كه دوره هاي زماني را هفتگي، ده روزه رسد با توجه به به نظر

و نيمه خش ياينكه شرايط غالب مناطق خشك نزك از نظر نياز آبي ميونجه به هم باشد، نتايج ايـن بررسـي قابـل ديك
. باشدتعميم به مناطق اقليمي مشابه نيز مي

و روشها  مواد
و در مزارع يونجه مناطق بيرجند، درح، قائن، بشرويه، چاهك محدوده مورد بررسي در محدوده استان خراسان جنوبي

آباد، سلم، دهنو، سرايان، سربيشه، سرچاه عنباري، سهلدهآباد، حلوان، درميان، گزيك، دستگرد، موسويه، حسين
و نهبندان بوده استبند، مختاران، نازدشت، حجتآباد، فردوس، نايشاهرخت، طبس، دشت علي گياه. آباد، ديهوك

كمعلوفه 30درصد، آبياري با كاهش20آبياري شامل آبياري كامل، آبياري با كاهش ايي يونجه با تيمارهاي مختلف
و آبياري با كاهش و مكمل آبسار به عنوان تيمار هاي40درصد و تيمارهاي آب، كود درصد به عنوان تيمارهاي اصلي

و ثانيا اوال بررسي مناسببيرجند به منظور دانشگاه عه دانشكده كشاورزيزرمدر فرعي  ترين ميزان كاهش آب آبياري
ك آبسار بررسي اثر مكمل و در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با سه بر عملكرد يونجه در پايه رت هاي خرد شده

مي4*5/2اندازه هر كرت.گرفتنكرار انجام  و فاصله هر سانتي50باشد كه فاصله هر رديف از يگديكر مترمربع متربوده
ي سازمان با استفاده از آمارهابررسي سطوح زير كشت يونجه در سطح استان.]2[كرت با تكرار بعدي يك متر است
آب]1[جهاد كشاورزي خراسان جنوبي و از طرح بهينه مصرفيو براي تعيين ميزان سازي الگوي مصرف آب كشاورزي

شد NETWATبا استفاده از نرم افزار  و تحليل داده.]7و6[انجام - هاي آماري در نرمها با استفاده از روشتجزيه
.نداهشد با يكديگر مقايسه Exelو SPSSافزارهاي

و نتيجه جمع  گيري بندي
و افزودنينتايج تجزيه واريانس داده بيشـترين.)>05/0p(دار بـود ها بر وزن تر يونجه معنـي ها نشان داد كه تنش آبي

و تـنش30درصد كاهش آبياري، تنش آبي20وزن تر يونجه به ترتيب، تيمار شاهد، تنش آبي  درصد كـاهش آبيـاري
شددرصد كاهش آبيا40آبي  ه داشته. ري مشاهده روند تنش آبي با افزايش تنش آب، كاهش وزن تر يونجه را به همرا
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و برداشت سوم در تنش و تنش30در برداشت اول و برداشت دوم در تـنش آبـيدر40درصد و تـنش20صد درصـد
بيشترين تاثير تـنش. دار نبوده استدرصد كاهش وزن تر يونجه را داشته ولي اين كاهش از لحاظ آماري معني30آبي 

و تنش30هاي آبي بر وزن تر يونجه در تنش شد40درصد و كمترين تنش آبي در شاهد مشاهده .درصد

بر-1شكل  عملكرد وزن تر يونجه تنش آبي

بيشترين وزن تر يونجه به ترتيب از تيمار مكمل.)>05/0p(داري بر وزن تر يونجه داشت ها تاتير معنيعملكرد افزودني
و فسفات و فسفات آمونيـوم آبسار، تيمار شاهد و در بين سطح تيمار مكمل آبسار با تيمارهاي شاهد آمونيوم حاصل شد

18تـا15بـا افـزودن مكمـل آبسـار نسـبت بـه تيمـار شـاهد وزن تـر يونجـه. ري وجود داشتدااختالف آماري معني
آمونيوم افزايش وزن تر يونجه نسبت به تيمار شاهد داريم ولـي ايـن افـزايش از فسفات در تيمار. درصدافزايش نشان داد

.دار نيستنظر آماري معني

هها بر عملكرد وزن تر يونجتاثير افزودني-2شكل

و افزودني در تمام سطوح تنش آبي با افزايش وزن تـر).>05/0p(دار بود ها بر وزن تر يونجه معنياثر متقابل تنش آبي
دار درصد افزايش وزن تر يونجه از لحاظ آماري معنـي40يونجه نسبت به تيمار شاهد حاصل شد در صورتيكه در تنش 

تآبيشترين تاثير تيمار مكمل. نبود شد) بدون تنش(يمار شاهد بسار در آمونيوم در تيمارهـاي با افزودن فسفات. مشاهده
و اين افزايش از لحاظ آماري معني تنش .دار نبودافزايش ناچيزي در عملكرد وزن تر يونجه را داشته
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ع-3شكل و  ملكرد وزن تر يونجه اثر متقابل تنش آبي

اعبنا بر نتايج بدست آمده مناسب درصدي آب مورد نياز همراه با افزايش30تا20مال تنش آبياري، كاهش ترين ميزان
.]2[درصدي عملكرد است20

دهنده اين است كـه در يـك دوره يكسـاله ميزان نياز آبي يونجه در مناطق مختلف استان خراسان جنوبي نشانبررسي
مي،مترمكعب 16510تا مترمكعب 11880از براي هر هكتار به  كه با توجه به سطح يونجـه كـاري. باشدآب مورد نياز

 18161000مترمكعـب تـا 13068000 زارهـاي اسـتان هكتار مي باشد، برداشت آب بـراي يونجـه 1100تان كه در اس
مترمكعـب تـا 9801000 هـاي آب آبيـاري ايـن مقـدار بـه در صـورت اسـتفاده از مكمـل. باشدمترمكعب در سال مي

مي 13620750 تا 3267000و رسدمترمكعب )4شـكل(كمتر برداشت خواهد شـد مترمكعب 4540250متر مكعب
.]6و1[

 زارهاي خراسان جنوبيمقايسه ميزان آب مصرفي يونجه در يونجه-4شكل

و مناطق مختلف در اسـتان در دسـترس نبـود، ميـزان با توجه به اينكه آمار قابل قبولي از سطح يونجه كاري در شهرها
و مقدار صرفهآبياري در شرايط فعل جويي براي يـك هكتـار در يـك ي، كاهش مصرف آب در صورت بكارگيري از مكمل

.]6و1[نشان داده شده است1سال محاسبه گرديد، كه در جدول 
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و مناطق استان خراسان جنوبي يونجه نياز آبي-1جدول  در شهرها
يك در هكتار نياز آبي يونجه منطقه رديف براي

 سال به مترمكعب
 از آبي يونجه براي يك سالني
 درصد كاهش آبياري25با

ميزان صرفه جويي شده به
 در هر هكتار مترمكعب

 3233 9697 12930 بشرويه1
 3368 10102 13470 بيرجند2
 2980 8940 11920 چاهك3
 3368 10102 13470 آبادحسين4
 3233 9698 12930 حلوان5
 4128 12382 16510 درح6
 3138 9412 12550ندرميا7
 3138 9412 12550 درميان8
 3233 9698 12930 دستگرد9
 3252 9758 13010 ده سلم 10
 3253 9757 13010 ديهوك 11
 3155 9465 12620 سرايان 12
 3368 10102 13470 سربيشه 13
 3253 9757 13010 سرچاه 14
 4128 12382 16510 آبادسهل 15
 2970 8910 11880 شاهرخت 16
 3233 9697 12930 طبس 17
 3128 9382 12510 آبادعلي 18
 3155 9465 12620 فردوس 19
 2980 8940 11920 قائن 20
 4128 12382 16510 مختاران 21
 2980 8940 11920 موسويه 22
 3253 9757 13010 ناي بند 23
 4128 12382 16510 نهبندان 24

كيلوگرم يونجه در هر چين اسـت، كـه بـا 1800، ميانگين برداشت يونجه از هر هكتار هاي بعمل آمدهبا توجه به بررسي
با توجه به اينكه دفعات برداشـت يونجـه. كيلوگرم يونجه در هر هكتار رسيده است 2300آبياري با مكمل اين مقدار به 

مي استان در و در آمـد در صورت استفاده از مكمل آب آبي. باشدطي سال شش تا هشت بار در سال اري تغييرات توليد
ميكاري در سطح استان يونجه .باشدبه قرار جدول زير

 خالصه نتايج تغييرات عملكرد:2جدول
ــت ــزان برداش مي
در هر هكتـار در 

 هر چين با آب 

ــت در ــزان برداشـ ميـ
هرهكتار در هـر چـين 

 با مكمل آبياري

ــزايش ــزان افــ ميــ
ــول در هـــر  محصـ
 هكتار در هر چين

ــل ــه مكمـ هزينـ
براي هر هكتار در 

 هر چين

افزايش درآمد ناخالص در هـر
يونجــه(هكتــار در هــر چــين 

)تومان700كيلويي

افــــزايش درآمــــد
خالص در هر هكتار 

 در هر چين

 تومان100000 تومان350000 تومان250000 كيلوگرم500 كيلوگرم 2300 كيلوگرم 1800
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و همچنـين سـطح چـين در سـال مـي7يونجه اسـتان با توجه به اينكه ميانگين برداشت ساالنه در سطح مزارع باشـد
از هكتار مي باشد، ميزان1100هاي كه كارييونجه به 13860توليد يونجه افـزايش تُن خواهد رسـيد، كـه 17710تُن
نشـاندهنده نتـايج3جـدول.تومان در سـال خواهـد شـد 770000000و ميزان افزايش درآمد يونجه كاريتُن 3850

ميكاريمكمل آبياري در سطح يونجه استفاده از .باشدهاي استان

 خالصه نتايج استفاده از مكمل آب آبياري:3جدول
 جويي شدهميزان آب صرفه

 در يك سال به متر مكعب
 ميزان افزايش محصول
 در يك سال به تُن

 افزايش درآمد خالص يونجه
 در يك سال به تومان

 770000000 3850 4540250تا 3267000

 مراجع
و انتشارات وزارت جهاد كشاورزي، معاونت برنامه). 1389(آمارنامه كشاورزي، جلد دوم]1[ و اقتصاد، دفتر آمار ريزي

. 421ص. فناوري اطالعات
و عليرضا صمدزاده. اميري، الهام]2[ بررسي مكمل آبسار بر عملكرد يونجه تحت ). 1392.(محمدرضا سعيد افخم شعرا

و مرسوم.يآبيارتنش كم .دانشگاه محقق اردبيلي1392مرداد ماه. دومين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك
ع]3[ ا. تدين، (و اسدي خشويي، و اجزاء عملكرد گياه توت روباه در تاثير رژيم). 1388. هاي مختلف آبياري بر عملكرد

ص شماسال سوم،. مجله علمي پژوهشي پژوهش آب ايران"شهركرد  .1-7ره پنجم،
م]4[ ف.ر.سعيد افخم شعرا، (و سعيدافخم شعرا، و نقش آنها در توسعه استفاده از مكمل). 1391. هاي آب آبياري

و محيط زيست. پايدار . اولين كنفرانس ملي راهكارهاي دستيابي به توسع پايدار در بخشهاي كشاورزي، منابع طبيعي
. 1391اسفندماه

ر]5[ (رو رجبي ثاني،. طهماسبي، -موسسه آموزش عالي علميانتشارات. برداري از منابع آب در بيابانبهره). 1386.
. 227ص. كاربردي حهاد كشاورزي

ا]6[ غ. عليزاده، (و كمالي، . 228ص).ع(انتشارات دانشگاه امام رضا. نياز آبي گياهان در ايران). 1387.
حفوالدمن]7[ چغ. 1388.ر.د، بحندر برآورد نياز آب و سطوح قند در مناطق مختلف استان فارس در شرايط راني

چغ. مشخص احتمال .162- 153صفحه.25، شماره2جلد. ندر قندمجله
ه]8[ .371ص.انتشارات مركز نشر دانشگاهي. چاپ اول). تاليف(يونجه. 1369. كريمي،
ش]9[ ن. كوهستاني، (دي،كو مقصو. عسكري، - هاي سوپر جاذب بر عملكرد ذرت دانهلژبررسي تاثير هيدرو). 1388.
ص. مجله علمي پژوهشي پژوهش آب ايران"تحت شرايط تنش خشكي) Zea mays(اي سال سوم، شماره پنجم،
78 -71.


