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چكيده 
     با توجه به محدوديت منابع آب در مناطق خشك و نيمه خشك كشور بهتر است در مصرف آب آبياري تا حد امكان صرفه 
جويي گردد تا بتوان با مصرف آب كمتر عملكرد اقتصادي از كاشت گياه نيشكر بدست آورد. از جمله عوامل مهم در باال بردن 

 سال در موسسه تحقيقات و 10 بر اساس تجربيات بيش از راندمان توليد در واحد سطح استفاده صحيح از آب مي باشد.
آموزش نيشكر، به بررسي عوامل مهم و موثر بر ميزان آب مصرفي در نيشكر و مديريت استفاده از آبياري يك در ميان جويچه 

اي و راهكارهايي جهت كاهش مصرف آب و  افزايش راندمان آبياري و بررسي مشكالت و راهكارهاي مقابله با اين مشكالت ارائه 
خواهند شد. نتايجي كه ارائه مي شوند، منتج شده از دهها طرح تحقيقاتي بوده و در اينجا جمع بندي و نتايج كاربردي آنها 
جهت استفاده ارائه مي گردد. در پايان راهكارهاي پيشنهادي جهت بهبود مشكالت آبياري در كشت و صنعت هاي نيشكري 

تهيه  نيشكر، آبياري در زمان نياز گياه به آب با توجه به رطوبت خاك و غالف برگارائه مي شوند كه برخي از آنها عبارتند از :  
در نظر ، تدارك كافي آب براي سطح در حال آبياريها، پشته فرم دهي مناسب مناسب زمين بويژه از لحاظ كنترل شيب و 

مزارع در يك  آبياريي، عمليات گرفتن ويژگي هاي خاك بويژه بافت و هدايت هيدروليكي خاك براي مديريت آبياري اراض
 هيدروفلوم و اتصاالت لوله ها بر روي دريچه هايكنترل الزم  شود،  به صورت يك در ميان و بطور زيگزاگي انجامبلوك آبياري، 

، تخصيص بودجه كافي براي تأمين به همديگر صورت گرفته تا حداقل نشتي ايجاد و آبياري از انتها به سمت ابتدا انجام شود
نظارت بيشتر كارشناسي و سطوح پائينتر بر حسن مواد و اقالم آبياري بويژه دريچه هاي آبياري و لوله هاي از جنس مرغوب، 

با ايجاد فرهنگ مناسب براي استفاده مناسب از شبكه و سهيم كردن پرسنل آبياري ، اجراي برنامه پيشنهادي آبياري در اراضي
، بين ظرفيت ورودي آب به درون حوضچه ايستگاه پمپاژ زهكشي و ظرفيت پمپهاي زهكش تناسبي در ميزان نيشكر توليدي

برقرار شود و جلوگيري از توسعه كشت اكاليپتوس و درختان با ريشه عميق در طول خط آبياري.  
 مديريت آبياري، توليد نيشكر، هيدروفلوم، نشتي. واژه هاي كليدي :

 
مقدمه  

 مديريت آبياري و زهكشي از عوامل اساسي موثر بر جريانات سطحي و درون خاك است. از آنجا كه ،    در مناطق خشك
جابجايي امالح عموماً از طريق جريانات آب خاك صورت مي گيرد، چگونگي مديريت آبياري و زهكشي تا حدود زيادي نحوه 
جريان امالح در خاك را مشخص مي كند. در مديريت آبياري، زمان آبياري و زمان مصرف كود و سم، عواملي اساسي جهت 

كنترل عناصر قابل حلي هستند كه در زير منطقه ريشه شسته شده و وارد لوله هاي زهكش مي شوند. زمان آبياري همچنين 
بر صعود شعريه در منطقه ريشه گياهان تأثير مي گذارد. صعود شعريه موجب تجمع نمك در منطقه ريشه شده اما در عين 

حال نياز به آبياري را كمتر  مي كند. مقدار يا عمق آبياري نيز به اندازه زمان آبياري اهميت دارد. آب اضافي به اليه هاي زيرين 
). 1386خاك نفوذ مي كند و همراه خود  نمك ها را به پايين مي برد(كميته ملي آبياري و زهكشي، 

با توجه به محدوديت منابع آب در مناطق خشك و نيمه خشك كشور بهتر است در مصرف آب آبياري تا حد امكان صرفه 
جويي گردد تا بتوان با مصرف آب كمتر عملكرد اقتصادي از كاشت گياه نيشكر بدست آورد. از جمله عوامل مهم در باال بردن 
راندمان توليد در واحد سطح استفاده صحيح از آب مي باشد. علم مهندسي آبياري نيز در جهت پاسخگوئي به اين نياز دردهه 

آبياري در شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي  ).Samadi, 1984هاي اخير از پيشرفت قابل مالحظه اي برخورداربوده است(
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 در نظر گرفته dS/m 7/1هاي اوليه حداكثر هدايت الكتريكي آب آبياري  به روش جوي و پشته صورت گرفته  و در طراحي
%  آب  اضافه براي نياز آبشويي و ايجاد تعادل در بيالن 25شده، بنابراين عالوه بر آب مصرفي، براي نيازهاي آبي گياه حداقل 

 قبل از كشت شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبياراضي ، آبياري). 1370 (مهندسين مشاور يكم،  به خاك داده مي شود. نمك، 
 تا آستانه dS/m 2/3  سانتيمتري) به حدود90توسعه ريشه( آبشويي شده و هدايت الكتريكي عصاره اشباع خاك آنها تا عمق 

 متر 250 متر و عرض 1000 كه داراي طول ي بعد از شيرين شدن اراضي، مزارع.شوري قابل تحمل نيشكر تقليل داده مي شود
گردد.   متر انجام مي83/1 مي باشند، به زير كشت نيشكر مي روند. آبياري اين مزارع با استفاده از جويچه هايي به فواصل

 250ها انتها بسته و طول  باشند. اين جويچه  متر مي1 سانتيمتر و عرضي در حدود 15 تا 10ها داراي عمقي در حدود  جويچه
نيشكر گياهي است كه در طول دوره رشد به آب   .)FAO,1973(دنباش  در صد مي04/0متري آنها داراي شيبي در حدود 

فراوان احتياج دارد و نسبت به كم آبي فوق العاده حساس مي باشد، در عين حال به غرقاب شدن درازمدت ريشه سازگاري 
ندارد ودر شرايطي كه سفره آب تحت االرضي باال بيايد و منطقه توسعه ريشه را در بر گيرد، بعلت خفگي تدريجي ريشه، شاخ و 

در اراضي توسعه . )(New, L, 1971برگ گياه زرد گشته و رشد ساقه كاهش يافته و افت توليد شديدي پيش خواهد آمد(
كشت نيشكر، تأمين آب توسط ايستگاه پمپاژ از رودخانه كارون و دز صورت گرفته و انتقال آن تا مزارع توسط كانال، 

ايستگاههاي پمپاژ ثانويه و لوله صورت مي گيرد. در توزيع آب در مزارع از لوله دريچه دار هيدروفلوم و بصورت جوي و پشته 
استفاده مي شود. براي تخليه آبهاي اضافي ناشي از آبياري و همچنين كنترل سطح ايستابي، زهكش هاي زيرزميني (لترال ها) از 

 متري از همديگر قرار داده شده اند، استفاده شده است. اين لوله ها زه 40-60 كه عمدتاً در فواصل PVCنوع لوله هاي مشبك 
آب اراضي را به كلكتورها منتقل و از مزارع خارج مي سازند. براي افزايش محصول نيشكر الزم است كه در مديريت آبياري و 
زهكشي اراضي دقت خاصي صورت گيرد. در اين مديريت الزم است كه تعادلي بين عمل آبياري و زهكشي صورت گيرد تا 

ضمن تأمين آب مورد نياز گياه از توليد زه آب اضافي كه ممكن است اثرات سوء روي توليد محصول و ايجاد مشكالت زيست 
).  راندمان آن در ايران پايين مي باشد اما اگر دقيق و اصولي 1370 محيطي داشته باشد، جلوگيري شود(مهندسي مشاور يكم، 

 درصد برخوردار بوده كه در مقايسه با ميانگين راندمان كاربرد آب آبياري در ايران 60پياده شود از راندمان بااليي تا بيش از 
). از آنجايي كه آبياري نيشكر بيشتر بصورت جويچه اي انجام 1378 درصد) قابل توجه خواهد بود(وزارت كشاورزي،40(حدود 

 مي شود، لذا به بررسي اين نوع آبياري مي پردازيم.
در اين آبياري حجم آب مورد نياز گياه توسط جويچه ها در اختيار محيط ريشه قرار گرفته و گياه مي تواند از طريق ريشه ها  

از آن استفاده كند. سرعت آبياري و مدت زمان آبياري از اهميت زيادي برخوردار است. زيرا با افزايش سرعت آبياري و كاهش 
زمان آبياري در صورتيكه بتوان مقدار آب مصرفي در آبياري را به طريقي كاهش داد مي توان اراضي بيشتري را به زير كشت 

برد. يكي از روشهاي كاهش مصرف آب استفاده از ابياري جويچه اي يك در ميان است. آبياري جويچه اي يك در ميان بدليل 
كاربرد آب در يكطرف هر پشته، قادر است با يك مقدار آب محدود، اراضي بيشتري را به زير كشت برده و همزمان با آن سرعت 

 12-24آبياري اراضي را باال برد. اين روش براي كليه گياهان رديفي و گياهاني كه قابليت تحمل ماندن در آب بمدت طوالني( 
) توسط باز شدگي كناره كانال (بطرف 2ساعت) را نداشته باشند، مناسب است. آب آبياري از كانال مزرعه (يا لوله هاي درجه 

به درون جويچه ها منتقل مي  جويچه ها) و يا بواسطه وسايلي نظير سيفونها و يا لوله هاي دريچه دار هيدروفلوم
. بيشترين ميزان مصرف آب نيشكر در شرايط اقليمي خوزستان در تابستان بوده كه متوسط تبخير روزانه ).FAO,1973شود(

).   Black Burn 1991  ميليمتر است(15در حدود 
 

مواد و روش ها 
 سال در موسسه تحقيقات و آموزش نيشكر، به بررسي عوامل مهم و موثر بر ميزان آب 10     بر اساس تجربيات بيش از 

مصرفي در نيشكر و مديريت استفاده از آبياري يك در ميان جويچه اي  و راهكارهايي جهت كاهش مصرف آب و  افزايش 
راندمان آبياري و بررسي مشكالت و راهكارهاي مقابله با اين مشكالت ارائه خواهند شد.  نتايجي كه ارائه مي شوند، منتج شده 

از دهها طرح تحقيقاتي بوده و در اينجا جمع بندي و نتايج كاربردي آنها جهت استفاده ارائه مي گردد. به طور كلي جهت 
تعيين زمان شروع آبياري، خشكي خاك منطقه ريشه مالك عمل است، بدين صورت كه كمبود رطوبت واقعي با كمبود رطوبت 
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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 :

)2                                                                                 (RAW = MAD. (θ2-θ1). Drz . ρb                  = dn            
MAD0F

 ) كه به نوع گياه و مرحله رشد بستگي دارد و براي نيشكر cm: حداكثر تخليه مجاز يا كمبود مجاز رطوبتي خاك( �
 كاسته شده و در شرايط اقليمي MAD درصد از ET0  ،10)< 6. در شرايط اقليمي خشك ()1384(عليزاده،  است65/0

(كميته ملي  مي باشد6/0  اضافه مي شود كه در مجموع  اين فاكتور براي نيشكر حدود  درصد به آن10،  (ET0)>6مرطوب (
 . )1382آبياري و زهكشي،

: θ1  و  درصدرطوبت وزني ظرفيت مزرعه θ2: درصدرطوبت خاك در هنگام آبياري  
 : ρbجرم مخصوص ظاهري خاك (gr/cm3) و : Drzعمق توسعه ريشه (cm).           

dn :  ،(عمق خالص)بر حسب سانتيمتر.  عمق معادل آب آبياري ذخيره شده در پروفيل خاك
 نيز افزايش مي يابد يا به عبارتي ظرفيت نگهداري (dn) كمتر باشد، عمق خالص آب ذخيره شده (θ1)هرچه رطوبت اوليه خاك

زماني كه با اليه هاي محدود كننده رشد در خاك روبرو مي شويم، بايد به جاي استفاده از عمق ريشه آب خاك بيشتر است. 
) از عمق اليه محدود كننده خاك استفاده شود كه بعضي از آنها عبارتند از : 2گياه در رابطه (

 اليه شخم : انجام عمليات شخم بطور متوالي به مرور زمان سبب مي گردد تا يك اليه متراكم و غير قاب -1
 سانتيمتري) تشكيل گردد. اگر شدت تراكم در اين اليه به حدي باشد كه ريشه نتواند در 30نفوذ در زير اليه شخم (در عمق 

آن نفوذ نمايد، در اين حالت بايد عمق اليه محدود كننده را به جاي عمق ريشه ها در نظر گرفت. البته در اين حالت بهتر است 
 با انجام عمليات شخم عميق(زيرشكن) نسبت به رفع مشكل اقدام نمود.

 اليه هاي غيرقابل نفوذ : در بعضي از خاكها يك اليه غير قابل نفوذ حاوي سنگريزه يا قلوه سنگ وجود -2
دارد كه از نفوذ طبيعي ريشه به اعماق خاك جلوگيري مي نمايد. در اين حالت نيز به جاي استفاده از عمق ريشه گياه بايد 

 ) استفاده نمود، مگر آنكه عمق اليه محدود كننده بيش از عمق طبيعي ريشه باشد.2عمق اليه محدود كننده را در رابطه (
همچون گچ و آهك مي  اليه هاي محدود كننده شيميايي : بصضي از اليه ها حاوي مقادير زيادي از مواد شيميايي مختلف -3

باشند كه اين مواد رشد ريشه گياه را محدود مي نمايند. در اين حالت نيز اگر عمق اين اليه كمتر از عمق طبيعي گياه باشد، 
) 1382) عمق اين اليه به جاي عمق ريشه گياه قرار داده مي شود(كميته ملي آبياري و زهكشي، 2در رابطه (

 
نتايج  

الف)- عوامل مهم تأثيرگذار بر حجم آب مصرفي در هر نوبت آبياري و راهكارهاي قابل ارائه با توجه به نتايج حاصل از 
 آزمايشات صورت گرفته صحرايي و مزرعه اي ارائه مي گردد، كه اين عوامل عبارتند از :

ميزان و زمان مصرف آب آبياري  .1
 درصد وزني (با توجه به بافت و ساختمان فعلي 13-18نظر به اينكه رطوبت خاك در هنگام آبياري در وضعيت طبيعي از 

خاك) نبايد كمتر شود، با توجه به حد مجاز رطوبتي خاك، از ظرفيت نگهداري خاك (تفاوت بين حد ظرفيت مزرعه اي و حد 
 درصد مجاز به تخليه بوده كه اين ميزان تخليه در اثر جذب نيشكر بعالوه ميزان آب خارج شده در اثر 60پژمردگي دائم) تنها 

 آمار و اطالعات حاصل از اندازه گيري هايي كه .خروج ثقلي (ميزان زه آب در هر بار آبياري) بايستي مجدداً به خاك اضافه گردد.
 در مؤسسه تحقيقات و آموزش توسعه نيشكر و 2 تيپ WSCتوسط دستگاه دبي سنج اولتراسونيك، حجم سنجي و فلومهاي 

صنايع جانبي و همچنين توسط اداره مطالعات كاربردي كشت و صنعت اميركبير صورت گرفته نشان مي دهد كه در هر راند 
 متر مكعب آب در هر هكتار مصرف مي شود. اين امر سبب ايجاد بار اضافي براي 1200-1500آبياري بطور متوسط بين 

سيستم زهكشي شده و به دليل عدم امكان تخليه كامل آن، با اضافه شدن به آب زيرزميني سبب باال  آمدن سطح آب 
دور آبياري مزارع ، به شرايط و بافت خاك و سيستم تعيين زيرزميني ميگردد. در اين خصوص پيشنهاد مي گردد جهت 

                                                 
6- Management Available Depletion     
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زهكشي توجه ويژه گردد. با توجه به اينكه در خاكهاي سنگين، پيازچه رطوبتي به صورت بيضوي بوده و رطوبت بيشتري را در 
خود نگه مي دارند و نفوذپذيري در آنها به كندي صورت مي گيرد و تمايل به نفوذ جانبي در آنها بيشتر است، دور آبياري در 

آنها نسبت به خاكهاي سبك بازتر و حجم آب مصرفي در هر آبياري بيشتر است. اما در خاكهاي سبك، پيازچه رطوبتي به 
صورت خطي بوده و  به دليل اينكه سريع تر رطوبت خود را از دست مي دهند و سرعت نفوذ آب به داخل خاك سريع مي 

) نحوه اندازه گيري حجم آب مصرفي با 1باشد، لذا دور آبياري كوتاهتر و حجم آب مصرفي در هر آبياري كمتر است. تصوير(
2F درصد نياز آبشويي25-30با احتساب     را نشان مي دهد.2  تيپ �WSC 1Fفلوم 

�) L.R. حداكثر حجم آب مصرفي در واحد ،(
 مترمكعب در هكتار آب 200-300 مترمكعب در هكتار باشد. بنابراين در هر  آبياري 1000-1200سطح مي بايست حدود 

بيشتري كه مصرف ميشود مستقيماً به شكل زه آب از مزارع خارج مي شود. 
 

 تسطيح اراضي .2
اين عامل به دليل تغييراتي كه در شيب زمين و سرعت حركت آب از يك طرف و تجمع آب در بخش هاي ديگر مزرعه از 

ثر باشد. در صورت عدم تسطيح مناسب مزرعه، ؤ مي تواند در توزيع مناسب آب آبياري در مزرعه م،طرف ديگر ايجاد مي شود
حجم آب مصرفي افزايش و در نتيجه تلفات آب بيشتر خواهد شد.  ضمن آن كه اين امر بر توزيع نامناسب آب در مزرعه نيز 

 اثرگذار است و زه آب توليدي را نيز افزايش مي دهد. بنابراين الزم است كه دقت الزم در عمليات تسطيع صورت گيرد تا بسيار
 منجر به تلفات بيش از حد آب نشود. 

 
 تهيه مناسب زمين .3

 سانتيمتر) و شيب زمين نيز به 15-20     در صورتي كه پشته ها ارتفاع مناسبي نسبت به جويچه ها داشته باشند (حدود 
صورت يكنواخت رعايت شده باشد، آب در هر جويچه حركت نموده و توزيع يكنواخت آب در سطح مزرعه صورت خواهد 

 با بافت ي متر مي باشد، بويژه در بازروئي ها و خاكها83/1گرفت. در سيستم كشت جوي و پشته اي كه فاصله آنها در حدود 
 رطوبتي آنها بصورت عمودي بوده و كمتر تمايل به نفوذ جانبي دارند، فاصله آب تا پشته ها بيشتر شده و چهسبك كه پياز

وسط پشته آب كمتري مستقر بر علي رغم اينكه نفوذ عمقي باعث تأمين آب اليه هاي زيرين مي شود ولي ريشه هاي سطحي 
نبوده و موجب خشكيدگي بيشتر برگ ها نيز مي  دريافت نموده و از نظر تأمين رطوبت نسبي اطراف گياه (ميكروكليما) كافي

گردد، ولي در خاكهاي نيمه سنگين تا سنگين كه تمايل به نفوذ جانبي بيشتر است، اين مشكل مشاهده نمي شود. در 
خشكسالي هاي اخير پيش آمده آبياري با دبي هاي كمتر از يك ليتر در هر دريچه باعث شده كه مدت زمان آبياري و در نتيجه 

گرچه به دليل برداشت ماشيني، امكان ايجاد اختالف ارتفاع زياد بين جوي و پشته وجود ندارد ولي  حجم تلفات بيشتر گردد.
بخشي از اين اختالف ارتفاع در طول دوره داشت نيشكر و با آبياري ها كاهش و در زمان برداشت تعديل مي گردد. در غير اين 
صورت حركت آب در فاروها بر اساس اينكه كداميك از فاروها ارتفاع كمتري دارند، خواهد بود كه با اين حالت آب چند فارو به 

 در انتها شده در حالي كه ابي به انتها رسيده و با تجمع در انتهاي مزرعه سبب ايجاد آب ماندتريك فارو اضافه شده و سريع
همچنين نبود پشته مناسب سبب مي شود كه . برخي از قسمت هاي فاروها يا آبي را دريافت ننموده و يا كامالً آبياري نشده اند

آب آبياري از اولين و آخرين فارو در قطعه در حال آبياري به فاروهاي مجاور وارد شده و سطح در حال آبياري را افزايش دهد. 
اين بخش از مشكل آبياري با روش فعلي يكي از عوامل اصلي ايجاد زه آب در اراضي تحت كشت نيشكر مي باشد. با اين 

وضعيت حجم بيشتري از آب در هر نوبت مصرف شده و به حجم زه آب توليدي بر اثر عدم يكنواختي توزيع آب اضافه مي گردد. 
اين حالت به دليل عدم كارآيي مناسب ادوات تهيه جوي و پشته در ابتداي مزرعه و در نتيجه نبود جوي و پشته مناسب در 

). لذا بايد آبيار مزرعه در اوايل دوره آبياري كه نوبتهاي آبياري بازتر بوده و فرصت 1ابتداي مزرعه تشديد نيز مي شود(شكل 
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)، تهيه نامناسب 2(تصوير در كافي وجود دارد، اقدام به ترميم اين نارساييها  نموده تا آب هر دريچه تنها به يك جوي آب برساند.
 ،نبود جوي و پشته در ابتداي خطوط آبياري )،3(تصويرو زمين، سبب افزايش حجم آب مصرفي تا حدود دو برابر نياز واقعي 

مي شود. سبب افزايش حجم   آب و عدم يكنواختي در توزيع آب 
  

 
 زمان قطع آب .4

با ميانگين دبي بايد پس از رسيدن آب به انتهاي فارو، بالفاصله دريچه هيدروفلوم بسته شود.  براي سيستم فعلي زهكشي    
 مترمكعب اضافه مي 60 دقيقه افزايش زمان آبياري، حجم مصرف آب 10 ليتر در ثانيه آب ورودي به مزرعه به ازاء هر 100

شود. افزايش هر ميزاني از حجم آب مصرفي، سبب هدر دادن آب آبياري و توليد حجم بيشتري از  زه آب خواهد گرديد. 
 آبياري هر مزرعه را بايستي به يك نفر واگذار و آموزشهاي الزم در مورد چگونگي آبياري و زمان قطع آب به وي داده شود.
نظارت مستمر بر آبياري مزرعه در حال آبياري (يك مزرعه با يك نفر آبيار) و نظارت مستمر تكنسين و پرسنل كارشناسي 

مي تواند سبب كاهش حجم زه آب توليد شده باشد. رها شدن حجم زيادي از آب به حاشيه اراضي از يك سو سبب افزايش زه 
) مالحظه مي شود.  4تصوير (  اين موضوع درآب و از سوي ديگر سبب نشست كلكتور مي شود.

 
 تأمين حجم كافي آب آبياري هر مزرعه .5

 ليتر 1/ 5  صورت گرفته نشان داد كه در آبياري مزارع نيشكر، دبي2تيپ  WSC    اندازه گيري هاي اين مؤسسه كه با فلوم 
براي هر دريچه مناسبترين شيوه توزيع آب در فارو بوده و دبي طراحي محسوب مي گردد. در اين حالت بايستي زمان در ثانيه 

آبياري و الگوي توزيع آب در ابتدا و انتهاي مزرعه يكنواخت باشد، ولي به دليل افت فشار در لوله و نشتي هاي مسير از نيمه 
دوم به بعد تعداد دريچه هاي كمتري بايد فعال شوند تا دبي طراحي تأمين گردد. از باز نمودن همزمان آب كليه مزارعي كه از 

يك ايستگاه پمپاژ تأمين مي شوند بايد خودداري نمود تا تدارك آب كافي براي هر دريچه هيدروفلوم فراهم گردد. در اين 
وضعيت الزم است كه با توجه به ظرفيت آب پمپاژ شده از ايستگاه پمپاژ آبياري، مزارع را آبياري نمود و بايستي بين ظرفيت 

ورودي و آب مصرفي در مزارع تناسبي برقرار باشد تا از قطع مكرر پمپها و يا برگشت آب و همچنين مصرف زيادي آب 
جلوگيري شود. انتخاب مزارع بايد به صورت يك در ميان بوده و آبياري از هر دو طرف خط اصلي انجام و از باز نمودن مزارع 
يك طرف خط لوله اجتناب گردد. در اين حالت نه تنها در مصرف آب آبياري صرفه جويي مي شود بلكه براي دفع زه آبها نيز 

مشكالت كمتري در كلكتورها ايجاد خواهد شد و اين به معني صرفه جويي در مصرف آب، برق، پمپها و ادوات انتقال آب 
  آبياري است.

 
  رابط هاي (بست) مناسب هيدروفلوم استفاده از دريچه، سردريچه و .6

در واحد سطح، نشتي آب از دريچه ها و محل هاي اتصال هيدروفلوم مي باشد.  آب مصرفييكي از منابع مهم افزايش حجم      
 دريچه)، در 183 هكتاري اگر فرض نماييم كه بطور ميانگين يك سوم از دريچه ها نشتي داشته باشند(حدود 25در هر مزرعه 

 قطره يك سي سي است)، 20 سانتيمتر مكعب نشتي در ثانيه (هر 2 هكتار از اراضي يك كشت و صنعت به ازاء تنها 10000
 متر مكعب آب  از دريچه هاي هر مزرعه نشت خواهد كرد كه با احتساب 50596در چهار شبانه روز از طول دوره آبياري، 

مترمكعب در سال براي يك كشت و صنعت بالغ مي  1113109 راند آبياري هر مزرعه در سال، اين ميزان نشتي به 22حدود 
اگر به اين رقم، نشتي اتصاالت را نيز بيفزاييم اين مقدار رقم بسيار بزرگتري خواهد شد كه عموماً به دليل اشباع بودن گردد. 

 حداقل نشتي اندازه گفته شده، اين آب به صورت زه آب از لترالها خارج مي گردد. در محاسبات خاك در زير محل نشتي ها،
گيري شده آورده شده است كه در صورت نامرغوب بودن دريچه ها، اين ميزان نشتي به مراتب بيشتر خواهد بود. براي اتصاالت 

. پرداخت مبالغ بيشتر ورزيدمين به موقع قطعات و وسايل مرغوب اهتمام أو بست هاي هيدروفلوم نيز مانند دريچه ها بايد در ت
 . خواهد بودثر ؤم و خريد وسايل مرغوبتر نه تنها دوام بيشتري داشته، بلكه از لحاظ كاهش ميزان مصرف آب و توليد زه آب نيز 
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 فواصل نوبتهاي آبياري .7
زماني كه رطوبت خاك نتواند رطوبت مورد نياز گياه را تأمين نمايد، آبياري صورت مي گيرد. نوبتهاي آبياري هر گياه      

 و (FC)زراعي بر اساس حد مجاز تخليه مجاز رطوبتي خاك تعيين مي شود. اگر ميزان رطوبت خاك بين حد ظرفيت مزرعه
% از رطوبت در 60 را بعنوان رطوبت قابل جذب خاك در نظر بگيريم، با اعمال ضريب تخليه مجاز (PWP)نقطه پژمردگي دائم 

اين محدوده مي توان رطوبت مناسب خاك را براي نيشكر محاسبه نموده كه در رطوبت هاي كمتر از اين مقدار بايستي آبياري 
 فشاري و اتصفحدستگاه صورت گيرد. اندازه گيريهاي رطوبت خاك در اراضي تحت كشت نيشكر در شركت با استفاده از 

 و 30 ظرفيت زراعي و نقطه پژمردگي به ترتيب حدود  هايد كه ميانگين رطوبتناندازه گيري هاي مزرعه اي نشان مي ده
 سانتيمتر عمق خالص 1/8نماييم،  به عدد ضرب   6/0اگر اختالف اين دو حد رطوبتي را در  درصد حجمي مي باشند. 5/16

 گرم بر سانتيمتر مكعب در اراضي نيشكر بر 5/1آب ذخيره شده در خاك و  با در نظر گرفتن ميانگين جرم مخصوص ظاهري 
 درصد 6/14وزني مي رسيم. در اين محدوده رطوبتي يعني از رطوبت  درصد 6/14 اساس اندازه گيري هاي صورت گرفته، به

) حداقل محدوديت براي جذب آب از خاك براي FC در صد وزني (حد رطوبت 20وزني (رطوبت مناسب زمان آبياري) تا 
 بيشترين جذب آب از خاك را خواهيم داشت. اين محدوده رطوبتي بسته به بافت ،نيشكر وجود دارد و در اين محدوده رطوبتي

 و Silty Clay loam ، Clay loam نتايج فوق براي خاكهاي  ذكر اين نكته ضروري است كه خاك مزرعه تغيير مي نمايد.
Silty Clay    ( بافت هاي غالب در اراضي شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي) مي باشند.  در بافتهاي سبك تر، اين

 درصد وزني، گياه با 6/14 بافت سنگين تر افزايش مي يابد. در محدوده رطوبتي كمتر از محدوده رطوبتي كاهش يافته و در
مي رويم، محدوديت ها افزايش پيش محدوديت هايي براي جذب آب مواجه مي شود كه هرچه به سمت رطوبت هاي پائين تر 

 14-15بنابراين نوبتهاي آبياري مناسب بايد به گونه اي اعمال شوند كه پس از تخليه رطوبت و رسيدن به محدوده  مي يابد. 
درصد وزني، آبياري صورت گيرد. تخليه اين ميزان از رطوبت خاك به تبخير از خاك و تعرق گياهي بستگي دارد و اين مقادير 
با توجه به شرايط اقليمي در منطقه بسيار متغير بوده و تعيين نوبتهاي آبياري و توصيه آن براي سالهاي متوالي از دقت كافي 

 با باال آمدن سطح آب زيرزميني و يا افزايش شوري خاك نيز ممكن است رطوبت غالف نيشكر كاهش .دنبرخوردار نمي باش
يابد. لذا در برنامه ريزي آبياري بايد دقت نمود كه اگر در كنترل محصول كاهشي در رطوبت غالف نيشكر مالحظه شد، ممكن 

 . است به افزايش سطح آب زيرزميني و يا شوري خاك مربوط گردد
 

 نشتي از سيستمهاي انتقال آب   .8
     بخشي از زه آبهاي توليد شده به دليل نشتي و آزاد شدن آب به حاشيه مزارع مي باشد. نشتي زياد از دريچه ها، اتصال 

نامناسب لوله هاي هيدروفلوم، آزاد شدن آب به حاشيه  مزارع در حال آبياري از عوامل مهم هدر روي آب و افزايش حجم زه آب 
مي باشند. در اين خصوص استفاده از دريچه هاي با جنس مناسب و هيدرفلوم  نو براي مزارع پلنت و تدارك و ترميم به موقع 

اتصاالت مي تواند تا حدودي راه گشا باشد. در زمان آبياري بايستي نيمي از مزارع در حال آبياري در يك طرف لوله و نيمي ديگر 
در طرف ديگر لوله همزمان آبياري شوند. اين كار دو مزيت دارد. اول اينكه امكان تدارك آب كافي براي هر مزرعه اي وجود دارد 

و در اين صورت زمان آبياري به درازا  نخواهد كشيد. بنابراين كاهش ميزان آب ورودي به هيدروفلوم و در نتيجه دبي كمتر 
دريچه ها در زمان آبياري، سبب افزايش طول دوره آبياري و در نتيجه مصرف حجم بيشتري از آب در واحد سطح خواهد شد. 
مزيت ديگر اين است كه زه آبها در فاصله زماني نسبتاً يكنواختي در مزرعه ايجاد شده و فشار كمتري به سيستم زهكشي وارد 

 روز به اتمام 3-5/3شده و تجمع آب در خاك به ميزان كمتري رخ خواهد داد. با اين روش، آبياري هر مزرعه حداكثر در 
% سطح آيش هر كشت و صنعت، تقريباً 20خواهد رسيد. از طرف ديگر در روند آيش مزارع بايد طوري برنامه ريزي شود كه از 

به همين ميزان نيز در هر قطعه ( با سيستم آبياري و زهكشي مشترك) اراضي آيشي وجود داشته باشد تا امكان بيشتري براي 
تامين آب و دفع زه آبها فراهم شود. اگرچه تجمع نمك ناشي از نفوذ كمتر ّآب و مدت زمان كمتر آبخوري انتهاي فاروها را 

كشت وصنعتها در طي ماههاي در نبايد ناديده گرفت ولي با اصالح شيب زمين مطابق با بافت خاك، قابل اصالح است. اغلب 
آذر تا اواسط اسفند ماه آبياري (بدون اينكه گياه نياز داشته باشد) صورت گرفته مي گيرد. با اين كار از يك سو به حجم زه آب 

اضافه شده و از سوي ديگر فرصتي را كه مي توان از آن براي تعمير پمپها و خروج زه آبهاي تجمع يافته از اراضي استفاده كرد، از 
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دست مي رود. سيستم آبياري اگرچه بعنوان جوي و پشته طراحي شده است ولي در عمل به دليل عدم وجود پشته مناسب، 
آبياري به صورت كرتي ـ غرقابي صورت مي گيرد كه در اين روش نيز حجم آب به مراتب بيشتري استفاده مي شود. در 

    )، رها شدن حجم زيادي از آب به حاشيه اراضي سبب افزايش زه آب و نشست كلكتورها مي شود.5تصوير(
      دليل اصلي عدم يكنواختي در حركت آب در فاروها و در نتيجه نرسيدن آب در زمان مساوي به انتهاي همه فاروها عدم 

تسطيح مناسب، نداشتن جوي و پشته، عدم يكنواختي در باز نمودن آب دريچه ها و نداشتن پشته در ابتداي فاروها مي باشد 
كه سبب وارد شدن حجم بيشتري از آب به يك فارو و عدم ورود و يا وارد شدن آب به ميزان كمتر به فاروي كناري مي شود. 

رفع اين مشكالت در تهيه زمين و ترميم و نگهداري جوي و پشته ها در حين عمليات آبياري از راهكارهاي بسيار مؤثر در 
كاهش حجم آب مصرفي مي باشد كه مديران واحدهاي اجرايي  بايد كامالً در رعايت آن بكوشند.  

 
 ب)- آبياري مزارع نيشكر

). آبياري مزارع پلنت (تازه كشت) 1
در اولين آبياري پس از كشت، با توجه به عدم وجود ريشه گياه و زماني كه قلمه هنوز زير خاك بوده و گياه سبز نشده     

است، آب مورد نياز فقط براي جبران تبخير و حفظ رطوبت مناسب خاك است و با آبياري در زمان رشد گياه تفاوت دارد. براي 
 مزارع پلنت اولين آبياري بالفاصله پس از كاشت صورت مي گيرد. دومين آبياري به دليل سله بستن خاك پس از آبياري اول، 

3Fبايد با شروع جوانه زني قلمه

 روز پس از آبياري اول با توجه به 8-12 (حسب بررسي كارشناسي از وضعيت مزرعه و حدود �
زمان كاشت گياه) صورت گيرد. در صورت عدم بارندگي اين برنامه تا پانزده آبانماه ادامه خواهد يافت. در صورت بارندگي مؤثر 

 در صورت عدم وجود رطوبت كافي در خاك، آبياري مزارع از .براي تأمين رطوبت خاك، آبياري در اين زمان قطع خواهد شد
 10 آبان ماه لغايت 15) آغاز خواهد شد. توصيه مي شود كه در كليه كشت و صنعتها از 1 اسفندماه به شرح جدول (15-10

اسفند ماه از آبياري نمودن مزارع نيشكر خودداري نموده و آبياري از حدود اوايل اسفند ماه شروع گردد. در شرايط خشكسالي 
و كمبود آب، با توجه به ميزان آب در دسترس و وضعيت مزارع، آبياري به گونه اي انجام شود كه سطح زير كشت بيشتري از 

) دور آبياري در ماههاي مختلف نشان داده شده است(موسسه تحقيقات نيشكر، 1آب موجود بهره مند گردد. در جدول (
1388 .(

   ) : دور آبياري در ماههاي مختلف1جدول(

  فواصل زماني (روز)   آبيارينوبتهاي  ماه

  20-25  1  اسفند

  12-15  1-2  فروردين

  10-12  2-3  ارديبهشت

  7-8  3-4  خرداد

  5-6  5-6  تير

  6-7  4-5  مرداد

  10-12  2-3  شهريور

  نوبت و بسته به زمان قطع آب براي برداشت 1-2  مهر

. آبياري مزارع بازرويي 2
 حسب زمان آبياري ارائه شده براي مزارع بازروييبسته به زمان برداشت نيشكر و انجام عمليات راتونينگ، آبياري مزارع      

 ميليمتر باشد، 30پلنت مي تواند صورت گيرد. آبياري اول بازرويي بالفاصله پس از برداشت در صورتيكه ميزان بارندگي كمتر از 

                                                 
9- Germination 
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زمان آبياري به  انجام شود. پس از آن با شروع آبياري در اسفندماه همانند برنامه ارائه شده براي مزارع پلنت ادامه خواهد يافت.
 ظرفيت رطوبتي خاك بستگي دارد. بنابراين با توجه به تفاوتهايي كه در بافت خاك اراضي وجود دارد، دور آبياري ونياز گياه 

 نوبت آبياري به دليل تغييراتي است كه مزارع از لحاظ بافت و 3 تا 2مي تواند كمي متغير باشد. با توجه به جدول ارائه شده، 
(موسسه ساير خصوصيات با همديگر دارند. دليل ديگر، فواصل زماني است كه از نوبتهاي قبلي به ماه بعد منتقل مي شود

 ).1388تحقيقات نيشكر، 
 

ج)- مديريت استفاده از آبياري يك در ميان جويچه اي در نيشكر در مواقع نياز 
-CP69 كشت و صنعت اميركبير و روي واريته تجاري ARC1-17 در مزرعه 1381-82در آزمايشي كه در سال زراعي      

 و كشت سال اول (پلنت) انجام شد، جويچه ها بصورت يك در ميان آبياري و توزيع رطوبت در جويچه هاي آبياري 1062
 درصد در جويچه هاي آبياري 47نشده در طي دوره هاي آبياري بررسي شد. نتايج نشان داد كه از مجموع آب ورودي حدود 

 درصد در حجم آب مصرفي صرفه جويي شده است. نتايج 30 درصد در جويچه هاي آبياري شده ذخيره و حداقل 53نشده و 
 اين كشت و صنعت و روي واريته ARC2-14 آزمايش در مزرعه 1382-83اين آزمايش با عث گرديد كه در سال زراعي 

 هكتار با كنترل دقيق انجام شود. در اين 2 در كشت سال اول و در سه تيمار و هر تيمار در سطح CP57-614تجاري 
آزمايش از تيمارهاي آبياري به روش جويچه اي متداول، جويچه اي يك در ميان متغير و جويچه اي يك در ميان ثابت استفاده 

 ، 29640 يب در ميان ثابت به حجم آب مصرفي به ترتكشد. نتايج نشان داد كه در تيمارهاي شاهد، يك در ميان متغير و ي
 و 5/25 يب متر مكعب در هكتار بدست آمد و بطور متوسط در تيمارهاي يك در ميان متغير و ثابت به ترت23368 و 22090

 درصد نسبت به تيمار شاهد، حجم آب مصرفي كاهش يافت. كارآيي مصرف آب در تيمارهاي شاهد، يك در ميان متغير و 2/21
 كيلوگرم شكر بر متر مكعب آب مصرفي بدست آمد و كارآيي مصرف آب در تيمار آبياري يك 62/0 و72/0، 48/0 يبثابت بترت

% نسبت به شاهد افزايش يافته است. در اين آزمايش، ميزان نيشكر 6/22% و 5/33در ميان متغير و ثابت به ترتيب حدود 
 و7/131، 7/119توليدي در تيمارهاي آبياري معمول مزارع (شاهد)، آبياري يك جويچه در ميان متغير و ثابت به ترتيب 

 تن 7/131 تن در هكتار بدست آمد كه بيشترين نيشكر توليدي مربوط به تيمار آبياري يك در ميان متغير بوده و 5/124
 متر مكعب در هكتار آب آبياري مصرفي، محصول توليدي حاصل شد. با توجه به نتايج بدست 22090نيشكر در هكتار به ازاي 

 هكتار آبياري 400 كشت و صنعت اميركبير و در سطح حدود ARC2 در مزارع 1384-85 و 1383-84آمده، در سال زراعي 
 كنترل و كليه فاكتورها 1384-85 در سال زراعي ARC2-7يك جويچه در ميان متغير ادامه پيدا كرد بطوريكه در مزرعه

 متر 20656 و 21280،  29822 يباندازه گيري و حجم كل آب مصرفي در طول دوره رشد نيشكر در تيمارهاي فوق بترت
 6/28 و 7/30 حدود يبمكعب در هكتار بدست آمد كه بطور متوسط در تيمارهاي آبياري يك در ميان متغير و ثابت بترت

درصد نسبت به شاهد، حجم آب مصرفي كاهش يافت. راندمان كاربرد آب در مزرعه در آبياريهاي مختلف در هر سه تيمار 
 درصد)، در تيمار آبياري يك 45 درصد (بطور متوسط 41-50آزمايشي ثابت نبوده، بطوريكه در تيمار آبياري معمول مزارع از 

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

 تن نيشكر در هكتار داراي بيشترين 137يك در ميان متغير نسبت به ساير تيمارها بهتر و تناز نيشكر توليدي در اين تيمار با 
عملكرد است. لذا اين روش از نظر اقتصادي نيز به صرفه مي باشد. كارآيي مصرف آب به ازاء نيشكر و شكر توليدي در هيچكدام 
از تيمارها اختالف معني داري ندارند، بطوريكه بيشترين كارآيي مصرف آب به ازاي شكر توليدي مربوط به تيمار آبياري يك در 

 كيلوگرم شكر بر متر مكعب آب مصرفي مي 41/0 و كمترين كارآيي مصرف آب مربوط به تيمار شاهد با 7/0ميان متغير با 
باشد. بنابراين روش آبياري يك در ميان متغير هم از جنبه راندمان مصرف آب و هم از نظرايجاد زهاب نهايي كمتر، ارجحيت 

 متغيرتا پايان يك درميان- آبياري 1" در چهار تيمار 5 با راتون ARC2-7 در مزرعه 1385-86همچنين در سال زراعي  دارد.
 آبياري- 3 هكتار 5 تير و مرداد آبياري كامل در سطح در ماههايمتغير و يك درميان - آبياري 2 هكتار 5فصل رشد در سطح 

 انجام و " آبياري يك آبياري كامل4 متغير و هر يك درميان- آبياري 4 هكتاري) 5 هكتار(دو تيمار 10معمول مزارع در سطح 
%  كاهش يافته 2/24% و 7/17% ، 9/30 بترتيب 4 و 2، 1 نسبت به تيمارهاي 3نتايج نشان داد كه حجم آب مصرفي در تيمار 
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 و 1) مي باشد. كارآيي مصرف آب به ازاء نيشكر توليدي در تيمارهاي ton/ha 79 داراي بيشترين شكر توليدي(2است و تيمار 
% افزايش نشان مي دهد. چنانكه مالحظه مي شود با كمتر شدن 1/11% و 4/19 بترتيب حدود 4 و 3 نسبت به تيمارهاي 2

ميزان آب مصرفي و كنترل دقيق و اعمال مديريت مناسب، نه تنها محصول توليدي كاهش نيافته بلكه محصول توليدي، 
) نمونه اي از ورود آب از يك شيار آبياري 5راندمان كاربرد و كارآيي مصرف آب افزايش چشمگيري هم پيدا كرده است. تصوير (

شده به شيار آبياري نشده را نشان مي دهند.  
 

 ساله در خصوص استفاده از اين روش آبياري توسط مؤسسه تحقيقات و آموزش توسعه نيشكر و 6در مجموع تحقيقات      
 سال نيز توسط كشت و صنعتهاي مختلف اجرا گرديده است. همچنين طرحهايي در قالب 4صنايع جانبي صورت گرفته و مدت 

سه پايان نامه كارشناسي ارشد در كشت و صنعت هاي اميركبير، ميرزاكوچك خان و دعبل خزاعي با ديد تحقيقاتي و علمي در 
اين زمينه  اجرا شده است. نتايج همه تحقيقات فوق الذكر حاكي از آن است كه در آبياري يك در ميان جويچه اي متغير، با 

كمتر شدن ميزان آب مصرفي و كنترل دقيق تر جريان آب در جويچه و اعمال مديريت مناسب، نه تنها محصول توليدي 
 درصد كاهش مي يابد. همچنين راندمان كاربرد آب و كارايي مصرف آب افزايش و 30افزايش يافته بلكه آب مصرفي نيز حدود 

از همه مهمتر اينكه سطح ايستابي در مزارع با آبياري يك در ميان جويچه اي پايين تر و زه آب نهايي نيز كمتر مي شود. به 
عبارت ديگر تخلخل تهويه اي و فرآيندهاي مرتبط با آن (جذب آب و مواد غذايي ماكرو و ميكرو و تهويه ريشه) بهتر صورت 
مي گيرد. ضمن تأكيد بر نتايج فوق الذكر، بررسيهاي صورت گرفته در گزارش مقايسه اي در كشت و صنعتها نيز نشان مي 

دهند كه حجم آب مصرفي در آبياري يك جويچه در ميان متغير نسبت به آبياري متداول بستگي به مديريت آبياري و زهكشي 
اعمال شده، كاهش مي يابد. اين نوع سيستم آبياري در مديريتهاي مختلف كشت و صنعتها، داراي كارآيي و حجم آب مصرفي 

متفاوتي مي باشند. بنابرين اجراي آبياري جويچه اي يك در ميان متغير، نظارت قوي و مديريت مناسبي نياز داشته و براي 
 اجراي دقيق آن، تمهيدات ذيل بايستي مد نظر قرار گيرند 

. شكل دهي جوي و پشته به منظور هدايت كامل آب در طول جويچه و جلوگيري از ورود آب از طريق بريدگي جويچه ها از 1
يك جويچه به جويچه مجاور كه براي اين كار تنظيم مناسب ادوات عمليات خاك ورزي از تسطيح تا فارو زدن، راتونينگ و 

هيلينگ آپ ضروري است.  
. از لوله هيدروفلوم فاقد سوراخ و نشتي استفاده و كنترل و نظارت دقيق صورت گيرد. 2
 رطوبتي در خاكهاي سنگين تا نيمه سنگين و تمايل به نفوذ جانبي از يك شيار به شيار چه . با توجه به ظرفيت ذخيره و پياز3

مجاور، اين روش آبياري در خاكهاي سنگين تا نيمه سنگين مناسبتر است.  
. در صورت كاربرد روش آبياري يك در ميان متغير در اراضي نيشكر جنوب اهواز، با توجه به وزش بادهاي گرم در تابستان، 4

 اعمال راندهاي بسته تر نسبت به راندهاي آبياري معمول بايستي مورد توجه قرار گيرد.
. آموزشهاي الزم به كارگران و پيمانكارن آبياري داده شود تا ذهنيت و آمادگي الزم را براي انجام اين كار داشته باشند. 5
 مديريت آبياري براي اجراي اين روش آبياري بسيار مهم است. دراين روش آبياري، براي فرصت نفوذ بيشتر آب در جويچه ..6

 ساعت آبياري ادامه داشته 1-2هاي آبياري نشده، پس از رسيدن آب به انتهاي جويچه ها با توجه به بافت خاك بايستي بين 
% محيط جويچه خيس شود. زيرا عمق آب بايستي به اندازه كافي باشد تا نفوذ جانبي به شيار مجاور صورت 80باشد تا حداقل 

 ).1381-86(شيني دشتگل، گيرد
 

 
 

نتيجه گيري و پيشنهادات 
 نتيجه گيري كلي و راهكارهاي پيشنهادي جهت بهبود مشكالت آبياري و زهكشي در كشت و صنعت هاي نيشكري به شرح 

 زير مي باشد : 
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 كاهش حجم آب آبياري در هر . نيشكر انجام شود. آبياري در زمان نياز گياه به آب با توجه به رطوبت خاك و غالف برگ1
 نوبت مي تواند به كاهش سطح آب زيرزميني و در نتيجه كاهش اشباع ريزوسفر گياه انجامد. 

 ها.پشته فرم دهي مناسب . تهيه مناسب زمين بويژه از لحاظ كنترل شيب و 2
 . براي هر دريچه آبياريlit /sec 5/1. تدارك كافي آب براي سطح در حال آبياري به ميزان 3
. در نظر گرفتن ويژگي هاي خاك بويژه بافت و هدايت هيدروليكي خاك براي مديريت آبياري اراضي به تفكيك هر مزرعه 4

(گزارش هاي خاكشناسي و آبياري و زهكشي مهندسين مشاور هر واحد در اين خصوص بايد توسط كليه مديران و كارشناسان 
 آبياري مطالعه شود).

نياز آبي  . از توصيه يك برنامه آبياري براي كليه كشت و صنعت ها  و مزارع مختلف در يك كشت و صنعت بايد پرهيز شود. 5
 برنامه در بايد كليه عوامل اثر گذار بر تخليه رطوبتي خاك در نظر گرفته شده و و به شرايط اختصاصي هر مزرعه بستگي دارد 

 آبياري به آن توجه شود.
 مثل پروفيل پراب، تانسيومتر، بلوك گچي و يا تعيين ميزان رطوبت خاك  آبياري در مزرعه. با ابزارهاي مختلف مديريت آب6

از روش وزني، ميزان رطوبت خاك براي مديريت دقيق استفاده از آب تعيين شود. 
،  تخليه ضعيف رطوبتي دارند و آب زهكش ها به كندي تخليه و يا به كلي تخليه . مزارعي كه به واسطه مشكالت زهكشي7

  نمي شود و رشد ني دچار نقصان مي باشد، در اولويت تعميرات سيستم زهكشي قرار گيرند.
 به صورت يك در ميان و بطور زيگزاگي انجام شده تا تخليه زه آب مزارع با بلوك آبياري، مزارع در يك  آبياريعمليات . 8

 مديريت آبياري بايد به شكل پلكاني براي اراضي كشت و صنعت ها در قطعات مجزا انجام شود.  با اين نوع سهولت انجام گيرد.
روش آبياري، هم امكان آبياري با ميزان بيشتر آب فراهم مي گردد و هم زه آب مزارع در فواصل زماني منظم تري از مزرعه 

 خارج مي شود.
 هيدروفلوم و اتصاالت لوله ها به همديگر صورت گرفته تا حداقل نشتي ايجاد و آبياري از بر روي دريچه هاي. كنترل الزم 9

 انتها به سمت ابتدا انجام شود.
. تخصيص بودجه كافي براي تأمين مواد و اقالم آبياري بويژه دريچه هاي آبياري و لوله هاي از جنس مرغوب. زيرا استفاده از 10

مواد با كيفيت مناسب سبب كاهش نشتي و بهبود مصرف بيش از نياز آب مي شود. 
. بايد كليه پيمانكاران آبياري را موظف نمود تا در هر مزرعه در حال آبياري يك نفر بطور مداوم حضور داشته باشد تا هر 11

گونه ايراد احتمالي در جريان آبياري را رفع و يا گزارش نمايد. 
. آب بايد به صورت جيره بندي شده از طريق ايستگاه پمپاژ در اختيار آبيارها قرار گيرد و برنامه مدوني براي طول اين دوره 12

  نيز از طريق كارشناس مربوطه در اختيار آنها قرار داده شده و نظارت كافي صورت گيرد.
 . نظارت بيشتر كارشناسي و سطوح پائينتر بر حسن اجراي برنامه پيشنهادي آبياري در اراضي.13
. با ايجاد فرهنگ مناسب براي استفاده مناسب از شبكه و سهيم كردن پرسنل آبياري در ميزان نيشكر توليدي و يا حتي 14

ايجاد رقابت در توليد، انگيزه كافي براي دقت در كنترل آبياري صورت پذيرد.  
. براي دستيابي به نتايج بهتر در توليد نيشكر پيشنهاد مي شود كه عالوه بر كنترل لترالها و گرفتگيهاي ناشي از وجود ريشه 15

و يا رسوبات زمان نصب و كارگذاري، كلكتورها و ايرادات ناشي از رسوب خاك، آشغالهاي مربوط به گونيهاي كود، ظروف سم و 
يا موادي از اين قبيل نيز بررسي و رفع گردند. 

. بين ظرفيت ورودي آب به درون حوضچه ايستگاه پمپاژ زهكشي و ظرفيت پمپهاي زهكش تناسبي برقرار باشد. يعني بايد 16
 ليتر اختالف كم يا زياد اين تعادل برقرار باشد تا از قطع مكرر پمپها ناشي از عدم ورود حجم 10حداكثر با تغييراتي در حدود 

آب مناسب در درون ايستگاه پمپاژ جلوگيري شود و يا از تجمع بيش از حد آب درون ايستگاه و در نتيجه كلكتورها و مزارع 
جلوگيري شود. 

. جلوگيري از توسعه كشت اكاليپتوس و درختان با ريشه عميق در طول خط آبياري و تعويض و استفاده از لترال هاي 17
مشبك در محل اكاليپتوس هاي موجود. 
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. جلوگيري از هر گونه آبياري در طي ماههاي آذر تا اوايل اسفند در كليه كشت و صنعت ها كه در طي اين مدت مي توان 18 
 زه آبهاي تجمع يافته مزارع را تخليه نمود.
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