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  :مقدمه -١

 ٢/٤ كيلومترمربع و برخورداري از منابع وسيع آب و خاك و دارابودن ٦٤٧٤٦استان خوزستان با مساحتي بالغ بر 

زهره و چندين رودخانه  و )مارون(جراحي رودخانه بزرگ كارون، كرخه، دز، ٥ار اراضي و جريان تميليون هك

كل منابع آب سطحي كشور  % ٣٣ يعني حدودميليارد متر مكعب در سال  ٣٣كوچك، داراي حجم جريان بيش از 

هاي  جمله پتانسيل انحرافي نيز از مورد انواع سدهاي مخزني، تنظيمي و ٢١وجود . )١٣٩١همكاران، آينه و(باشدمي

صنايع  نيز ذخاير زيرزميني و نيز برخورداري از منابع و به داليل فوق و. رودتوليد كشاورزي اين استان به شمار مي

 به همين نسبت نيز از عوارض و هاي كشاورزي و صنعتي كشور محسوب شده و اين منطقه يكي از قطبمختلف، 

منابع آب وخاك قابل مالحظه، وجود  داشتنرغم به . پيامدهاي ناشي از وجود چنين واحدهايي تأثيرپذير است

ها،  آهك در خاكعوامل مختلف از جمله وضعيت اقليمي بخصوص درجه حرارت، سطح آب زيرزميني، مقدار 

امر ... و  آالينده متعدد منابع كشاورزي، ، فوالد،بع آب وخاك، وجود صنايع عظيم نفتشوري برخي منا كيفيت و

 حساسيت وشكنندگي روبرو  درصورت عدم اتخاذ تمهيدات الزم با پايدار كشاورزي را برداري سالم وبهره و توليد

درصد توليد نفت  ٨٣، )واحد١١(واحدهاي صنعتي پتروشيميدرصد  ٥٠وجود  .)١٣٨٩فضل،موسوي(نموده است

درصد صنايع سنگين كشور شامل كارخانجات مختلف توليد  ٣٠درصد گاز طبيعي، بيش از  ٩٠كشور، توليد بيش از 

پااليشگاههاي مختلف  هاي عظيم حرارتي و ساير صنايع سنگين و همچنين فعاليت نيروگاه سازي وفوالد، لوله نورد و

گاز، فعاليت كارخانجات عظيم توليدشكر از نيشكر و ساير فعاليتهاي مختلف صنعتي در كنار وجود حدود نفت و

سموم انواع و كودهاي شيميايي مصرف مقادير زيادي  اراضي زير كشت محصوالت مختلف و هكتار١٠٠٠٠٠/١

در امر توليد مدبرانه  ومديريت قوي علمي و فني اعمال  كش گياهي شرايطي را ايجاد نموده كه نيازمندآفت

  .  )١٣٩١نام،بي(باشدغذاي سالم ميتوليد  محصوالت كشاورزي و
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نيز تأثير متقابل  با توجه به تأثير اين عوامل بر منابع آب وخاك، به عنوان دو منبع اساسي در چرخه توليد كشاوزي و

 بشري وافزايش كيفيت خاك به عنوان بسترتداوم حيات  لزوم حفظ و اين منابع بر روند توليد محصوالت سالم و

ها از اين منابع و توليد برداريوجود نظارت علمي بر نحوه بهره ،چرخه غذايي وگردش مالي واقتصادي بهره برداران

 اصالح و زيادهاي مورد نياز، بخصوص با انجام هزينهاين نظارت ومديريت علمي . باشدضروري مي كشاورزي كامالً

  . يابدهكتاري، اهميتي مضاعف مي ٥٥٠٠٠٠بهسازي اراضي در طرح عظيم 

  

  وضعيت منابع خاك استان  -١-١

. باشدميليون هكتار به صورت كوه و تپه مي ٥/٢ميليون هكتار وسعت اراضي خوزستان، نزديك به  ٥/٦از مجموع 

اي، هور و اي، اراضي پست و سيلگير، واريزهاي، رودخانهمشتمل بر دشتهاي دامنه باقيماندهميليون هكتار  ٤ حدود

هاي شني و ساير اراضي كم بازده را كسر هاي طبيعي، تپههورها، درياچه چنانچه از اين مقدار. اراضي مانداب است

ماند كه شامل اراضي مناسب براي كشاورزي و اراضي داراي ميليون هكتار اراضي باقي مي ٨/٢نمائيم حدود 

هكتار از  ٨٠٤٦٤٠ دهد كهنشان مينتايج حاصل از مطالعات خاكشناسي . باشندقليائيت ميمحدوديت شوري و 

ميليون هكتار بصورت  ٨/١اراضي در حال حاضر بدون محدوديت و يا داراي محدوديت كم تا متوسط و حدود 

در  ١٣٣٢از سال ع آن شرو بر اساس مطالعات خاكشناسي و طبقه بندي اراضي كه .باشنداراضي باير و بال استفاده مي

  :گيرنده است اراضي استان در شش كالس به شرح زير قرار ميبوداستان خوزستان 

اراضي بدون محدوديت از لحاظ خصوصيات خاك براي زراعت آبي تحت شرايط فعلي : قابل كشت  -Iكالس 

  .دهددرصد كل اراضي را تشكيل مي ١٥/٣هكتار كه  ٦٩٧٨٧مساحت آن . باشندمي
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اراضي با محدوديت جزئي از لحاظ خصوصيات خاك براي زراعت آبي تحت شرايط فعلي : قابل كشت - IIكالس 

  .دهددرصد كل اراضي را تشكيل مي ٧/١٤هكتار كه  ٣٢٥٥٤٨مساحت آن . باشندمي

اراضي با محدوديت متوسط از لحاظ خصوصيات خاك براي زراعت آبي تحت شرايط : قابل كشت - IIIكالس  

  .دهددرصد كل اراضي را تشكيل مي ٤٨/١٨هكتار كه  ٤٠٩٣٠٥مساحت آن . شندبافعلي مي

اين اراضي بعلت اشكاالت و محدوديتهاي زياد تنها جهت كشت نباتات زراعي : با قابليت كشت محدود -IVكالس 

ل درصد ك ٣٨/٨هكتار كه  ١٨٥٦٢٨مساحت آن . باشندخاص و يا تحت شرايط مديريت ويژه اي قابل آبياري مي

  .دهداراضي را تشكيل مي

قابليت آبياري اين اراضي نا مشخص بوده و داراي محدوديتهاي زيادي براي : با قابليت كشت نامشخص -Vكالس 

باشند و به مطالعات بيشتر از نظر اقتصادي، اصالح اراضي و زهكشي هر نوع زراعت آبي تحت شرايط فعلي مي

  .دهددرصد كل اراضي را تشكيل مي ١٦/٢٣هكتار كه  ٥١٢٩٩٦مساحت آن . احتياج دارد

ها و اشكاالت خيلي زيادي است كه اصالح آنها از نظر  اين اراضي داراي محدوديت: غير قابل كشت -VIكالس 

  .دهددرصد كل اراضي را تشكيل مي ٦٣/٢٩هكتار كه  ٦٥٦٥٥١مساحت آن . باشداقتصادي مقرون به صرفه نمي

ه صورت مخلوط و متفرقه درصد ب ٥/٢هكتار معادل  ٥٥٣٦٥ضي فوق الذكر شايان ذكر است كه از مجموع ارا

   ).١٣٩١آينه و همكاران،، لطفعلي ١و شكل ١جدول(اندگزارش شده
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 كالسهاي طبقه بندي اراضي استان خوزستان  - ١جدول

  درصد  )هكتار(مساحت   كالس اراضي

  ١٥/٣  ٦٩٧٨٧  بدون محدوديت - Iكالس 

  ٧/١٤  ٣٢٥٥٤٨  جزئي با محدوديت - IIكالس 

  ٤٨/١٨  ٤٠٩٣٠٥  با محدوديت نسبتا زياد - IIIكالس 

  ٣٨/٨  ١٨٥٦٢٨  هاي نسبتا زياد جهت موارد خاص با محدوديت - IVكالس 

  ١٦/٢٣  ٥١٢٩٩٦  هاي زياد با محدوديت -Vكالس 

  ٦٣/٢٩  ٦٥٦٥٥١  هاي خيلي زياد با محدوديت - VIكالس 

  ٥/٢  ٥٥٣٦٥  اراضي مخلوط

  ١٠٠  ٢٢١٥١٨٠  جمع

 

    

  

  استان اراضي بندي طبقه هاي كالس فراواني توزيع -١نمودار
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هاي تجهيز اراضي و برداران در پروژهنياز  بهره نرم افزاري مورد ضرورت انجام تغييرات سخت افزاري و -١ -٢

  هاي آموزشي و ترويجياهميت برنامه

هاي اراضي داراي محدوديت شامل محدوديتهاي هاي اراضي در كالسترين محدوديتبا توجه به اينكه عمده

 مورد نياز جهت اصالح و اقداماتترين ها از ضروريرفع اين محدوديت باشد، طبيعتاًماندابي مي شوري وقليائيت و

هاي ايجاد شبكه در قالب زهكشي اراضي وبهسازي اراضي كه  تجهيز و و عمليات احيا. اين اراضي است ياحيا

وجود . باشدهاي توسعه كشاورزي ميترين عمليات وبرنامهترين وپرهزينهيرد، در زمره زيربناييگآبياري صورت مي

ها از يك مطلوب اجراي اين پروژه ، ضرورت اهتمام بيشتر در نحوه صحيح وزيادهاي انجام هزينه اين شرايط و

و كارآمد از اين اراضي را برداري صحيح اعمال مديريت علمي در بهره از طرف ديگر بذل دقت كافي و طرف و

 تغيير در روش رسيدن به اين اهداف، خود نيازمند ايجاد تغييرات وسيع بخصوص دستيابي و. سازدناپذير مياجتناب

- مياراضي اين برداري از در چرخه گسترده بهره )سخت افزاري(تغيير در نوع ابزار و امكاناتنيز وها  مديريت ها و

مورد استفاده  فنون ها وآالت، روشها، ماشيننهادهميزان كاربرد  توان تأمين و روش وجمله اين تغييرات مياز . باشد

 صنايع مربوطه و مسائل تجارت و هاي پس از برداشت وها، فعاليت، آموزشهاي مختلف برنامه توليددر قسمت

اي  از مجموعه وسيع وگسترده شامل هاي گفته شدهفعاليت. نام بردمل را ابازرگاني محصوالت كشاورزي و ساير عو

هاي اجراي آن در كه يكي از مؤثرترين روش ،باشديم ترويجي وآموزشي هايكاربستها وامكانات، مديريت

هاي برنامه به طور كلي اهميت و نقش. بخش كشاورزي استفاده از روش مشاركتي و در قالب مزارع الگويي است

- هاي كشاورزان با تغييرات سختها، دانش وروشهمسو نمودن توانائي درخصوص هماهنگ وآموزشي و ترويجي 

به طور كلي عبور از وضعيت موجود و رسيدن به . اساسي است افزاري صورت گرفته در اين پروژه، بسيار برجسته و

-ند آموزش دسترجه اول نيازمدحالت مطلوب با در نظر گرفتن تغييرات صورت گرفته در وضعيت اراضي، در 
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و متناسب  به طور كلي بنابراين. اندركاران بخش كشاورزي و درك شرايط جديد و اقدام بر اساس اين شرايط است

برداري از اين اراضي هاي بهرهتكنيك ها وبا تغييرات زيربنايي صورت گرفته در اراضي، تغيير در روشهمگام 

هاي ترين راه رسيدن به اين هدف، آموزشاصلي بوده واجتناب ناپذير  و هاي كاربردي ضروريبراساس پژوهش

 هاي فني موردتكنيك ها وترويج يافته و)  بهره برداران مروجين، كارشناسان، مديران،(هدفمند در سطوح مختلف

  .باشدمي از جمله مزارع الگويي هاي مؤثرنياز، در قالب

  

  :الگويي هاهداف اجراي طرح مزرع -١-٣
. تر نيز  بوده استاجراي اين مزرعه الگويي داراي اهداف  اساسي و كلي بوده  كه در متن خود داراي اهداف جزئي

از اهداف  ،آموزش نحوه انجام آزمون خاك وكاربرد بهينه كودهاي شيمياييمانند  به عبارت ديگر برخي اهداف

هاي الزم براي دستيابي آموزش ،در اين مزرعه الگويي .باشدتر ميزمينه دستيابي به اهداف كلي ،بوده كه خود جزئي

برخي از اهداف . هاي مشاركتي مورد توجه وكاربرد قرار گرفته است به مجموعه اين اهداف با استفاده از رهيافت

  : ند ازبود كلي اجراي اين مزرعه الگويي عبارت

 .افزايش كارآيي مصرف آب در مقايسه با شاهد -١

  .و توليدافزايش عملكرد  -٢

    .نهاده هاي كشاورزي مصرف سازي كاربرد وبهينه  ميزان يارتقا افزايش و -٣

از  استفاده و گسترش هاي تحقيقاتي مرحله به مرحله به كشاورزان منطقه به منظور توسعهتوصيهها و يافتهترويج  -٤

 .حميديهدر اراضي طرح تجهيز و نوسازي شده حوزه شهرستان   آن
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رسيدن به اهداف فوق، نيازمند عمليات واقداماتي است كه هم زمينه دسترسي به اين اهداف را فراهم بديهي است 

در زمرة  اي است كه هاي مزرعهانجام عملي برخي مديريت ها وهم خود نيازمند اجراي برخي آموزش سازد ومي

 : توان به موارد زير اشاره نموداز آن جمله مياهداف فرعي بوده و 

  .در صورت لزوم انجام آزمون خاك و تجزيه تحليل نمونه ها و تعيين نياز آبشوئي و نمونه گيري خاك و آب -الف

   .بهينه قطعات آبياريتعيين ابعاد و  وضعيت تسطيح مزرعهو كنترل بررسي  -ب

  .تعيين نياز كود هاي شيميايي پايه با توجه به آزمون خاك –پ 

و نظارت   و تهيه زمين و انتخاب و انجام عمليات مناسب خاك ورزي )ماخار(ورزيخاك آبياري قبل از شخم و -ت

 .هاي آبياريبر مرزبندي و احداث كانال

  .و نظارت بر آبياري مزرعه گيري مقدار آب مصرفياندازه و تعيين ميزان و دور آبياري -ث

بذر و روش كاشت توصيه  مطلوب تراكم و تاريخ كاشت توصيه شده  رعايت و كشت مناسبتعيين نوع  رقم  -ج

 .شده

  .تعيين روش كنترل آنها ارائه وها و آفات و بيماري ،هاي هرزپايش عوامل زيان آور علف -چ

  .و وضعيت مزرعه كود سرك با توجه به نمونه گيري خاك و آببه آبياري و نياز  تعيين زمان -ح

  .تعيين زمان برداشتنظارت بر برداشت و  -خ

   .هاي آموزشي براي كشاورزان منطقه در مراحل مختلف كاشت و داشت و برداشتاجراي كالس -د
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  :هاروشمواد و -٢

منابع طبيعي خوزستان در خصوص  كشاورزي و آموزش و مركز تحقيقاتشده توسط بينياهداف پيشدر راستاي 

در منطقه حميديه در اراضي  اين مزرعه الگويي كه فهرست مشروح آن در بخش قبل آورده شد، مزارع الگويي،

هاي توصيه هاي مديريتي واي از روشدر اين مزرعه مجموعه. اجرا گرديدتجهيزشده شامل انجام تسطيح وزهكشي، 

بسته فني استفاده شده  عوامل اين مجموعه  و هريك از اجزاء و. فني با مشاركت كامل كشاورز به كار گرفته شد

ها تعريف براساس اهداف تعيين شده قبلي، اين فعاليت و بوده از اراضي برداريبهرهاي نقش مؤثري در امر توليد ودار

تحليل  براي موفقيت و محقق شدن اهداف مزرعه الگويي، جوانب مختلف آن بايد مورد تجزيه و. و مشخص شدند

رايج مديريتي مورد مقايسه مزرعه الگويي با مزرعه شاهد كه مديريت آن توسط كشاورز و روشهاي  .الزم قرار گيرد

ها و دانش موجود ها، روشبه عبارت ديگر در مزرعه شاهد، كشاورز از مهارت .استفاده در منطقه بوده، انجام شد

اهم  . به كار برد هاي فني بخش تحقيقاتي راتوصيه خود در اداره مزرعه استفاده نموده و در مزرعه الگويي منحصراً

  :باشدبه شرح زير ميدر اين رابطه  هاي انجام شده  فعاليت

  :بررسي داده هاي هواشناسي در حوزه عمل مزرعه آزمايشي -٢-١

نشان مي دهد كه از لحاظ روند درجه حرارت و  ١٣٩٣-٩٤بررسي وضعيت درجه حرارت و بارندگي  سال زراعي  

موثر واقع گرديده است و درجه  تقريباًدر مجموع سه بارندگي . هايي داردبارندگي با سال هاي معمول تفاوت ميزان

و  معمولباال بوده است و در بهمن و اوايل اسفند  حرارت حداقل در دوماه اول فصل رشد گندم آذر و دي نسبتاً

ماليم بوده  در اسفند ماه افزايش در جه حرارت داشته و از اواخر اسفند تا اواسط فروردين درجه حرارت نسبتاً مجدداً

حدود  ١٣٩٣-٩٤درجه حرارت سبب گرديد كه طول دوره رشد گندم در سال زراعي  ايش و كاهشافزاين . است

  ).٣و٢نمودارهاي(تر گرددروز كاهش يافته و زودرس ٧-١٠
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  برداشت تا كاشت روزانه نيانگيم و حداكثر و حداقل حرارت درجه -  ٢نمودار

  

  
  برداشت تا كاشت از متريليم برحسب موثر ريغ و موثر يبارندگ زانيم و تعداد -٣ نمودار
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١٣٩٣-٩٤تعداد  و ميزان بارندگي در سال زراعي   
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  ي واجراييتحقيقاتهاي  بخشجلسات هماهنگي  -٢-٢

مشخص گرديد و بر  و كشاورز ترويج  هاي پژوهشي با هماهنگي بخش جراي توصيهنحوه ا ،بعد از جلسات متعدد

 در اين برنامه زمانبندي كليه اقدامات اجرايي و .الگويي تنظيم گرديد هرعبرنامه زمانبندي اجرايي مز س آناسا

  .به صورت تقويم زماني تنظيم شد بيني شده براي اجراي مزرعه الگويي،پيش ترويجي آموزشي و

  

 جلسات تحقيقات، ترويج و زارعين پيشرو -٢-٣

پژوهشي در مزارع الگويي هاي  پس از جلسات متعدد تحقيقات با مديريت هماهنگي ترويج استان، نحوه انتقال يافته

و  با تشكيل دو كارگاه آموزشي متشكل از محققين معين، مروجين و زارعين منتخب در محل مركز تحقيقات

هاي پژوهشي اوليه براساس نتايج  و يافته مورد بررسي قرار گرفت خوزستان كشاورزي و منابع طبيعيآموزش 

 و ١هاي شكل(تهيه و تدوين گرديد شاورز پيشرو منتخبو ك آزمايشات  خاك و آب با حضور محقق معين، مروج

  .)ارگاهيجلسات ك ٢
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  ١/٧/٩٣منتخب كشاورزان و نيمروج ن،يمحقق يكارگاه جلسات - ١شكل

  

  ٢٩/٧/٩٣ منتخب كشاورزان و نيمروج ن،يمحقق يكارگاه جلسات - ٢شكل

  انتخاب مزرعه وكشاورز -٢ -٤

 جهاد كشاورزي شهرستان حميديه و پس از بازديد از اراضي پيشنهادي ومديريت  با هماهنگي با  ٩٣در شهريورماه 

سيد سعدون با توجه به  روستايهكتاري  از مزرعه آقاي سيد كريم هاشمي واقع در  ١٠انجام بررسيهاي الزم، قطعه 

  :نكات زير انتخاب گرديد

هاي كنندهجمعوجود  ه وبنايي بهسازي شامل تسطيح كه توسط كشاورز انجام شدانجام كارهاي زير -الف

هاي تسطيح توسط كشاورز به نحو مناسبي انجام گرديده و لوله. اراضي ايجادشده بود كه در )كلكتورها(زهكشي

  .دشنصب  در مزرعهقبل از زمان مناسب كشت، ، )هالترال(زهكش زيرزميني

  . آمادگي و عالقمندي كشاورز وتمايل به همكاري جهت اجراي پايلوت درحد مناسبي وجود داشت  -ب

  . برداري اوليه خاك انجام شدبا بررسي ونمونه كه از جمله شوري تشخيص مناسب بودن خصوصيات  خاك -ج



١٢ 

 

  .وجود داشت ادوات مورد نياز به نحو مطلوب توسط كشاورز امكان تهيه تجهيزات و -د

هاي ترويجي وآموزشي  به نحو مطلوب اجراي برنامه تجربيات بين كشاورزان و تبادل اطالعات و امكان انتقال و -ه

  .  در مزرعه، با توجه به اهداف اجراي پايلوت فراهم بود

 
  يانتخاب نيزم محدوده -٣ شكل

  

  

    يانتخاب نيزم تيوضع -٤ شكل
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  نتايج و ارائه توصيه هاي كودي يلنمونه برداري از خاك و تجزيه و تحل -٢-٥

در چند  برداري از خاكرعايت نكات فني الزم در تهيه نمونه اقدام به نمونه با توجه به وضعيت ظاهري مزرعه و

با توجه به تفاوت . ارسال به آزمايشگاه گرديد به صورت مركب و قسمتهر از  ،سانتيمتري ٠-٣٠درعمق قسمت

 .زمين به قطعات مختلف تقسيم و در هر مورد اقدام به تهيه نمونه مركب شدزمين و نيز وضعيت كشت سال قبل، 

هاي شيميايي توصيه هاي فيزيكي وبر مبناي نتايج حاصله از تجزيه .هاي الزم انجام شدگيري بعد از آبشويينمونه

  نوع  الزم در باره ميزان ودرجلسه كلي با كشاورزان و كارشناسان ترويج هماهنگيهاي . نياز نيز ارائه شد كودي مورد

  . )٣جدول(كودهاي مورد نياز و ساير نكات فني در خصوص كشت بعمل آمد

 

  ييالگو مزرعهتجزيه خاك محل  –٣جدول

  

  

 

  نمونه

هدايت 

 الكتريكي

دسي (

زيمنس 

  ) برمتر

واكنش 

  خاك

  

كربن 

  آلي

(%) 

فسفر قابل 

استفاده 

ميلي گرم (

بركيلوگرم

( 

پتاسيم قابل 

 استفاده

 ميلي گرم(

مبركيلوگر

( 

آهن قابل 

  استفاده

ميلي گرم (

بركيلوگرم

( 

روي قابل 

  استفاده

ميلي گرم (

بركيلوگرم

( 

مس قابل  

ميلي ( استفاده

گرم 

 )بركيلوگرم

منگنز قابل 

  استفاده

ميلي گرم (

  )بركيلوگرم

نسبت 

جذب 

 سديم 

  آهك

(%) 

بافت 

  خاك

  لوم  ٥/٤١  ١١  ٣/٩  ٠٨/٢  ٨/١  ٢/٢١  ١٨٩  ٢/٥  ٦١/٠  ٥/٧ ٧٦/١٠  ١

  لوم  ٥/٤٠  ٦/٧  ٦/١  ٧٤/١  ٤٨/٠  ٩/١٤  ١٣٧  ٨/١  ٦٣/٠  ٧/٧ ٥٧/٧  ٢

٥/٤  ٨٠/٠  ٨/٧ ٥٥/٥  ٣   كلي لوم  ٥/٣٤  ٢/٥  ١/١٠  ٤٨/٢  ٩/٠  ٦/٢٨  ١٨٣ 

  لوم  ٥/٤٢  ٦/٥  ٥/٨  ٨٢/١  ٦/١  ٦/٢٣  ١٨٩  ٥/١٤  ٩٠/٠  ٨/٧ ٢٢/٧  ٤
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  بر اساس آزمون خاك يكود هياز خاك مزرعه جهت انجام توص ينمونه بردار -   ٥ريتصو

  

  تهيه زمين وعمليات خاك ورزي -٢-٦

اي زمين اقدام به دو بار ديسك نامناسب بودن وضعيت كلوخه، با توجه به )لترالها( زهكشهاي زيرزميني بعد از نصب

  . جهت آماده سازي زمين گرديد

  

  كاشت بذر وكاربرد كودهاي پايه -٢-٧

با  و بر اساس آزمون خاك در هرقطعه هاي انجام شدهكاشت بذر و كاربرد كودهاي شيميايي مورد نياز طبق توصيه

مقدار بذر به كاربرده . صورت گرفت دهم آبان ماهپانزدر تاريخ  گيري وتنظيمات الزم بر روي دستگاه كارندهاندازه

كيلو گرم در  ١٨٠ تهيه زمين مانند وضعيت تسطيح و مزرعه با توجه به خصوصيات مختلفاز رقم گندم چمران  شده 



١٥ 

 

هاي كودي در روش آزمون خاك،كودهاي شيميايي مورد نياز در مرحله بر اساس توصيه .هكتار در نظر گرفته شد

  .اسيم به خاك داده شدپايه به صورت جايگذاري از منابع اوره، سوپرفسفات تريپل وسولفات پت

  

  مقدار مناسب بذر در هكتار نييبذركار وتع ميآموزش تنظ اتيعمل -  ٦ريتصو

  

  هيپا يكودها اختالط و يساز آماده - ٧ريتصو
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  هيپا يكشت بذر و كاربرد كودها -  ٨ريتصو

  قطعه بندي مزرعه -٢-٨

آبياري، مزرعه به صورت نوارهايي به شرايط تسطيح و مثل بافت و  خصوصيات فيزيكي خاكبرخي با توجه به 

وجه به موقعيت و شكل زمين،  متر با ت ٢٠٠تا  ١٥٠و طول حدود) عرض كار كمباين برابر معادل دو(متر ٨عرض حدود 

از كرتها يا نوارهاي با طول  كشاورزان منطقه براساس شرايط قبلي، عموماًاين نكته قابل توجه است كه . بندي شدقطعه

  .شودكنند كه موجب اتالف زمين و ساير منابع و كاهش كارآيي و عملكرد اقتصادي مياستفاده مي كم

  هاي آبگيريروش آبياري واندازه -٢-٩

يا نوار گيري ابعاد كرت هاي مربوطه واندازهبا استفاده از نصب پارشال فلوم و قرائت مورد نياز مقدار آب آبياري  

كه  گيري رطوبت خاكتعيين زمان آبياري با استفاده از اندازه. آبياري به روش نواري صورت گرفت .محاسبه گرديد

و نيز توجه  درصد تخليه رطوبتي از حد ظرفيت مزرعه بوده ٥٥تا  ٤٥هاي تحقيقاتي منطقه معادل حدود بر اساس يافته

نكات توصيه شده در . آبان ماه صورت گرفت ١٨و ١٧آبياري اول مزرعه در تاريخ هاي  .به شرايط مزرعه انجام شد
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 آبياري دوم نيز در تاريخ. ب اضافي مورد توجه قرار گرفتآاستفاده از مقدار مناسب آب و جلوگيري از توليد زه

هاي صورت گرفته نيز در تعيين زمان آبياري بعدي موثر  در اين فاصله بارندگي. ديماه صورت گرفت ٨و  ٧هاي 

منبع تأمين آب .انجام گرفت ١٥/١٢/٩٣وآبياري چهارم در تاريخ   ٩/١١/٩٣رحله سوم در تاريخ  آبياري م. اندبوده

  .آبياري رودخانه كرخه بود

  

  يمزرعه الگوي مصرفي آبويژگي هاي شيميايي –٤جدول

EC 
(dS/m)  pH  

HCO3
¯ 

)me/lit(  

Cl¯ 

)me/lit(  

Ca2+ 

)me/lit(  

Mg2+ 

)me/lit( 

Na+ 

)me/lit( 

٥/٥  ٣  ٧/٥  ٧  ٤/١  ٨/٧  ٥٦/١  

  

  

  ياريآب آب مقدار يريگنصب فلوم جهت اندازه - ٩شكل
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  ياريآب آب مقدار يريگاندازه - ١٠شكل

  

  هاي هرز مبارزه با علف - ٢-١٠

آذرماه اقدام به سمپاشي مزرعه  ٢٣هاي هرز مزرعه در تاريخ  نوع علف برآورد مقدار و با انجام بازديدهاي الزم و

هاي قبل از  در اين مزرعه از علفكش .ميلي ليتر در هكتار گرديد ٢٠٠تا  ١٥٠لونترول به ميزانبا استفاده از علفكش 

همچنين با توجه به شرايط آب وهوايي مساعد براي شيوع زنگ زرد در اسفندماه با  .كاشت استفاده نشده بود

در دوره آموزشي برگزار شده همزمان  مشاهده ميزان آلودگي اقدام به سمپاشي در برخي از قسمتهاي مزرعه شده و

    .آموزشهاي الزم به كشاورزان منطقه داده شد

  كود سرك-٢ -١١

هاي انجام ، طبق توصيهدهيدر مرحله اواخر پنجه اقدام به كاربرد كودهاي سرك مرحله اول آذرماه ٢٥در تاريخ 

رحله دوم كود دهي سرك م.است الزم به توضيح است كه كاربرد كود قبل از  بارندگي در منطقه بوده. شده گرديد

  .قبل از آبياري صورت گرفت و دهيدر مرحله اواخر ساقه ٩/١١/٩٣ نيز در تاريخ
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  يساقه ده يكاربرد كود سرك در مرحله انتها -  ١١شكل

  

  كيل گيري وبرداشت- ٢-٢١

 و مزرعه صورت گرفت )نقطه١٤(گيري از مزرعه به روش كادراندازي در نقاط مختلفكيل ٢٣/١/٩٤در تاريخ 

  . سپس اقدام به برداشت كلي مزرعه گرديد

  

  عملكرد زانيم يريگاستفاده از كادر جهت اندازه -  ١٢شكل
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  :بحث  و نتايج -٣

 اجتماعي و هاي مختلف پژوهشي، آموزشي، ترويجي،نكات زيادي از جنبه در اجراي اين مزرعه الگويي، موارد و

در اين قسمت به صورت عمده به نكات فني مربوط به كشت و برخي مسائل . بررسي است اقتصادي قابل بحث و

 :مورد بررسي قرارگرفته استجانبي 

  

  و حفظ حاصلخيزي خاك كاربرد كودها -٣-١

توليد  توجه به پايداري حاصلخيزي خاك با توجه به اهميت آن نقش اساسي در بهبود عملكرد و كاربرد كودها و

مطالعات انجام شده طي سه دهه گذشته توسط سازمان .دارد) ازنظر خصوصيات تغذيه اي(متعادل محصول سالم و

درصد  ٥٥هزار آزمايش بيانگر آن است كه در حدود  ٤٠بندي بر روي جمع )FAO(خواروبار كشاورزي ملل متحد 

يكي از مواردي . )١٣٨٣وهمكاران،ملكوتي (افزايش توليدات كشاورزي مرهون مصرف كودهاي شيميايي بوده است

ناظر به  كه ترويج دارد، كاربرد متعادل كودهاي شيميايي است كه در اين منطقه هم نياز به توجه وبرنامه ريزي و

با توجه به نياز كشور به توليدات كشاورزي  .متعادل كودهاي شيميايي بر اساس آزمون خاك است مصرف بهينه و

...) آب، اراضي،(نهاده هاي مختلف مطلوب از منابع و طرف ديگر استفاده مناسب و از مغذي ازيك طرف و سالم و

در اين مزرعه نيز تا  توليد،كاربرد متعادل كودهاي شيميايي ضروري بوده و نيز حفاظت از سالمت محيط زيست و و

البته به دليل كمبود برخي منابع كودي در مقطع زماني مورد نظر، تأمين  .ار زيادي مورد توجه قرار گرفتحد بسي

كاربرد متعادل كود همچنين از طريق   .پذير نبودبه ميزان الزم امكانريزمغذي برخي از انواع كود مانند كودهاي 

رابطه توجه به تنوع دراين . تأثير آن بر رشد گياه را تعديل نمود شرايط نامساعد خاك و توان برخي خصوصيات ومي

  . هاي مناسب كاربرد كود مورد توجه بوده است روش مقادير مناسب  و، كاربرد كودهاي مورد نياز، زمانهاي مناسب
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  خاك ورزي وتهيه زمين -٣-٢

هاي ديگر ورزي بر هزينه توليد، خصوصيات فيزيكي خاك، مصرف بذر، مواد آلي خاك وجنبهانتخاب نوع خاك 

ضروري جلوگيري هاي غيرورزي مطلوب، مي توان از انجام برخي هزينهبا انتخاب روش خاك. كشت مؤثر است

هاي  به عالوه از روش. ضرورت انجام برخي عمليات خاك ورزي به صورت رايج، دچار ترديد جدي است. نمود

الگويي با توجه به  در اين مزرعه. آميزي در استان استفاده شده استتا كنون به صورت موفقيت ورزي نيز،خاككم

از ساير ادوات شخم مثل  انجام عمليات تسطيح صورت گرفته، با انجام دو بار ديسك اقدام به تهيه بستر كاشت شد و

 به طور كلي يكي ازمحورهايي كه براي اصالح وبهبود فرآيند توليد و. گرديد نظردار صرفهاي برگردانگاوآهن

- اين امر بخصوص با توجه به تأثير خاك. ورزي استقرار گيرد، مسأله خاك تواند مد نظربرداري از خاك ميبهره

ورزي بر خصوصيات مختلف شيميايي، فيزيكي وبيولوژيكي خاك به عنوان بستر اصلي توليد حائز اهميت زيادي 

  .از استمورد ني ، در سطوح كارشناسان و كشاورزانرسد آموزشهاي زيادي در اين مورد در منطقهبوده و به نظر مي

  

  قدار مناسب كاربرد بذر در هكتار م -٣-٣

 هاي كاهش عملكرد در سطح مزارع منطقه كاربرد مقدار نامناسب بذر بوده كه طبيعتاًبه نظر مي رسد يكي از علت    

باعث تواند به عالوه مقدار نامناسب بذر با ايجاد تراكم نامناسب مي. شودهاي توليد را نيز باعث ميافزايش هزينه

به طور معمول كشاورزان منطقه بر حسب . كاهش شديد عملكرد، تخليه رطوبت خاك و كاهش كيفيت دانه شود

اين امر با توجه به تغيير شرايط . كنندكيلوگرم بذر در هكتار استفاده مي ٣٠٠تا  ٢٥٠شرايط مزرعه خود از مقادير 

-با استفاده از دستگاه كودكار مزرعهدر اين .  ساسي داردنوسازي، نياز به بازنگري ا اراضي بعد از عمليات تجهيز و

استفاده از اين مقدار بذر به دليل عدم اطمينان از . كيلوگرم بذر در هكتار استفاده گرديد ١٨٠بذركار از مقدار 
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 با توجه به نتايج به دست آمده و ،اما. وضعيت خاك بعد از عمليات تسطيح از نظر يكنواختي وكيفيت صورت گرفت

هاي مشابه اين مزرعه از مقادير كمتر بذر گردد در شرايط خاكشرايط تثبيت شده خصوصيات خاك، پيشنهاد مي

مطلوب بوته در مترمربع و وزن هزاردانه وشرايط  زيرا با توجه به تعداد. كيلوگرم در هكتار استفاده گردد ١٦٠يعني 

   .حاصل خواهد شد)كيلوگرم در هكتار ١٦٠(در هكتارمزرعه، تعداد مطلوب بوته در مترمربع با اين مقدار بذر 

ريال در نظر گرفته شود، تأثير مقدار بذر به كار برده شده در اين مزرعه  ١٥٠٠٠اگر هزينه هر كيلوگرم بذر مصرفي 

زير قابل مالحظه  )٥(بر هركيلوگرم محصول توليد شده با توجه به عملكردهاي مزارع شاهد والگويي در جدول

  :است

  

  محصول شده تمام متيق در استفاده مورد بذر مقدار ريتأث -٥لجدو

 نوع عمليات
هزينه 

 هركيلوگرم بذر

مقدارمصرف شده بذردر 

كيلوگرم (مزرعه شاهد 

 )درهكتار

مقدارمصرف شده بذردرمزرعه 

 )كيلوگرم درهكتار(الگويي

تفاوت هزينه انجام 

  شده در

هركيلوگرم محصول 

 توليدي

 تومان    -١٧٢/ ١ كيلوگرم١٨٠ كيلوگرم٢٥٠ تومان١٥٠٠ مقدار بذر

  

هاي مورد استفاده در پايلوت موجب شود روشهمانگونه كه از مقادير واعداد موجوددر جدول نيز مشخص مي

  :كيلوگرم در هكتار شده است ٧٠كاهش مقدار بذر مصرفي به ميزان حداقل 

  تفاوت مقدار بذر مصرفي=مقداربذردرمزرعه شاهد - مقداربذردرمزرعه الگويي= ٢٥٠ -١٨٠= ٧٠كيلوگرم

  :ازي مصرف بذر در هر هكتاربرابراست باسينهارزش اقتصادي ناشي از به

  ٧٠×١٥٠٠٠= ١٠٥٠٠٠٠ريال در هر هكتار     
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تأثير  مقدار كاهش بذر مصرفي بر هر كيلوگرم محصول توليدي، با توجه به عملكرد حاصله از پايلوت درهر هكتار 

  ريال١٠٥٠٠٠٠/ كيلوگرم٦١٠٠= ١/١٧٢                                             :                                            نيز برابر است با

يعني بهينه سازي مصرف بذر با توجه به هزينه آن ونيز تغيير شرايط كلي توليد باعث شده كه هر كيلوگرم دانه گندم  

هاي اين روش محاسبه در مورد ساير عوامل ونهاده. گرددريال ارزانتر از مزرعه شاهد توليد  ١/١٧٢توليدي به ميزان 

  . توليد نيز مورد استفاده قرار گرفته است

  هاي مختلف كشت بذر صحيح از دستگاهاستفاده  -٣-٤

به . نمايدوات نامناسب مانند سانتريفيوژ ميكمبود ادوات مناسب كشت بذر، كشاورزان را ناگزير به استفاده از اد

استفاده صحيح از دستگاه هاي كارنده موجود نيز يكي ديگر از عوامل مصرف مقدار  عدم توانايي در تنظيم و ،عالوه

شت بذر در يك ارتباط  آموزشي نزديك با كشاورز  به ادر اين پايلوت دستگاه ك. نامناسب بذر در واحد سطح است

 تراكم مناسب و با توجه به نقش ادوات كاشت در مقدار مصرف بذر و. اجرايي تنظيم گرديد_صورت علمي

سعه استفاده از اين ادوات و ارائه يكنواختي مزرعه و همچنين تأثير آن بر ساير عوامل مثل روش پخش كود، تو

  . هاي مرتبط با آن در منطقه ضروري است آموزش

  قطعه بندي مزرعه -٣-٥

كنند كه موجب اتالف زمين و ها يا نوارهاي با طول كم استفاده مي از كرت كشاورزان با توجه به شرايط قبلي نوعاً 

توجه به اهميت آب ولزوم حفاظت كمي وكيفي از آن، با . شودساير منابع و كاهش كارآيي و عملكرد اقتصادي مي

- كاهش توليد زه در نتيجه كاهش نفوذ عمقي و انتخاب طول مناسب نوارهاي آبياري به منظور افزايش راندمان آب و

  .هاي اساسي در اين راستا بايد ارائه شود بنابراين آموزش. تواند تا حد زيادي مؤثر واقع شودآب مي
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  از رقم مناسباستفاده  -٣-٦

مزارع الگويي استفاده از ارقام مناسب با توجه به تاريخ كاشت و منطقه كشت نيز از نكاتي است كه بخصوص در 

به طور كلي برنامه ريزي الزم براي توليد وعرضه كافي وبه موقع بذور ارقام . هاي فني بيشتري دارداحتياج به توصيه

  .موفقيت توليد بسيار با اهميت استمناسب هر منطقه براي توسعه كشاورزي و 

  تاريخ مناسب كاشت -٣-٧

براي دستيابي به حداكثر كارآيي . از عوامل بسيار تأثيرگذار بر عملكرد نهايي رعايت تاريخ مناسب كاشت است

از مشكالت عدم رعايت تاريخ مناسب . مصرف آب  وساير منابع استفاده از تاريخ مناسب كاشت ضروري است

همچنين توصيه  .ريزي براي حل آن الزم استها وادوات را نام برد كه برنامهتوان تأمين به موقع نهادهكاشت، مي

تاريخ مناسب كشت با توجه به شرايط اقليمي و جلوگيري از تداخل مراحل حساس مثل گلدهي با شرايط نامناسب 

 .باشدمهم دستيابي به عملكرد مطلوب  ميمحيطي مانند سرما صورت گرفته كه رعايت آن در منطقه از عوامل بسيار 

  ارزيابي نتايج آب مصرفي براساس توصيه هاي فني -٣-٨

 :هاي مختلف شايان توجه ودقت استآب به عنوان مهمترين و تعيين كننده ترين نهاده مصرفي از جنبه

  .مصرفي در هرهكتار براساس آب بهاءكاهش هزينه آب  -الف

و مقدار مصرف آب  در هرمترمكعب ريال ٣٠٠ريال يا ١٥٠٠٠٠٠هزينه تأمين آب در هرهكتار معادل  با توجه به

مترمكعب  ٤٠٠٠با توجه به مقدار مصرف آب يعني  حدود  و مترمكعب، ٥٥٠٠يعنيجهت هر هكتار درمزرعه شاهد 

 ٤٥٠٠٠٠ار مناسب آب معادل عملكردهاي مزارع، درهر هكتار در اثراستفاده از مقد در هكتار در مزرعه الگويي و

 تأثير اين مقدار دركاهش هزينه توليد هر كيلوگرم دانه توليدي معادل. ها اتفاق خواهد افتادريال كاهش در هزينه

  . )٦جدول (ريال خواهد بود  ٧/٧٣
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  يديدانه تول لوگرميهر ك ديتول نهيدركاهش هز آب مصرف مقدارمناسب ريتأث -٦جدول

نوع 

 عمليات

واحد هزينه در 

 )هكتار(سطح 

مقدارمصرف شده 

 در مزرعه شاهد

مقدارمصرف شده در 

 مزرعه الگويي

هاي كاهش در هزينه

  توليد هر هكتار

تفاوت هزينه انجام شده 

در هركيلوگرم محصول 

 توليدي

 آب

 ريال ١٥٠٠٠٠٠

 ٣٠٠(درهكتار

در  ريال

 )هرمترمكعب

 ريال -٧/٧٣  ريال٤٥٠٠٠٠ ريال ١٢٠٠٠٠٠ ريال ١٦٥٠٠٠٠

   

  .هش حجم زه آب توليدي در واحد سطحكا -ب

، از مسائل بسيار مهمي است كه در صورت ها در طبيعتبآزه در نظر گرفتن عوارض ايجاد شده براي دفع مناسب

محيطي ونيز خسارات وسيع به منابع آب وخاك تواند باعث بروز مشكالت بسيار بزرگ زيستعدم توجه به آن مي

  .گردد

از كاربرد آب  حاصلهمحاسبه امكان توسعه كشت در سطوح بيشتر با استفاده از مابه التفاوت آب مصرف نشده   -ج

  .بر اساس توصيه فني

هاي مصرف بهينه آب كه در مزارع الگويي نيز مورد استفاده قرار گرفت، با ذخيره آب ناشي  گيري از روشبا بهره

  . شت اراضي جديد نمودتوان اقدام به كاز روش مصرف بهينه مي

  ٥٥٠٠-٤٠٠٠=١٥٠٠   مترمكعب                                آب مصرف نشده نسبت به روش شاهد                  

     ٤٠٠٠:١٥٠٠=٣٧٥/٠    هكتار           اراضي قابل توسعه كشت جديد ناشي از كاربرد روش توصيه شده
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يعني با مازاد آب . توان اقدام به كشت اراضي جديد نمودبا صرفه جويي ناشي از مصرف بهينه آب مي بنابراين

همچنين اين كميت  .هكتار از  اراضي جديد نمود٣٧/٠توان اقدام به كشتاز مصرف بهينه در هر هكتار مي حاصل

رت ديگر با احتساب ميزان اراضي مورد نياز به عبا. داراي امكان تبديل به ميزان اشتغال قابل ايجاد در بخش مي باشد

هاي مناسب توان محاسبه نمود با كاربرد روشبراي ايجاد يك واحد اشتغال در بخش كشاورزي در اين منطقه، مي

اين امر با در نظر . آبياري وصرفه جويي درمصرف آب، با آب مازاد حاصله به چه ميزان اشتغال قابل ايجاد  است

مسئله گرفتن اين مسئله است كه در منطقه، عامل محدودكننده وتعيين كننده توسعه اراضي كشاورزي در درجه اول 

  .باشدآب مي

 .كارآيي مصرف آب-د

كيلوگرم بر متر مكعب مي  ٨٥/٠يي مصرف آب در محصوالت زراعي كشور حدود به طور كلي كارآ

 كه خشكي ماده مقدار به .كيلوگرم بر متر مكعب است ٥/١واين رقم در بسياري از كشورها بيش از  )رفرنس؟(باشد

 براي . گويندمي آب مصرف كارآيي،گردد مي حاصل شده تعرق و تبخير آب مترمكعب هر ازاي به گياه توسط

 افزايش براي .شودمي استفاده تعرق و تبخير ميزان به توليدي خشك ماده نسبت از آب مصرف كارآيي محاسبه

 ديگر در تجربيات ولي گرددمي توصيه فشار تحت آبياري هاي روش از استفاده بيشتر گرچها آب مصرف كارآيي

 ٥/١حداقل  آب مترمكعب هر بازاء توانمي نيز نشتي آبياري هاي روش از گيريبهره با كه است داده نشان كشورها

 رعايت با زراعي كارآمد سيستم يك، وجودمنظور بدين كه)رفرنس؟ (آورد بدست خشك ماده كيلوگرم

 آبياري مديريت از كه صورتي در سيستمي چنين در . باشدميضروري  نژاديبه و بهزراعي مناسب هايدستورالعمل

 بدون ،گيرد قرار گياه اختيار در واقعي نياز و فنولوژيكي مراحل براساس موقعهب و كافي آب و شده استفاده مطلوب

هاي مختلفي براي  روش. باشدنمي انتظار از دور آب مترمكعب دريك خشك ماده كيلوگرم ٥/١ به دستيابي شك
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استفاده از طول مناسب  توان به روشاز جمله مي. گيردبهبود كارآيي وارتقاء عملكرد در آبياري مورد توجه قرار مي

اين فرآيند كه با هدف به حداقل رساندن نفوذ عمقي آب ناشي از طول زياد فاروها از . فاروهاي آبياري اشاره نمود

يك سو واز سوي ديگر كاهش تلفات سطح اراضي ناشي از كاهش طول فاروها، طراحي مي شود در مزرعه الگويي 

در ) تبخير وتعرق و زه آب(با در نظر گرفتن مقدار عملكرد وآب مصرفي . حميديه مورد استفاده قرار گرفته است

  :) ٤نمودار(مزارع شاهد والگويي كارآيي هريك از مزارع به شرح زير محاسبه شده است

  ٨٣٦/٠ = كارآيي شاهدتجهيزشده

  ٥٢٥/١= الگويي كارآيي مزرعه 

  ٠/ ٥٤٥ = كارآيي شاهدتجهيزنشده

  

                                        

  

  

  

  

  مقايسه كارآيي مصرف آب در مزارع شاهد والگويي –  ٤نمودار

  عملكرد دانه -٣-٩

 ٦١٠٠(تفاوت عملكرد مزرعه الگويي. رديدگيري انجام شده در مزارع الگويي و شاهد عملكرد دانه  تعيين گبا كيل

ريال در هكتار درآمد اقتصادي ١٦٥٠٠٠٠٠حدود ) كيلوگرم درهكتار ٤٦٠٠(شاهد تجهيزشده و) كيلوگرم در هكتار

  . )٥نمودار(كشاورز را افزايش داده است
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  عملكرد دانه در مزارع شاهد والگويي –  ٥نمودار

  

  

  مقايسه هزينه توليد گندم در مزرعه الگويي وشاهد -٣- ٠١ 

  :) ٧جدول(هاي توليد محصول گندم در جدول زير آورده شده استهزينه
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  گندم محصول ديتول يهانهيهز -٧جدول

  

  

. شدهاي توليد در نظر گرفته لت كلي براي هزينهاتر دو حبه منظور برآورد دقيق هاي توليد وبا توجه به جدول هزينه

برخي  حذفدر  حالت دوم با در نظر گرفتن بخشي از ارقام جدول و حالت اول بر اساس كليه ارقام جدول فوق و
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 نيروي مانند زمين،(باشدشود و يا به صورت ذاتي در اختيار كشاورز ميم كه توسط كشاورز انجام ميالقا

   . اند، تعيين گرديده...)كارگري

  وشاهد ييمزرعه الگو ستميهر واحد محصول در دوس ديتول نهيهز سهيمقا – ٨جدول

  

  هزينه توليد هر واحد محصول درهاي كشت، مشخص است در هردو حالت برآورد هزينه ٨ همانگونه كه از جدول

يا به عبارت ديگر هر كيلوگرم محصول  كمتر است و به علت كاربرد مديريت مناسبتر، مزرعه الگويي نسبت به شاهد

از مزرعه شاهد يا ارزانتر ) حالت دوم(ريال١١٣٠ و) حالت اول(ريال١٦١١گندم توليد شده در مزرعه الگويي به اندازه 

  .توليد شده استروش رايج كشاورزان 

  

  

 نوع عمليات
هزينه در 

 )هكتار(واحدسطح

  مقدارهزينه شده در

 مزرعه شاهد

  مقدارمصرف شده در

 مزرعه الگويي

تفاوت هزينه انجام شده 

در هركيلوگرم محصول 

 توليدي

هزينه كلي طبق جداول 

 )١حالت(مرجع موجود 

  ريال  ٢٤٠٠٠٠٠٠

 درهكتار

  ريال  ٢٤٠٠٠٠٠٠

در   ريال  ٥٢١٧,٠(

 )هركيلوگرم

  ريال   ٢٢٠٠٠٠٠٠

در   ريال  ٣٦٠,٠(

 )هركيلوگرم

 ريال  -١٦١١

هزينه كلي طبق جداول 

 )٢حالت(مرجع موجود 

در    ريال  ١٥٠٠٠٠٠٠

 هكتار

در    ريال  ١٥٠٠٠٠٠٠

  هكتار

در   ريال  ٣٢٦١,٠(

 )هركيلوگرم

در   ريال  ١٣٠٠٠٠٠٠

  هكتار

در   ريال  ٢١٣١,٠(

 )هركيلوگرم

 ريال -١١٣٠
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 وشاهد ييالگو مزرعه در گندم محصول لوگرميك كي ديتول نهيهز سهيمقا - ٦ نمودار

  

  بازديدهاي ترويجي كشاورزان   - ٣-١١

. هاي تحقيقاتي بوده استهاي مؤثر و كارآمد در انتقال دانش ويافته يكي از اهداف مزرعه الگويي، استفاده از روش

ها و  با فرهنگ هاي مورد استفاده و مقبول در بسياري از نقاط دنيا وها به عنوان روشاين روشتأثير وكارآمدي 

هاي مشاركتي در ايجاد ارتباط  در اين مزرعه با استفاده از روش. خصوصيات اجتماعي متفاوت به اثبات رسيده است

الگويي مورد بحث به تباط هم در مزرعه اين ار. جاد شدبا كشاورز اصلي وساير كشاورزان منطقه، ارتباط مؤثري اي

هم با توجه به ايجاد اطمينان در ارتباط و  و هعنوان سرمايه اصلي جهت محقق شدن اهداف پايلوت ايفاي نقش نمود

آموزشي و يادگيري در  هاي فعاليت يارتقا درك مؤثر و مفيد بودن اين ارتباط به عنوان بستر مناسبي جهت ادامه و

هاي سنگين انجام شده در برنامه تجهيز اراضي و انتظارات زيادي با توجه به هزينه اصوالً. خواهد بودهاي آتي برنامه

الگوهاي كارآمد آموزشي و ترويجي مورد  ها وها وجود دارد، ايجاب مي نمايد كه روشكه از نتيجه اين برنامه

  .هاي مشاركتي هستندها از جمله روشوشاستفاده قرار گيرد و مزارع الگويي بستر مناسبي براي كاربرد اين ر
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  اهيگ رشد مختلف مراحل در يجيوترو يآموزش يكالسها يبرگزار -  ١٣شكل

  

هاي موردنياز  بهره برداران افزاري بهسازي اراضي و آموزشبررسي تأثير اجراي هماهنگ تغييرات سخت - ٣-١٢

  هاي تجهيز اراضيدر برنامه

هاي توليد محصول ودر نتيجه كاهش محصول نسبت به مزرعه شاهد وكاهش هزينهافزايش عملكرد قابل توجه  

هاي هزينه توليد وافزايش قابل توجه درآمد اقتصادي كشاورز مبين كارآيي ومؤثر بودن  فرآيند آموزش كاربرد يافته

- زمين و خاكها بخصوص در زمينه تهيه اين آموزش. فني در موفقيت در رسيدن به اهداف مزرعه الگويي است

ها و روش آبياري در جهت افزايش كارآيي مصرف آب، كاربرد مقدار مناسب بذر، ورزي، انتخاب ابعاد كرت

هاي كارنده، روش كوددهي در مراحل پايه وسرك با تأكيد بر روش تغذيه متعادل، آموزش ونحوه تنطيم دستگاه

ها در نرسيدن  نقش عدم انجام اين آموزش.  ستسمپاش وبرداشت و نحوه مديريت مزرعه در مراحل مختلف بوده ا

بديهي است محاسبه . ها در مزارع اطراف واضح استبه عملكرد مطلوب در اراضي تسطيح شده بدون كاربرد يافته

پذير هاي ترويجي و آموزشي بر اساس نتايج به دست آمده امكانبيني و اجراي برنامهخسارت ناشي از عدم پيش
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افزاري ارتقاء آموزش هاي نرمهاي تسطيح وبهسازي وبرنامهافزاري برنامهفاصله بين اجراي سختخواهد بود و هرچه 

  .برداران بيشتر باشد خسارت وارده بيشتر خواهد بودومهارت بهره

  توليد واقتصاد كشاورز واشتغال تجهيز اراضي بر وضعيت هايتأثير سرمايه گذاري و تأخيردر اجراي پروژه - ٣-١٣

كيلوگرم در هكتار در مزرعه  ٤٥٠٠كيلوگرم در هكتار در مزرعه الگويي و ٦١٠٠با توجه به اختالف عملكرد دانه  

ميليون ريال  ١٨در حدود  شاهد و ارزش اقتصادي اختالف عملكرد كه بر اساس قيمت هر كيلوگرم گندم، مجموعاً

ت، وهاي اين پايلجمله اين محاسبات براساس يافتهاز . شود، محاسبات زيادي قابل انجام استدر هكتار برآورد مي

گذاري انجام شده جهت اجراي امور زيربنايي و بهسازي اراضي، اشاره نمود كه در صورت توان به نقش سرمايهمي

برداران خواهد مديريت صحيح باعث ارزش افزوده بسيار زيادي در بخش كشاورزي وبخصوص توانمندسازي بهره

- هاي اجتماعي ناشي از اين افزايش را با سرمايهساير جنبه ان ارزش اقتصادي به دست آمده وتوهمچنين مي. شد

به . ها، تصميمات مديريتي الزم را اخذ نمود با درنظر گرفتن اولويت هاي ديگر مقايسه نمود و گذاري در بخش

از طرف ديگر . محاسبه خواهد بودگذاري در اين بخش  قابل عالوه به طريق مشابهي خسارتهاي ناشي از عدم سرمايه

اشتغال در بخش  طول مدت و يا تأخير در اجراي پروژه نيز بر درآمداقتصادي نهايي كشاورز و اثر سرعت و

  .اين بررسي، نيز قابل محاسبه خواهدبود )بندج( ٣-٨ كشاورزي بر اساس محاسبات انجام شده در بخش

  

 :هامشكالت و چالش -٥

 برداري بوده وبهره بسته فني استفاده شده، داراي نقش مؤثري در امر توليد و ووعوامل اين مجموعه   هريك از اجزا

هاي ترويجي  روش ها وبراي موفقيت و محقق شدن اهداف مزرعه الگويي، جوانب مختلف آن از جمله آموزش

. ه دقت مورد توجه قرار گيردگسترش روش مطلوب مديريت مزرعه در توليد گندم، بايد ب مورد نياز در اشاعه و



٣٤ 

 

ها و ها در موفقيت نهايي پروژهمحور هريك از اجزاء اين پروژهبراساس نتايج حاصله، تأثير اجراي هماهنگ و برنامه

. حتمي است گذاريهاي انجام شده قطعي وسرمايه كارآيي يبخصوص بازده اقتصادي ودرآمدي كشاورزان و ارتقا

  :هاي زير ضروري خواهد بود لشدر اين رابطه توجه به حل چا

  :عدم هماهنگي تغييرات درمديريت مزرعه با شرايط وضعيت جديد در اراضي - ٥ -١

اين . برداري ومديريت مزرعه با روند انجام امور زيربنايي هماهنگي نداردروند و آهنگ تغييرات در نحوه بهره

- هاي زهكشي يك اقدام زيربنايي محسوب ميشبكهبه عنوان مثال نصب . ناهماهنگي هم محتوايي و هم كمي است

  . برداران وكشاورزان توانايي استفاده از اين شبكه از جنبه كاربرد ونگهداري ايجاد نشده استشود ولي در بهره

     :ها به صورت سازمان يافته و مؤثردانش و تكنيك يلزوم تغيير روشها وارتقا - ٥ -٢

هاي  ها، ارائه آموزشهاي توليد كشاورزي در اين پروژه تغييرات اساسي در زير ساخترسد با توجه به به نظر مي

برداران اين مسئله بخصوص در بهره. وتاه مدت بسيار ضروري استالزم متناسب با اين تغييرات در يك بازه زماني ك

اولويت . تري استوقوي ترريزي منسجمبخش كشاورزي كه از سطح سواد كمتري برخوردار هستند نيازمند برنامه

ونيز مسائل ) آبشويي،موادآلي، خصوصيات فيزيكي خاك وحاصلخيزي(ها، مسائل خاكموضوعي اين آموزش

هاي كاربردي شود دورهپيشنهاد ميهمچنين  .تواند باشدهاي مختلف ميمربوط به كاربرد بهينه آب در مزرعه از جنبه

هاي مختلف ذينفع در نظر گرفته براي دست اندركاران وگروه مديريت آب وخاك در سطوح كارداني وكارشناسي

  .شود

هاي پروژه هاي ايجاد شدهبرداري از زيرساختروشهاي بهره يتژي مشخص جهت ارتقالزوم وجود استرا - ٥ -٣

  آنهابا توجه به اهداف  تجهيز اراضي
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بخصوص از نظر تسطيح و كيفيت خاك از نظر  مناطقاراضي بهسازي شده دربرخي  نامناسب بودن وضعيت - ٥ -٤ 

  وسديميشوري 

  

  :پيشنهادها -٦

ها مورد تأكيد قرار گرفت، با  در قسمت چالش ويژهب به نظر مي رسد عالوه بر مسائلي كه در بخشهاي قبل، -٦-١

برخي از . ي كشاورزان در مزرعه حائز اهميت استتوجه به اهداف مزارع الگويي انجام برنامه هاي آموزشي برا

  : موارد زير باشد تواند شاملت آموزشي با اهميت براي منطقه ميموضوعا

   .اهميت كاربرد مقدار مناسب بذر در عملكرد و بازده اقتصادي -الف

   .با توجه به مراحل مهم رشد گياه بر اساس آزمون خاك و نيز  ضرورت كاربرد كودهاي شيميايي -ب

  ....)ورزي،كارنده ها، سمپاشها وخاك(وتنظيمات ادوات مختلفآشنايي با كاربرد صحيح  -ج

  ....)نواربندي، مقدار و زمان مناسب، اصول اندازه گيري و (اصول كاربرد صحيح آب در مزرعه -د

  .هاي شورآشنايي با مسائل و مديريت اراضي در خاك -ه

  .اليت به صورت تفصيليهكتاري و  ٥٠٠٠٠٠انجام مطالعات پايش كيفيت اراضي كشاورزي طرح -٦-٢

آبياري با كاهش دبي در مزارع الگويي به منظور  هاي مؤثر آبياري مانند آبياري موجي وبررسي كاربرد روش -٦-٣

  .كاهش آب ورودي به مزرعه وكاهش توليد زه آب
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