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  چکیده
نیشکر یکی از مهم ترین گیاهان استان خوزستان است که نیاز آبی بسیار باالیی دارد و این گیاه سهم بسزایی در 

در این تحقیق به منظور استفاده بهینه از آب، مدیریت . مصرف آب کشاورزي بخصوص در فصول گرم در منطقه دارد
پنج تیمار و سه تکرار در  با  طرح آزمایشی در قالب بلوك هاي کامل تصادفیCP69-1062 قمرآبیاري گیاه نیشکر 

و چهار تیمار دیگر آبیاري جویچه ) تیمار شاهد(تیمار اول شامل آبیاري معمول منطقه . کشت و صنعت کارون انجام شد
دوره اي از رشد گیاه آبیاري جویچه اي تیمارهاي سوم تا پنجم در  . اي یک در میان متغیر در طول دوره رشد می باشد

این تیمارها به ترتیب شامل آبیاري جویچه اي  . تمام جویچه ها آبیاري شدندیه دوره رشد بقیک در میان متغیر و در 
عملکرد محصول  نتایج  .یک در میان متغیر در شروع دوره رشد، دردوره میانی رشد و در دوره نهایی رشد می باشند

  افزایش تیمار سوم دارايولی، ان داد که بین تیمارهاي مختلف اختالف معنی داري وجود نداردبدست آمده نش
 از نظر درصد شکر  . بیشتر از تیمار شاهد می باشد شکر تن08/2و تن نیشکر در هکتار 02/8 معادل يعملکرد

نتایج کارایی . رتري دارند نسبت به تیمار شاهد ب%5 در سطح استحصالی به ترتیب تیمارهاي چهارم، پنجم و سوم
 بنابراین  . کیلوگرم به ازاء یک متر مکعب می باشند38/0 و 51/0مصرف آب نشان داد، تیمار دوم و تیمار اول به ترتیب 

نتیجه گیري می شود آبیاري جویچه اي یک در میان متغیر می تواند در مجموع باعث افزایش عملکرد محصول و ارتقاء 
  .کارایی مصرف آب شود

  
  . نیشکر، کم آبیاري، آبیاري جویچه اي یک در میان، کارآیی مصرف آب:واژه هاکلید 

  
  مقدمه

 غـذایی در کـشور افـزایش    منیـت  راههـاي ا  از یکی
کارآیی مصرف آب است بـا توجـه بـه ایـن کـه بخـش                
کشاورزي قسمت عمده منابع آب کشور را مـصرف مـی           

ار قابل  به مقد  ، میتواند بافزایش کارآیی مصرف آ   . نماید  
.   مصرف آب منابع کشور را باال ببـرد        کاراییمالحظه اي   

با توجه به محدودیت منابع آب در مناطق خشک و نیمـه   
خشک کشور بهتر است در مـصرف آب آبیـاري تـا حـد              
امکان صرفه جویی گردد تا بتوان بـا مـصرف آب کمتـر            

از جملـه  . عملکرد اقتصادي از کاشـت گیـاه بدسـت آورد    
اال بردن راندمان تولیـد در واحـد سـطح        عوامل مهم در ب   

علم مهندسی آبیاري نیز    . استفاده صحیح از آب می باشد     
دهـه هـاي اخیـر از     در جهت پاسخگوئی به این نیـاز در       
  .)4(بوده است پیشرفت قابل مالحظه اي برخوردار

نیشکر در خوزستان در سطح وسیع کشت شده و      
 از سیفون یا  با استفادهاي چهآبیاري آن به روش جوی

این گیاه در طول .  صورت می گیردلوله هاي دریچه دار
دوره رشد به آب فراوان احتیاج دارد و نسبت به کم آبی 
حساس می باشد و در عین حال به غرقاب شدن دراز 

 در شرایطی که سفره آب . مدت ریشه سازگاري ندارد
تحت االرضی باال بیاید و منطقه توسعه ریشه را در بر 

رد، بعلت خفگی تدریجی ریشه، شاخ و برگ گیاه زرد بگی
کاهش  که منجر بهگشته و رشد ساقه کاهش یافته 
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با  یاريبنابراین مدیریت آب. )14(محصول خواهد شد
صرفه جویی در مصرف آب براي افزایش سطح هدف 

روش مناسب ترین زیر کشت این گیاه همراه با معرفی 
ر در واحد سطح از آبیاري به منظور افزایش تولید نیشک

. مصرف آب از ضروریات استکارایی طریق افزایش 
بافت خاك کارون نیشکر صنعت و کشت دراراضی 

با توجه به اینکه خاکهاي .  می باشدرسی سیلتی "عمدتا
سنگین مدت زیادتري آب را در خود نگه می دارند و 
عالوه بر نفوذ عمودي بیشتر تمایل به نفوذ جانبی در 

 می شود لذا به منظور جلوگیري از ماندابی آنها مشاهده
طوالنی مدت آب در سطح خاك، آبیاري یک در میان 

  .ها بهتر بنظر می رسد جویچه ها در این نوع خاك
منظور دستیابی به کارآیی مصرف بهینه آب  به

 تحتآبیاري از روش کم آبیاري جهت تولید محصوالت 
از کم هدف اصلی . شرایط کمبود آب استفاده می شود

 کاربرد آب چه از طریق کاهش بازدهفزایش  آبیاري ا
ی میزان آب آبیاري در هر نوبت و یا حذف آبیاري های

مقدار نیاز خالص . است که کمترین بازدهی را دارند
 در منطقه کشت وصنعت کارون براي  نیشکرآبیاري

 مترمکعب در 21280در مرحله کشت جدید نیشکر 
 متر 3010از این مقدار هکتار تعیین شده است، که 

با توجه به . )1(گردد مکعب توسط بارندگی تا مین  می
، مصرف بهینه آب مصرف باالي آب در مزارع نیشکر

 یکی از روش هاي بهینه سازي  .ضروري می باشد
مصرف آب، کم آبیاري به روش جویچه اي یک در 

   .میان می باشد
ن ، آبیـاري یـک در میـا     )8(1پارمشواراپاهانسیجی و   

باعـث افـزایش    جویچه ها   نسبت به آبیاري تمام     جویچه  
 کاراناتاکـا  تن نیـشکر در منطقـۀ     4/14عملکردي معادل   
نـشان دادنـد    ) 10(2 و همکـاران   پراسد. هندوستان گردید 

 باعـث افـزایش کـارایی    جویچه که آبیاري یک در میان  
  ســانتیمتر- تــن در هکتــار 53/1مـصرف آب در حــدود  

                                         
1- Hunsigi-parmeshwarappa 
2- Prased et al 

و سـینگ     .هـا گردیـد   جویچـه   نسبت به آبیـاري تمـام       
جویچـه   آبیاري یک در میان      نشان دادند ) 12( 3همکاران

 تـن در    7/2ها موجب کـاهش در عملکـردي در حـدود           
 درصـد آب  8/8هکتار گردید، ولی موجب صـرفه جـویی     

  .ها شدجویچه نسبت به آبیاري تمام 
لوم سـیلتی   در خاکی با بافت )7(4فیش باچ و مولینر   

 متـر آبیـاري یـک    76/0به فواصل هایی جویچه و رسی  
 29بـا کـاهش   در میان انجام دادند و بـه طـور متوسـط            

هـاي  جویچـه   مقایسه با   در    مصرفی درصد از میزان آب   
 محصول بدست    کاهش عملکرد   درصد 7/4متداول فقط   

   .آمد
با مطالعه بر روي گیـاه       ، )11(5همکاران شازونگ و 

یـاري  ذرت در یک منطقۀ خشک، نشان دادند کـه، در آب          
، نـسبت بـه آبیـاري بـه         جویچه اي یک در میان متغیـر      

روش  یک در میان ثابت و آبیاري معمول منطقه تأثیري          
  ولـی  در عملکرد دانـه و وزن ریـشه هـا ایجـاد نگردیـد             
   .کارآیی مصرف آب به طور معنی داري افزیش یافت

، بـا روش آبیـاري   )2( و سپاسـخواه    خواجه عبدالهی 
ره هاي مختلف آبیـاري ، ذرت   یک جویچه در میان با دو     

 در منطقۀ باجگاه و کوشـکک فـارس را مـورد            704رقم  
و 7، 4 در این تحقیق، سه دور آبیـاري         .بررسی قرار دادند  

 روزه و سه روش آبیاري شامل، جویچه اي معمـولی،           10
جویچه اي یـک در میـان و جویچـه اي یـک در میـان                

ه تیمـار    نتایج نشان داد، کـ     .متغیر با همدیگر مقایسه شد    
ــا دورة آبیــاري    روزه، 4یــک جویچــه در میــان متغیــر ب

صرف آب و عملکرد دانـه  اقتصادي ترین تیمار از لحاظ م     
  .می باشد

، نـشان داد در شـرایط آب زیرزمینـی     )5(سپاسخواه 
باال، روش آبیاري جویچه اي یک در میان براي گیـاهی           

قند، در شرایط آب زیرزمینی باال، منجـر بـه          نظیر چغندر   
اندمان مصرف آب باالتري شده، به طـوري کـه مقـدار          ر

                                         
3- Singh et al 
4- Fish bach -Mulliner 
5- Shuozhong et al 
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محصول ریشه چغندر قند با دور آبیاري جویچه اي یـک           
ــا دور،   ــان ب ــاري    6در می ــه از آبی ــه ک ــا آن چ    روزه ب

 روزه به دست آمده برابري      10جویچه اي معمولی با دور      
ضمن این که مقدار آب آبیاري به طـور میـانگین ،            . دارد
  . است درصد کاهش یافته23

 در کـشت و صـنعت     ،)6(شینی دشتگل و همکـاران    
امیر کبیر، که از آبیاري یـک جویچـه در میـان متغیـر و               
یک جویچه در میان ثابـت و آبیـاري بـه روش مرسـوم              
استفاده شد، نشان دادند که تیمار آبیاري یک جویچـه در     
میان متغیر کمترین حجم آب مـصرفی را نیـاز داشـته و             

کیلوگرم شکر در متر     (72/0آب  بیشترین کارائی مصرف    
و بیشترین عملکرد نیشکر وشـکر تولیـدي از آن          ) مکعب

   .حاصل شده است
، در تحقیقـاتی کـه در مرکـز تحقیقـات           )3(خرمیان

کشاورزي صفی آباد دزفول و بر روي گیاه ذرت در خاك       
با بافت سیلتی کلی لـوم وبـه روش آبیـاري جویچـه اي           

ري نمـود کـه میـزان       یک در میان انجام داد، نتیجه گیـ       
عملکرد درروش جویچه اي یک در میان متغیر تا شـروع       

ضـمن ایـن    . گلدهی نسبت به تمام تیمارها بیشتر گردید      
که میزان آب صرفه جویی شده در این روش نـسبت بـه      

  . درصد بود8/49روش مرسوم آبیاري تمام جویچه ها 

به منظور بررسی و تاثیر آبیاري جویچه اي یـک در          
رف ــعملکرد نیشکر و دستیابی به کـارایی مـص        میان بر   

 در قالـب بلوکهـاي کامـل        ،بهینه آب طرحـی آزمایـشی     
 از سري مزارع شرکت کـشت   655-3تصادفی در مزرعه    
 -1062رقمو از مرحله کشت جدید  رو صنعت کارون د

CP 69اجرا گردید.  
  

  ها  مواد و روش
به منظور اجراي این طرح آزمایشی، یکی از مـزارع          

رسـی   کشت و صـنعت کـارون کـه داراي بافـت     شرکت  
باشد، انتخاب گردید و پس از عملیـات تهیـه           میسیلتی  

زمین و آماده سازي مزرعـه ، نیـشکر بـه شـیوة مرسـوم         
 سـانتی متـر و بـه      35هاي بـه عمـق      جویچه  منطقه در   

 جویچــه  در کـف  و ســانتی متـر از همــدیگر 153فاصـلۀ  
  و 0007/0 هاي تحت آزمایش  جویچه  شیب  .  کشت شد 

 متـر انـدازه گیـري    240هـاي آزمایـشی    جویچـه  طول  
، تـا اول    1384 شهریورماه   درپس از آبیاري اولیه      گردید،

 آبیاري در کلیۀ تیمارها به شکل یکـسان      1385فروردین  
تعداد نوبت هـاي آبیـاري   .تمام جویچه ها آبیاري شدند    و  

ارائه ) 1(در جدول   ) فروردین ماه (قبل از شروع دوره رشد    
  .تشده اس

 
   تعداد نوبتهاي آبیاري قبل از شروع دوره رشد،)1(جدول

  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  شهریور  ماه

تعداد 
  آبیاري

  1  بارندگی  بارندگی  1  2  3  3

 
 با شروع دوره رشد رویشی گیاه      از اول فروردین ماه   

   :هر یک از تیمارها به شرح زیر صورت گرفتآبیاري 
 هاشامل آبیاري تمام جویچه   روش آبیاري    ـ شاهد، 1     

(FAI). 
میان متغیر از اول    ـ آبیاري به روش یک جویچه در      2     

  .(AFAI) ــر شهریورماهــن الی آخـــفروردی

ـ آبیاري به روش یک در میان متغیـر در فـروردین      3     
           . (DFAI) )شروع دوره رشد(و اردیبهشت ماه 

 متغیـر در خـرداد و       ـ آبیاري به روش یک در میان      4     
  .MFAI) ( )دوره میانی رشد (تیر 
ـ آبیاري به روش یک در میـان متغیـر در مـرداد و          5     

  . (LFAI))دوره نهایی رشد(شهریـــورماه،
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کلیۀ تیمارهاي فوق در سه تکرار و در قالب بلـوك        
هاي آزمایـشی   جویچه  تعداد    .کامل تصادفی اجرا گردید   

 هـر دو تیمـار توسـط یـک           و مـرز   جویچه 6در هرتیمار   
جویچـه   و فواصل بین هـر دو تکـرار توسـط دو             جویچه

در طی هر نوبت آبیاري بـا  . شد خالی از همدیگر جدا می  
 مقـادیر آب ورودي  ،3تیپWSC استفاده از فلوم هاي 

به هر جویچه در هر یـک از تیمارهـاي آزمایـشی مـورد            
، وسعی گردید تـا دبـی ورودي        اندازه گیري واقع می شد    

     . لیتر در ثانیه ثابت گردد2ه هر جویچه در حدود ب
فواصل بین دو آبیاري در کلیه تیمارها یکـسان وبـا          
استفاده از درصد رطوبت غالف گیاه در طـی دوره رشـد             

در قبل و دو روز بعد از هر آبیـاري نمونـه       .شد تعیین می 
 100هاي خاك جهت تعیـین درصـد رطوبـت تـا عمـق         

 و 33 -66 ، 0-33 و در سـه عمـق         تهیـه  سانتی متـري  
مقـادیر  .  سانتی متر به آزمایشگاه منتقل گردیـد  100-66

 در تیمارها اندازه گیـري      ظرفیت زراعی و نقطه پژمردگی    
ت االرضی توسـط  ح مقادیر رشد طولی و سطح آب ت    .شد

یک لولۀ پیزومتر نصب شده در محل طـرح بـه صـورت             
 3و4اي هـ جویچـه   در نهایـت از      و هفتگی قرائت گردید  

 متر مربع مقـدار نیـشکر       90هر پالت آزمایشی به سطح      
جهت تعیین عملکـرد نیـشکر و شـکر تولیـدي برداشـت        

ــد ــزار  .گردی ــرم اف ــتفاده از ن ــا اس ــاي SAS ب  ، تیماره
  .آزمایشی تجزیه وتحلیل و با همدیگرمقایسه گردید

   
  نتايج و بحث

مشخصات شیمیایی تیمار هاي مـورد آزمـایش در           
 بافت خاك در تمـام تیمارهـا        .ئه شده است  ارا) 2(جدول  

وزن مخـصوص ظـاهري بـه طـور           .رسی سـیلتی بـود    
 0-30متوسط در هر یک از تیمارهاي آزمایش در عمـق           

 گرم بر سانتی متر مکعـب و در عمـق           8/1سانتی متري   
 گرم بر سـانتی متـر مکعـب         88/1 ي سانتی متر  60-30

  .اندازه گیري شد
  

  
  .ك مورد آزمایش،مشخصات شیمیائی خا)2(جدول

  EC  تیمار
ds/m 

PH Na+  
meq/lit 

+++++ gCa M
meq/lit  

  %SAR  C  مواد آلی% 

FAI 5/0  3/8  63/1  3  7/0  3/1  4/0  
AFAI 73/0  4/8  72/2  8/4  1/1  75/1  64/0  
DFAI 74/0  2/8  08/4  3  9/0  34/3  51/0  
MFAI 64/0  2/8  31/2  4  9/0  64/1  5/0  
LFAI 64/0  1/8  4/2  4  95/0  64/1  6/0  

 
در اردیبهــشت ، خــرداد، تیــر ،مــرداد وشــهریور بــه 

 نوبـت آبیـاري   چهار، چهار، سه، و سـه نوبـت    دو،ترتیب
از اختالف بـین رطوبـت      آبیاري  عمق خالص     .انجام شد 

تیمارهـا   در کلیـه  .دش هسباحمقبل و بعد از آبیاري مقدار   
یش در جویچه هاي آبیاري نشده، رطوبت بعد از آبیاري ب        

آب ذخیره شده در جویچـه   میزان  و از ظرفیت زراعی بود   
 کـه  شـت، هاي آبیاري شده و آبیـاري نـشده تفـاوتی ندا      

از جویچـه هـاي آبیـاري شـده بـه            حاکی از حرکت آب   

ایستابی در طـول     عمق .جویچه هاي آبیاري نشده است    
بنـابر ایـن در     .  سانتی متر اسـت    100بیشتر از   دوره رشد   

مزرعـه از زهکـشی     شی نداشـته و     تبخیر و تعرق هیچ نق    
بر اساس مطالعـات انجـام   .   مناسبی برخوردار بوده است   

سانتی متري سـطح ایـستایی      ) 60ـ100(شده، عمق کم    
میتواند تا حدود زیـادي قـسمتی از نیـاز آبـی نیـشکر را               

. فـزایش داد  اتأمین نمایـد و میتـوان فواصـل آبیـاري را            
نزدیـک بـه   سطح ایستایی در عمق حدوداً یک متري در        
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ازکــل تبخیــر و تعــرق نیــشکر رســیده در % 13/65
نقـش داشـت و تأثیراساسـی روي         خاکهاي لومی شـنی   

 60(عملکرد و کیفیت نداشت و عمـق خیلـی کـم             رشد،
از سطح ایستابی سبب کـاهش زیـادي در         ) سانتی متر >

   ).14(رشد و عملکرد نیشکر خواهد شد
 آبیـاري  در دوره رشد رطوبت خاك قبل و بعد از هرنوبت        

مقدار عمق آب ذخیره شـده در منطقـه         . اندازه گیري شد  
ریشه در جویچه هاي آبیاري شـده و آبیـاري نـشده بـه              

 سانتی متراندازه گیري شـد، کـه   05/39 و 67/42 ترتیب
بیانگر ایـن اسـت کـه بـین میـزان آب ذخیـره شـده در              

  .تیمارها تفاوت زیادي وجود ندارد
مذکور در طی دوره مقدار آب مصرفی در مزرعه       

مالحظه می ) 3(در جدول   .آمده است)3(رشد در جدول
حداقل و  AFAI شود که حجم آب مصرفی در تیمار

به طور متوسط تیمار هاي .  در تیمار شاهد حداکثر است
AFAI ، DFAI،  MFAI وLFAI،به ترتیب  ،

 در   درصد نسبت به تیمار شاهد9/9 و 6/13، 6/3، 36
پاندیان و .  ب کاهش یافته استمرحله رشد مصرف آ

در تحقیق خود براي آبیاري جویچه اي ) 9 (1همکاران
 درصد 46 تا 43یک در میان کاهش مصرف آب را 

گزارش کردند که به مراتب بیش از مقادیري که در این 
صورتی که فیشباخ و  در. تحقیق به دست آمده است

کاهش مصرف آب را براي گیاه ذرت در ) 7 (2مولینر
 در صد نسبت 29 تا 20بیاري جویچه اي یک در میان آ

  .به روش آبیاري معمول گزارش دادند
مقادیرمیانگین عملکرد نیشکر و شکر ) 4(در جدول      

تولیدي و نیز کارآیی مصرف آب در هر یک از تیمارهاي 
 بر اساس نتایج این طرح و جداول .آزمایشی آمده است

بین مقادیر عملکرد ) 6و5جداول (تجزیه هاي واریانس 
 نیشکر در تیمارهاي مختلف آبیاري تفاوت معنی داري

 در صد و یک درصد با تیمار شاهــــــد 5ر سطح د
ولی از لحــاظ درصــد استحصال شکر . وجود ندارد

)RS (قه بندي آزمون دانکن براي هر یک ببر اساس ط
 در صد 5 در سطح c و ,a bاز تیمارها تحت سه گروه 

به ترتیب بیشترین عملکرد .   معنی دار استاختالفات
مار پنجم ،تیMFAI)(مربوط به، تیمــــارچهـــارم  

)LFAI( و تیمار سوم )DFAI( میباشد و تیمار  دوم 
)AFAI( داراي کمترین حجم آب مصرفی  وباال ترین 

کارایی  مصرف آب و کمترین عملکرد مربوط به تیمار 
یمارهاي دوم تا مقایسه بین ت.  می باشد)FAI(شاهد

پنجم و تیمار شاهد نشان دهنده تهویه بیشتر خاك در 
این تیمارها و اثر آن در افزایش درصد شکر استحصالی 

  .     است

  
   میزان آب مصرفی در هر یک از تیمارهاي آزمایشی بر حسب متر مکعب در هکتار،)3(جدول

FAI AFAI DFAI MFAI LFAI 
در هر   ماه

  نوبت
در هر   کل ماه

  نوبت
در هر   کل ماه

  نوبت
در هر   کل ماه

  نوبت
در هر   کل ماه

  نوبت
  کل ماه

  1300  1300  1300  1300  750  750  750  750  1350  1350  فروردین
  3100  1550  3100  1550  1550  775  1550  775  2800  1400  اردیبهشت
  5800  1450  3500  700  5600  1400  4000  800  5800  1450  خرداد
  5760  1440  3600  720  5600  1400  3725  745  5360  1340  تیر

  2250  750  3900  1300  4200  1400  2175  725  3900  1300  مرداد
  2400  800  4350  1450  4350  1450  2325  775  4200  1400  شهریور
  20610  -  19750  -  22050  -  14525  -  22870  -  جمع
 

2- Fisch bach - Mulliner 1- Pandian et al 
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  کارایی مصرف آب قایسه عملکرد و، م)4(جدول
عملکرد   تیمار

 نیشکر 

)hec
t(  

  شکر تولیدي
  

)hec
t(  

درصد شکر 
  RSاستحصالی

(%)  

حجم کل 
  آب مصرفی

hec
m3  

کارآیی آب 
  مصرفی

کیلوگرم شکر 
 در متر مکعب

FAIَ  84/137  05/14  c 2/10  36910  38/0  
AFAI  04/132  73/13  bc 4/10  27035  51/0  
DFAI  86/145  03/16   abc 06/11  35050  46/0  
MFAI  45/137  53/15   a3/11  33750  46/0  
LFAI  54/140  74/15  ab 2/11  34610  45/0  

 
   نتایج تجزیه و اریانس عملکرد نیشکر،)5(جدول

 F  میانگین مربعات  درجۀ آزادي  منبع تغییر
  ns 48/0  03/152  4  تیمار
  ns 88/3  09/1237  2  بلوك

  ـ  03/319  8  خطاهاي آزمایشی
  ـ  72/11  15  اشتباه نمونه برداري
  ـ  4/200  29  کل تصحیح شده

46.2. =VC  
 

  %)Rs(  نتایج تجزیه واریانس درصد استحصال شکر ،)6(جدول 
 F  میانگین مربعات  درجۀ آزادي  منبع تغییر
  4 /18*   52/1  4  تیمار
  n s 81/0  29  2  بلوك

    36/0  8  خطاهاي آزمایشی
    08/0  15  مونه بردارياشتباه ن

    37/0  29  کل تصحیح شده
.61.2 . معنی دار بوده است05/0اختالف بین تیمارها در سطح *   =VC  

 
 

  نتیجه گیري
 نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر ایـن اسـت کـه،            
روش آبیاري جویچه اي یـک در میـان در طـی مراحـل       

ش درصـد شـکر     مختلف رشد نتایج مثبتی در جهت افزای      
در ضـمن هـیچ گونـه اخـتالف         .استحصالی دارا میباشـد   

و .معنی داري در میزان نیشکر تولیدي مـشاهده نمیـشود         

با این روش آبیاري در شرایط این تحقیق صـرفه جـویی       
بنا بـراین روش   . درصد امکان پذیر میباشد36آب تا حد 

آبیاري فوق در مزارعـی کـه داراي خـصوصیات مـشابه            
.   مـورد آزمـایش میباشـند    ایی با مزرعه ي   فیزیکی وشیمی 

 کـه تحقیقـات   .  میتواند، نتایج یکـسانی را داشـته باشـد        
 . مشابه در این زمینه پیشنهاد می شود
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