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چکیده

بخــش کشــاورزي در ایــران یکــي از مهم تریـــ بخــش هــاي اقتصــادي اســـ. ایـــ در حالــي اســـ کــه کمبــود آب، اصلي تریـــ عامـــ 
محدودکننــده تولیــد محصــوالت کشــاورزي و غذایــي اســـ؛ بنابرایـــ ضــرورت اســتفاده بهینــه از منابــع محــدود آب بیــش از گذشــته 
ــر در بهبــود بهــره وری  ــه هــای مؤث ــواری یکــی از گزین ــاری قطــره ای ن ــر آبی ــاری نظی اهمیـــ دارد. اســتفاده از سیســتم هــای نویـــ آبی
مصــرف آب و کاهــش آب مصرفــی اســـ. مدیریـــ مناســب آبیــاری در مزرعــه و انجــام کــم آبیــاری نیــز از ویژگــی هــای ایـــ سیســتم 
آبیــاری اســـ. کــم آبیــاري یـــ راهــکار بهینــه بــراي تولیــد محصــوالت کشــاورزی در شــرایط کمبــود آب اســـ کــه همــراه بــا کاهــش 
جزئــی عملکــرد محصــول در واحــد ســطح، باعــث افزایــش بهــره وری مصــرف آب مــی شــود. بررســی تأثیــر ســطوح مختلــف آبیــاری بــر 
میــزان عملکــرد و بهــره وری مصــرف آب در محصــول ســیب زمینی نشــان می دهــد کــه بــا تأمیـــ 80 درصــد نیــاز آبــی گیــاه بــا اســتفاده از 
ـ توجــه در عملکــرد کمــی و کیفــی محصــول، بهــره وری مصــرف آب را افزایــش  سیســتم آبیــاری قطــره ای، مــی تــوان بــدون کاهــش قاب

داد؛ همچنیـــ بــا اجــرای ایـــ شــیوه آبیــاری تعــداد غــده هــای بــذری باانــدازه مناســب، کاهــش پیــدا نمی کنــد.

واژگان کلیدی: بهره وری مصرف آب، عملکرد، نیاز آبی
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مقدمه

ــق  ــه در مناط ــت ک ــی اس ــن عامل ــده تری آب عم
ــد محصــوالت کشــاورزی  خشــک و نیمه خشــک در تولی
ــرف  ــن مص ــان پایی ــد. راندم ــاد می کن ــت ایج محدودی
ــع  ــت مناب ــزارع و محدودی ــطحی در م ــورت س آب به ص
ــق،  ــن مناط ــی در ای ــم بارندگ ــم نامنظ ــز رژی آب و نی
اســتفاده از سیســتم های نویــن آبیــاری باراندمــان باالتــر 
ــد.  ــر می کن ــره ای را اجتناب ناپذی ــاری قط ــه آبی ازجمل
ــوي  ــای ج ــت بارش ه ــه محدودی ــه ب ــا توج ــی ب از طرف
کشــور )متوســط بارندگــي ســالیانه 243 میلیمتــر( و نیــز 
نامناســب بــودن پراکنــش زمانــي و مکانــی آن و نیــاز آبي 
ــي  ــد روش های ــر بای ــاالي محصــول ســیب زمینی، ناگزی ب
ــي  ــع آب ــوب از مناب ــره وري مطل ــه به ــود ک ــاذ ش اتخ
موجــود حاصــل شــود؛ همچنیــن بــه پایــداري تولیــد این 
ــد  ــي درکشــت و تولی ــاي باالی ــت ه ــه قابلی محصــول ک

آن در برخــی اســتانها نظیــر اســتان همــدان وجــود دارد، 
ــاي اصــاح  ــه اي وارد نشــود. از راهکاره خدشــه و صدم
از  بهره منــدی  و  آبیــاري  کــم  آب،  مصــرف  الگــوي 

سیســتم هــای نویــن آبیــاری ازجملــه آبیــاری قطــره ای 
نــواری اســت. بــا توجــه بــه بحــران آب در کشــور در ایــن 
نوشــته ســعی خواهــد شــد نحــوه اعمــال مدیریــت کــم 
ــود  ــرد و بهب ــش عملک ــدون کاه ــیب زمینی ب ــاري س آبی

ــردد. ــی گ ــره وری مصــرف آب معرف شــاخص به

ضرورت و اهمیت 

ــن  ــاک، تأمی ــي پ ــع آب ــت مناب ــش و محدودی کاه
نیــاز غذایــي در آینــده را مشــکل خواهــد نمــود. ایــن در 
حالــی اســت کــه حــدود 70 درصــد منابــع آبــی جهــان 
در بخــش کشــاورزی و بــراي تهیــه غــذا بــه کار گرفتــه 
ــت  ــود آب، مدیری ــر کمب ــه ب ــراي غلب ــت. ب ــده اس ش
و صرفــه جویــي آب کشــاورزي ضــروري اســت )6(. 
ــول از  ــر محص ــب حداکث ــور کس ــل به منظ ــاري کام آبی

واحــد ســطح در شــرایطي قابــل انجــام اســت کــه اوالً آب 
بــه مقــدار کافــي در اختیــار باشــد و ثانیــاً امــکان توســعه 
و افزایــش ســطح زیــر کشــت وجــود نداشــته باشــد؛ امــا 

 



را کاهش دهند و  توانند نیاز آبیها میپاشی و ضد تعرقشیب، مالچ برجهتهای عمود اقدامات کشاورزی نظیر شخم

تواند آبیاری می های مدیریتی ذخیره آب آبیاری مانند کمراندمان مصرف آب آبیاری را بهبود بخشند. همچنین روش

 وری مصرف آب آبیاری مطرح باشد.جویی در مصرف آب و بهبود بهرهصرفهروشی برای عنوان به

  
 استان همدانهای : میانگین افت سطح ایستابی سالانه در دشت1شکل 

 

 است؛ آب آبیاری از جزئی حذف و گیاه آبیاری آب کاهش با آب مصرف وریبهره افزایش آبیاری کم در اصلی هدف

 کامل آبیاری و آبیاریکمهای روش در آبیاری مدیریت .نداشته باشد عملکرد کاهش درنیز  یتوجهقابل ریتأث کهینحوبه

 و ازای سود بهمحصول  هر برای را آب کاهش مقدار مناسب مزرعه مدیر، آبیاریکم درروش .دنداربا یکدیگر  زیادی تفاوت

آبیاری را  ،گیاه رشد از خاصی دورهدر  است ممکنبرای این کار، مدیر مزرعه  .کندمی تعیین آب مصرفبیشتر در  وریبهره

 .اعمال نماید را کامل آبیاری ،رشد مراحل سایر در و با آب کمتری اجرا کند

پذیر است. کاهش تعداد آبیاری( امکانب آبیاری یا افزایش دور آبیاری )انجام کم آبیاری به دو صورت کاهش عمق آ

. آیدپیش میریشه با خاک  کاهش سطح تماس و مشکل شودمیتر کم هاریشهنفوذ عمق  در حالت کاهش عمق آبیاری

عات کاهش دف همچنین همراه است. با خاک ریشهسطح تماس بیشتر  جهیدرنتتر ریشه و رشد عمیق با افزایش دور آبیاری
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ــرایط ــی، ش ــع آب زیرزمین ــه از مناب ــی روی ــت ب برداش
اقلیمــي و خشکســالی های  اخیــر حاکــی از آن اســت کــه
ــدار ــدازه و مق ــا آب به ان در بیشــتر مناطــق کشــور نه تنه
کافــي در دســترس نیســت، بلکــه حــدود 50 درصــد از 
دشــت هــای کشــور ازنظــر برداشــت منابــع آب زیرزمینی 
ــال،  ــرای مث ــده اند )2(. ب ــه اعام ش ــق ممنوع ــزء مناط ج
ــت ســاالنه ســطح ایســتابی آب در دشــت های اســتان  اف
ــر  ــا 1/53 مت ــد ت ــت نهاون ــر در دش ــدان از 0/48 مت هم
ــق شــکل 1  ــر اســت. مطاب ــگ متغی در دشــت کبودرآهن
ــت ســاالنه در دشــت هــای اســتان همــدان  ــن اف میانگی
ــه از  ــتفاده بهین ــذا اس ــد )1(. ل ــی باش ــر م ــدود 1 مت ح
منابــع آبــی در اکثــر نقــاط کشــور ازجملــه اســتان همدان 

ضــروری اســت.

ــود  ــاي عم ــخم ه ــر ش ــاورزي نظی ــات کش اقدام
ــي  ــا م ــرق ه ــد تع ــي و ض ــچ پاش ــیب، مال ــت ش برجه
ــان مصــرف  ــد و راندم ــي را کاهــش دهن ــاز آب ــد نی توانن
ــاي  ــن روش ه ــند. همچنی ــود بخش ــاري را بهب آب آبی
مدیریتــي ذخیــره آب آبیــاري ماننــد کــم آبیــاري 
ــی در  ــه جوی ــرای صرف ــی ب ــوان روش ــه عن ــد ب می توان
مصــرف آب و بهبــود بهــره وری مصــرف آب آبیــاری 

ــد. ــرح باش مط
هدف اصلی در کم آبیاري افزایش بهره ورى مصرف آب با 
آبیاري  آب  از  جزئی  حذف  و  گیاه  آبیاري  آب  کاهش 
است؛ به نحوى که تأثیر قابل توجهى نیز در کاهش عملکرد 
و  آبیاري  روش هاى کم  در  آبیاري  مدیریت  باشد.  نداشته 

درروش  دارند.  یکدیگر  با  زیادي  تفاوت  کامل،  آبیاري 
کم آبیاري، مدیر مزرعه مقدار مناسب کاهش آب را براي 

بیشتر  ــره ورى  ــه ب و  ــود  س ازاي  ــه  ب محصول  هــر 
در مصرف آب تعیین مى کند. براى این کار، مدیر مزرعه

 

ــه ــول ب ــر محص ــراي ه ــش آب را ب ــب کاه ــدار مناس مق
ــن ــرف آب تعیی ــتر در مص ــره وری بیش ــود و به ازاي س
می کنــد. بــرای ایــن کار، مدیــر مزرعــه ممکــن اســت در 
ــری  ــا آب کمت ــاری را ب ــاه، آبی ــد گی ــي از رش دوره خاص
ــل را ــاري کام ــد و در ســایر مراحــل رشــد، آبی اجــرا کن

اعمــال نمایــد.

ــه دو صــورت کاهــش عمــق  انجــام کــم آبیــاري ب
ــداد  ــش تع ــاري )کاه ــش دور آبی ــا افزای ــاري ی آب آبی
ــت کاهــش عمــق  ــر اســت. در حال ــکان پذی ــاري( ام آبی
ــود و  ــی ش ــر م ــا کم ت ــه ه ــوذ ریش ــق نف ــاري عم آبی
ــا خــاک پیــش  مشــکل کاهــش ســطح تمــاس ریشــه ب
می آیــد. افزایــش دور آبیــاري بــا رشــد عمیــق تــر ریشــه 
و درنتیجــه ســطح تمــاس بیشــتر ریشــه بــا خــاک همــراه 
ــه  ــاري و درنتیج ــات آبی ــش دفع ــن کاه ــت. همچنی اس
صرفــه جویــي در هزینــه هــاي کارگــري و کاهــش هــدر 
ــخصه های  ــطحي از مش ــر س ــورت تبخی ــت آب به ص رف

ــاری اســت )4(. ــش دور آبی افزای

ــاري،  ــم آبی ــث ک ــم در مبح ــوارد مبه ــي از م یک
ــول  ــد در محص ــاس رش ــي و حس ــل بحران ــود مراح وج
ــد ســطح مجــاز  ــد بدان ــاري بای ــر آبی زراعــي اســت. مدی
کاهــش تعــرق گیــاه بــدون کاهــش معنــي دار محصــول 
ــول در  ــش محص ــدا واکن ــد از ابت ــذا بای ــت. ل ــدر اس چق
ــول  ــا در ط ــد ی ــل رش ــاس مراح ــر اس ــی ب ــر کم آب براب
دوره رشــد معلــوم شــود. زیــرا تنــش رطوبتــي در برخــی 
از مراحــل رشــد باعــث کاهــش قابل توجــه عملکــرد محصول 
مــي شــود. در ایــن مقالــه دو روش اعمال کــم آبیاري تشــریح 

می گــردد.
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ــق  ــه در مناط ــت ک ــی اس ــن عامل ــده تری آب عم
ــد محصــوالت کشــاورزی  خشــک و نیمهخشــک در تولی
ــرف  ــن مص ــان پایی ــد. راندم ــاد میکن ــت ایج محدودی
ــع  ــت مناب ــزارع و محدودی ــطحی در م ــورت س آب بهص
ــق،  ــن مناط ــی در ای ــم بارندگ ــم نامنظ ــز رژی آب و نی
اســتفاده از سیســتمهای نویــن آبیــاری باراندمــان باالتــر 
ــد.  ــر میکن ــره ای را اجتنابناپذی ــاری قط ــه آبی ازجمل
ــوي  ــای ج ــت بارشه ــه محدودی ــه ب ــا توج ــی ب از طرف
کشــور )متوســط بارندگــي ســالیانه 243 میلیمتــر( و نیــز 
نامناســب بــودن پراکنــش زمانــي و مکانــی آن و نیــاز آبي 
ــي ــد روشهای ــر بای ــاالي محصــول ســیبزمینی، ناگزی ب
ــي  ــع آب ــوب از مناب ــره وري مطل ــه به ــود ک ــاذ ش اتخ
موجــود حاصــل شــود؛ همچنیــن بــه پایــداري تولیــد این 
ــد  ــي درکشــت و تولی ــاي باالی ــت ه ــه قابلی محصــول ک

آن در برخــی اســتانها نظیــر اســتان همــدان وجــود دارد، 
ــاي اصــاح  ــه اي وارد نشــود. از راهکاره خدشــه و صدم
از  بهرهمنــدی  و  آبیــاري  کــم  آب،  مصــرف  الگــوي 

ازجملــه آبیــاری قطــره ای  سیســتم هــای نویــن آبیــاری
اســت. بــا توجــه بــه بحــران آب در کشــور در ایــن  نــواری
نوشــته ســعی خواهــد شــد نحــوه اعمــال مدیریــت کــم 
ــود  ــرد و بهب ــش عملک ــدون کاه ــیبزمینی ب ــاري س آبی

ــردد. ــی گ ــره وری مصــرف آب معرف شــاخص به

ضرورت و اهمیت 

ــن  ــاک، تأمی ــي پ ــع آب ــت مناب ــش و محدودی کاه
نیــاز غذایــي در آینــده را مشــکل خواهــد نمــود. ایــن در 
حالــی اســت کــه حــدود 70 درصــد منابــع آبــی جهــان 
در بخــش کشــاورزی و بــراي تهیــه غــذا بــه کار گرفتــه 
ــت  ــود آب، مدیری ــر کمب ــه ب ــراي غلب ــت. ب ــده اس ش
و صرفــه جویــي آب کشــاورزي ضــروري اســت )6(. 
از ــول محص ــر حداکث ــب کس ــور بهمنظ ــل کام ــاري آبی

اوالً آب کــه اســت انجــام قابــل شــرایطي در ســطح واحــد
توســعه امــکان ثانیــاً و باشــد اختیــار در کافــي مقــدار بــه
باشــد؛ امــا نداشــته وجــود کشــت زیــر ســطح افزایــش و



نظیر شخم کشاورزی عموداقدامات مالچبرجهتهای میپاشی و ضد تعرقشیب، آبیها کاهش دهند وتوانند نیاز را

همچنین روش بخشند. بهبود آبیاری را آب کمراندمان مصرف آبیاری مانند آب مدیریتی ذخیره میهای تواندآبیاری

برایعنوانبه بهرهصرفهروشی بهبود آب و در مصرف باشد.جویی مطرح آبیاری وری مصرف آب

ایستابی سالانه در دشت1شکل  افت سطح میانگین همدانهای: استان

آبیاریازجزئیحذفوگیاهآبیاریآبکاهشباآبمصرفوریبهرهافزایشآبیاریکمدراصلیهدف است؛آب

باشدعملکردکاهشدرنیزیتوجهقابلریتأثکهینحوبه کاملآبیاریوآبیاریکمهایروشدرآبیاریمدیریت.نداشته

مناسبمزرعهمدیر، آبیاریکمدرروش.دنداربا یکدیگرزیادیتفاوت سودبهمحصولهربرایراآبکاهشمقدار وازای

کار، مدیر مزرعه.کندمیتعیینآبمصرفبیشتر دروریبهره آبیاری را،گیاهرشدازخاصیدورهدر استممکنبرای این

کند اجرا کمتری نمایدراکاملآبیاری،رشدمراحلسایردروبا آب .اعمال

آ عمق کاهش به دو صورت آبیاری کم )انجام آبیاری افزایش دور آبیاری یا آبیاری( امکانب پذیر است.کاهش تعداد

آبیاری عمق کاهش با خاککاهش سطح تماسو مشکلشودمیترکمهاریشهنفوذعمقدر حالت . آیدپیش میریشه

آبیاری تماس بیشترجهیدرنتتر ریشه ورشد عمیقباافزایش دور خاکریشهسطح است.با عاتکاهش دفهمچنینهمراه
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ــد در  ــاس رش ــي و حس ــل بحران ــن مراح ــر گرفت 1- در نظ

مدیریــت كــم آبیــاري

ــرد  ــز عملک ــت ناچی ــن روش اف ــت ای ــن مزی برتری
ــه  ــت. البت ــرف آب اس ــی در مص ــول و صرفه جوی محص
ــه  ــه از آن جمل ــز دارد ک ــي نی ــب و محدودیت های معای
مــي تــوان بــه عــدم شناســایي و تعییــن مراحــل حســاس 
ــدم  ــل ع ــا حداق ــران و ی ــي در ای رشــد محصــوالت زراع
تطابــق جــداول موجــود بــا شــرایط ایــران، وجــود 
مشــکات دیگــر ازجملــه تعییــن رطوبــت مناســب خــاک 
توســط بیشــتر زارعیــن و برنامــه ریــزي آب صرفه جویــی 
ــاه در شــرایط  شــده در مراحــل غیــر حســاس رشــد گی

ــرد. ــاره ک ــه اش حق آب

2- اعمــال كــم آبیــاري بــه شــیوه كاهــش میــزان مصــرف 

آب در كل دوره رشــد:

در ایــن روش از اعمــال کــم آبیــاري، افــت عملکــرد 
ناچیــز اســت ولــی امــکان افزایــش مطمئــن ســطح زیــر 
کشــت و ســهولت برنامــه ریــزي در مدیریــت مصــرف آب 
توســط زارع وجــود دارد. همچنیــن مــی تــوان بــه توســعه 
ــه  ــراي جــذب آب ب ــه علــت تــاش گیــاه ب ریشــه هــا ب
خاطــر کاهــش یکســان آب مصرفــي و ســازش گیــاه بــا 
ــه عــدم  ــا توجــه ب چنیــن شــرایطی اشــاره نمــود )4(. ب
شناســایي مراحــل حســاس رشــد گیــاه در همــه مناطــق 
ــت  ــدم مطابق ــز ع ــور و نی ــی کش ــرایط آب و هوای و ش
راهنمــاي خارجــي بــا شــرایط ایــران، ایــن روش کارایــي

بیشــتري دارد.

ــس  ــد، پ ــل رش ــام فص ــاری در تم ــم آبی ــال ک اعم
از حصــول حــد بهینــه عمــق آب مصرفــي به راحتــی 
ــاري در ســطوح خــرد و کان  ــر آبی ــا مدی توســط زارع ی
ــترس  ــرد اســت و در صــورت در دس ــتفاده و کارب قابل اس

بودن آب مازاد می توان در مراحل حساس رشد آن را به 
کار گرفت تا افت عملکرد ناچیز باشد.

دستورالعمل کاربردی

اجــرای کــم آبیــاری بــا اســتفاده از سیســتم 
ــت  ــه عل ــیب زمینی ب ــول س ــره ای در محص ــاری قط آبی
اعمــال مناســب مدیریــت آبیــاری در شــرایطی کــه زارع 
بــا مشــکل کــم آبــی مواجــه اســت به صــورت زیــر قابــل 

ــت. ــه اس توصی

1-در اســتفاده از سیســتم آبیــاری قطــره ای )تیــپ( 
در زراعــت ســیب زمینی، چنانچــه کاشــت بهصــورت 
پشــته هــای منفــرد و معمولــی )فاصلــه پشــته هــا از هــم 
ــای  ــتی نواره ــدا بایس ــرد، ابت ــورت گی ــانتیمتر( ص 75 س
ــرار  ــته( ق ــط پش ــته )وس ــر روی پش ــره ای ب ــاری قط آبی
ــر  ــره ای ب ــاری قط ــای آبی ــتقرار نواره ــرای اس ــرد و ب گی
ــود.  ــتفاده ش ــوص اس ــتهای مخص ــا از بس ــته ه روی پش
همچنیــن میتــوان بــر روی نوارهــای آبیــاری قطــره ای بــه 

فواصــل مناســب خــاک ریخــت.

2- بــرای جلوگیــری از کاهــش قابل توجــه عملکــرد 
ــاه  ــد گی ــاس رش ــل حس ــت در مراح ــر اس ــول بهت محص
ازجملــه گل دهــی و غــده دهــی، آبیــاری به صــورت 
کامــل انجــام شــود. پــس از اســتقرار کامــل و ســبز شــدن 
ــه  ــاري ب ــم آبی ــت( ک ــد کاش ــا 20 روز بع ــاه )18 ت گی
میــزان 20 درصــد )تأمیــن 80 درصــد نیــاز آبــی( قابــل 
توصیــه اســت تــا ضمــن عــدم کاهــش عملکــرد محصــول 
و صرفــه جویــی در میــزان آب مصرفــی، مقــدار بهــره وری 

.) ــد )2 ــش یاب آب افزای
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زمینیتیمارهای مختلف آبیاری بر میزان عملکرد محصول سیب ریتأث: 2شکل 

شکلکهطورهمان شده است2در بهرهنشان داده آببیشترین میزان به زمانی است که مزرعهوری مصرف مربوط

تنهاسیب میازیموردنآبدرصد47زمینی دریافت بهرهبعدازآنکند.خود را کاهشیمیزان به خودوری مصرف آب روند

کاهش معنیگیرد.می آن عدم از عوامل اصلی در تیماریکی عملکرد این47دار آب مصرفی در کاهش آبی و نیاز درصد

تیمار است.

آبیاریمختلفمقادیرثیرأت4شکلدر غدهکم متوسط فاقدعرضهقابلو تیفیباکهایبر تعداد بازار و و یدشکلببه

شکل ملاحظهطورهمان.نشان داده شده استهای رشدیناهنجاری این در بینتفاوت معنی،شودیمکه ثیرتأداری

آبی غدهتیمارهای مختلف بازارپسندهایبر تعداد متوسط آبی وجود177و 07، 47در تیمارهایمناسب و نیاز درصد

ندارد.

ــا  ــت ب ــر اس ــود، بهت ــت نم ــاري را مدیری ــم آبی ــوان ک بت
ــان  ــول مدت زم ــتم در ط ــار سیس ــتن فش ــت نگه داش ثاب
ــاعت  ــش س ــا کاه ــاري را ب ــم آبی ــت ک ــاری، مدیری آبی
ســاعت  چنانچــه  به عنوان مثــال  داد.  انجــام  آبیــاری 
ــد،  ــاعت باش ــاص 5 س ــک روز خ ــاز در ی ــاری موردنی آبی
ــام  ــاعت انج ــاري، س ــم آبی ــال 20 درصــد ک ــا اعم زارع ب
آبیــاری را بــا یــک ســاعت کاهــش بــه 4 ســاعت تقلیــل 

مــی دهــد.

نتایج کاربردی

اجــرای ایــن شــیوه کــم آبیــاری در مــزارع مختلــف 
ســیب زمینی نشــان می دهــد کــه عملکــرد ســیب زمینی

در مزارعــی کــه 10 الــی 20 درصــد آب کمتــری دریافــت 
ــا  ــاری شــده ب ــزارع آبی ــا م ــی ب ــاوت چندان ــد، تف کرده ان

100 درصــد آب مــورد نیــاز نداشــته اند. )شــکل 2(.

همان طــور کــه در شــکل 3 نشــان داده شــده 
ــوط  اســت بیشــترین میــزان بهــره وری مصــرف آب مرب
ــا 80  ــیب زمینی تنه ــه س ــه مزرع ــت ک ــی اس ــه زمان ب
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ــد در  ــاس رش ــي و حس ــل بحران ــن مراح ــر گرفت 1- در نظ

مدیریــت كــم آبیــاري

ــرد  ــز عملک ــت ناچی ــن روش اف ــت ای ــن مزی برتری
ــه  ــت. البت ــرف آب اس ــی در مص ــول و صرفهجوی محص
ــه  ــه از آن جمل ــز دارد ک ــي نی ــب و محدودیتهای معای
مــي تــوان بــه عــدم شناســایي و تعییــن مراحــل حســاس 
ــدم  ــل ع ــا حداق ــران و ی ــي در ای رشــد محصــوالت زراع
تطابــق جــداول موجــود بــا شــرایط ایــران، وجــود 
مشــکات دیگــر ازجملــه تعییــن رطوبــت مناســب خــاک 
توســط بیشــتر زارعیــن و برنامــه ریــزي آب صرفهجویــی 
ــاه در شــرایط  شــده در مراحــل غیــر حســاس رشــد گی

ــرد. ــاره ک ــه اش حقآب

2- اعمــال كــم آبیــاري بــه شــیوه كاهــش میــزان مصــرف 

آب در كل دوره رشــد:

در ایــن روش از اعمــال کــم آبیــاري، افــت عملکــرد 
ناچیــز اســت ولــی امــکان افزایــش مطمئــن ســطح زیــر 
کشــت و ســهولت برنامــه ریــزي در مدیریــت مصــرف آب 
توســط زارع وجــود دارد. همچنیــن مــی تــوان بــه توســعه 
ــه  ــراي جــذب آب ب ــه علــت تــاش گیــاه ب ریشــه هــا ب
خاطــر کاهــش یکســان آب مصرفــي و ســازش گیــاه بــا 
ــه عــدم  ــا توجــه ب چنیــن شــرایطی اشــاره نمــود )4(. ب
شناســایي مراحــل حســاس رشــد گیــاه در همــه مناطــق 
ــت  ــدم مطابق ــز ع ــور و نی ــی کش ــرایط آب و هوای و ش
راهنمــاي خارجــي بــا شــرایط ایــران، ایــن روش کارایــي

بیشــتري دارد.

ــس ــد، پ ــل رش ــام فص ــاری در تم ــم آبی ــال ک اعم
از حصــول حــد بهینــه عمــق آب مصرفــي بهراحتــی 
ــاري در ســطوح خــرد و کان  ــر آبی ــا مدی توســط زارع ی
ــترس ــرد اســت و در صــورت در دس ــتفاده و کارب قابلاس

بــودن آب مــازاد میتــوان در مراحــل حســاس رشــد آن را
ــا افــت عملکــرد ناچیــز باشــد. کار گرفــت ت ــه ب

دستورالعمل کاربردی

سیســتم  از اســتفاده بــا آبیــاری کــم اجــرای
ــت  عل ــه ب ــیبزمینی ــول س ــره ای در محص ــاری قط آبی
اعمــال مناســب مدیریــت آبیــاری در شــرایطی کــه زارع
بــا مشــکل کــم آبــی مواجــه اســت بهصــورت زیــر قابــل

ــت. اس ــه توصی

1-در اســتفاده از سیســتم آبیــاری قطــره ای )تیــپ(
بهصــورت  کاشــت چنانچــه ســیبزمینی، زراعــت در
هــم  از هــا پشــته )فاصلــه معمولــی و منفــرد هــای پشــته
ــای  نواره ــتی بایس ــدا ابت ــرد، گی ــورت ص ــانتیمتر( س 75
ــرار ــته( ق ــط پش ــته )وس ــر روی پش ــره ای ب ــاری قط آبی
ــر ــره ای ب ــاری قط ــای آبی ــتقرار نواره ــرای اس ــرد و ب گی
ــود. ــتفاده ش ــوص اس ــتهای مخص ــا از بس ــته ه روی پش
بــه  ای قطــره آبیــاری نوارهــای روی بــر میتــوان همچنیــن

فواصــل مناســب خــاک ریخــت.

عملکــرد  قابلتوجــه کاهــش از جلوگیــری بــرای -2
ــاه ــد گی ــاس رش ــل حس ــت در مراح ــر اس ــول بهت محص
ازجملــه گل دهــی و غــده دهــی، آبیــاری بهصــورت 
شــدن  ســبز و کامــل اســتقرار از پــس شــود. انجــام کامــل
ــه ــاري ب ــم آبی ــت( ک ــد کاش ــا 20 روز بع ــاه )18 ت گی
میــزان 20 درصــد )تأمیــن 80 درصــد نیــاز آبــی( قابــل

محصــول  عملکــرد کاهــش عــدم ضمــن تــا اســت توصیــه
و صرفــه جویــی در میــزان آب مصرفــی، مقــدار بهــره وری

ــد )2(. ــش یاب آب افزای

3-بــا توجــه بــه اینکــه اکثــر کشــاورزان در مــزارع از
بهراحتــی  کــه کننــد نمــی اســتفاده حجمــی کنتورهــای

3-بــا توجــه بــه اینکــه اکثــر کشــاورزان در مــزارع از 
کنتورهــای حجمــی اســتفاده نمــی کننــد کــه به راحتــی 
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ــد.  ــت می کن ــود را دریاف ــاز خ ــد آب موردنی درص
ــد کاهشــی  ــره وری مصــرف آب رون ــزان به ــدازآن می بع
ــدم  ــی آن ع ــل اصل ــی از عوام ــرد. یک ــود می گی ــه خ ب
ــاز  ــد نی ــار 80 درص ــرد در تیم ــی دار عملک ــش معن کاه

ــت. ــار اس ــن تیم ــی در ای ــش آب مصرف ــی و کاه آب

ــاری  ــم آبی ــف ک ــر مختل ــر مقادی ــکل 4 تأثی در ش

ــت و قابل عرضــه  ــای باکیفی ــده ه ــداد متوســط غ ــر تع ب
ــای رشــدی  ــد بدشــکلی و ناهنجــاری ه ــازار و فاق ــه ب ب
نشــان داده شــده اســت. همان طــور کــه در ایــن شــکل 
ــر  ــن تأثی ــی داری بی ــاوت معن ــود، تف ــی ش ــه م ماحظ
تیمارهــای مختلــف آبــی بــر تعــداد متوســط غــده هــای 
و 100  تیمارهــای 80، 90  در  بازارپســند  و  مناســب 

ــدارد. ــی وجــود ن ــاز آب درصــد نی



زمینیوری مصرف آب محصول سیبتیمارهای مختلف آبیاری بر میزان بهره ریتأث: 3شکل 

آبیاری برریتأث: 4شکل  مختلف غدهتیمارهای مناسب و بازارپسندهایتعداد


میزان بهرهریتأث: 3شکل  آبیاری بر مختلف آب محصول سیبتیمارهای زمینیوری مصرف

مناسب و بازارپسندهای تعداد غدهتیمارهای مختلف آبیاری بر  ریتأث: 4شکل 
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ــد.  ــت میکن ــود را دریاف ــاز خ ــد آب موردنی درص
ــد کاهشــی  ــره وری مصــرف آب رون ــزان به ــدازآن می بع
ــدم  ــی آن ع ــل اصل ــی از عوام ــرد. یک ــود میگی ــه خ ب
ــاز  ــد نی ــار 80 درص ــرد در تیم ــیدار عملک ــش معن کاه

ــت. ــار اس ــن تیم ــی در ای ــش آب مصرف ــی و کاه آب

ــاری  ــم آبی ــف ک ــر مختل ــر مقادی ــکل 4 تأثی در ش

ــت و قابلعرضــه  ــای باکیفی ــده ه ــداد متوســط غ ــر تع ب
ــای رشــدی  ــد بدشــکلی و ناهنجــاری ه ــازار و فاق ــه ب ب
نشــان داده شــده اســت. همانطــور کــه در ایــن شــکل 
ــر  ــن تأثی ــی داری بی ــاوت معن ــود، تف ــی ش ــه م ماحظ
تیمارهــای مختلــف آبــی بــر تعــداد متوســط غــده هــای 
و 100 تیمارهــای 80، 90 در  بازارپســند  و  مناســب 

ــدارد. ــی وجــود ن ــاز آب درصــد نی
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انجام اثرات  با  ارتباط  در  پژوهش  این  نتایج    

بر  نوارى  اى  قطره  آبیارى  سیستم  در  آبیارى  کم   

محصول سیب زمینى نشان مى دهد که بعد از استقرار 

کامل گیاه، کاهش مقدار آب آبیارى تا 20 درصد نیاز 

بر  نامطلوبى  اثرات   نه تنها  زمینى،  سیب  محصول  آبى 

بر  بلکه  ندارد،  تولیدى  عملکرد محصول  و  رشد  میزان 

و   بدشکلى  ازنظر  تولیدشده  هاى  غده  کیفیت 

بازارپسندى نیز تأثیر زیان بارى ندارد. اعمال کم آبیارى 

نیز  آبیارى  مدت زمان  کاهش  از  استفاده  با  مىتوان  را 

اجرا کرد. 




