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 چکیده

ين رو از ا .، باعث كاهش كميت و كيفيت آب در دسترس شده استاقليميهاي كشاورزي و تغييرات رويه آب از چاهبي برداشت

با هدف افزايش عملکرد  يتحقيق 6931 سال در .استضروريات بخش كشاورزي  زاستفاده بهينه از منابع آب و افزايش كارايي مصرف آب، ا

كار كاشت با غده -6آرايش كاشت ) سه گرديد. اجرا ليوري آب در منطقه اردببدون افزايش سطح زيركشت و افزايش بهره ،زمينيسيب

 كار سه رديفه با فاصلهكاشت با غده -2، يک نوار تيپبا متر در روي دو پشته و در هر پشته دو رديف سانتي 651با فاصله كاشت  هچهار رديف

به  متر با آبياري سطحيسانتي 55له كاشت با فاص هيک رديفكار كاشت با غده -9و  متر با دو نوار تيپ در روي يک پشتهسانتي 651كاشت 

 30هاي بذري توليد شده )تعداد غده( و تن در هکتار 01/11) بيشترين عملکرد غدهبررسي شدند. زميني رقم آگريا ( در سيبعنوان شاهد

ي عملکرد درصد 55د كه كاهش بوتن در هکتار  63/91ه حاصل شد. در تيمار شاهد، عملکرد غده آرايش كاشت چهار رديفدر  درصد(

جويي و ميزان صرفهو  دشمترمکعب آب مصرف  1522مقدار در اين روش كاشت،  .نسبت به آرايش كاشت چهار رديفه را به دنبال داشت

نوبت و دور آبياري در اوايل مرحله كاشت به علت  3، تعداد آبياري آرايش كاشتدر اين  درصد بود. 90 نسبت به شاهد كاهش مصرف آب

ساعت بود. در نهايت  4-0روز و زمان آبياري در هر نوبت  5روز و از مراحل سبز شدن كامل تا حجيم شدن غده  3هاي بهاره بارندگي

متر براي مزارع توليد بذر سانتي 651با دو نوار تيپ در دو پشته به عرض ه چهار رديفبراساس نتايج اين تحقيق، كاشت با ماشين كارنده 

 پيشنهاد مي گردد.ل زميني منطقه اردبيسيب

كارايي مصرف آب غده بذري، عملکرد غده، ،زمينيسيب: کلیدی واژگان
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 مقدمه

کی از مهمترین محصولات زراعی دنیا ی زمینیسیب

و از نظر اهمیت غذایی، بعد از گندم، برنج و ذرت مقام  است

های کی از روشیای (. آبیاری قطره5)داراست چهارم را 

ی روش آبیارشود. آبیاری تحت فشار محسوب می پیشرفته

برای گیاهان ردیفی از جمله ای نواری )تیپ( قطره

زمینی، چغندرقند، ذرت و پنبه مورد استفاده قرار سیب

آمیزی توسعه در كشور ما نیز به صورت موفقیت گرفته و

توان به كاهش پیدا كرده است. از مزایای این روش می

افزایش و  درصد 09افزایش راندمان آبیاری تا  و مصرف آب

ک دوره ی( در نواریای )آبیاری قطره در اشاره كرد. عملکرد

ساعت(، بین تبخیر از خاک و تعرق  ۲4تا  42زمانی محدود )

یاه و همچنین مقدار آبی كه باید به زمین داده شود از گ

شود. بنابراین، به دلیل محدود بودن میزان تعادل برقرار می

مصرفی حاصل  وری آببیشترین بهرهآب در دسترس، 

تواند نقش می كارگیری این روش(. به3و  4، 1) شودمی

مهمی در كنترل مقدار آب مصرفی و همچنین جلوگیری از 

اجرای (. ۲تخریب و فرسایش خاک زراعی داشته باشد )

بــر عملکرد غده، كارایی مصرف آب و  آبیاری نواری روش

(. افزایش عملکرد غده، ۲ها تاثیر دارد )یکنواختــی غده

متر و میلی 35-55 های مناسب بذری با اندازهتولید غده

 ایافزایش كارایی مصرف آب آبیاری در روش آبیاری قطره

(. تراكم بوته 3)از مزایای این شیوه آبیاری است ( نواری)

، بذری هایی مانند اندازه غدهزمینی به وسیله شاخصسیب

ا هها، تعداد ساقه و آرایش بوتهها و بین بوتهفاصله بین ردیف

ای، تعیــین فاصـله (. در گیاهـان غـده5شود )مشخص می

ردیـف كاشــت، از اهمیـت بیشتری برخوردار است، زیرا 

و بازارپسندی آنها نیز تحت  علاوه بر عملکرد غده، كیفیـت

. فاصله كشت، از عوامل مؤثر بر عملکرد و گیردتاثیر قرار می

زمینی بذری، خوراكی و غده سیبآن در تولید  یاجزا

 (. 8و  2) استصنعتی 

 اهمیتو ضرورت 

نیاز به مواد غذایی روز  ،افزایش مداوم جمعیت دنیا با

مقدار  ،های موجودیابد. براساس برآوردبه روز افزایش می

های در حال توسعه تا سال محصولات غذایی در كشور تولید

درصد بیشتر از تولید فعلی آن باشد تا بتواند  ۲9، باید 4939

درستی ه و ب نمودههمگام با جمعیت رو به رشد حركت 

 هایی كه بههای آنها باشد. یکی از استراتژیگوی نیازبجوا

به حركت كند، كمک می خطر احتمال كمبود غذاكاهش 

 .زمینی استسمت تولید محصولات اساسی مانند سیب

رویه های بیدشت اردبیل برداشت، در یرهای اخدر سال

كاهش ، باعث های كشاورزی و تغییرات اقلیمیآب از چاه

 برداشت .كمیت و كیفیت مقدار آب در دسترس شده است

مترمکعب آب از  ونیلیم 10دشت این سالانه  یمنف

ا دشت باین اكثر اراضی لذا  ؛باشدیم ینیرزمیز یهاسفره

و هر ساله بر وسعت اراضی شده تنش آبی شدیدی روبرو 

 شود. با بحران كمبود آب افزوده می درگیر
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زمینی باعث كاهش آبیاری در زراعت سیبگونه كمهر 

. سیستم آبیاری مورد استفاده در دشوعملکرد غده می

این دشت، اكثرا به صورت سطحی در زمینی زراعت سیب

استفاده بهینه از منابع آب و افزایش كارایی مصرف  باشد.می

 یاریتوسعه روش آببوده و ضروریات بخش كشاورزی  زآب، ا

 یضرور یامر یبحران تیوضع نیكنترل و مهار ا یمدرن برا

ی هایزمینی به وسیله شاخصباشد. تراكم بوته سیبیم

ها، ها و بین بوتهبذری، فاصله بین ردیف مانند اندازه غده

در گیاهـان . شودها مشخص میتعداد ساقه و آرایش بوته

ای، تعیــین فاصـله ردیـف كاشــت، از اهمیـت غـده

زیرا علاوه بر عملکرد غده، كیفیـت  .برخوردار استبیشتری 

فاصله  دهد.قرار می یرو بازارپسندی آن را نیز تحت تاث

غده  دیكشت، از عوامل مؤثر بر عملکرد و اجزاء آن در تول

. كـاهش باشدیم یو صنعت یخوراك ،یبذر ینیزمبیس

فاصـله ردیـف كاشت، ابزار غیرشیمیایی مناسبی در 

توانایی رقابت و  رودهـای هـرز بـه شمار میمدیریت علـف

عملکرد گیـاه  زیهـای هـرز و نگیـاهان زراعـی بـا علـف

-ها را كاهش میكشزراعـی را افزایش و نیاز به كاربرد علف

افزایش به  دستورالعملاین های كارگیری توصیهبهدهد. 

در انتخاب آرایش كاشت مناسب و  زمینیعملکرد سیب

 .كندكمک میمنطقه اردبیل  در نواریای قطرهآبیاری 

 دستورالعمل کاربردی

 اهدستگكاشت با  ،زمینیبرای مزارع تولید بذر سیب

متر در روی سانتی 159با فاصله كاشت  هچهار ردیفكار غده

ود. انجام ش یک نوار تیپبا دو پشته و در هر پشته دو ردیف 

منطقه اردبیل، اردیبهشت ماه بوده و برای  درتاریخ كاشت 

خیز كشور، براساس تاریخ زمینیهای سیبسایر استان

 آرایش كاشتاین ها در غدهكاشت توصیه شده صورت گیرد. 

به ها در روی ردیفكار مجهز به كودكار با دستگاه غده

مقدار كودها براساس آزمون شود. صورت زیگزاک كشت 

لیتر در هکتار  3م پاراگوات به مقدار . از سگرددخاک مصرف 

رای زمینی بهای سیببعد از كاشت و قبل از سبز شدن بوته

 459های هرز و از سم كنفیدور به مقدار مبارزه با علف

 ناقلینلیتر برای مبارزه با آفت سوسک كلرادو و میلی

برداشت روز قبل از  15استفاده شود. بیمارهای ویروسی 

  ها انجام شود.های هوایی بوتهام، سرزنی اندمحصول

 نتایج کاربردی

 نتایج بدست آمده، بیشترین عملکرد غده براساس

های بذری تولید شده تعداد غده( و تن در هکتار 89/66)

آرایش كاشت چهار در  درصد( 08) مترمیلی 35-55بین 

 ه مشاهده شد.ردیف

د بو هکتارتن در  10/39، عملکرد غده تیمار شاهددر 

 .ی نسبت به آرایش كاشت چهار ردیفه(درصد 55)كاهش 

-مزارع تولید سیب در، هچهار ردیف روش كاشتبنابراین 

در این روش كاشت، در طی  .گرددپیشنهاد می یبذرزمینی 

میزان و  مترمکعب آب مصرف گردید 6۲44مقدار دوره رشد 

درصد  38 شاهدنسبت به  جویی و كاهش مصرف آبصرفه
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دور آبیاری و  نوبت 0، تعداد آبیاری آرایش كاشتدر این  بود.

روز و از  0های بهاره در اوایل مرحله كاشت به علت بارندگی

روز و زمان  5مراحل سبز شدن كامل تا حجیم شدن غده 

مصرف آب  ییكارآباشد. ساعت می 2-8آبیاری در هر نوبت 

كیلوگرم بر مترمکعب  02/0ه در آرایش كاشت چهار ردیف

 16/۲نسبت به شاهد، آن مقدار افزایش بدست آمد و 

 (.1)جدول ود بر مترمکعب ب كیلوگرم

 

 کاشت مورد مطالعه مقدار آب مصرفی، عملکرد غده و کارایی مصرف آب در آرایش  -1جدول 

آرایش 

 کشت

تعداد درز 

 نوار تیپ

 در هکتار 

 مقدار آب مصرفی

 هر نوبت 
 )مترمکعب در هکتار(

دور 

 آبیاری 

 )روز(

تعداد  

 آبیاری

 )دفعه(

آب کل مقدار 

 مصرفی
 )مترمکعب در هکتار(

باران  مقدار

 موثر
 )مترمکعب در هکتار(

حجم آب *

 کاربردی
 (هکتار در )مترمکعب

عملکرد 

 غده
 )تن در هکتار(

 کارایی مصرف آب
)کیلوگرم در  

 مترمکعب(

 02/0 89/66 6۲44 564 6169 0 5-0 682 6666۲ چهار ردیفه

 93/8 20/5۲ ۲164 564 6699 0 5-0 ۲33 ۲1240 سه ردیفه

 ۲8/4 10/39 19858 564 19486 19 6-8 1940 - ک ردیفهی

 باران موثر قدار+ م مقدار آب مصرفی=  حجم آب كاربردی *

 

  

در روی دو  هچهار ردیفکار با غده مرحله کاشت -1شکل 

 یک نوار تیپبا پشته و در هر پشته دو ردیف 

 روی یک پشته هامرحله سبز شدن بوته -2شکل 

 هچهار ردیفدر آرایش کشت  
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 بازدید کارشناسان و کشاورزان پیشرو از مزرعه -4شکل  هچهار ردیفدر آرایش کشت  مرحله شروع گلدهی -3شکل 

  

 کشت چهار ردیفه شیدر آرا یدیتول هایاندازه غده -6شکل   کشت چهار ردیفه شیمرحله پوشش کامل مزرعه در آرا -5شکل 

 گیری کلینتیجه

تن  61/36به افزایش عملکرد غده به مقدار  توجهبا 

مصرف آب به مقدار  ییدرصد(، افزایش كارآ 55در هکتار )

جویی در برابر(، صرفه 58/3كیلوگرم بر مترمکعب ) 16/۲

 38هکتار ) در مترمکعب 2136مصرف آب به مقدار 

نسبت به  درصد( 08های بذری )تعداد غده افزایشو  درصد(

با دو نوار تیپ در دو پشته ه ردیفچهاركار كاشت با غده ،شاهد

ی زمینمتر برای مزارع تولید بذر سیبسانتی 159به عرض 

 گردد.پیشنهاد میمنطقه اردبیل 

 مراجع

زاده فرد، ب. و قدمی اخوان، س.، موســـوی، ف.، مصـــطفی -1

ــیاری از لحا  1386فیروزآبادی، ع.  . بررســی آبیاری تیپ و ش

زمینی. مجله علوم عملکرد و كارایی مصرف آب در زراعت سیب

، صفحه 21، شماره 11و فنون كشـاورزی و منابع طبیعی. جلد 

46-15.
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ــتفاده از آب در فرآیند 1303اخوان، ک. -4 . بهبود مدیریت اس

تولید محصولات كشاورزی )آبیاری تحت فشار با تاكید بر روش 

ای نواری )تیــپ((. مــدیریــت همــاهنگی ترویج آبیــاری قطره

ــریه  ــتان اردبیل. نش ــاورزی اس ــازمان جهاد كش ــاورزی، س كش

.48ترویجی شماره 

ســیبآب در زراعت مقادیر. آرایش كاشـت و1388باغانی، ج.  -3

 علوم) خاکو آب مجله. مشـــهددر ایقطره آبیـاریبـا زمینی

153-150 صفحه ،1 شماره ،43 جلد(. كشاورزی صنایعو

ـــیب. 1305بـدری، ع.ر.  -2 ـــازمان جهاد زراعت س زمینی. س

ــتان البرز ــاورزی اس ــاورزی كش ، مدیریت هماهنگی ترویج كش

 استان البرز.

ـــن -5 . پرورش و فرآوری 1304پـنــاه، د. و اكبرلو،  . حس

ــیب ــارات دانش نگار س زمینی خوراكی و بذری. چاپ اول. انتش

 ص.  442تهران. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



آبیاری. های . مبانی و روش1304زاده، ع. و رئوف، م. رسول -6

ص. 485انتشارات عمیدی. 

ــبا ، آ. و غفاری -۲ ترین . تعیین مناســب138۲نژاد، س.ع. ص

ـــرف آب در آبیــاری قطره و بهترین روش قرار  ایمیزان مص

زمینی در منطقه جیرفت. مجله ســیب گرفتن نوارها بر عملکرد

ــازندگی )زراعت و باغبانی(. جلد  ــماره 49پژوهش و س ، ۲0، ش

.102-100صفحه 

. تاثیر گیاهان 1304آباد،  .ر. صمدی، ف. و محمددوست چمن -8

های هرز و عملکرد پوششی و فاصله ردیف كاشت بر كنترل علف

(. كشاورزیزمینی. نشریه حفاظت گیاهان )علوم و صنایع در سیب

 .232-221، صفحه 2، شماره 4۲جلد 
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