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چکیده
حجم آب کاربردی محصوالت کشاورزی بهعنوان یکی از شاخصهای ارزیابی استفاده بهینه از منابع آب نقش مهمی در مدیریت و برنامهریزیهای
کالن در حوزه مدیریت و مهندسی آب دارد .این تحقیق ،باهدف اندازهگیری آب کاربردی و ارزیابی راندمان کاربرد و بهرهوری آب انگور تحتت متدیریت
باغدار در استان مرکزی بهعنوان یکی از قطبهای تولید انگور کشور اجرا گردید .تاکستانهای مورد مطالعه در سطح استان طتوری انتاتاب شتدند کته
عوامل ماتلف ازجمله روش آبیاری ،بافت خاک ،نوع منبع آب (سطحی یا زیرزمینی) و کیفیت آب آبیاری را پوشش دهند .باغات منتاب در طول فصتل
رشد مورد پایش قرار گرفتند و مواردی نظیر مدت زمان آبیاری ،مقدار آب آبیاری ،دور آبیاری و غیره یادداشتبرداری شد .نتایج نشان داد که دور آبیتاری
در باغات انگور استان برای سامانههای آبیاری ماتلف بین  6تا  20روز متغیر است و متوسط عمق آب آبیاری نیز بین  30تا  185میلتیمتتر بتود .نتتایج
نشان داد که حجم آب آبیاری باغات انگور در سطح استان بسته به روش آبیاری ،نوبت آبیاری و نحوه مدیریت باغ متفاوت بوده و حجتم آن از  5973تتا
 18168متر مکعب در هکتار متغیر بود .راندمان کاربرد آب آبیاری در باغات موردمطالعه از  35تا ( 100به علت کمآبیاری) درصد متغیر و متوستط آن 63
درصد بود .بهرهوری آب نیز برای این محصول در سطح استان مرکزی بین  1/1تا  3/7با متوسط  2/62کیلوگرم بر متر مکعب در نوسان بود .بهطورکلی
نتایج اندازهگیریهای انجام شده در سطح استان مرکزی نشان میدهد که صرفنظر از روش آبیاری مورداستفاده ،مدیریت آبیاری توسط کشتاورز نقتش
مهمی در میزان آب کاربردی در تاکستانهای موردمطالعه دارد .نتایج این تحقیق بیانگر قابلیت اجرای کمآبیاری در سطح تاکستانهای استان است ،لتاا
ترویج و آموزش کمآبیاری به روش صحیح و کاربردی به باغداران میتواند باعث افزایش قابلتوجه بهرهوری آب در تولید انگور گردد.
واژههای کلیدی :آب کاربردی ،بهرهوری ،نیاز آبی ،تاکستان
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با توجه به روند روزافزون نیاز باشهای ماتلف بته آب ،مشتکل
خشکسالی و کمبود آب در سالهای آینده حادتر خواهد شد .در چنتین
شرایطی یکی از راهکارهای مؤثر و عملی استفاده بهینه و صرفهجویی
در مصرف آب است .متدیریت مصترف آب در باتش کشتاورزی کته
باش عمدهای از مصارف آب در ایران و جهان را نیز شامل میشتود،
 -1عضو هیات علمی باش تحقیقات فنتی و مهندستی کشتاورزی ،مرکتز
تحقیقات و آمتوزش کشتاورزی و منتابع طبیعتی استتان مرکتزی ،ستازمان
تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،اراک ،ایران
 -2استاد موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشتاورزی ،ستازمان تحقیقتات،
آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج ،ایران
 -3عضو هیات علمی باش تحقیقات فنتی و مهندستی کشتاورزی ،مرکتز
تحقیقات و آمتوزش کشتاورزی و منتابع طبیعتی استتان مرکتزی ،ستازمان
تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،اراک ،ایران
(* -نویسنده مسئول)Email: goodarzimustafa@gmail.com :
DOR: 20.1001.1.20087942.2021.14.6.11.2

میتواند بسیار مؤثر و راهگشا باشد .تامین نستبتا دقیتق و یتا تعیتین
شاخصهای مدیریت مصرف آب ازجمله مقدار آب مصترفی ،رانتدمان
آبیاری و بهرهوری آب محصوالت زراعی و باغی ماتلف در کشتور از
مهمترین ابزارها و شاخصهای کلیتدی در برنامتهریتزیهتای کتالن
مربوط به تأمین ،تاصتیص و مصترف اصتولی از آب در باتش هتای
ماتلتتف ازجملتته کشتتاورزی استتت .حجتتم آب مصتترفی محصتتوالت
کشاورزی بهعنوان یکی از شاخصهای ارزیابی استفاده بهینه از منتابع
آب نقش بسیار مهمی در مدیریت و برنامهریزیهای کتالن در حتوزه
مدیریت و مهندسی آب دارد.
انگور ( )Vitis vinifera L.یک گیاه چتوبی چندستاله استت کته
تولید میوه آن اقتصادی میباشد .انگور ازنظر ارزش غتاایی و ختوا
بهداشتی دارای فواید فراوانی بوده و در آب انگور عالوه بر آب و قند،
و اسیدهای ماتلف ،امالح معدنی نظیر آهک ،منیزیم ،آهن ،منگنتز و
سیلیس وجود دارد .با توجه بته کمبتود آب در بستیاری از نقتاط دنیتا،
بررسی میزان نیاز آبی انگور نیز مانند سایر محصوالت مورد توجه قرار
گرفته است .درختان انگور نسبت بته ستایر گیاهتان ،بته کمبتود آب
مقاومتتت بیشتتتری نشتتان متتیدهنتتد (شتتاهر نیتتا و کرمتتی.)1396 ،
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پژوهش ها نشان داده است که حداکثر نیاز آبی انگور وقتی استت کته
تالیه مجاز رطوبتی خاک در حدود  35تا  45درصد آب قابل استتفاده
گیاه باشد .بدیهی است در دورة رسیدگی و برداشتت محصتول تالیته
مجاز رطوبتی بیش از این مقدار نیز میتواند باشد ( Doorenbos and
 .)Kassam, 1979نیاز آبی انگور از  3820متتر مکعتب در هکتتار در
اردبیل تا  12170مترمکعب در هکتار در کهنوج (استان کرمان) متغیّتر
است (فرشی و همکاران.)1376 ،
آراجو و همکاران در تحقیقی در کالیفرنیای آمریکا به مقایسه تأثیر
دو روش آبیاری شیاری و قطرهای بر راندمان مصترف آب در درختت
انگور پرداختند .نتایج این تحقیق نشان داد که آب کاربردی برای هتر
درخت در روش قطرهای معتادل  3905لیتتر و در آبیتاری جویچتهای
برابر با  4622لیتر بود ،اما مقادیر کارایی مصترف آب در هتر دو روش
یکسان به دست آمتد ( .)Araujo et al., 1995ویلیتامز و همکتاران،
مقدار آب مصرفی درخت انگور در  3سال اول استقرار درخت را توسط
یک الیسیمتر بزرگ وزنی در کالیفرنیای آمریکا اندازهگیتری نمودنتد.
بدین منظور  2درخت انگور در یک الیسیمتر به ابعتاد  2×4×2متتری
کشت گردید .همچنین بتا استتفاده از مقتادیر تبایتر و تعترع واقعتی
اندازهگیری شده مقادیر ضریب گیاهی را نیز تعیین نمودند .بتر استا
نتایج بهدستآمده مقدار آب مصرفی از زمان کاشت تتا شتکوفهدهتی
 300میلیمتر و از جوانهزنی تا برداشت میوه بهترتیب برای سال اول و
دوم  406و  584میلیمتر بود .همچنین نتایج ایتن تحقیتق نشتان داد
که میزان تبایر سطحی در آبیاری سطحی انگور به حدود  50درصتد
نیاز آبی انگور در سال اول توسعه آن میرسد .بیشتتر بتاران در ستال
دوم و سوم نیز صرف تبایر از سطح خاک میگردد .ضریب گیاهی نیز
در سال اول بین  0/1تا  0/4و در سال دوم بته حتدود  0/7متیرستد
( .)Williams et al., 2003aویلیامز و همکتاران در تحقیقتی مقتدار
آب مصرفی درخت انگور بالغ را توسط یک الیسیمتر وزنی بتزرگ در
کالیفرنیای آمریکا اندازهگیری نمودند .بر اسا نتایج بته دستت آمتده
حداکثر مصرف آب روزانه درخت انگور به ترتیب در سالهتای ،1990
 1992 ،1991و  1993برابتتر بتتا  6 ،6/4 ،6/1و  6/7میلتتیمتتتر بتتود.
همچنین ،مقدار آب مصرفی ساالنه درخت انگور در ستال اول معتادل
 718میلیمتر و در سالهای بعدی بین  811تتا  865میلتیمتتر بتود.
همچنتین حتتداکثر ضتریب گیتتاهی در ستال اول آزمتتایش  0/87و در
سالهای بعد بهترتیب  0/98 ،1/08و  1/08بتود ( Williams et al.,
 .)2003bویلیامز و آیر در تحقیقی میزان مصرف آب درخت انگتور
تحتتت تتتأثیر اعمتتال استتید جیبرلیتتک و حلقتتهبتترداری از درختتت را
اندازهگیری نمودند .بدین منظور از یک الیسیمتر وزنتی بتزرگ بترای
اندازهگیری آب مصرفی درخت در سه سال شامل سال اول تأثیر حلقه
برداری و کاربرد جیبرلیک اسید ،سال دوم فقط حلقه بترداری و ستال
سوم بدون اعمال جیبرلیک اسید و حلقه برداری ،استتفاده گردیتد .بتر
اسا نتایج به دست آمده میزان مصرف آب درخت انگور در سال اول

تا سوم به ترتیب برابر با  708 ،838و  936میلیمتر بود .بر این اسا
مشاص شد که حلقهبرداری از درخت میتواند باعث کاهش مصترف
آب گردد (.)Williams and Ayars, 2005
جلینی ( ،)1385در تحقیقی به بررسی تتأثیر مقتدار آب آبیتاری و
روش آبیاری قطرهای بر عملکرد انگور و کارآیی مصرف آب پرداختت.
این تحقیق در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گلمکتان استتان خراستان
رضوی در قالب بلوکهای کامل تصتادفی و بتهصتورت فاکتوریتل در
چهار تکرار اجرا شد .فاکتورهای مورد ارزیابی شامل سه سطح آبیتاری
( 75 ،50و  100درصد آب مورد نیاز گیاه) و استفاده از آبیاری قطرهای
به دو روش آبیاری (قطرهای و نواری تیپ) بود .نتتایج نشتان داد کته
بین دو روش آبیاری اختالف معنیداری وجود ندارد ،امتا بتین ستطوح
ماتلف آبیاری اختالف معنیدار استت .نتتایج نشتان داد کته کتارایی
مصرف آب در سطوح  75و  50درصد نسبت به سطح  100درصد بته
ترتیب حدود  17و  9درصد بیشتتر بتوده استت .نیکتانفتر و رضتایی
( ،)1394واکنش درختان مسن انگور به تغییر روش آبیاری سطحی به
قطرهای یا بابلر را بررسی نمودند .در ایتن تحقیتق بتا هتدف افتزایش
صرفهجویی در مصرف آب اثرات سته روش آبیتاری ستطحی ،بتابلر و
قطرهای با تأمین نیاز آبی کامل درخت انگور در شهرستتان میانتدوآب
مورد بررسی قرار گرفت .بر استا نتتایج بته دستت آمتده بیشتترین
کارایی مصرف آب با  2/21کیلوگرم بتر مترمکعتب مربتوط بته روش
آبیاری قطرهای بود .در روش آبیاری بابلر این شاخص برابر با  2/16و
در آبیاری سطحی برابر با  1/48کیلوگرم بر مترمکعب بتود .مقتدار آب
مصرفی اندازهگیری شده توستط کنتتور در هتر هکتتار بترای آبیتاری
ستتطحی معتتادل  39800متتتر مکعتتب ،بتترای آبیتتاری بتتابلر 23430
مترمکعب و برای آبیاری قطرهای برابر با  22100متر مکعب بتود .بتر
اسا نتایج به دست آمده از این تحقیق ،با توجه به کاهش نسبتاً کم
عملکرد و نیز حفظ و حتی بهبود بسیاری از ویژگیهای کیفتی انگتور،
تغییر روش آبیاری از سطحی به بابلر برای تاکستانهای مسن توصتیه
شده است.
نتزر و همکاران ،نیاز آبی انگتور را در  6فصتل توستط الیستیمتر
حجمی در جنوب فلسطین اشغالی اندازهگیری نمودند و بتا استتفاده از
روش پنمن مانتیث مقادیر ضریب گیاهی را نیز مشتاص کردنتد .بتر
اسا نتایج به دست آمده حداکثر مقادیر نیاز آبی روزانه در فصلهای
ماتلتتف بتتین  7/26تتتا  8/59میلتتیمتتتر در روز و نیتتاز آبتتی کتتل در
فصلهای ماتلف بین  1087تا  1348میلیمتر متغیر بتود .همچنتین
بر اسا نتایج به دستت آمتده از تحقیتق آنهتا استتفاده از ضترایب
گیاهی به دست آمده از آزمایشهای الیسیمتری بترای محاستبه نیتاز
آبیاری درخت انگور پیشنهاد شد ( .)Netzer et al., 2009اینتریگلیولو
و همکاران در تحقیقی میزان نیاز آبی انگور را در نیویورک آمریکا بین
 1تا  2/9میلیمتر در روز محاسبه نمودند .نتایج این تحقیق نشتان داد
که استفاده از چمن بهعنوان گیاه مرجع برای تعیین نیتاز آبتی درختت
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انگور با توجه به مقادیر ضریب گیاهی مناسب نیست و نیتز بته دلیتل
رابطه ضریب گیاهی با کمبود فشار باار در منطقه مورد بررستی ،نیتاز
به تحقیقات بیشتری در این زمینته وجتود دارد ( Intrigliolo et al.,
.)2009
ویالگرا و همکاران در تحقیقی مقادیر نیاز آبی و ضتریب گیتاهی
انگور را در شیلی تعیین نمودند .این تحقیتق در یتک بتاغ تجتاری بتا
استفاده از سیستم آبیاری قطرهای انجتام شتد .در ایتن تحقیتق بترای
تعیین تبایر و تعرع واقعی از روش ادی و برای تعیین تبایر و تعترع
پتانسیل از روش پنمن مانتیث استفاده شده است .بر اسا نتتایج بته
دست آمده مقدار نیاز آبی انگور  810میلیمتر به دست آمد .همچنتین
مشاص گردید که مقادیر ضریب گیاهی به دست آمده در این تحقیق
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بتا مقتادیر پیشتنهادی فتارو برابتر نیستت (.)Villagra et al., 2014
ویلیامز و فیدالیبس در تحقیقی مقدار آب مصرفی انگور را با استفاده از
الیسیمتر تعیین نمودند .آنها مقدار آب مصترفی انگتور در سته ستال
 2008 ،2007و  2009را بهترتیب  943 ،952و  952میلیمتتر بترآورد
نمودنتد ( .)Williams and Fidelibus, 2016ایتن انتدازهگیتریهتا
به طور عمده در شترایط تاکستتانهتای پژوهشتی بتوده و میتزان آب
کاربردی در تاکستان های تحت مدیریت بهرهبرداران اراره نشده است.
بنابراین ،این تحقیق با هدف اندازهگیری مستقیم و مزرعتهای میتزان
آب کاربردی انگور تحت متدیریت باغتدار در چنتد شهرستتان استتان
مرکزی اجرا گردید.

شکل  -1موقعیت مکانی باغات انگور مورد مطالعه در استان مرکزی

مواد و روشها
این پروژه در  12تاکستان در دشتهای مهم تولید انگور در ستال
زراعی  1397-98در استان مرکزی اجرا گردیتد .بتر استا آمارنامته
کشاورزی  95-96سطح کل باغات انگور در استان مرکزی 15184/7
هکتار است که در این بین سه شهرستان اراک ،شازند و خنداب دارای
بیشترین سطح زیرکشت هستند (احمدی و همکتاران .)1395 ،باغتات

منتاب برای اندازهگیری با هماهنگی مراکز خدمات و متدیریتهتای
جهاد کشاورزی طوری انتااب شدند که اغلب شترایط ازجملته بافتت
ختاک و متتدیریتهتای ماتلتتف ،شتوریهتتای آب و ختاک ماتلتتف،
روشهتتای آبیتتاری متنتتوع و غیتتره را پوشتتش دادنتتد (شتتکل .)1
شاخصهای مورد نظر از جمله آب کاربردی ،بدون دخالتت در برنامت
آبیاری آن ها و تحت مدیریت کشاورزان اندازهگیری شد .بدینصتورت
که ابتدا در هر یک از شهرستانهای متورد مطالعته ،باغتات انگتور بتا
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مطالعه محاسبه و مقایسه شد.
راندمان کاربرد آب در مزرعته بتا استتفاده از نستبت نیتاز ختالص
آبیاری (به روش پنمن-مانتیث بتا استتفاده از دادههتای ستال زراعتی
جاری) به حجم آب داده شتده توستط بهترهبترداران بترای هریتک از
تاکستانهای مورد مطالعه برآورد و تحلیل شد .این روش متوستطی از
شاخص راندمان کاربرد آب را در فصل زراعی اراره میدهتد .شتاخص
بهرهوری آب از نسبت مقدار عملکرد محصول (کیلوگرم در هکتار) بته
حجم آب کاربردی (مترمکعب در هکتار) به دست آمد؛ بهعبارتدیگتر
شاخص بهرهوری آب در تولید انگور از رابطه زیر تعیین شد:

هماهنگی مراکز خدمات و مدیریتهتای جهتاد کشتاورزی انتاتاب و
حجم آب دادهشده بدون دخالت در برنام آبیاری باغداران اندازهگیتری
گردید .بدین منظور ابتدا مقدار دبی منبع آب (کانال ،چتاه ،قنتات و یتا
چشمه) با وسیله مناسب (فلوم و کنتور) در هر کدام از باغات منتاتب
اندازهگیری شد .پس از تعیین میزان دبی آب ورودی به باغ بتا پتایش
دقیق برنامه آبیاری باغ شامل زمان هر نوبتت آبیتاری ،تعتداد دفعتات
آبیتاری در طتتول ستتال و همچنتتین انتدازهگیتتری ستتطح زیتتر کشتتت
محصول ،حجم آب کاربردی محصول انگور برای هر کتدام از باغتات
منتاب در طول فصل اندازهگیری شد .همچنین در هر کدام از باغات
مواردی نظیر بافت خاک ،هدایت الکتریکتی ختاک و آب آبیتاری و ...
اندازهگیری گردید.
در این تحقیق بارندگی مؤثر به روش  SCSبترآورد شتد ( SCS,
 .)1972نیاز آبی گیاه به روش پنمن-مانتیث بتا استتفاده از دادههتای
ستتال زراعتتی جتتاری و  10ستتال اخیتتر بتترای منطق ت متتورد نظتتر از
نزدیکترین ایستگاه هواشناسی تهیه و برآورد گردید .نیتاز آبتی گیتاه
مرجع با اِعمال ضتریب گیتاهی ( )Allen et al., 1998بته نیتاز آبتی
خالص گیاه تبدیل شدند .عملکرد محصول در پایان فصل زراعتی نیتز
اندازهگیری و بهرهوری آب در هر یک از مناطق و تاکستانهای متورد
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در جدول ( )2نتایج انتدازهگیتری آب کتاربردی باغتات انگتور در
استان مرکزی اراره شده است .میانگین حجم آب کتاربردی انگتور در
منتتاطق متتورد مطالعتته در استتتان  10103مترمکعتتب در هکتتتار بتتود.
همچنین ،بیشترین و کمترین حجم آب کاربردی بته ترتیتب برابتر بتا
 5973و  18168مترمکعب در هکتار بتود .بتر ایتن استا  ،بیشتترین
حجم آب کاربردی در روش آبیتاری ستطحی و کمتترین آن در روش
آبیاری قطرهای بوده است .متفاوت بودن حجم آب آبیتاری عتالوه بتر
تأثیر روش آبیاری مورد استفاده به نحوه مدیریت باغدار از جمله زمان
انجام اولین آبیاری ،دور آبیاری ،زمان پایان آبیاری در انتهای فصتل و
حقابه در دستر باغدار بستگی داشت.

نتایج و بحث
بتر استا نتتتایج بته دستتت آمتده مشتاص شتتد کته در اغلتتب
تاکستانهای مورد بررسی شوری آب آبیاری و شتوری عصتاره اشتباع
خاک تاکستان هتا از کیفیتت ختوبی برختوردار بتود .متوستط هتدایت
الکتریکی آب آبیاری  0/58و حداقل و حداکثر آن به ترتیب برابتر بتا
 0/41و  0/98دسیزیمنس بر متر بود .با توجه به کیفیت آب آبیتاری،
شوری خاک تاکستانهای مورد مطالعه هم از وضعیت خوبی برخوردار
بود .بدین صورت که متوسط هدایت الکتریکتی عصتاره اشتباع ختاک
 1/56و حتتداقل و حتتداکثر آن بتته ترتیتتب برابتتر بتتا  0/45و 2/9
دسیزیمنس بر متر بود (جدول .)1

جدول  -2نتایج اندازهگیری آب کاربردی باغات انگور در استان مرکزی
کد

روش
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متوسط عمق آب هر
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9
6
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اعداد و ارقام ماتلفی در خصو میتزان حجتم آب کتاربردی در
باغات انگور در کشور گزارش شده است که بهطتور عمتده در شترایط
تاکستانهای پژوهشی و با اعمال سطوح ماتلف آب بوده ،و مقایسته
نتایج آن ها با نتایج این تحقیق شاید منطقی نباشد .با ایتن وجتود بته
نتایج برخی از آن ها در ادامه اشاره شتده استت .نیکتانفتر و رضتایی
( ،)1394متوسط سه سال حجم آب کتاربردی انگتور در میانتدوآب را
برای روشهای آبیاری قطرهای ،بابلر و سطحی را بهترتیتب برابتر بتا
 7810 ،7367و  13267مترمکعب بر هکتار گزارش نمودند .شاهر نیا
و کرمی ( )1396میانگین دو سال حجم دادهشده به یک باغ انگتور را
در قیتتر و کتتارزین استتتان فتتار بتتا روش آبیتتاری قطتترهای 8660
مترمکعب بر هکتار با مدیریت باغدار گزارش نمودند.
بر اسا نتایج به دست آمده مشاص گردید که باغداران تقریبتاً
در تمام آبیاریها ساعت آبیاری یکسانی را اعمال متینماینتد و تنهتا

چیزی که بر مقدار آبیاری آنها تأثیر میگاارد ،دبی دریتافتی از منبتع
آب است .از طرفی در تمامی باغها بتهصتورت حقابتهای آب دریافتت
میشود و اصوالً به نیاز آبی و حتی بارش مؤثر به طور علمی و اصولی
توجهی نمیشتود .همچنتین مشتاهدات و ارزیتابیهتا نشتان داد کته
مدیریت آبیاری تتأثیر زیتادی بتر مصترف آب در ستطح منطقته دارد.
بهگونه ای که با توجه به زمان شروع آبیاری در ابتتدای فصتل ،متدت
زمان آبیاری ،روش آبیاری ،دور آبیاری و زمان قطع آبیاری در انتهتای
فصل ،مقادیر آب کاربردی ماتلفی برای سامانههای ماتلف به دست
آمد .دور آبیاری در باغات انگور مورد ارزیابی برای آبیاری قطرهای بین
 6تا  12روز و بترای آبیتاری ستطحی بتین  9تتا  20روز متغیتر بتود.
عالوهبراین ،بسته به زمتان شتروع آبیتاری در ابتتدای فصتل و قطتع
آبیاری در انتهای فصل و دور آبیاری ،تعداد دفعات آبیاری برای آبیاری
قطرهای بین  12تا  24نوبت و برای آبیاری سطحی بین  6تا  15نوبت
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متغیر بود .همچنین بررسیها نشان داد که به دلیل مسن بتودن اکثتر
باغات در سطح استان ،باغداران تمایل چندانی برای استفاده از آبیاری
قطرهای ندارند و استفاده از آبیاری قطرهای در تاکستتانهتا در ستطح
استان محدود است.
نیاز آبی باغات انگور در استان مرکزی بر اسا روش ستند ملتی
آب کشور  581-607میلیمتر است ،درحالیکه بر اسا روش پتنمن
مانتیث با دادههای هواشناسی بلنتد متدت  593-638میلتیمتتر و بتر
اسا دادههتای هواشناستی ستال زراعتی اجترای پتروژه 720-933
میلیمتر بود .همچنین ،بر اسا نتایج به دست آمده مشاص گردیتد
که با توجه به نحوه مدیریت باغها میزان عملکرد در باغهای انگور در
سطح استان متفاوت است .متوسط عملکرد محصول برابر با  24/9تن
در هکتار و حداقل و حداکثر آن نیز به ترتیب برابر با  14/9و 36/1تن
در هکتار بود.
در شکل  2نمودار نیاز آبی به روشهای ماتلف ،عمق آب آبیاری
اعمال شده و مجموع آب دریتافتی شتامل آبیتاری و بتارش متؤثر در
باغهای انگور استان مرکتزی نشتان داده شتده استت .همتانطور کته
مالحظه میگردد مقادیر آب کاربردی در باغات ماتلف متفاوت استت
که علت آن روش آبیاری مورد استفاده و مدیریت آبیاری توسط باغدار
بود .به عنوان مثال در مقایسه دو باغ  G1و  G3که بیشترین اختالف
آب کاربردی را دارند علت کمتر بتودن آب کتاربردی در بتاغ  G1بتر

اسا نتایج جدول  2استفاده از روش آبیاری قطترهای ،شتروع دیرتتر
آبیاریها در ابتدای فصل و تعداد آبیاری کمتر در کل فصل بوده است.
متوسط نیاز آبی به روش سند ملی ،پنمن مانتیث بلنتد متدت و پتنمن
مانتیث سال زراعی اجرای پروژه به ترتیب برابتر بتا  609 ،600و 830
میلی متر بوده است .ناصری و همکتاران ( ،)1397مقتدار نیتاز ختالص
آبیاری انگور در استان مرکزی را بر استا نتتایج گتزارش فرشتی و
همکاران ( ،)1376روش پنمن مانتیث بلند مدت و پتنمن مانتیتث 10
ساله به ترتیب  485 ،691و  469میلیمتر برآورد نمودند .بتاوجوداین،
بر اسا نتایج تحقیق حاضر متوسط عمق آب آبیاری در اکثر باغها از
مقدار نیاز آبی خالص بیشتر است .باوجوداین بایستی به این نکته توجه
نمود که در روشهای پنمن مانتیث و ستند ملتی طتول دوره رشتد و
ضرایب گیاهی متناظر آن ها با واقعیت منطقته هماتوانی نتدارد .لتاا،
برای برآورد دقیقتر نیاز آبی با این روشها بایستی طول دوره رشتد و
ضرایب متناظر برای منطقه اصالح گردد .نکتته قابتلتوجته دیگتر در
ارتباط با عمق آبیاری در سال زراعی تحقیق این است که با توجه بته
بارش هتای بستیار ختوب زمستتانه و بهتاره در ستال زراعتی تحقیتق
( )1397-1398در سطح استان ،اکثر باغداران دیرتر آبیاری بتاغهتای
انگور را شروع کردند و این بیانگر آن است که در اکثر باغهتای متورد
ارزیابی در سالهای نرمال میزان آبیاری بیشتر از مقادیر بیان شتده در
این تحقیق است.

شکل  -2مقایسه نیاز آبی خالص و عمق آب آبیاری در باغات انگور منتخب استان مرکزی

شاخص راندمان کاربرد برای همته تاکستتانهتای متورد مطالعته
برآورد شد .مقدار میانگین شاخص رانتدمان کتاربرد آبیتاری در طتول
فصل برای تاکستانهای مورد مطالعه بین  35تا  100درصتد متغیتر و

متوسط آن  63درصد بود (شکل  .)3دلیل زیاد بودن شاخص رانتدمان
کاربرد در برخی از تاکستتانهتای متورد مطالعته ،اعمتال کتمآبیتاری
ناخواسته بوده است .برختی از بهترهبترداران آب کتافی بترای آبیتاری

ارزیابي شاخصهاي مدیریت آب آبياري در توليد انگور (مطالعه موردي استان مرکزي)

تاکستانهای خود در اختیار نداشتند و یا مقتداری از آب را بته کشتت
محصوالت دیگر اختصا میدادند ،لاا میانگین راندمان کتاربرد ایتن
تاکستانها باال بوده و به طور ناخواسته در این باغها کم آبیاری اعمال
شده است .با این حال ،متوسط راندمان کاربرد برای محصوالت بتاغی
در کشور  66/3درصد توسط عباسی و همکاران ( )1395گزارش شتده
است که با نتتایج ایتن تحقیتق هماتوانی دارد .همچنتین ،عباستی و
همکاران ( )1395متوستط رانتدمان کتاربرد را در استتان مرکتزی 61
درصد برآورد نمودند.
میانگین شاخص بهرهوری آب آبیاری و بهرهوری کل (آب آبیاری
و باران مؤثر) در باغات مورد مطالعه به ترتیب  2/09و  2/62کیلتوگرم
بر مترمکعب است (شکل  .)4با توجه به اینکه آبیاری بتر استا نیتاز
آبی گیاه و تنش رطوبتی انجام نمیشود گیاه در مقاطعی آب بیشتتری
دریافت و در مقاطعی آب کمتر از حد مورد نیاز دریافت میکند و ایتن
مسئله باعث کاهش بهرهوری آب و متغیر بودن آن در ستطح منطقته
شده است .ایتن نتتایج بیتانگر قابلیتت اجترای کتمآبیتاری در ستطح
تاکستانهای استان است ،لاا ترویج و آمتوزش کتمآبیتاری بته روش
صحیح و کاربردی به باغداران متیتوانتد باعتث افتزایش قابتلتوجته
راندمان کاربرد و بهرهوری آب در تولید انگور گردد.

2009

با توجه به مستن بتودن اکثتر باغتات در ستطح استتان مرکتزی،
باغداران تمایل چندانی به استفاده از آبیاری قطترهای در تاکستتانهتا
ندارند .باوجوداین ،نتایج این تحقیق نشان داد که مقدار متوسط حجتم
کل آبیاری ،راندمان کاربرد و بهرهوری آب در باغات آبیتاری قطترهای
به ترتیب برابر بتا  6480مترمکعتب 93 ،درصتد و  2/47کیلتوگرم بتر
مترمکعب و در باغات آبیاری سطحی  11634مترمکعب 57 ،درصتد و
 2/01کیلوگرم بر مترمکعب بود ،که نشان دهنده برتری روش آبیتاری
قطرهای نسبت به سطحی بود.

نتیجهگیری
نتایج نشان داد که میزان آب کتاربردی باغتات انگتور در استتان
مرکزی متفاوت است و بسته به روش آبیاری ،تعداد نوبتهای آبیاری،
زمان شروع آبیاری در ابتدای فصتل ،زمتان قطتع آبیتاری در انتهتای
فصل ،میزان حقابه و منابع آب در دستر و نحوه مدیریت بتاغ ،بتین
 5973تا  18168مترمکعب در هکتار است .میانگین مجموع میزان آب
کاربردی و بارش مؤثر در باغات انگور در استان مرکتزی از نیتاز آبتی
واقعی گیاه بیشتر است.

شکل  -3شاخص راندمان کاربرد آب آبیاری در تاکستانهای مورد مطالعه
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شکل  -4شاخص بهرهوری آب در تاکستانهای مورد مطالعه

به طورکلی نتایج نشان داد که متدیریت آبیتاری تتأثیر زیتادی بتر
کاربرد آب در سطح منطقه دارد .با توجه به اینکه اکثر باغها بهصورت
حقابهای آب دریافت میکنند اصوالً به نیاز آبتی و حتتی بتارش متؤثر
توجه ویژهای نمیشود و میزان دسترسی به آب بیشتترین تتأثیر را در
مصتترف آب دارد .لتتاا گیتتاه در مقتتاطعی آب بیشتتتری دریافتتت و در
مقاطعی آب کمتر از حد مورد نیاز دریافت میکند و این باعث کتاهش
بهرهوری آب میگردد .پیشنهاد میشود بهمنظور کاهش مصرف آب و
بهبود بهرهوری آب ،تحویل آب به باغداران در طتول فصتل متدیریت
شود و حقابه متناسب با نیاز آبی بته آنهتا تحویتل داده شتود .نتتایج
تحقیق نشان داد که با توجه به حقابهای بودن و کمبود آب در ستطح
استان پتانسیل اعمال کمآبیاری در باغات انگتور استتان وجتود دارد و
اعمال کم آبیاری علمی و دقیق باعث افزایش بهرهوری آب در تولیتد
انگور میگردد .همچنین استفاده از سامانههای آبیاری نوین با توجه به
شرایط باغ و با اصول صحیح بهرهبرداری و کتاربرد روشهتای بهبتود
آبیتتاری ستتطحی (روش کتتاهش جریتتان ،آبیتتاری متتوجی ،استتتفاده از
هیدروفلوم) ،برای بهبود راندمان آبیاری و کاهش مصرف آب در سطح
استان پیشنهاد میگردد.
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Abstract
The volume of applied water in the agriculture as an indicator to evaluate the optimal use of water resources,
plays an important role in macro management and planning in the field of water management and engineering.
Experimental grape orchards were selected across the Markazi province to cover various factors including
irrigation methods, soil texture, type of water source (surface or groundwater) and irrigation water quality.
Selected orchards were monitored during the growing season 2018-2019, and different parameters such as
irrigation dates, amount of irrigation, irrigation duration, and so on were recorded. The results showed that the
irrigation interval in the grape orchards varied from 6 to 20 days and the average irrigation water depth was
between 30 and 185 mm. The results showed that the amount of irrigation water consumption of grape orchards
in the Markazi province was different depending on the type of irrigation systems, the number of irrigation and
management of the orchard, and its amount varied from 5973 to 18168 m3/ ha. Also, the application efficiency of
irrigation in the studied orchards varied from 35 to 100 percent, average being 63%. The water productivity for
this crop varied from 1.1 to 3.7 kg/m3 and its average was 2.62 kg/m3 in the Markazi province. Overall, the
results of the measurements carried out at the Markazi province showed that regardless of the type of irrigation
system used, the irrigation management by the farmer plays an important role in total water use in the orchards.
Keywords: Irrigation water, Water productivity, Water requirement, Vineyard
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