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چکیده
هدف از آبیاری دستیابی به عملکرد بهینه همراه با استفاده اقتصادی از آب براساس نیاز گیاه است .بهبود مدیریت مصرف آب در مزرعه با جلوگیری
از مصرف بیش از حد آب منجر به توزیع یکنواخت آب ،آبیاری در مزرعه و افزایش کارایی مصرف آب مییشیود .بیرای بهبیود میدیریت مصیرف آب در
مزرعه ،تعیین دقیق نیاز آبی گیاهان و برآورد دقیق تبخیر  -تعرق گیاهان ضروری است .این پژوهش در منطقه آذرشهر در استان آذربایجیانشیرقی بیه
منظور تعیین تبخیر  -تعرق واقعی ،ضرایب گیاهی و کارایی مصرف آب سیر انجام گرفت .تبخیر  -تعرق واقعی گیاه سیر طی فصی رشید  )ETa.o-sبیا
استفاده از دادههای حاص از اندازهگیریهای دورهای اجزای بیالن آب در مزرعه ،شام رطوبت خاک و عمق آبیاری محاسیبه گردیید .تبخییر  -تعیرق
واقعی سیر در طول دوره رشد برابر با  552میلیمتر و کارایی مصرف آب  3/47 )WUEکیلوگرم محصول خشک به ازای هر مترمکعب تبخیر  -تعیرق
بهدست آمد .ضرایب گیاهی سیر با استفاده از تبخیر  -تعرق مرجع چمن محاسبه شده از معادله پنمن  -مانتیث فائو برای دورههای میانی و انتهایی رشد
به ترتیب برابر با  1/37و  0/57برآورد گردید.
واژههای کلیدی :آذربایجانشرقی ،پنمن  -مانتیث ،مدیریت مصرف آب

مقدمه
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کمبود آب در مناطق خشک و نیمهخشک بییش از سیایر منیاطق
بخش کشاورزی را تحت تأثیر قرار میدهد .تبخیر  -تعیرق گییاه کیه
معرف مصرف آب در بخش کشاورزی است ،تحتتیأثیر شیرای آب و
هوایی و مراح رشد گیاه بوده و نشاندهندهی مییزان آب میورد نییاز
یک گیاه سالم در یک مزرعه بدون محیدودیت آب اسیت Allen et
 .)al., 1998تعیین دقیق نیاز آبی گیاهان برای دستیابی به عملکیرد
بهینه همراه با استفاده اقتصادی از آب نیاز است.
5
سیر 4با نام علمی  Allium sativum L.گیاهی از خیانواده پییاز
میباشد .میوطن اصیلی سییر ،آسییا و نیواحی از اییران ،افنان یتان و
هندوستان گزارش شده اسیت .سییر از لحیاو تولیید جهیانی در بیین
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سبزیهای پیازی بعید از پییاز خیوراکی قیرار دارد و بیه لحیاو ارزش
غیییایی و دارویییی از اهمیییت زیییادی برخییوردار اسییت نوربخشیییان و
همکاران .)1385 ،سیر گیاهی حاوی ترکیبات بینظیر گوگردی ماننید
آلی ین 6با آثار ب یار مفید بر روی سی تم گردش خون و قلیب اسیت
بقالیان و همکاران .)1383 ،با استناد به گزارش سیازمان خیوار و بیار
جهانی سطح زیر کشت جهانی سیر به صورت ساالنه در حال افزایش
است ،به طوریکیه در سیال  2014سیطح زییر کشیت سییر در دنییا
 1547381هکتار و در ایران  8273هکتار گزارش شده است ،همچنین
میزان عملکرد سیر در جهان و ایران به ترتیب  16و  9تین در هکتیار
گزارش شده است  .)FAO7., 2014میانگین عملکرد سیر در ایران به
دلی عدم مدیریت مناسب کمتر از میانگین عملکرد جهیانی آن اسیت
بقالیان و همکاران.)1383 ،
مطالعات اندکی دربارهی مصرف آب و مدیریت آبیاری برای سییر
وجود دارد .هان ون و همکاران طی تحقیقی کیه در غیرب دره سین-
واکین کالیفرنیا انجام شد ،سیر را گیاهی ح اس به کمآبی دان تند که
آب مصرفی آن در طول دوره رشد  430تیا  450میلییمتیر مییباشید
 .)Hanson et al., 2003ویاللوباس و همکاران تبخیر  -تعرق سییر
تحتتأثیر کمآبیاری در نواحی نیمهخشیک اسینانیا را  470میلییمتیر،
6- Allysine
7- Food and Agricultural Organization
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حییداک ر ضییریب گیییاهی سیییر ،از مرحلییه پوشییش گیییاهی کامی تییا
بیشترین شاخص سطح برگ ،بین  1/2تا  1/3و  0/7در پایان فصی
رشد و کارایی مصرف آب در سیر را بیه ازای کی میاده خشیک 2/8
کیلوگرم بر مترمکعب و به ازای محصول تازه  5کیلوگرم بر مترمکعب
آب مصییرفی گییزارش نمودنیید  .)Villaobos et al., 2004فییابیرو
کورتس و همکاران پس از محاسبه تبخیر  -تعرق مرجع با اسیتفاده از
معادله پنمن  -مانتیث ،ضریب گیاهی سیر را در مرحله ابتیدایی رشید
 ،0/4در مرحله توسعه  ،1و در مرحله پایانی  0/6گزارش نمودند .آنها
آخرین مرحله از رشد محصول سیر رسیدن محصول) و مرحله مییانی
را ن بت به کمآبی ح اس دان ته و کمآبیاری در این دو مرحله را بیه
واسطه تأثیرات منفی بر کیفیت و کمیت محصول ،صیحیح ندان یتند.
همچنین نشان دادند آب موردنیاز بیرای کی دوره رشید سییر از 460
میلیمتر تجیاوز نمیینمایید  .)Fabeiro Cortes et al., 2003آییارز
نیاز آبی سیر را در طول دوره آبیاری بهاره در شیرای اقلیمیی سیرد و
خشک واقع در غرب دره سنواکین در کالیفرنیا ،تقریبا  425میلیمتیر
بدست آورد ،که  25درصد آن به کمک بارش و باقیمانیده آن توسی
آبیاری تامین میگردد .وی حداک ر ضریب گیاهی سیر براسیاس گییاه
مرجع چمن را در محدوده  1/3-1/4گزارش نمودند .آیارز نتیجهگیری
نمود که به دلی وقوع بارندگیهای متعدد و قرار گرفتن مراح اولییه
رشد در زم تان ،ضریب گیاهی در مراح ابتدایی رشید قابی انیدازه-
گیری دقیق نبیود  .)Ayars., 2008زارع ابیانیه و همکیاران )1389
نیاز آبی سیر طی فص رشد را در منطقه همدان ،در شیرای فراهمیی
کام آب ،معادل  546/5میلییمتیر ،ضیریب گییاهی سییر در مرحلیه
ابتدایی رشد ،در انتهای مرحله توسعه و در مرحلیه پاییانی بیه ترتییب
 1/4 ،0/5و  0/3و کارایی مصیرف آب محصیول خشیک آن را 2/85
کیلوگرم بر مترمکعب گزارش کردند.
مطالعات فراوانی در زمینههای بهرهوری فیزیکی و اقتصیادی آب
در بخش کشاورزی تا به حال انجام شده است ،البتیه سیهم مطالعیات
مربوط به بهرهوری اقتصادی آب ب یار کمتر بوده است .در سالهیای
اخیر به دلی بحرانیتر شدن کمبود منابع آب این موضوع بیا اهمییت
بیشتری دنبال شده است .سنهوند  )1388بهرهوری اقتصادی مصرف
آب برای دو محصول گندم و کلزا پاییزه را بیه ترتییب  2128و 1508
ریال بر مترمکعب محاسبه نمیود .هیمچنیین نتیایج مطالعیه زمیانی و
همکییاران  )1393در خصییوب بررسییی بهییرهوری اقتصییادی آب در
محصوالت مختلف زراعی در دشت بهار نشیان دهنیده آن اسیت کیه
محصول سیر و یونجه به ترتییب بییشتیرین و کیمتیرین بهیرهوری
اقتصادی را دارا بودند .در تحقیقی دیگر اشراقی و قاسمیان  )1391به
بررسی بهرهوری اقتصادی آب در اسیتان گل یتان در میورد برخیی از
محصوالت مهم این منطقه از جمله پنبه ،کلزا ،سویا و برنج پرداختنید.
نتایج تحقیق نشان دهنده آن بیود کیه بییشتیرین مییزان بهیرهوری
اقتصادی آب برای محصول پنبیه آبیی در گنبید کیاووس بیه مییزان

 ،134960برای محصول کلزای آبی در آققال به میزان  ،5620بیرای
محصول سویای تاب تانه آبیی در مینودشیت بیه مییزان ،3940بیرای
محصول برنج دانهبلند مرغوب در مینودشت به مییزان  ،21080بیرای
محصول برنج پرمحصول در علیآباد به میزان  9880و برای محصول
برنج دانهمتوس مرغیوب در کاللیه بیه مییزان  9600رییال بیر هیر
مترمکعب آب بوده است.
همانگونه که ذکر گردید هدف از پژوهش حاضر تعیین تبخییر -
تعرق واقعی و کارایی مصرف آب سیر تحت مدیریت کشاورز میباشد.

مواد و روشها
در تحقیق حاضر جهت دستییابی بیه اهیداف تحقییق ،در سیال
 1395مزرعه سیر در یکی از مزارع شهرستان آذرشیهر در زمینیی بیه
م احت  3278مترمربع در شهر تیمورلو در بخش گوگیان شهرسیتان
آذرشهر با طول جنرافیایی  45 54 13شرقی و عیر جنرافییایی
 37 48 23شمالی انتخاب گردیید و کلییه پارامترهیای مربیوط بیه
مدیریت آبیاری و زراعی ،شام رطوبت خیاک ،حجیم آب ورودی بیه
مزرعه و عملکرد محصول ،تحت مدیریت کشاورز ،اندازهگیری گردید.
در نهایت تبخیر  -تعرق واقعی و کارایی مصیرف آب سییر در مزرعیه
فوق محاسبه گردید.
جهت آماده سازی ب تر کاشت ،مزرعیه شیخم ن یبتا عمیقیی در
اوای شهریور زده شد و پس از آن عملیات دی کزنی اجرا شد و پس
از دی کزنی ،کرتهایی به ابعاد  3/2 9متر ایجاد گردید .سینس بیا
استفاده از نیروی کارگری کرتها به طور کام ت طیح شید .قبی از
کاشت سیر جهت ریشهکنی و مبارزه با آفات و قیار هیا ییک مرحلیه
سمپاشی با قار کش فولیکور 1به وسیله تراکتور صورت گرفت .بیرای
رشد بهتر بوتههای سیر قب از کاشت میزان  12/2تن در هکتار کیود
مرغی و  1/22تن در هکتار ورمیکمنوست با اسیتفاده از ادوات سیاده
زراعی در سطح مزرعه پخش شده و با خاک مخلیوط گشیت .سییرها
پیس از حبییه شییدن و کنتییرل صییحت و سییالمت رییاهری در تییاری
 1394/07/01در ردیفهای بیه فاصیله  20سیانتیمتیر و فاصیله 10
سانتیمتر در هر ردیف ،در عمیق  5تیا  10سیانتیمتیری خیاک و بیه
صورت دستی کاشته شدند.
آبیاری مزرعه از تاری  1394/07/01آغاز گردید و در طول فصی
رشد  7نوبت آبیاری به شیوه غرقابی و با استفاده از آب چاه انجام شد.
حجم آب ورودی به مزرعه با استفاده از یک فلوم  WSCتیپ  IVبیا
معادله واسنجی  1اندازهگیری شد :)Chamberlain., 1952
Q = 0.0294H 2.102
)1
که در این معادله  Qدبی عبوری از فلوم لیتر بر ثانیه) و  Hعمق
آب در فلوم سانتیمتر) میباشد .در هر نوبت آبیاری عمق آب عبوری
1- Folicur
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از فلوم اندازهگیری شد و دبی آب ورودی به مزرعه به دسیت آمید .بیا
استفاده از دبی جریان ورودی و مدت زمان آبیاری ،حجیم آب ورودی
به مزارع در هر نوبت آبیاری مشخص شد .طبیق رابطیه  2بیا تق ییم
حجم آب ورودی بر م احت میزارع ،عمیق آبییاری مشیخص گردیید
علیزاده)1390 ،
Qt
)2
=I
A

که در این معادله  Qدبی جریان ورودی لیتر بر ثانیه) I ،عمق آب
آبیاری میلیمتر) t ،مدت زمیان آبییاری ثانییه) و  Aم یاحت زمیین
مترمربع) میباشد.
رطوبت خاک در عمیق توسیعه ریشیه  )WCسیانتیمتیر در 60
سانتیمتر) براساس معادله  3محاسبه گردید.
× WC = WC10 × 10 + WC20 × 10 + WC30
)3

10 + WC40 × 15 + WC60 × 15
 WC40 ،WC30 ،WC20 ،WC10و WC60

که در معادلهی فیوق
به ترتیب رطوبت حجمیی خیاک براسیاس انیدازهگییری بیا دسیتگاه
رطوبتسنج  PR2یا مته در اعماق  0تیا 10 ،10تیا 20 ،20تیا30 ،30
تا 40و  40تا 60سانتیمتری میباشید .درصید تخلییه مجیاز )MAD
برای گیاه سیر  30درصد ررفیت نگهداشیت خیاک پیشینهاد گردییده
اسیت  .)Allen et al., 1998در مجمیوع  6لولیه دسترسیی وسییله
اندازهگیری رطوبت در خاک دستگاه رطوبتسینج  ،)PR2در مزرعیه
سیر کارگیاری شد و نمودارهای پایش رطوبت خاک برای آنها تهییه
شد شک  .)3در این شک ها حروف  Aتا  Fمشخصکننده مح قرار
گرفتن لولههای دسترسی در نقاط  Aتا  Fدر مزرعه و نقاط مشاهداتی
نیز مشخصکننده تنیییرات رطوبیت حجمیی خیاک کیه توسی متیه
نمونهبرداری شده است ،میباشد .رطوبت خاک  )پیش و پس از هر
نوبت آبیاری جهت بررسی تنییرات رطوبت خاک ،نفوذ عمقی و برآورد
تبخیر  -تعرق واقعی با استفاده از دستگاه رطوبتسنج  PR2و مته در
اعماق مشخصی از خاک  0تا 10 ،10تا 20 ،20تا 30 ،30تیا 40و 40
تا 60سانتیمتری) اندازهگیری شد .برای محاسبه رطوبت نمونیههیایی
که با مته برداشت شدند ،آنها را به میدت  24سیاعت در دمیای 105
درجه سانتیگراد در آون قرار داده شد و سینس بیا انیدازهگییری وزن
ررف ،رطوبت وزنی خاک محاسبه شد .در نهاییت بیا اسیتفاده از وزن
مخصوب راهری و ضیرب آن در رطوبیت وزنیی ،رطوبیت حجمیی
بهدست آمد .شک  1تصویر شماتیک و مدل مفهومی نحیوه تنیییرات
رطوبت در خاک مزرعه را نشان میدهد .بیرای محاسیبهی تبخییر -
تعرق واقعی روزانه  )ETA-Dبین دو اندازهگیری متوالی رطوبت خیاک
از معادله  4استفاده شد .همچنین با توجه به این موضوع که در برخیی
از آبیاریهای مزرعه  در روز آبیاری اندازهگیری نشده بود ،اقیدام بیه
برآورد پارامتر میکور در زمانهای مورد اشاره گردید .بیدین منظیور بیا
فر اینکه  ETA-Dدر دورهی زمانی روز آبیاری تا  nامین روز قرائت
 قب از آبیاری برابر با مقدار متنارر آن در فاصلهی زمانی  nامیین و

 )n-1امین قرائت  قب از آبیاری باشد ،با کم کردن تبخیر  -تعیرق
تجمعی محاسبه شده برای دورهی زمانی از  در زمان قرائت قبی از
آبیاری  ،در این روز محاسبه گردید .پس از بیرآورد نمیودن  در روز
آبیاری ،با اضافه کردن عمیق آبییاری  )Iبیه آن  ،بالفاصیله بعید از
آبیاری محاسبه گردید .برای محاسبه  ETA-Dپس از آبیاری نیز میزان
تبخیر  -تعرق در بازهی زمانی  nامین و  )n+1امیین قرائیت پیس از
آبیاری محاسبه شد.
WCn−1 − WCn
)4
ET
=
∆t

A−D

که در این معادله  ETA-Dتبخیر  -تعرق واقعی روزانه سانتیمتر)،
 WCnرطوبت خاک در عمق توسعه ریشه  60سانتیمتیر) در قرائیت
nام سانتیمتر) WCn−1 ،رطوبیت خیاک در عمیق توسیعه ریشیه در
قرائت  n-1سانتیمتر) ∆t ،بازه زمانی بیین دو قرائیت  nو  n-1روز)
می باشد .همچنین تبخیر  -تعرق واقعی تجمعی گیاه در طیول فصی
رشد به صورت رابطه  5محاسبه شد.
روز برداشت محصول

)5

(ETA−D )i

∑

= ETA−S

روزکاشت=i

که در معادلهی فوق  ETA−Sتبخیر  -تعرق واقعی تجمعیی گییاه
در طول فص رشد میلیمتر) و  ETA−Dتبخیر  -تعرق واقعی روزانیه
گیاه میلیمتر) میباشد .بدین ترتیب ضیرایب گییاهی سییر براسیاس
تبخیر  -تعرق گیاه مرجع چمن و تبخیر  -تعرق واقعی که اندازهگیری
شده بود با استفاده از معادله  6محاسبه گردید.
Kc = ETc / ETo
)6
که در این معادله Kc ،ضریب گیاهی ETo ،تبخیر  -تعرق مرجیع
چمن محاسبه شده با استفاده از دادههای ای تگاه هواشناسیی سیهند،
براساس معادله پنمن  -مانتییث میلییمتیر بیر روز) و  ETcتبخییر -
تعرق گیاه سیر میلیمتر بر روز) میباشد.
جهت کنترل علفهای هرز در طول فص رشد ،عملیات وجین در
 2مرحله به صورت دستی انجام گرفت .بعد از نوبیت آبییاری سیوم در
اواس فروردین  336کیلوگرم در هکتار کود اوره به صورت سرک بیه
مزرعه داده شد.
بعد از زرد شدن برگها ،عملیات برداشت در تیاری 1395/03/15
به صورت دسیتی و توسی نییروی کیارگری انجیام گرفیت .پیس از
برداشت ،بوتههای سیر برای مدت چند روز در مزرعیه روی زمیین در
مقاب آفتیاب قیرار گرفیت تیا کامی خشیک شیود .سینس بیا چیاقو
ق متهای هوایی و ریشهها از حبههای سییر جیدا شید و در نهاییت
عملکرد محصول خشک بهدست آمد .الزم به ذکر است کیه براسیاس
رسم جاری در منطقه ،کشاورز مزرعه مورد استفاده ساقه سییر معیادل
 10سانتیمتر را از حبهها جدا ننموده و بیه همیین صیورت محصیول
نهایی را توزین کرده و به بازار عرضه نمود .مقادیر ارایه شده به عنوان
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محصول نهایی شام وزن ساقههای متص به حبه به طیول حیدود
 10سانتیمتر) و حبههیای سییر مییباشید .در نهاییت بهیرهوری آب
 ،)WPکارایی مصرف آب  )WUEو بهرهوری اقتصادی آب )WPe
سیر براسیاس معادلیههیای  7تیا  9محاسیبه شید Molden et al.,
.)1997
YC
)7
= WP
)8
)9

∑I+ ∑P
YC
= WUE
ETA−S
IN
= WPe
∑I +∑P

که در این معیادالت WP ،بهیرهوری مصیرف آب کیلیوگرم بیر
مترمکعب) YC ،عملکرد محصول کیلوگرم) ∑ I ،ک حجم آبییاری در
طول فص کشت مترمکعب) ∑ P ،ک حجم بارندگی در طول فص
کشت مترمکعب) WUE ،کارایی مصرف آب کیلوگرم بر مترمکعب)
و  ETA−Sتبخیر  -تعرق واقعی تجمعی گییاه در طیول فصی کشیت
مترمکعب) WPe ،بهرهوری اقتصادی آب ریال بیر مترمکعیب) و IN
سود خالص که از تفاوت هزینههای انجام شده در طی فص و درآمد
ناشی از تولید برح ب ریال بهدست میآید) میباشد.

رطوبت در عمق توسعه ریشه (سانتيمتر)

شکل  -1تصویر شماتیک و مدل مفهومی تغییرات رطوبت در خاک مزرعه

نتایج و بحث
در شک های  2و  3منحنیهای رطوبتی بیه ترتییب ،مربیوط بیه
تنییییرات رطوبییت خییاک مزرعییه در عمییق توسییعه ریشییه در نقییاط
نمونهبرداری شده توس مته و در لولههیای دسترسیی دسیتگاه PR2
ترسیم شد .در نوبت آبیاری پنجم در تاری  216روز پس از کاشت بیه
دلی عمق آبیاری کم ،در لولیههیای دسترسیی  E ،D ،Cو  Fمییزان
رطوبت کمتر از  FCمیباشد ،بیه همیین دلیی نفیوذ عمقیی در ایین
مکانها صفر میباشد .همچنین در نقاطی که رطوبت خاک توس مته
اندازهگیری شده بود مشاهداتی) و لولههای دسترسی  Aو  ،Bبه دلی
عمق آبیاری کم میزان رطوبت در نزدیکی ررفیت زراعی بیوده و بیه
دلی تنییرات ناچیز در رطوبت خاک نفوذ عمقیی صیفر مییباشید .در

جدول  1با استفاده از منحنیهیای رطیوبتی نفیوذ عمقیی و رانیدمان
کاربرد به ازای کلیه منحنیهای رطوبتی محاسبه گردید .نتایج حاص
از نوبت آبیاری پنجم به دلی اینکه نفوذ عمقیی در کلییه لولیههیای
دسترسی و مشاهداتی صفر در نظر گرفته شیده بیود ،در جیدول ذکیر
نگردید .همانطور که مشاهده میشیود ،مقیادیر نفیوذ عمقیی  )dpو
راندمان کاربرد  )Eaبه ازای نقاط مختلف انیدازهگییری در مزرعیه در
یک نوبت آبیاری متفاوت میباشد .همچنین این تفاوت در مقادیر ذکر
شده به ازای نوبتهای مختلف آبیاری نییز مشیهود اسیت .از عوامی
تأثیرگیار بر این تفاوت میتوان به موارد فیوق اشیاره کیرد -1 :عیدم
رعایت فاصله زمانی بین دو نوبت آبیاری و عدم توجه به رطوبت خاک
در زمان آبیاری تأثیر زیادی در میزان نفوذ عمقیی و رانیدمان کیاربرد
داشته است.
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5
0
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(عمق آب در الیه رشد ریشه) WC

30

201

زمان (روز بعد از تاریخ کاشت)
حد مجاز تخلیه رطوبت

رطوبت در حالت اشباع

نقطه پژمردگی

رطوبت خاک

ظرفیت زراعی

شکل  -2تغییرات رطوبت خاک مزرعه سیر در عمق  0تا  60سانتیمتری در نقاط نمونهبرداری شده توسط مته
جدول  -1نفوذ عمقی و راندمان کاربرد حاصل از منحنیهای رطوبتی
نوبت آبیاری

آبیاری چهارم ( 201روز پس از
کاشت)

آبیاری ششم ( 228روز پس از کاشت)

آبیاری هفتم ( 243روز پس از کاشت)

I

dp

Ea

I

dp

Ea

I

dp

Ea

سانتیمتر

سانتیمتر

درصد

سانتیمتر

سانتیمتر

درصد

سانتیمتر

سانتیمتر

درصد

مشاهداتی

5/2

57/6

4

61/4

3/9

64

A

2/8

76/7

3/9

62/2

3/4

68/4

B

3

75/6

3/9

62/1

3/4

68/3

3/8

68/8

2/2

78/1

0/7

93/9

D

3/2

73/7

1/9

80/9

1/6

85/6

E

3/2

73/2

1/8

82/8

1/1

89/8

F

3/4

71/9

3/7

63/6

1

90/6

لولههای دسترسی

C

12/2

 :Iعمق آب آبیاری

10/3

 :dpنفوذ عمقی

10/8

 :Eaراندمان کاربرد
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شکل  -3تغییرات رطوبت خاک مزرعه سیر در عمق  0تا  60سانتیمتری در لولههای دسترسی

201

 WCعمق آب در الیه رشد ریشه)
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شکل  -4تبخیر  -تعرق واقعی تجمعی سیر در طول دورهی رشد براساس اندازهگیریهای رطوبت خاک توسط مته (میلیمتر)

 -2فاصله زمانی کم بین دو آبیاری و باال بودن رطوبت در محی
ریشه در نوبت آبیاری چهارم ،منجر به افزایش نفوذ عمقیی و کیاهش
راندمان کاربرد گردید -3 .فاصله زمانی زیاد بین آبیاری ششم و هفتم
موجب خشکی محی ریشه در نوبیت آبییاری هفیتم شید کیه همیین
خشکی منجر به کاهش قاب توجه نفوذ عمقی گردید -4 .با توجیه بیه
فاصله زمانی کم بین آبیاری پنجم و ششم و همچنین وقوع بارشهای
متعدد در این بازهی زمانی ،آبیاری ششم با وجود عمق آبیاری کیمتیر
ن بت به آبیاری هفتم دارای نفوذ عمقی بیشتر و به تبع آن رانیدمان
کاربرد کمتری میباشد -5 .مح قرارگیری لولههای دسترسی وسیله
اندازهگیری رطوبت در خاک با امکان دسترسی به آب بیشتر یا کمتر
در سطح مزرعه ،یکی از دالی اختالف نفوذ عمقی و راندمان کیاربرد
بین نقاط اندازهگیری در یک نوبت آبیاری است -6 .مهارت کشاورز در
آبیاری و تحوی حجم آب موردنیاز به هر کیرت نییز یکیی از عوامی
تأثیرگیار بر نفوذ عمقی و راندمان کاربرد مزرعه است کیه در راسیتای
مطالعه کندی 1و همکاران  )Kendy et al., 2004میباشد.
در شک  4تبخیر  -تعرق واقعی فصلی سیر در طول دورهی رشد
با استفاده از معادله بیالن و اندازهگیریهای رطوبت خاک توس متیه
محاسبه شد .تبخیر  -تعرق سیر طی فصی رشید  )ETa.o-sبرابیر بیا
 552میلیمتر بهدست آمد .رقم فوق متفیاوت از ارقیام گیزارش شیده
توسی ویاللوبیاس و همکیاران  ،)Villaobos et al., 2004فیابیرو
کورتس و همکاران  )Fabeiro Cortes et al., 2003و زارع ابیانه و
همکاران  )1389است .دلی این تفاوت در تحقیق حاضر ن یبت بیه
نتایج محققین فوق ،میتواند عالوه بر شرای متفاوت آب و هیوایی و
فیزیولوژیکی توده سیر کاشته شده ،ناشی از عدم اعمال تنش آبی نییز
میباشد.
1- Kendy

همچنین میزان تبخیر  -تعیرق گییاه سییر بیا اسیتفاده از انیدازه-
گیریهای رطوبت خاک توس دستگاه  PR2محاسبه شید ،)ETa.p-s
که نتایج آن در شک  5آمده است ETa.p-s .برابیر بیا  537میلییمتیر
برآورد گردید .تبخیر  -تعرق پتان ی سیر  )ETcبا استفاده از معادلیه
 6و ضرایب گیاهی ارایه شده توس فائو و میزان تبخیر  -تعرق مرجع
چمن ،برابر با  542میلیمتر محاسبه شد .با توجیه بیه نتیایج حاصی ،
میزان  ETa.o-sبیشتر از  ETcمیباشد که در توجیه این امر میتیوان
به این نکات اشاره کرد -1 :در این آزمایش از دادههای نزدییکتیرین
ای تگاه هواشناسی سهند که در فاصله  40کیلومتری از منطقیه میورد
مطالعه قرار داشت ،استفاده شد -2 .یک ان نبودن ویژگیهای گییاه و
خصوصیات منطقه رشد با شرای در نظر گرفته شده توس فائو ،منجر
به عدم قطعیت در برآورد  ETcدر روشهای مبتنی بر ضریب گییاهی
میشیود  -3 .)Allen et al., 2005روش میورد اسیتفاده در تعییین
 EToو همچنین عدم واسینجی و تصیحیح روش پینمن  -مانتییث و
ضرایب گیاهی برای منطقه مورد مطالعه ،یکی از دالی این اخیتالف
میباشد.
در جدول  2ضرایب گیاهی سیر با استفاده از معادله  6و براسیاس
تبخیر  -تعرق گیاه مرجع چمن و تبخیر  -تعرق واقعی که اندازهگیری
شده بود محاسبه گردید .به دلی برداشت اطالعات به صورت دورهای،
محاسبه ضرایب گیاهی به صورت روزانه امکانپییر نبیود ،هیمچنیین
ضریب گیاهی در دوره ابتدایی رشد به دلی بارنیدگی و قیرار گیرفتن
مراح اولیه رشد در زم تان و عدم حضور در منطقه قاب اندازهگیری
نبود .علت کوچک بودن ضریب گیاهی در مرحلیه پاییانی رشید ،ایین
است که توقف عم آبیاری ،بوتههای سیر قب از برداشت در مزرعیه
خشک شدند علیزاده و کمالی.)1386 ،
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شکل  -5تبخیر  -تعرق تجمعی در طول دورهی رشد (میلیمتر)

 )0/57بیشتیر از مقیدار اراییه شیده توسی زارع ابیانیه و همکیاران
 )1389و از مقییادیر ارایییه شییده توسیی ویاللوبییاس و همکییاران
 )Villaobos et al., 2004و فابیرو کورتس و همکیاران Fabeiro
 )Cortes et al., 2003کمتر است .علت تفاوت ضرایب گییاهی سییر
در این مناطق را میتوان در تفاوت بین اقلیم این منیاطق ،نیوع رقیم
سیر کشت شده و نحوه کاشت دان ت.

حداک ر مقدار ضریب گیاهی در این تحقیق  )1/37از مقادیر ارایه
شده توس زارع ابیانه و همکیاران  )1389و ویاللوبیاس و همکیاران
 )Villaobos et al., 2004بیشتر است و با نتیایج آییارز Ayars.,
 )2008که این مقدار را بین  1/3تا  1/4گزارش کرد مطابقت دارد ،در
حالیکیه نشیریه فیائو  56و فیابیرو کیورتس و همکیاران Fabeiro
 )Cortes et al., 2003حداک ر مقدار ضریب گیاهی سیر را برابر بیا 1
گزارش نمودند .در تحقیق حاضر ضریب گیاهی در انتهای مرحله رشد

جدول  -2محاسبه ضرایب گیاهی سیر
تاریخ

دوره رشد

 23فروردین 22 -اردیبهشت
 23اردیبهشت 15 -خرداد

میانی
پایانی

ETo

ETa.o-s

میلیمتر در روز
130
152

میلیمتر در روز
179
87

Kc

1/37
0/57

جدول  -3شاخصهای بهرهوری آب ( ،)WPکارایی مصرف آب ( )WUEو بهرهوری اقتصادی آب ()WPe
مساحت مزرعه

 I

 I +  P

مترمربع

میلیمتر

میلیمتر

925
733
3278
 : Iعمق تجمعی آب آبیاری در طول فص رشد
 :Ycمیزان عملکرد محصول خشک

سود خالص

WPe

ریال

ریال بر مترمکعب

Yc

WP

WUE

تن بر

کیلوگرم بر

کیلوگرم بر متر-

هکتار
19/12

مکعب
مترمکعب
182,837
554.635.200
3/47
2/07
 : I +  Pعمق تجمعی آب آبیاری و بارش در طول فص رشد
سود خالص :درآمد – هزینهها

میزان عملکرد محصول خشک ،بهرهوری و کارایی مصرف آب به
ترتیییب برابییر بییا  19/12تیین در هکتییار 2/07 ،و  3/47کیلییوگرم بییر
مترمکعب بهدست آمد که بیشتر از ارقیام گیزارش شیده توسی زارع

ابیانه و همکاران  )1387و ویاللوبیاس و همکیاران
 )al., 2004میباشد .دلی این افزایش با توجه به تعریف بهیرهوری و
کارایی مصرف آب ،عملکیرد بیاالی سییر در مزرعیه  19/12تین در
Villaobos et
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هکتار) و شام نمودن وزن بخشی از ساقه سییر در محصیول نهیایی
میباشد .در توجیه عملکرد باال در تحقیق حاضر میتوان به این نکات
اشاره کرد :با توجه به نتیایج فیابیرو کیورتس و همکیاران Fabeiro
 )Cortes et al., 2003سیر بهشدت به تینش آبیی ح یاس اسیت و
برای بهدست آوردن حداک ر عملکرد باید از اعمال تنش آبی در مرحله
تشکی غدهها و رسیدن آنها اجتناب کرد .بنابراین دریافت آب کیافی
در طول دورهی رشد گیاه  2نوبت آبیاری در پاییز و  5نوبت آبیاری در
1
بهار) موجب افزایش عملکرد سیر شید .هیور و همکیاران Hore et
 )al., 2014گزارش کردند که مصرف نیتروژن باعث افزایش معنیدار
ویژگیهای رشد سیر مانند ارتفاع گیاه ،تعداد برگ ،تعداد سییرچههیا و
وزن سیرچهها شده و این عوام باعث شدند که رشد رویشی تقوییت
شود و عملکرد غده سیر نیز افزایش پیدا کنید .طبیق نتیایج زمیان 2و
همکاران  )Zaman et al., 2011و مالفیالبیی و همکیاران )1391
مصرف نیتروژن تا  150کیلوگرم در هکتار موجب افیزایش عملکیرد و
3
اجزای عملکرد سیر گردید .هیمچنیین هیو و اشیمیدهالتر Hu and
 )Schmidhalter., 2005گزارش نمودند که کود نیتروژنه بیدون آب
کافی ،عملکرد را افزایش نمیدهد و افیزایش آب قابی اسیتفاده گییاه
بدون نیتروژن کافی تأثیری بر عملکرد ندارد .افزایش نیتروژن مصرفی
زمانی عملکرد را افزایش میدهد که تنش آبی شدید نباشد .همچنین،
در شرای رطوبت کافی مصرف نیتروژن کافی باعث افزایش عملکیرد
دانه میشود در حالیکه در شرای تینش رطیوبتی ،مصیرف نیتیروژن
عمدتا غلظت آن را در دانه افزایش مییدهید .از ایینرو افیزودن 110
کیلوگرم کود اوره بعد از نوبت آبییاری سیوم و دریافیت آب کیافی در
طول دورهی رشد منجر به افزایش عملکیرد سییر گردیید .آرگوئلیو 4و
همکاران گزارش کردند که استفاده از ورمیکمنوست باعیث افیزایش
عملکرد گیاه دارویی سیر شد .از اینرو استفاده از ورمیکمنوست پیش
از کاشت و به صورت مخلوط در خاک موجب افیزایش عملکیرد سییر
گردید .)Arguello et al., 2006
بهییرهوری اقتصییادی آب  )WPeبرابییر بییا  182837ریییال بییر
مترمکعب محاسبه شد که از مقادیر ارایه شده توس سنه وند )1388
و اشراقی و قاسمیان  )1391بیشتر است و با نتایج زمانی و همکاران
 )1393که سیر را دارای بیشترین بهیرهوری اقتصیادی آب دان یتند
همخوانی دارد.

نتیجهگیری
در تحقیق حاضر با توجه به اهمیت اقتصادی و ارزش غیایی گیاه
1- Hore
2- Zaman
3- Hu and Schmidhalter
4 Arguello

سیر در الگوی کشت منطقه آذرشهر اقدام به بیرآورد تبخییر  -تعیرق
واقعی سیر در سال  1395تحت مدیریت زراعیی کشیاورز ،بیه منظیور
اعمال مدیریت مناسب آبیاری شد .بیا بررسیی نتیایج حاصی  ،مقیدار
تبخیر  -تعرق واقعی برابیر  552میلییمتیر ،ضیرایب گییاهی در دوره
میانی و پاییانی رشید بیه ترتییب  1/37و  0/57و بهیرهوری ،کیارایی
مصرف و بهرهوری اقتصادی آب به ترتیب  3/47 ،2/07کیلیوگرم بیر
مترمکعب و  182837ریال بر مترمکعب تعیین شد .بنابراین با توجه به
مشک منابع آب در منطقه مورد مطالعه و مشکالت زی یت محیطیی
مرتب با دریاچه ارومیه ،پیشنهاد میگردد سیاستهای آتی در راستای
توسعه و افزایش سطح زیر کشت محصوالتی بیا بهیرهوری اقتصیادی
آب باال ،مانند این محصول افزایش یابد ،تا با اصالح الگوی کشت در
منطقه ،عالوه بر افزایش درآمد کشاورزان ،موجبات کشاورزی پایدار و
صادرات فراهم گردد.
در پایان پیشنهاد میشود با توجه به این مهم که عوام اقلیمی و
بارندگی یکی از فاکتورهای مهم در زراعت سیر میباشد و با توجه بیه
تنوع آب و هوایی در ایران و نتایج بهدست آمده در این منطقه ،مشابه
این تحقیق برای سایر نقاط ایران که زراعت سیر انجام میگیرد ،انجام
شود .همچنین توصیه میشود در مطالعات بعدی از الی ییمتر و سیایر
دستگاههای اندازهگیری رطوبت بیرای محاسیبه تبخییر  -تعیرق ،بیه
منظور مقای ه نتایج اندازهگیری شده در این تحقیق ،استفاده شود.

تشکر و قدردانی
این پژوهش با حمایت و پشتیبانی طیرح حفاریت از تیاالبهیای
ایران و در قالب « پروژه همکاری در احیای دریاچه ارومییه از طرییق
مشارکت جوامع محلی در استقرار کشاورزی پایدار و حفاریت از تنیوع
زی تی در معر خطر» با حمایت مالی دولت ژاپن انجام گرفته است.
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Abstract
It is intended to optimize crop yields and economics of crop water use by irrigation. Implementing proper
water use management by agricultural sector reduces water losses and increases distribution uniformity and crop
yield. In order to improve water use management in agriculture, it is essential to determine crop water
requirements of various crops with the required level of accuracy. The objective of this research was to
determine garlic evapotranspiration, crop coefficients and water use efficiency in the Azarshahr region located in
the eastern Azerbaijan province. The actual garlic evapotranspiration (ETa.o-s) was determined by the
hydrological method, measuring the various components of water balance at the farm level including soil
moisture at various soil depths and irrigation depths. The garlic actual seasonal evapotranspiration was 552 mm
and its water use efficiency was 3.47 kg per cubic meter of evapotranspiration during the growing season. The
garlic crop coefficients for the mid-season and late season stages were 1.37 and 0.57, respectively, when
reference evapotranspiration was computed by the Penman- Monteith equation (FAO 56).
Keywords: Eastern Azerbaijan, Penman- Monteith, Water use management
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