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 -1اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی،کرج ،ایران
 -2دانشیییار بخییخ کییاآ و آ مرکییت تحقیقییات و آمییوزش کشییاورزی و منییابط یعی ییی زنجییان ،سییازمان تحقیقییات ،آمییوزش و تییرویج
کشاورزی ،زنجان ،ایران
 -3کارشییناا ارشیید گییروف فنییی و مهندسییی مرکییت تحقیقییات و آمییوزش کشییاورزی و منییابط یعی ییی اسیینان کراسییانشییما،ی ،سییازمان
تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،بجنورد ،ایران
تاریخ دریافت99/6/11 :؛ تاریخ پذیرش99/1/11 :

چكيده
انگور از مهم تم ین محصموتت بما ی اسم

کم بم احماط سم

ای ان با توايد ساتن  1/0ميليون تن انگور ر زمم

زی کشم

کشمورهای ب تم

قيقی ر خصوص حج و به هوری آب ایمن محصمو

و ارزش اقتصما ی و تغذیم ای بمات ممور توجم اسم

ر توايمد ایمن محصمو

ر جهمان اسم

ر کشمور وجمو نمدار ازایمنرو ،ایمن پمووه

بما ایمن همم  ،اطالعمات

بما همد انمدازهگيم ی ميمدانی

آب کمارب ی و ارزیمابی بهم هوری آب تاکسمتانهممای کشمور ر سممامان همای متتلمآ آبيمماری اجم ا شممد ر فصم زراعمی ،2911-10
حجمم آب کممارب ی توسممب با ممداران ر  244بمما از تاکسممتانهممای اسممتانهممای قممزوین ،فممار

 ،خ اسممانرضمموی ،زنجممان،

آذربایجان بی ،آذربایجانش قی ،هممدان ،م کمزی ،خ اسمانشمماای و سممنان انمدازهگيم ی شمد؛ ر ایمن بما هما رقم همای متتلمآ
انگور با روشهای متتلآ آبيماری (سم حی و ق م های) و شموریهمای متاماوت آب آبيماری و خما

بما روشهمای متاماوت ( اربسمتی و

خزنممده) کاشممت شممدهانممد مقمما ی انممدازهگيم ی شممده بمما مقمما ی بم آور شممده بم روش پممنمممن-مانتيمث بمما اسممتاا ه از ا ههممای
هواشناسی  28سا اخي و همچنين با مقما ی سمند ملمی آب مقایسم شمدند نتمای م ااعمات نشمان ا کم اخمتال ميمانگين حجم
آب کممارب ی و بهمم هوری آب ر اسممتانهممای منتتمم
کممارب ی  4441مت مکعم

ر سمم

احتممما یمم

بم هکتممار و بهم هوری آب  1/49کيلمموگ

رصممد معنممی ار اسمم

انگممور بم ازای هم مت مکعم

خااص آبياری ر مناطق مور م ااع بم روش پمنمن-مانتيمث و سمند ملمی آب بم ت تيم
امنة تغييم ات رانمدمان کمارب

ميممانگين وزنممی حجمم آب

آب بم سم

 4444و  4444مت مکعم

آمممد متوسممب نيماز
بم هکتمار اسم

ر تاکسمتانهمای ممور م ااعم از  40تما  288رصمد و متوسمب آن  01رصمد محاسمه شمد نتمای

ب رسیها حاکی از اعما کم آبيماری ر ا لم

تاکسمتانهمای ممور م ااعم بم علم

ست سمینداشمتن بم آب کمافی اسم

ر ایمن

مقاا راهکارهایی ب ای بههو به هوری آب ر توايد انگور نيز ارائ شده اس

واژههای کليدی
پنمن -مانتيث ،روش آبياری ،سند ملی ،نياز خااص آبياری

جغرافیییایی  5تییا  55درجییه در نیمکییر شییما،ی و  5تییا
 55درجیه در نیمکیر جنیوبی پراکنیدف اسیت (Tafazoli
) et al., 1996انگییور از مه ی تییری محصییو ت بییا ی در
دنیاست که ه بیه ،حیاس سیز زیرکشیت و هی از نریر
ارزش اانصییادی و تغذیییهای بییا مییورد توجییه اسییت

مقدمه

انگییور ،مییو یییا تییاآ ) (Vitis vinifera L.گیییاهی
است چندسیا،ه کیه بیرای رشید بیه تابسینانهیای گیر و
زمسنان های سیرد نییاز دارد ایی گییاف در شیخ ایارف از
هفت اارف جهیان بیا شیرایق االیمیی منفیاوت و از عیر
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نییییاز کیییا ،آبیییی انگیییور را سیییازمان کواربیییار و
کشییییاورزی ملییییف منحیییید( فییییا و 5555-12555
منرمک یییو در هکنیییار در سیییال گیییتارش دادف اسیییت
( FAOSTAT, 2018بییرای شییرایق االیمییی ایییران نیییاز
کییا ،آبییی تاکسیینان از  3125منرمک ییو در هکنییار در
اردبییییف تیییا  12115منرمک یییو در هکنیییار در کهنیییوج
(اسیینان کرمییان گییتارش شییدف اسییت (Farshi et al.,
) 1997ویلییییامت و آییییرا (Williams & Ayars,
) 2005نیییاز کییا ،آبییی انگییور را بییرای شییرایق االیمییی
ایییا ت منحییدف در سییه سییال منییوا،ی ارزیییابی و میییانگی
آن را  1215منرمک یییو بیییر هکنیییار گیییتارش دادنییید
میییدرانو و همکیییاران ) (Medrano et al., 2015در
مقا،ییهای تحلیلییی راهکارهییای افییتایخ بهییرفوری آ در
تو،یییید انگیییور را مزا ،یییه و تیی یر روشهیییای مخنلیییز
پوشییخ کییاآ ،پوشییخ گیییاف و روشهییای ک ی آبیییاری را
بییر بهییرفوری آ در تو،ییید انگییور مییرور کردنیید اییی
محققییان نیییاز آبییی انگییور در منییایف مخنلییز جهییان را
 355تیییا  155میلییییمنیییر و بهیییرفوری آ را  1تیییا 19
کیلییوگر بییهازای هییر منرمک ییو آ گییتارش کردنیید و
همچنییی اههییار داشیینند کییه شیییوفهییای مخنلییز ک ی -
آبییاری بییدون کییاهخ عملکیرد ،موجییو افییتایخ کیفیییت
میییوف میییشییود امینییی و همکییاران (Amini et al.,
) 2015در مزا ،ییهای نقییخ پهنییهبنییدی االییی در ت یییی
نیییاز کییا ،آبییی محصییو ت بییا ی اسیینان کردسیینان را
بررسییی و آن را بییا نیییاز کییا ،آبییی محاسییعه شییدف بییا
اسیینفادف از نییر افییتار کییرات وات مقایسییه کردنیید اییی
پژوهشگران نیاز کا ،آبیی انگیور را بیر اسیاا تقسیی -
بنییدی االیمییی در االییی مدینرانییهای  655میلیییمنییر و
براساا تقسییمات سیاسیی در شهرسینانهیای سینندج،
سییقت ،اییروف ،بیجییار و مریییوان بییهترتیییو ،555 ،515
 151 ،613و  519میلیمنر در سال بهدست آوردند
شییاهر نیییا و کرمییی (Shahrokhnia & Karami,
) 2017نیییاز کییا ،آبی یاری انگییور یییااوتی در شهرسیینان
ایییر و کییارزی اسیینان فییارا را  3155منرمک ییو بییر
هکنییار و میییانگی دو سییا،ۀ حج ی آ کییاربردی در یییک

ارزش اییی محصییول بییه ،حییاس اابلیییت مصییرآ آن بییه
شییییوفهیییای مخنلیییز از جملیییه تیییازفکیییوری و تهیی یۀ
کشییمخ ،آبمیییوف ،فییرآوردفهییای تخمیییری (آ ییورف،
سییرکه و یییرف  ،ژ،ییه ،مربییا ،رو ی دانییۀ انگییور و ش ییر
انگور بسییار زییاد اسیت و از ایی ،حیاس نقیخ مهمیی در
اانصاد کشورهای تو،یدکنند آن دارد
از حییدود  1/5میلیییون هکنییار ارابییی آبییی کشییور،
نتدیک به  221هیتار هکنیار بیه کشیت انگیور بیارور آبیی
اکنصییییا دارد ) (Ahmadi et al., 2019کییییه
پراکنیییدگی آن بییییر حسییییو شییییرایق آ و هییییوایی،
جغرافییییایی ،و حنیییی فرهنگیییی و اجنمیییاعی در کشیییور
منفییاوت اسییت در سییز ملییی ،آگییاهی از میییتان آ
کاربردی و نییاز کیا ،آبیی در نیواحی مخنلیز کشیور و
همچنییی سییایر شییاک هییای مییدیریت مصییرآ آ از
جملیییییه رانیییییدمان آبییییییاری و بهیییییرفوری آ در
برنامییهری یتیهییای ک ی ن مربییو بییه ت ی می  ،تخص یی و
مصییرآ الییو،ی از آ مییو ر اسییت در سییز منزقییهای،
اییی ا از حجیی آ کییاربردی ،بهییرفوری و نیییاز کییا،
آبیییاری انگییور در منییایف مخنلییز کشییور میییتوانیید در
برنامییهریییتیهییای اسیینانی و ملییی مییو ر و آگییاهی از ایی
ای عییات میییتوانیید معنییایی بییرای برنامییهریییتی افییتایخ
عملکییرد انگییور و ارتقییای بهییرفوری آ آبیییاری اییی
محصول در کشور باشد
روش و مدیرییییییت آبییییییاری بیییییرای تو،یییییید
محصول بهینیه و کیفیی انگییور در نقییا مخنلییز دنییا
مهیی اسییت روشهییای آبیییاری تاکسیینانهییا در ا لییو
منیییایف جهیییان سیییزحی و ازیییرفای هسییینند گرچیییه
آبیییاری ازییرفای تییا یر بسییتایی بییر کمیییت و کیفیییت
انگییور دارد ،و،ییی روش ا،ییو آبیییاری تاکسیینانهییا در
ایییران و جهییان هنییوز بییهلییورت آبیییاری سییزحی اسییت
آبیییاری بییاغهییای انگیییور در مراحیییف فنو،وژیکیییی رشیید
از جمله زمیییان ههیییور گیفآذیییی  ،مییییوف بسییین ،
رشیید حعییههیییا و پیییا از مرحلیییۀ رنییی گییییری
میییییوف تولیییییه شییدف و در ارتقییای کیفییییت محصییول
مؤ ر است )(Karimi & Baghani, 2011
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کییه آبی یاری زیرسییزحی بییا  15درلیید نی یاز کییا ،آب یی
دارای بییا تری مقییدار بهییرفوری آ اسییت ننییایج برکییی
پییژوهخهییا نیییت حکایییت از برداشییت بیشیینر آ توسییق
ریشییۀ انگییور و بیشیینر بییودن بییرایو گیییاهی در آبیییاری
ازیییرفای زیرسیییزحی ،در مقایسیییه بیییا روش آبییییاری
ازییرفای سییزحی ،اسییت ;(Fandi˜no et al., 2012
) Cancela et al., 2015اتییییروش و همکییییاران
) (Atroosh et al., 2013در تحقیقیییی دو سیییا،ه در
یم ی  ،منوسییق حج ی آ کییاربردی انگییور را در دو روش
آبییییاری بیییابلر و سیییزحی بیییهترتییییو  2595و 3955
منرمک ییو بییر هکنییار و رانییدمان کییاربرد آ آبیییاری را
بییهترتیییو  12/3و  69/1درلیید گییتارش کردنیید اییی
پژوهشییییگران بهییییرفوری آ را در دو روش سییییزحی و
بیییابلر بیییهترتییییو  1/1و  3/5کیلیییوگر بیییهازای هیییر
منرمک یییو آ اعییی کردنییید سییییویت و همکیییاران
) (Civit et al., 2018نشیان دادنید کیه آبییاری ازیرفای
در تاکسیییینانهییییای اسیییینان منییییدوزا ( Mendozaدر
آرژاننیییی نسیییعت بیییه روش سیییزحی  15/3درلییید در
مصییرآ آ لییرفهجییویی بییهدسییت میییدهیید یییان و
همکییاران ) (Yan et al., 2020بهییرفوری آ آبیییاری
در تو،ییید انگییور را بییرای یییک دور زمییانی  15سییا،ه در
منزقییۀ تورپییان ( Turpanچییی  3/25کیلییوگر بییهازای
هر منرمک و آ گتارش دادفاند
پییژوهخهییایی مخنلییز بییرای ت یییی آ کییاربردی
انگییور در داکییف و کییارج از کشییور لییورت گرفنییه اسییت
کییه بییهیییور عمییدف در شییرایق پژوهشییی بییا تیمارهییای
آزمایشییی و در ایسیینگافهییای مراکییت تحقیقییاتی بییودف
اسییت در برکییی مییوارد نیییت تیمارهییای کیی آبیییاری و
سییزوم مخنلییز آ بییرای یییافن سییز مناسییو آ
آبیییاری انگییور در برکییی منییایف ت ریییز شییدف اسییت
بییهیییور تقریییو تییاکنون گتارشییی از حجی آ کییاربردی
و بهیییرفوری آ در تاکسییینانهیییای تحیییت میییدیریت
تاکییداران در کشییور مننشییر نشییدف اسییت هییدآ الییلی از
ایی تحقیییف انییدازفگیییری حجی آ کییاربردی و ارزیییابی
بهییرفوری آ در ازییوهییای تو،ییید انگییور در کشییور

باغ انگیور بیا روش آبییاری ازیرفای را  1665منرمک یو
بیییر هکنیییار گیییتارش دادفانییید نیکیییانفیییر و ربیییایی
) (Nikanfar & Rezaee, 2015در تحقیقییی بییا هییدآ
لییرفهجییویی در مصییرآ آ  ،ا ییر سییه روش مخنلییز
آبییییاری شیییامف سیییزحی ،بیییابلر و ازیییرفای را بیییر
ویژگیهیای کمیی و کیفیی تیاآهیای مسی انگیور رای
کشمشییی سییفید در شهرسیینان میانییدوآ بییه مییدت سییه
سییال ( 1311-1395بررسییی کردنیید و نشییان دادنیید بییا
تغییییر روش آبیییاری ،بهییرفوری آ افییتایخ و عملکییرد
کاهخ مییابد
ویلیییامت و همکییاران )(Williams et al., 2003
در تحقیقییی مقییدار آ کییاربردی درکن یان  5تییا  1سییا،ۀ
انگییور را در ایا،ییت کا،یفرنیییا بییا یییک یسیییمنر وزنییی
بییتر  ،بییا روش ازییرفای انییدازفگیییری کردنیید و بییه ایی
ننیجییه رسیییدند کییه مقییدار آ کییاربردی سییا نۀ درکییت
انگیییور در سیییال اول م یییادل  111میلییییمنیییر و در
سییالهییای ب ییدی بییی  111تییا  165میلیییمنییر منغیییر
اسییت ننییتر و همکییاران ) (Netzer et al., 2009نیییاز
کییا ،آبییی انگییور را در چنییدی فصییف رشیید بییا دوازدف
یسیمنر زهکخدار انیدازفگییری و ننیجیهگییری کردنید
نیییاز کییا ،آبییی در فصییفهییای مخنلییز بییی  1511تییا
 1351میلیییمنییر منغیییر اسییت اییی محققییان حییداک ر
نیییاز کییا ،آبییی انگییور را  1/3میلیییمنییر در روز و بییا
روش پمی ی -ماننیی ی  1/6میلیییی منیییر در روز گیییتارش
دادفانیییید ویلیییییامت و فیییییدا،یعا & (Williams
) Fidelibus, 2016در تحقیقیییییی بیییییا اسییییینفادف از
یسیییمنر وزنییی حج ی آ کییاربردی انگییور را در سییال-
هیییای  2551 ،2551و  2559بیییهترتییییو  953 ،952و
 952میلییییمنیییر بیییرآورد کردنییید شیییرن و همکیییاران
) (Sheren et al., 2017در تحقیقییی ا ییر روشهییای
مخنلز آبییاری را بیر عملکیرد و کیفییت انگیور در کشیور
مصیر مزا ،یه کردنید در ایی تحقییف روشهیای آبییاری
سییزحی و زیرسییزحی و مقییادیر مخنلییز آ آبی یاری بییر
اسییاا  15 ،65و  155درلیید نیییاز کییا ،آبییی بییر
عملکرد انگور بررسی شید ننیایج تحقییف آنهیا نشیان داد
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منییایف عمییدف تو،ییید انگییور ،سییز زیرکشییت (بییارور و
یربارور  ،مییانگی عملکیرد و کیف تو،یید در ازیوهیای
انگیور کشیور ارا یه شیدف اسیت )(Ahmadi et al., 2019
اسیینانهییای اییتوی  ،فییارا ،همییدان ،کراسییانربییوی،
آذربایجییانشییرای ،زنجییان ،آذربایجییان ربییی ،مرکییتی،
کراسییانشییما،ی و سییمنان بیشیینری سییز تاکسیینان و
تو،ی ید انگییور کشییور را بییهکییود اکنصییا دادفانیید ای ی
اسینانهیا نتدییک بیه  15درلید تاکسینانهیای کشیور و
منییایف اجییرای ای ی پییروژف را شییامف م ییشییوند اسیینان
اییتوی بیشیینری سییز زیرکشییت آبییی و اسیینان فییارا
بیشنری تو،ید انگور آبی کشور را دارند

(اسییینانهیییای ایییتوی  ،فیییارا ،کراسیییانربیییوی،
آذربایجییانشییرای ،آذربایجییان ربییی ،همییدان ،مرکییتی،
کراسییانشییما،ی و سییمنان اسییت یافنییههییای اییی
پییژوهخ بییا هییدآ بهعییود بهییرفوری آ درتاکسیینانهییا
میییتوانیید در سییز ملییی و منزقییهای مییورد اسیینفاد
کارشناسان و برنامهریتان کشور ارار گیرد
مواد و روشها

سز کیف بیاغهیای بیارور و یربیارور آبیی انگیور
کشییور در سییال زراعییی  1396-91بییهترتیییو 221551
و  12125هکنییار و تو،یید انگییور آبییی کشییور  2119هییتار
ت ی بییودف اسییت ) (Ahmadi et al., 2019در جییدول 1
جدو  -2س

زی کش  ،توايد و ميانگين عملک

رق

های توايد انگور آبی ر کشور*

Table 1- Cultivation area, production and average grape yield in irrigated production hubs in Iran
کل تولید
میانگین عملکرد
سطح)Area (ha
استان
Production
Yield
Province
Infertile
غیربارور
Fertile
بارور
()ton
()kg/ha

اتوی

30442

250

10661

324541

فارا

26756

1766

15191

406455

همدان

19413

Qazvin
Fars
Hamedan

کراسانربوی
Khorasan-e Razavi

آذربایجانشرای
East Azarbaijan

آذربایجان ربی
West Azarbaijan

زنجان
Zanjan

مرکتی
Markazi

کراسانشما،ی
North horasan

سمنان
Semnan

سایر اسنانها
Other Provinces
جمع کل/میانگین
Total/Average

1384

17802

345584

18739

1330

16825

315287

16939

355

12805

216901

15712

667

8831

138754

15093

508

5547

83715

13660

1570

11708

159929

10551

304

13075

137948

4599

553

18200

83698

49154

4133

12900

-

221058

12820

1571

2778444

)Ahmadi et al. (2019

*

در جدول  2شهرسنانهای مورد مزا ،ه در هر اسینان

ها و تو،ید انگور در آن اسنان اننخا گردیید تاکسینانهیا

و ت داد تاکسنان اننخابی هر اسنان ارا ه شدفاسیت در هیر

یوری اننخا شدند که ا لو شیرایق را پوشیخ دهنید از

اسنان بی ییک تیا چهیار شهرسینان بیا بیشینری سیز

جمله :بافت کاآ ،مدیریتهای مخنلز با ی ،سی و رای

زیرکشت انگور برای ارزیابی اننخا شد ت یداد تاکسینان-

انگور ،نوا بهرفبردار (پیشرو و م مو،ی  ،شیوریهیای آ و

های مورد مزا ،ه در هر اسنان منناسو با سز تاکسنان-

کییاآ ،روشهییای آبیییاری و روش کاشییت (داربسیینی و
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کتندف سز تاکسنانهای مورد مزا ،ه از حیدود  5/5تیا

آبیاری  61/1درلد از تاکسنانهای مورد مزا ،ه سزحی و

 11هکنار منغیر است شوری آ آبیاری و شیوری عصیار

بقیه ازرفای هسنند در برکی اسنانها از جملیه همیدان،

اشعاا کیاآ تاکسینانهیای میورد مزا ،یه در حید کیو

کراسانربوی و آذربایجانشرای تاکسنانهایی که با روش

ارزیابی شدف است منوسق هدایت ا،کنریکیی آ آبییاری و

ازیرفای آبیییاری میییشییدند انیدآانیید بنییابرای  ،اننخییا

عصار اشعاا کاآ بهترتیو  1/1و  1/5دسییزیمینا بیر

تاکسنانها از نرر روش آبیاری ،براساا فراوانی روشهیای

منییر گییتارش شییدفاسییت منعییط تییامی آ  11درلیید از

آبیاری سزحی و ازرفای در منیایف میورد مزا ،یه بیودف

تاکسنانها چاف و بقیه از منابط آ سزحی بودفاست روش

است

جدو  -1شه ستانها و تعدا تاکستانهای مور م ااع
ردیف

استان

No

Province

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ر ه استان

Table 2- Cities and number of vineyards studied in each province
تعداد تاکستان انتخابی
شهرستانهای مورد مطالعه

اتوی

درصد از کل دادهها

Town

No. of selected vineyards

تاکسنان

23

14

20

12.2

29

17.7

15

9.1

11

6.7

16

9.8

7

4.3

22

13.4

12

7.3

9

5.5

164

100

Qavvin

Takestan

فارا

ایر ،جهر  ،کوار ،شیراز

Fars

Ghir, Jahrom, Quar,Shiraz

همدان

م یر

Hamedan

Malayer

آذربایجانشرای

ملکان ،مرا ه

East Azarbaijan

Malekan, Maragheh

آذربایجان ربی

ارومیه ،میاندوآ  ،نقدف

West Azarbaijan

Urmia, Miandoab, Naghadeh

کراسانربوی

اوچان ،کلیفآباد و کاشمر

Khorasan-e Razavi

Ghoochan, Khalil Abad, Kashmar

کراسان شما،ی

فاروج ،شیروان

North Khorasan

Farooj, Shirvan

زنجان

ابهر ،کرمدرف

Zanjan

Abhar, Khorramdarreh

مرکتی

کندا  ،شازند ،اراآ

Markazi

Khondab, Shazand, Arak

سمنان

شاهرود ،بسزا

Semnan

Shahrood, Bastam
جمع

شیییاک هیییای میییوردنرر از جملیییه حجییی آ

Percentage from total data

از اواسییق اردیعهشییت شییروا و تییا اواکییر شییهریور مییاف
ادامه داشت

کییاربردی ،بییدون دکا،ییت در برنامییۀ آبیییاری بهییرفدار و
تحت مدیریت تاکیداران انیدازفگییری شیدند دبیی منعیط

بییا اسیینفادف از دادفهییای انییدازفگیییری شییدف ،عمییف

آبی بیا فلیو ( WSCبسینه بیه مقیدار دبیی از تیی  3تیا

آ دادف شیییدف و حجی ی آ کیییاربردی در هی یر ییییک از

 ، 5کننییور و دسیینگاف او،نراسییونیک انییدازفگیییری شیید

نوبییتهییای آبییاری در فصییف زراعیی اابییف محاسییعه بییود

زمییان هییر نوبییت آبیییاری و ت ییداد نوبییتهییای آبیییاری در

نیییاز آبییی گیییاف مرجییط بییه روش پیینم  -ماننییی بییا

یول فصیف زراعیی نییت عیت شید دور آبییاری بسینه بیه

اسینفادف از دادفهیای  15سیال اکییر بیرای منزقیۀ مییورد

روش آبیییاری (سییزحی و ازییرفای  ،دسنرسییی بییه آ ،

نرییر از نتدی یکتییری ایسیینگاف هواشناس یی بییرآورد شیید

نوا منعیط آ (شیعکه ییا چیاف و سیایر عوامیف در فصیف

نیاز آبیی گییاف مرجیط بیا اعمیال بیریو گییاهی (Allen

زراعیی منغییر بیود آبییاری تاکسینانهیای میورد مزا ،ییه

آب یی گی یاف تعییدیف شیید

) et al., 1998بییه نی یاز کییا،
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بییرایو گیییاهی انگییور در سییه مرحلییۀ رشیید 5/11 ،5/56

مننخییو محاسییعه و در تحلیییفهییا اسیینفادف شیید بییرای

و  5/11گییتارش شییدف اسییت بییا کسییر بییارش مییو ر ،نیییاز

بررسی کفایت نمونه هیای انیدازفگییری شیدف ،از رابزیۀ 2

کا،

آبی به نییاز کیا،

اسنفادف شد )(Sarmad et al., 2001

آبییاری تعیدیف شید بارنیدگی

مییؤ ر بییه روش  SCSبییرآورد شیید ( SCS, 1972مقییادیر
نیییاز کییا،

z22
n
(x  )2

(2

آ آبیییاری بییا مقییادیر سییند ملییی آ بییرای

که در آن،

منایف مورد مزا ،ه مقایسه شدند
بییا توجییه بییه نوسییانات تو،ییید بییه د،یییف سییالآوری و

 = nت ییداد انییدازفگیییریهییای ز بییرای تحلیییف

تیینخهییای محیزییی از جملییه سییرمازدگی ،عملکییرد

واریی یانا حجی ی آ کیییاربردی و عملکیییرد انگیییور؛ = z

محصول در دو سیال مخنلیز انیدازفگییری شید عملکیرد

سییز اعنمییاد (بییرای سییز اعنمییاد  95درلیید ،مقییدار

انگییور در پای یان فصییف زراع یی  1391-91انییدازفگی یری و

آن  1/96اسییت ؛  = واریییانا جم یییت؛  = µمیییانگی

در سییال زراعییی اعییف ( 1396-91نیییت از یریییف تکمیییف

جم یییت؛ و  = xمییانگی انییدازفگییریهاسییت بییه د،یییف

پرسشیینامه از بهییرفبییرداران اکییذ و میییانگی عملکییرد دو

وجییود عوامییف کییارج از کننییرل محقییف ماننیید تنییوا

سییال در تحلیییفهییا اسیینفادف شیید سییرانجا اییی کییه

االیمییی ،مییدیریت بییا ی ،بافییت کییاآ ،نیییاز آبییی و سییایر

بهییرفوری آ (آ آبیییاری و بییارش مییؤ ر دف سییا،ه در

عوامیییف ،کیییه همگیییی موجیییو افیییتایخ در وارییییانا

هر ییک از منیایف و اسینانهیای میورد مزا ،یه محاسیعه

دادفهییای انییدازفگیییریشییدف میییشییوند ،سیی ی شیید

و مقایسییه شیید شییاک هییای بهییرفوری آ از رابزییۀ 1

تاکسیینانهییای بیشیینری بییرای تایییید کفایییت دادفهییا در

ت یی شد

نریییر گرفنیییه شیییود تیییا از نریییر تحلییییف آمیییاری،
CY
CW  I

(1

2

ننیجییهگیییریهییای پییژوهخ دارای اابلیییت اعنمییاد و

WP 

ایمینان باشند

که در آن،
 =WPبهییرفوری آ در تو،ییید انگییور (کیلییوگر بییه-

نتایج و بحث

ازای هییر منرمک ییو آ کییاربردی ؛  =CYعملکییرد انگییور

در جییییدول  3ک لیییۀ شییییاک هییییای آمییییاری

(کیلیییوگر بییر هکنیییار ؛ و  =CWحجیی آ دادف شیییدف

اندازف گییری هیا شیامف مییانگی  ،انحیراآ م ییار و ت یداد

(منرمک ییو بیر هکنییار ؛ و  = Iبارنییدگی مییؤ ر (منرمک ییو

دادفهییای ز و انییدازفگیییریشییدف بییرای حجیی آ

بر هکنار

کییاربردی و عملکییرد انگییور ارا ییه شییدف اسییت در اییی

بییرای بررس یی تفییاوت احنمییا،ی حج ی آ کییاربردی

پییژوهخ ،ت ییداد انییدازفگیییریهییا در بییاغهییای انگییور 165

بهییرفوری آ در منییایف مییورد مزا ،ییه ،از

مییورد و بیشیینر از ت ییداد انییدازفگیییریهییای ز بییود

و شییاک

تحلیییف واریییانا اسیینفادف شیید بییدی ترتیییو میییانگی

(جییدول  3بنییابرای  ،کفایییت دادفهییا بییرای تحلیییف

شییاک هییای حجیی آ کییاربردی و بهییرفوری آ در

آماری اابفاعنماد و محیرز بیود همیانییور کیه پییختیر

اسیینانهییای مخنلییز بییا اییی روش مقایسییه و تحلیییف

هی گفنییه شیید ،در ایی تحقیییف شییاک

عملکییرد بییرای

شییدند میییانگی وزنییی شییاک هییای مییورد مزا ،ییه

ت یییی بهییرفوری آ در منییایف مخنلییز تو،ییید انگییور

(نسییعت بییه سییز زیرکشییت انگییور در اسیینانهییای

اندازفگیری شدف بود
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جدو  -9ميانگين ،انح ا معيار و کاای

اندازهگي یها ر با های توايد انگور

Table 3 Mean, standard deviation and adequacy of measurements in vineyards
*

شاخص آماری

حجم آب کاربردی

Statistical index

Applied water

Grape yield

6544

20.1

2857

11.6

73

128

164

164

میانگی
Average

انحراآ م یار
Standard deviation

ت داد اندازفگیری ز
Number of measurements needed

ت داد اندازفگیریهای انجا شدف
Number of conducted measurment

عملکرد انگور

*

* حج آ کاربردی بر حسو منرمک و بر هکنار و عملکرد انگور بر حسو ت بر هکنار است

بییرای بررسییی تغییییرات حج ی آ کییاربردی انگییور

تفییییاوت میییییانگی حجیی ی آ کییییاربردی انگییییور در

در اسییینانهیییای میییورد مزا ،یییه ،از تحلییییف وارییییانا

اسیینانهییای مننخییو در سییز احنمییال کمنییر از یییک

اسیینفادف شیید (جییدول  5ننییایج بررسییی نشییان داد

درلد م نیدار است

جدو  -4تحلي واریانس حج آب کارب ی و به هوری آب ر توايد انگور ر استانهای منتت
Table 4 Analysis of variance of applied water and water productivity in grape production in selected provinces
منبع تغییرات
Source of variations

بی اسنانها
درون اسنانها
استانهای منتخب

مجموع
مربعات Sum

درجه آزادی

میانگین مربعات

Degrees of
freedom

Average of
squares

9
151
311

5/53×151
5/29×156

مقدار F
F value

of squares
تحلیل واریانس حجم آب کاربردی Analysis of variance of applied water

5/91×151
1/15×151
3/81×311

10.4

مقدار P
P value

Less than 1%

تحلیل واریانس بهرهوری آب Analysis of variance of water productivity

بی اسنانها
Between provinces

درون اسنانها
In each province

اسنانهای مننخو
Selected provinces

475

9

52.7

497

135

3.7

972

144

14.3

Less than 1%

تحلییییف وارییییانا بهیییرفوری آ (آ آبییییاری و

) (Yan et al., 2020دامنییۀ تغییییرات آ کییاربردی در

بییارش مییو ر انگییور در اسیینانهییای مننخییو نیییت در

تاکسیینانهییای مییورد مزا ،ییه بسیییار گسیینرف اسییت بییر

جدول  5ارا ه شیدف اسیت ننیایج ایی تحلییف نییت نشیان

معنیییای مییییانگی حجییی آ کیییاربردی ،مییییتیییوان

داد تفییاوت میییانگی بهییرفوری آ در تو،ییید انگییور در

اسنان های کشور را به چهیار کوشیۀ الیلی تقسیی کیرد

اسیینانهییای یادشییدف در سییز احنمییال کمنییر از یییک

در کوشییۀ اول ،حجی ی آ کیییاربردی در تو،یییید انگیییور

درلیید م نیییدار اسییت د،یییف الییلی اییی تفییاوت بییه

اسنان های آذربایجیان ربیی ،همیدان ،آذربایجیان شیرای

اکیین آ عملکییرد محصییول،حج آ کییاربردی و بییارش

و زنجییان؛ در کوش یۀ دو  ،حج ی آ کییاربردی در تو،ییید

مو ر در منایف مورد مزا ،یه مربیو مییشیود کیه کیود

انگییور اسیینانهییای کراسییان شییما،ی و اییتوی ؛ در کوشیۀ

منییا ر از عوامییف مخنلییز از جملییه االییی  ،تغذیییه ،بافییت

سییو  ،حج ی آ کییاربردی در تو،ییید انگییور اسیینانهییای

کییاآ ،اراییا انگییور ،مییدیریت و روش آبیییاری اسییت

فیییارا و سیییمنان؛ و در کوشیییۀ چهیییار  ،حجییی آ
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کییاربردی در تو،ییید انگییور اسیینانهییای کراسییانربییوی و

اسیینان کراسییانشییما،ی بییا وجییود االییی سییرد ،بییا

مرکییتی اییرار دارنیید (جییدول  5میییانگی حجیی آ

منوسیییق حجییی آ کیییاربردی  6112منرمک یییو بیییر

کیییاربردی انگیییور در منیییایف میییورد مزا ،یییه 6555

هکنییییار در کوشیییۀ دو اییییرار گرفنییییه اسییییت کییییه

منرمک یییو بیییر هکنیییار انیییدازفگییییری شیییدف اسیییت

یکییییی از د یییییف آن کییییاربرد دو نوبییییت آبیییییاری در

کمنیییری حجییی آ کیییاربردی مربیییو اسیییت بیییه

زمسییینان بیییرای ییییخآ اسیییت بیشییینری حجی ی آ

تاکسیینانهییای منییایف سردسیییر (کوشییۀ اول از جملییه

کییاربردی ه ی بییه تاکسیینانهییای اسیینانهییای کراسییان-

آذربایجییان ربییی ،همییدان ،آذربایجییانشییرای و زنجییان

ربیییوی و مرکیییتی ت لیییف دارد بیییا  9111و 15153

بییا منوسییق حجیی آ دادف شییدف بییهترتیییو ،5311

منرمک یییو بیییر هکنیییار کیییه در کوشیییۀ چهیییار ایییرار

 5212 ،5911و  5536منرمک ییییییو بییییییر هکنییییییار

گرفنهاند

جدو  -4ميانگين حج آب کارب ی با های انگور ر استانهای منتت
Table 5 Average volume of applied water of vineyards in selected provinces
ردیف

خوشه

استان

No

Cluster

Province

آذربایجان ربی

1

West Azarbaijan

همدان

2
1
3

Hamedan

آذربایجان شرای
East Azarbaijan

زنجان

4

Zanjan

کراسان شما،ی

5
2
6

North Khorasan

اتوی
Qazvin

فارا

7
3
8

Fars

سمنان
Semnan

کراسان ربوی

9
4
10

حجم آب کاربردی

Khorasan-e Razavi

مرکتی

Applied water
()m3/ha

Comparative
rank

43198

a

4988

a

5272

ab

5436

ab

6182

abc

6397

bc

7278

c

7348

c

9818

d

10103

Markazi

کف اسنانهای مننخو

رتبه مقایسهای

d

6669

Total

* میانگی های اعداد در سنون رتعۀ مقایسهای باحروآ مشابه ،دارای اکن آ م نیدار نیسنند
The means with similar letters are not significantly different.

*

از حجی ی آ کیییاربردی در تاکسییینانهیییای تحیییت

شییدف اسییت ) (Nikanfar & Rezaee, 2015کریمییی و

مییدیریت تاکییداران در کشییور گییتارشهییای چنییدانی

با یییانی ) (Karimi & Baghani, 2011مییییانگی دو

مننشییر نشییدف اسییت منوسییق سییه سییا،ۀ حجیی آ

سییا،ۀ حجیی آ دادف شییدف بییه بییاغهییای انگییور را در

کییاربردی در بییاغهییای انگییور در میانییدوآ بییرای روش-

تاکسیینان اییتوی بییا روش آبیییاری سییزحی  5115تییا

های آبیاری ازرفای ،بیابلر و سیزحی بیهترتییو برابیر بیا

 1255منرمک ییو بییر هکنییار گییتارش کییردفانیید کییه بییا

 1115 ،1361و  13261منرمک ییو بییر هکنییار گییتارش

ننییایج بییهدسییت آمییدف از ای ی تحقیییف در اسیینان اییتوی
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هیی ی کییییوانی کییییوبی دارد شییییاهر نیییییا و کرمییییی

شییدف در اییی گییتارش بییا مقییادیر تخمینییی توسییق

) (Shahrokhnia & Karami, 2017میییانگی دو سییا،ۀ

شیییاهر نییییا و کرمیییی

حجیی آ دادف شییدف بییه یییک بییاغ انگییور بییا مییدیریت

) 2017بیییرای شهرسییینان اییییر و کیییارزی در اسییینان

با یییدار را در اییییر و کیییارزی اسییینان فیییارا بیییا روش

فارا که یکیی از منیایف میورد مزا ،یه در ایی تحقییف

آبیییاری ازییرفای  1665منرمک ییو بییر هکنییار گییتارش

آبیی

کییردفانیید االییدی یو،قونلییو و همکییاران

(Shahrokhnia & Karami,

نیت هست مشیابهانید ایی پژوهشیگران نییاز کیا،

(Ghasedi

انگیییور ییییااوتی بیییا روش پی ی می ی -ماننیییی را 6311

) Yulghonolou et al., 2020تیییا یر تغیییییر روش

منرمک و بر هکنیار بیرآورد کیردفانید در بیشینر اسینان-

آبیاری جویچیهای بیه ازیرفای را بیر حجی آ کیاربردی

هییای مییورد مزا ،ییه ،مقییادیر نیییاز کییا،

آ آبیییاری

انگییور رایی بیدانییۀ سییفید در م یییر در دو سییال زراعییی

سییند ملییی آ کمنییر از مقییادیر بییرآورد شییدف بییا روش

ارزیییابی و منوسییق حجیی آ کییاربردی انگییور بییه روش

پیینم  -ماننییی اسییت کییه از دادفهییای دف سییال اکیییر

جویچییهای را  5515منرمک ییو بییر هکنییار و منوسییق

اسیینفادف شییدف اسییت از د یییف الییلی آن میییتییوان بییه

چنیید تیمییار آبیییاری ازییرفای را بییی  2555تییا 5131

گییر تییر شییدن هییوا در سییه دهییۀ اکیییر و بییه تعییط آن

منرمک و بر هکنار گتارش کردفاند

افتایخ نیاز آبیی گیاهیان اشیارف کیرد مییانگی وزنیی دو

آ آبیییاری از دادفهییای

روش بییرای همییه اسیینانهییای مییورد مزا ،ییه  6556و

در شییکف  1نیییاز کییا،

هواشناس یی  15سییال اکی یر بییه روش پ ی م ی ماننی ی و

 6655منرمک و بیر هکنیار اسیت کیه در سیز احنمیال

نییییت از سیییند ملیییی آ ( NETWATدر اسییینانهیییای

کمنییر از  5درلیید م نیییدار اسییت شییاک

رانییدمان

مییورد مزا ،ییه مقایسییه شییدف اسییت ننییایج دو روش در

کییاربرد آ در مترعییه بییا اسیینفادف از نسییعت نییاز کییا،

ا لییو اسیینانهییا مشییابهانیید هرچنیید در برکییی اسیینانهییا

آبیییاری (کییه از میییانگی وزنییی دادفهییای هواشناسیی 15

ماننیید فییارا و تییا حییدودی سییمنان ،کراسییانشییما،ی و

سییال اکی یر بییه روش پ ی م ی ماننی ی و سییند ملییی آ

اییتوی تفییاوت مقییادیر بییرآورد شییدف بییه دو روش اییدری

برآورد شدف است بیه حجی آ دادف شیدف ،بیرآورد شید

بیشیینر اسییت کییه اییدیمی بییودن سییند ملییی آ  ،م رفییی

مقییادیر ایی شییاک

بییرای ا لییو اسیینانهییا بیییخ از 95

اراییا جدییید انگییور ،تغییییرات بارنییدگی م یؤ ر و افییتایخ

درلد و برای برکیی اسینانهیا (بیرای م یال آذربایجیان-

دمای هیوا در چنید دهیۀ اکییر از عمیدفتیری د ییف آن

های ربی و شیرای هی  155درلید اسیت د،ییف زییاد

اسییت افییتایخ دمییا ع ی وف بییر تییا یر بییر نیییاز آبییی گیییاف

بودن شیاک

رانیدمان در تاکسینانهیای میورد مزا ،یه،

موجییو تغییییر مراحییف فنو،ییوژیکی گیاهییان نیییت شییدف

ک آبییاری اسیت کیلیی از بهیرفبیرداران آ کیافی بیرای

اسییت مقییادیر بییرآورد شییدف در ای ی گییتارش بییا مقییادیر

آبیییاری تاکسیینانهییای کییود در اکنیییار نداشیینهانیید یییا

ارا ییه شییدف توسییق فییا و بییرای انگییور مزابقییت دارد فییا و

مقییداری از آ را بییه کشییت برکییی محصییو ت از جملییه

مقادیر  5هتار تیا  12هیتار منرمک یو بیر هکنیار را بیرای

میییدادنیید منوسییق وزنییی

گوجییهفرنگییی اکنصییا

انگیییور در منیییایف مخنلیییز گیییتارش کیییردف اسیییت

شاک

) (Doorenbos & Kassam, 1979مقیییادیر بیییرآورد

 19/5درلد برآورد شدفاست
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شک  –2مقایسة نياز خااص آب آبياری ب آور شده ب روش پنمن-مانتيث و سند ملی آب
Figure 1- Comparison of net irrigation water requirement estimated by the Penman-Montith method and
national water document

مییییتیییوان بیییه چهیییار کوشیییۀ الیییلی تقسیییی کیییرد

بییر معنییای بهییرفوری آ آبیییاری و بییارش مییؤ ر

(جدول 6

بییییرای انگییییور ،اسیییینانهییییای مییییورد مزا ،ییییه را

جدو  -4مقایسة به هوری آب ر توايد انگور ر استانهای مور م ااع
Table 6- Comparison of grape water productivity in the studied provinces
*
رتبه مقایسهای
بهرهوری آب
استان
خوشه
ردیف
No

Cluster

1
2

1.22

Qazvin

فارا
Fars

آذربایجانشرای

3

East Azarbaijan

مرکتی

4

Markazi
2

کراسانربوی
Khorasan-e Razavi

آذربایجان ربی

6

West Azarbaijan

کراسانشما،ی

7

North Khorasan

زنجان

8
3
9
10

Province

اتوی
1

5

)WP (kg/m3

Zanjan

سمنان
Semnan

4

Comparative rank

همدان
Hanmmedan

کف اسنانهای مننخو
Total

a

1.62

a

2.01

ab

2.21

abc

2.60

ab

2.57

ab

2.69

abc

3.18

bc

4.35

c

6.29

d

2.63

* میانگی های اعداد باحروآ مشابه ،دارای اکن آ م نیدار نیسنند
The means with similar letters are not significantly different.

*

در کوشییییۀ اول بهییییرفوری آ در تو،ییییید انگییییور

آ اسیینانهییای آذربایجییانشییرای ،کراسییانربییوی،

اسیینانهییای فییارا و اییتوی ؛ در کوشییۀ دو بهییرفوری

مرکییتی ،کراسییانشییما،ی و آذربایجییان ربییی؛ در کوشییۀ
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سییو بهییرفوری آ اسیینانهییای زنجییان و سییمنان؛ و در

منرمک و بر هکنار اسیت کیه از نریر آمیاری نییت تفیاوت

کوشییۀ چهییار بهییرفوری آ اسیینان همییدان اییرار دارنیید

آنهییا در سییز احنمییال یییک درلیید م نیییدار اسییت

(جییدول  6منوسییق وزنییی بهییرفوری آ در اسیینانهییای

روش آبیییییاری ازییییرفای  19/3درلیییید نسییییعت بییییه

مننخیییو  2/61کیلیییوگر بیییهازای هیییر منرمک یییو آ

روش آبیییاری سییزحی در کییاهخ آ آبیییاری میؤ ر بییودف

در تاکسیینانهییای اسیینان اییتوی و

اسییت ت ییداد نوبییتهییای آبیییاری در روش سییزحی از 3

اسییت ای ی شییاک

فییارا کمنییری و مقییدار آن بییهترتیییو  1/22و 1/62

تییا  21نوبییت و در آبیییاری ازییرفای از  5تییا  21نوبییت در

کیلییوگر بییهازای هییر منرمک ییو آ اسییت منوسییق ایی

منییایف مخنلییز منغیییر اسییت میییانگی وزنییی شییاک

در تاکسییینانهیییای اسییینان همیییدان (م ییییر

بهییرفوری آ در اسیینانهییای مییورد مزا ،ییه نیییت در دو

شیییاک

بیشییینری و مقیییدار آن  6/29کیلیییوگر بیییهازای هیییر

روش آبیییاری ازییرفای و سییزحی مشییابه اسییت (جییدول

منرمک ییو آ اسییت در بییاغهییای انگوراسیینان همییدان

 1میییانگی شییاک

بهییرفوری آ در برکییی بییاغهییای

کییه نسییعت بییه برکییی منییایف دیگییر آ بیشیینری در

اسنانهای فیارا ،آذربایجیانشیرای ،آذربایجیان ربیی و

واحیید سییز مصییرآ کییردفانیید و ب یه ععییارتی آ مییورد

زنجیییان کیییه بیییا روش ازیییرفای آبییییاری مییییشیییوند

نی یاز گی یاف ت ی می ش یدف اسییت،بهرفوری آ  1/5تییا سییه

کمنر است تا در بیاغهیایی کیه بیا روش سیزحی آبییاری

برابر اسنانهایی اسیت کیه مجعیور بیه کی آبییاری بیودف

میییییشییییوند یکییییی از د یییییف آن کمنییییر بییییودن

در دامنییۀ مقییادیر

میییانگی عملکییرد در بییاغهییای آبیییاری شییدف بییا روش

گیییتارش شیییدف در منیییابط داکلیییی و کیییارجی بیییرای

ازیییرفای نسیییعت بیییه بیییاغهیییای آبییییاری شیییدف

در تو،ییید انگییور اسییت (Doulati Baneh

بیییه روش سیییزحی اسیییت د،ییییف کیییاهخ عملکیییرد را

& & Noorju, 2012; Jolaini, 2006; Karimi
;Nikanfar & Rezaee, 2015; Baghani, 2011
)Atroosh et al., 2013; Yan et al., 2020

نعایییید فقیییق در روش آبییییاری جسییینجو کیییرد همیییۀ
روشهیییای آبییییاری ذاتی یان کیییو هسییینند و،یییی بایییید

ت یر روش آبییاری تاکسینان بیر شیاک هیای میورد

بیهدرسیینی از آنهیا بهییرفبییرداری شیود دسنرسیی بییه آ ،

انیید در مجمییوا ،اراییا اییی شییاک
بهییرفوری آ

مزا ،ه (جدول  1نشیان مییدهید کیه تفیاوت حجی آ

مدیریت آبییاری ،تغذییه ،رای انگیور و سیایر عوامیف نییت

کیییاربردی در دو روش آبییییاری سیییزحی و ازیییرفای در

نقیخ مهمیی در عملکیرد محصیول دارنید بیهییور کلیی،

برکییی اسیینانهییای مییورد مزا ،ییه از جملییه همییدان و

میی یانگی وزنی یی عملکیییرد انگیییور در دو روش آبیی یاری

آذربایجییان ربییی نییاچیت و در برکییی اسیینانهییا (م ییف

سییزحی و ازییرفای مشییابه و بییهترتیییو  11/5و 11/6

فیییارا ،آذربایجیییانشیییرای و مرکیییتی زییییاد اسیییت

تی بییر هکنییار بییهدسییت آمییدف اسییت کییه از نرییر آمییاری

علییت الییلی اییی تفییاوتهییا در مییدیریت آبیییاری و

تفاوت م نیدار ندارند
در جییدول  1دیییدف میییشییود کییه روش کاشییت

دسنرسییی بهییرفبییرداران بییه منییابط کییافی آ آبیییاری
اسییت بییدیهی اسییت کییه بییا آمییوزش و اسیینفادف لییحی

داربسنی ،در مقایسه با روش کتندف /زمینی ،ت یر م عیت و

از روشهییای نییوی آبیییاری ،ایی تفییاوتهییا در حجی آ

م نیداری بر همه شیاک هیای میورد مزا ،یه دارد ایی

کییاربردی کییاهخ کواهیید یافییت میییانگی وزنییی حج ی

روش کاشت باع کاهخ حدود  15درلید در حجی آ

آ کییاربردی در همییه اسیینانهییای مننخییو در دو روش

کییاربردی ،افییتایخ  51درلیید در عملکییرد و افییتایخ 31

ازییییرفای و سییییزحی بییییهترتیییییو  5551و 6165

درلد در بهرفوری آ آبیاری شدف است .آبیاری بیاغهیای
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داربسنی بهیور م مو،راحتتر ،معارزف با علزهیای هیرز در

سزحی سریطتر است کاهخ پوسیدگی مییوف و بیمیاری

آنها آسانتر و سرعت پیشیروی آ در بیاغ (در روشهیای

سفیدآ از د یف افتایخ عملکرد در کاشت داربسنی است

جدو  -1مقایسة حج آب کارب ی و به هوری آب ر با های با آبياری ق های و س حی
Table 7. Comparison of applied water and water productivity in vineyards with drip and surface irrigation systems
بهرهوری آب

حجم آب کاربردی

)WP (kg/m3

استان

)Applied water (m3/ha

Province

قطرهای

سطحی

کل

Drip

**

**

قطرهای

سطحی

کل

Surface

Total

Drip

Surface

Total

6064

6978

6397

1.56

0.78

1.22

فارا

7153

8405

7278

1.59

1.89

1.62

همدان

4940

اتوی
Qazvin
Fars
Hamedan

کراسانربوی

*

Khorasan-e Razavi

آذربایجانشرای

-

3313

آذربایجان ربی
زنجان
Zanjan

مرکتی
Markazi

کراسانشما،ی
North Khorasan

سمنان
Semnan

میانگین وزنی
Weighted mean

4988

9818

*-

9818

6.27

2.60

2.60

5412

5272

1.45

2.05

2.01

3868

4418

4318

2.37

2.61

2.57

4590

5530

5436

2.42

3.26

3.18

64880

10908

10103

2.47

2.15

2.21

6182

6182

*-

2.69

2.69

6922

7880

7348

5.00

3.70

4.35

5458

6760

6669

2.59

2.67

2.63

East Azarbaijan
West Azarbaijan

4994

6.42

6.29

*

-

* باغ دارای سامانۀ آبیاری ازرفای در ارزیابیها وجود نداشت
** میانگی دو روش آبیاری ازرفای و سزحی در اسنان مربویه

Vineyards with drip irrigation doesn’t exist
Average of two Irrigation systems in related provinces

*

**

جدو  -0تأثي روشهای کاش

تاکستان ب شاخصهای مور م ااع

Table 8. The effect of vineyard planting methods on the studied indicators
بهرهوری آب
عملکرد
حجم آب کاربردی
روش کاشت
Planting method

)Applied water (m3/ha

)Yield (ton

)WP (kg/m3

خزنده

6617

19.0

3.46

Creeping

داربستی

26.8

5656

4.76

Scaffolding

منرمک و بر هکنار است .آبیاری ازرفای حدود  25درلید

نتيجهگيری

در کاهخ آ آبیاری تاکسنانهای مورد مزا ،ه مؤ ر است

ننایج ای تحقیف میدانی نشان داد که تغییرات حجی
آ کاربردی انگیور در منیایف میورد مزا ،یه از  5311تیا

شاک

 15153منرمک و بیر هکنیار و مییانگی وزنیی آن 6669

تا  6/29کیلوگر بهازای هیر منرمک یو منغییر و مییانگی
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بهرفوری آ در اسنانهای میورد مزا ،یه از 1/22

ارزیابی آب کارب ی و به هوری آب ر تاکستانهای کشور

وزنی آن  2/63کیلوگر بهازای هر منرمک و است تفیاوت

به لورت دایف و علمی در باغهای انگور کشور مییتوانید

بهرفوری آ در باغهیای آبییاریشیدف بیهروش ازیرفای و

در افتایخ بهرفوری آ و کاهخ ا رهای مخر تنخ آبیی

سزحی از نرر آماری م نییدار نیسیت علیت آن اسینفادف

مو ر باشد با توجیه بیه اسینفادف گسینردف از روش آبییاری

نالحی و بهرفبرداری نادرست از روشهیای نیوی آبییاری

سزحی در تاکسنانهای کشور ،آموزش و کاربرد روشهای

است ننایج بررسیها همچنی حاکی از حیدود  35درلید

بهعود عملکیرد آبییاری سیزحی (بیهکیارگیری روشهیای

ک آبیاری به علت ک آبی در تاکسنانهای ا لو اسنانها از

کییاهخ تعخیییر ،اسیینفادف از روشهییایک فشییار از جملییه

جمله فارا ،آذربایجان ربیی ،آذربایجیانشیرای ،سیمنان،

هیدروفلو  ،میا ،پاشیی و ییرف  ،بیرای افیتایخ رانیدمان

کراسانشما،ی و زنجان است کیه در دراز میدت تهدییدی

آبی یاری و کییاهخ مصییرآ آ در تاکسیینانهییای بییا روش

است ه بیرای کیاآ کیه بیه شیوری گرایید و هی بیرای

آبیاری سزحیپیشنهاد میشیود تغیییر روشهیای سیننی

ساکنمان کاآ که تخریو شود روش کاشت انگیور تیا یر

کاشت از کتندف به داربسینی و آبییاری سیزحی (اانیا بیه

بستایی بر کاهخ حج آ کاربردی ،افتایخ عملکرد انگور

جوی و پشنه با در نریر گیرفن مسیا ف مربویعیه کیاهخ

و به تعط آن بهرفوری آ آبیاری دارد بیا توجیه بیه اینکیه

ا رهییای سییرمازدگی عیی وف بییر کییاهخ تعخیییر ،یکییی از

باغهای انگور با کی آبییاری و تینخ آبیی مواجیه هسینند،

راهکارهای مو ر بیرای افیتایخ عملکیرد بیاغهیای انگیور و

آمییییوزش و اسیییینفادف از روشهییییای کیییی آبیییییاری

بهرفوری آ در تو،ید انگور است
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Extended Abstract
Introduction
Grapes is one of the most important horticultural products in terms of cultivation area, economic
and high nutritional values. Iran with an annual production of 2.8 million tons, is among the top
countries in the production of grape product in the world. However, there are not accurate
information on the volume of irrigation applied water and water productivity of this product in
Iran. Therefore, this study was conducted with the aim of measurement of applied water at field
scale and evaluation of water productivity of grape in vineyards farms at different hubs of this
crop production in Iran.
Methodology
The volume of irrigation water provided by gardeners in 164 vineyards were measured in the
provinces of Qazvin, Fars, Khorasan-Razavi, Zanjan, West Azarbaijan, East Azarbaijan,
Hamedan, Markazi, Northern Khorasan, and Semnan as hubs of this product. These hubs
covered about 80 percent of the irrigated vineyard cultivated areas. In each hub, 1-4 cities with
the highest area under vineyard cultivation were selected for evaluation. The measurements were
carried out in different irrigation and planting methods, various soils, different salinity of
irrigation water and soil and different grape varieties during the growing season of 2018-2019
without interfering with the farmer's irrigation program. The measured values were compared
with the net irrigation water requirement estimated by the Penman-Monteith method using the
last 10 years meteorological data and also with the national water document values. Crop yield
was recorded at the end of the growing season and water productivity was calucated as the ratio
of yield to total water (irrigation applied water and effective rainfall). Analysis of variance was
used to investigate the possible difference between applied water and water efficiency among the
hubs. Data adequacy was assessed by using the method prposed by Sarmad et al. (2001).
Results and Discussion
The results showed that the average of applied water and water productivity among the hubs
were significant at 1% probability level. The applied irrigation water used in the vineyards and
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water productivity were 6669 m3/ha and 2.63 kg/m3, respectively. Drip irrigation was about 20%
effective compared with surface irrigation in reducing the applied irrigation water in the studied
vineyards. Water productivity in drip irrigation orchards was essentially the same as surface
irrigation and was not statistically significant. The reason was the lack of proper use and
utilization of modern irrigation methods.
The average net irrigation water requirement in the study areas estimated by the PenmanMonteith method using meteorological data for the last 10 years as well as the national water
document were 6645 and 6456 m3/ha, respectively. The range of irrigation application efficiency
in the studied vineyards was from 68 to 100 and its average was 89%. Comparison of applied
water and net irrigation requirement indicated deficit irrigation due to water shortage in
vineyards of most hubs. In total, 31% deficit irrigation occurred in the studied vineyards, which
is a threat to soil salinity and destruction of soil structure in long-term. Grape planting method
had a significant effect on reducing the applied water, increasing grape yield and consequently
water productivity

Scaffolding method had a positive and significant effect on all studied

indices in comparison with the creeping planting method. It caused a decrease of about 15% in
applied water, an increase of 41% in yield and 37% in crop water productivity.
Conclusions
Due to the fact that vineyards are faced with deficit irrigation and water stress, training the
farmers about the accurate and scientific methods of deficit irrigation in the vineyards can be
effective to reduce the destructive side effects of water stress. Due to the widespread use of
surface irrigation in the vineyards, training and application of methods to improve surface
irrigation performance (evaporation reduction methods, using low pressure methods such as
gated pipes, mulching, etc.), to increase irrigation efficiency and to reduce irrigation water
applied is recommended. Changing traditional planting methods from creeping to scaffolding
and surface irrigation (qana) to furrow, in addition to reducing evaporation, are the effective
ways to increase the yield of vineyards and water productivity.
Keywords:
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