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هاي انگور بیدانه سفیدبوتهکارایی مصرف آباثر تغییر روش آبیاري بر 
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چکیده

باغ انگور بیدانه سفید، در شهرستان کارایی مصرف آب و عملکرداي به تحت فشار بر به منظور بررسی اثر تغییر روش آبیاري از جویچه
روش، تغییر(I1)اي آبیاري جویچهتیمارهاي آزمایش عبارتند از:اجرا شد. هاي کامل تصادفی ، طرحی در قالب بلوك94مالیر در سال 

درلیترهشتنتافیمچکانقطرهسهبوتههربراي( آب مصرفپیکدورهدرايجویچهآبیاريتلفیقبالترالیکفشارتحتبهآبیاري
)، تغییر I3لیتر در ساعت100بابلر ( براي هر بوته یک بابلر تنظیمی در کنار طوقه با دبی فشارتحتبهآبیاريروش، تغییر)I2ساعت

باايقطرهآبیاري بهروش) و تغییرI4لترال ( براي هر بوته سه قطره چکان نتافیم هشت لیتر در ساعتروش آبیاري به تحت فشار یک 
زمینی (پنج قطره چکان براي هر بوته که سه تا هشت لیتري روي خط داخل جوي و دو قطره چکان هفت لیتري در لوله زیرلوپتلفیق

این طرح به عنوان پایان نامه دکتري پژوهش محور در طول سه فصل رشد انجام شود ).I5دریپردار در داخل پشته به صورت نیم دایره 
افزایش کارایی مصرف آب گذارد. نتایج نشان داد تغییر روش آبیاري در سال اول باعث که امسال، مرحله اول خود را پشت سر می

شد، اما روي عملکرد تاثیري نداشت.

، انگور.آبکارایی مصرف آبیاري، :هاکلید واژه

مقدمه

آب به عنوان یکی از ارزشمند ترین منابع طبیعی، جایگاه خاصی در توسعه پایدار کشاورزي دارد. منابع آب در اکثر نقاط دنیا ازجمله 
درصد در 8/15، 93-94زراعی در سالبه طوري که ،ها در اکثر نقاط ایران کاهش یافته است. میزان بارندگیباشدایران کمیاب می

بیشتر و، از طرفی مصرف آب در کشاورزيبود هاي قبل هم تکرار شده که این کاهش بارندگی در سالداشتیمکشور کمبود بارش
محصوالت بیشترمناطق ایران بیالن آبی در حال کاهش می باشد و اکثر گزارش ها حاکی از آن است که در .ایین استپآبیاريراندمان

، به ازاي هر متر مکعب آب 91-90در سال زراعی FAOبا توجه به گزارش ایران به . کشاورزي هر ساله دچار تنش خشکی می شوند
(وزارت نیرو، کیلوگرم محصول تولید شد که این رقم در کشورهاي توسعه یافته دو کیلوگرم به ازاي هر متر مکعب است79/0مصرفی 

هايتاکستاناغلب، یکی از مراکز عمده تولید انگور در آسیاست و در اکثر استان هاي آن پرورش تاك رواج داردکشور ایران .)1393
استفادهافزایش کارایی مصرف آب راههايازیکی). 1393کریمی،(راندمان پایینی داردکهشوندمیآبیاريايجویچهروشبهایران

هاي آبیاري قطره اي مناسب ترین تحقیقات نشان داده است که سیستم).1392سیدان،وکهنسال(استفشارتحتآبیاريهايسیستماز
,Boven)شوند شیوه آبیاري براي تاکستان ها می باشند و بیشتر باغات انگور دنیا با آبیاري قطره اي آبیاري می et al., 2012) آبیاري

نیاز دارد، اما هزینه احداث سیستم قطره اي بیشتر می باشد. آبیاري سنتی در انگور نشتی نیروي کارگر زیادي نسبت به آبیاري قطره اي 
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راندمان آبیاري سیستم قطره اي به مقدار قابل توجهی بیشتر از .باعث افزایش هزینه مصرف آب و کاهش کیفیت عملکرد انگور می شود
اي به تحت فشار بابلر باعث افزایش نطقه جهرم، از جویچه. تغییر روش آبیاري درخت سیب در م(Jones, 2004)آبیاري نشتی بود

). 1384محصول و کارایی مصرف آب شد (سالمی و قاسمی، 

هامواد و روش

این تحقیق به عنوان پایان نامه دکتري پژوهش محور زیر نظر پژوهشکده انگور و کشمش دانشگاه مالیر که قرار است به مدت سه سال 
طول و عرض باشد.اي نتایج در سال اول میاستان همدان در شهرستان مالیر انجام شود، این مقاله گزیدهدر یکی از باغات پیشرو 

متر است و در دوره آزمایش هیچ باران موثري رخ نداد. 1770باشد. ارتفاع محل درجه می34و 48جغرافیایی محل آزمایش به ترتیب 
هاي انگور مورد آزمایش بیدانه سفید بوته. شدانجامGPSدستگاهبا93اسفنددرآبیاريهايسیستمطراحیبرايمزرعهازبردارينقشه

هاي آبیاري تحت شدند. طراحی و اجراي سیستماي آبیاري میها قبال به صورت جویچهباشند، این بوتهساله و به صورت خزنده می14
اي به تحت فشار بر زمایش با هدف اثر تغییر روش آبیاري از جویچهاین آبا رعایت اصول طراحی انجام شد.94فشار در اردیبهشت 
بهآبیاريروشتغییر، (I1)ايآبیاري جویچههاي انگور بیدانه سفید انجام شد و تیمارهاي آزمایش عبارتند از:بوتهکارایی مصرف آب 

ساعتدرلیترهشتنتافیمچکانقطرهسهبوتههربراي( آبمصرفپیکدورهدرايجویچهآبیاريتلفیقبالترالیکفشارتحت
I2(،براي هر بوته یک بابلر تنظیمی در کنار طوقه با دبی فشارتحتبهآبیاريروشتغییر ) لیتر در ساعت100بابلرI3 ،( تغییر روش

تلفیقباايقطرهبهآبیاريروشتغییرو) I4( براي هر بوته سه قطره چکان نتافیم هشت لیتر در ساعتآبیاري به تحت فشار یک لترال
پنج قطره چکان براي هر بوته که سه تا هشت لیتري روي خط داخل جوي و دو قطره چکان هفت لیتري در لوله (زمینیزیرلوپ

هاي کامل تصادفی با چهار تکرار و هر تکرار پنج بوته طرح آزمایشی در قالب بلوك).I5دریپردار در داخل پشته به صورت نیم دایره
درصد رطوبت 60الی 50. زمانی که باشدسانتی متر می90کمتر ازهاعمق ریشه بوتهباشد.متر می4*2هاي آزمایش دارد. آرایش بوته

-TDR-SMتعیین رطوبت خاك از رطوبت سنج براي ، )1375(خواجه پور، قابل دسترس گیاه تخلیه شد اقدام به آبیاري شدند lotron

زیر مقدار آب مصرفی با توجه به رطوبت خاك، وزن مخصوص ظاهري، حجم خیس شدگی خاك و با استفاده از فرمول استفاده شد.
تعیین شد.

SMD= (ɵfc-ɵv0)*d*Pb)1معادله (

SMD ،(سانتی متر) ارتفاع آب مصرفیɵv0 رطوبت خاك قبل از آبیاري (درصد) وd(سانتی متر) است. عمق ریشهEC آب مصرفی
مقادیر آب مصرفی براي هر بوته در سال اول میلی گرم در لیتر می باشد.200کربنات آن هم و بیPH12/7میلی زیمنس، 6/0

I5و I3 ،I4بار I214شش بار، I1ر طی این مدت تیمار دشهریور، براي همه تیمارها در جدول زیر گرد آوري شده است.31آزمایش تا 

درصد در 80و 35بیبه ترتتحت فشارو ايجویچهياریآبيبرا،شین آزمایدر اکارایی مصرف آببار آبیاري شدند.16هر کدام 
، کیلوگرم عملکرد تولیدي در واحد تیمارهاکارایی مصرف آببراي بدست آوردن ).1386رستگار و فراهانی، شد (خواهدنظر گرفته

هاي کمی و و براي سنجش ویژگیها برداشت شدشهریور انگور تمام بوته20در تاریخ سطح تقسیم بر متر مکعب آب مصرفی شد. 
ها با نرم آنالیز دادهعملکرد مورد آزمایش قرار گرفتند، همچنین براي اندازه گیري درصد قند از رفرکتومتر دستی استفاده شد.کیفی

انجام شد.Minitab16و Microsoft Excel-2013افزارهاي 
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هاي خاك آزمایش در سه عمق مختلف.): ویژگی1جدول (
عمق 
خاك

EC درصد
کربناتبی

ظاهري چگالی(وزنی)PWP(وزنی)Fcبافت خاك(ppm)فسفردرصد نیتروژن
(Pb)خاك

23112/1لوم07/04/127/06/2- 30
246/114/1لوم306/04/122/07/2- 60
25124/1لوم رسی607/04/122/07/2- 90

): مقدار آب مصرفی در تیمارهاي مختلف آبیاري2جدول (
I1I2I3I4I5تیمار آبیاري

71/436/356/31/225/3مقدار آب (متر مکعب در بوته)
نتایج و بحث

باعث کاهش محصول به ویژه در باغات خزنده انگور عملکرد انگور در شهرستان مالیر تحت تاثیر سرماي دیر رس بهاره قرار گرفت و 
)3(جدول نتایج مقایسه میانگین تیمارهاشد، به همین دلیل عملکرد محصول در تیمارهاي مختلف این طرح کمتر بود. با این شرایط

اي هاي انگور شد، اما عملکرد و درصد قند در اثر تغییر روش آبیاري از جویچهباعث کاهش وزن حبه(I4)اي آبیاري قطرهدهد نشان می
Nourjou)به تحت فشار تغییر نکرده بودند که et al., 2011)اي در هاي آبیاري قطره. در بلغارستان سیستمبه این نتیجه دست یافته بود

اي و بابلر موجب بررسی نمودند و گزارش دادند که روش آبیاري قطرهراشدبه صورت غرقابی آبیاري میباغات مسن سیب، که قبال
,Rayamur)بهبود عملکرد و کیفیت محصول درختان شد et al., 1991)اند،. اما در مقابل تحقیقات زیادي وجود دارد که نشان داده

;Pat bowen, 2012)باعث کاهش عملکرد انگور شده است به مقدار جزعیاول، در سالکاهش مقدار آبیاريتغییر روش آبیاري و

My bourgh; 2012 ;)تواند در اثر میاي به تحت فشار که عدم کاهش عملکرد محصول در اثر تغییر روش آبیاري از جویچه
اي به تحت فشار کاهش از جویچهبا تبدیل روش آبیاريبراي هر بوته انگورسرمازدگی بهاره محصول دانست. حجم آب مصرفی

به ترتیب بیشترین و کمترین حجم آب مصرفی (I4)اي اي و آبیاري قطرهبطوري که تیمار آبیاري جویچه)3داري داشت (جدول معنی
. با کاهش یافتن مصرف آب در داري داشتندرا داشتند، همچنین همه تیمارها از نظر حجم آب مصرفی با هم دیگر تفاوت معنی

که نتایج فوق با نتیجه افزایش یافت(I4)اي تیمارهاي آبیاري تحت فشار کارایی مصرف آب در این تیمارها به ویژه آبیاري قطره
با توجه به کاهش شدید بیالن آبی در مناطق کشاورزي ایران و بایر ماندن برخی ) مطابقت دارد.2012آزمایشات میبورگ و همکاران (

هاي کشور از چالش کم آبی باغات انگور  در اثر نبود آب، باال بردن کارایی مصرف آب با احداث آبیاري تحت فشار تاکستان
قات نشان داده است که تغییر روش آبیاري . تحقیشودجلوگیري شود زیرا بخش عمده منابع آب کشور در بخش کشاورزي مصرف می

هاي بعدي کمیت و شود اما در سالاي به تحت فشار در سال اول ممکن است باعث کاهش عملکرد میتاکستان قدیمی از جویچه
شود.اي هم میاي حتی بیشتر از آبیاري جویچهکیفیت انگور آبیاري قطره
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یري شده بین تیمارهاي آبیاري): مقایسه میانگین صفات اندازه گ3جدول (
(kg/m3)کارایی مصرف آب (m3/plant)مقدار آب مصرفی (kg/ha)عملکرد وزن حبه (گرم) درصد قند حبهتیمار

I1
a75/23a1/1a509a72/4a83/0

I2
a95/24ab05/1a514c36/3c11/0

I3
a93/24ab96/0a502b56/3b112/0

I4
a25b95/0a497e1/2e19/0

I5
a25/24ab09/1a506d25/3d12/0

فاقد تفاوت معنی دار می باشند.05/0* میانگین هایی که داراي یک حرف مشترك هستند بر اساس آزمون توکی در سطح احتمال 
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Abstract

in order to study the effect of chang irrigation from furrow irrigation to pressurized irrigation on WUE and
yield of  the grape Sultana seedless, a experiment was set up based on randomized complete block design
in malayer 2015. The treatments include: furrow irrigation (I1), chang irrigation to pressurized irrigation-
single latral with three 8lph driper per plants and alternat by furrow irrigation (I2), chang irrigation to
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Bobler, one 100 lph per plant (I3), chang irrigation to single latral with three 8lph driper per plants (I4) and
chang to drip irrigation incorporation with underground loop (I5). This study named PhD. Thesis for three
years, and this articl from first year. The results showed, in the first year chang irrigation to pressurized
irrigation cause to increase the WUE, But no effect on yield.

Key word: irrigation, WUE, grape.
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