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 1منصور معیری

 چکیده

کند. هدف اصلی این  مقاهنه   وری آب مزارع را فراهم میمصرف آب، امکان استخراج راهبردهای ارتقای بهره ییکاراارزیابی ساالنه شاخص 

زمیننی منزارع شن اس اسنتان خوزسنتان اسنت. در اسنتان        مصرف آب سیب ییکارادر بهبود  مؤثرمل های کشاورزان و تعیی  عواتحلیل مدیریت

و تنا   شنده شنروع بازار  یازموردنزمینی سیب ی تأم باهدفکشت زمستانه یا طرح است رار  عنوانبهزمینی از دهه اوس مهرماه خوزستان کشت سیب

 33زمیننی در  ای و ع لکنرد سنیب  جویچنه  –مطاهعه مراحل رشد، مدیریت آبیاری سنطحی   یابد. مقاهه حاضر نتیجهماه خات ه میدهه اوس به  

 89ی فصل زراعن های آبیاری و زهکشی دز و گتوند، چاه و پ پاژ در آب مختلف شامل شبکه ی تأم مزرعه انتخابی با مدیریت کشاورزان در منابع

 1732متنر در فصنل رشند گیناه و بنا حجنم آب مصنرفی        میلی 107 مؤثربارش متوسط با  طوربهاست. نتایج ای  بررسی نشان داد که  7381 -

کیلوگرم در مترمکعب توهید شد. متوسط  17/2+ آبیاری( مؤثرمصرف آب )بارش  ییکارازمینی با کیلوگرم در هکتار غده سیب 17700مترمکعب، 

 منؤثر مصنرف آب منزارع    ییکارادر مدیریت آبیاری مناسب و بهبود  نینااط قابلآب از منابع  ی تأمدرصد بود.  3/38بازده کاربرد آب ای  مزارع 

در مرحله رشد میانی با تنن    یژهوبه، یریتأخهای بود. عدم توجه به دور آبیاری مناسب و رطوبت خاک موجب شد تا ع ده مزارع با تاریخ کشت

زمیننی بنا انتخناب تناریخ     مصرف آب سنیب  ییکاراافزای  های کاربردی های کشاورزان، توصیهخشکی مواجه شدند. بر اساس تحلیل مدیریت

آبیناری   درروشزمینی و در صورت امکان تغیینر  های سیبکاشت مناسب، مدیریت بهنگام آبیاری، رعایت زمان برداشت متناسب با رسیدگی غده

 ارائه شد.

 از آبیزمینی، ظرفیت توهید، ع لکرد غده، نیآب مصرفی، طرح است رار سیب کلیدی: یهاواژه

 
 1مقدمه

میزان سهم را در بعد از گندم، برنج و ذرت بیشتری   زمینییبس

و نق  مه نی در تغذینه و سنبد    دارا بوده توهید محصوالت غذایی 

(. در اینران  Fabeiro et al., 2001غنذایی ج عینت جهنان دارد )   

عامل بنرای   ی ترمهمآب  وزمینی بعد از گندم اه یت غذایی سیب

زمینی زمانی اتفاق توهید سیب حداکثر. استزمینی سیبتوهید پایدار 

                                                 
 مرکنز  کشناورزی،  مهندسنی  و فننی  تحقیقنات  بخن   پنژوه   استادیار 7

 تحقیقنات،  سازمان آباد، صفی طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات
  )نویسنننده مسنن وس  کشنناورزی، دزفننوس ایننران.    تننرویج و آمننوزش

(Man_Moayeri@yahoo.com 
 9/2/88 تاریخ دریافت 
 10/6/88 تاریخ پذیرش 

DOR: 20.1001.1.24764531.1399.7.1.7.4 

 Ojala etافتد که رطوبت خاک در حد نرمناس و بهیننه باشند )   می

al., 1990.)  مقدار آبی که توسط کشاورزان برای توهید محصوالت

شود، به عواملی ماننند رقنم،   کشاورزی در سطح کشور مصرف می

آب، شنیب زمنی ،    طوس دوره رشد، مدیریت مزرعه، خاک، کیفیت

ابعاد واحد آبیاری، اقلیم، سیستم آبیاری، نوع منبع آبی و ... بستگی 

آب  مصرف ییکارا شاخص ( مقدار7392ه کاران ) و دارد. حیدری

 زمیننی، سنیب  چغندرقند )شکر توهیندی(،  زراعی گندم، محصوالت

نیشنکر )شنکر    و یونجنه )وزن خشن،(، جنو    پنبنه،  ای،علوفه ذرت

، 17/0، 29/2، 06/1، 61/0، 12/0ترتینب برابنر بنا    توهیدی( را بنه  

مصنرفی   آب مترمکعنب  بر محصوس کیلوگرم 18/0و  26/0، 16/7

 ارزینابی  و ( در تحقیقنی تعینی   7380حیندری ) .کردند گیریاندازه

 مندیریت  تحنت  زراعنی  محصنوالت  آب مصنرف  کارایی شاخص

mailto:کشاورزی،%20دزفول%20ایران.%20%20Man_Moayeri@yahoo.com)
https://dorl.net/dor/20.1001.1.24764531.1399.7.1.7.4
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 کرمنان،  منناط   در تحقین   بررسی ن ود. ای  در کشور کشاورزان

 نتنایج  درآمد. بر اسناس  اجرا به خوزستان و گلستان مغان، دان،ه 

محصنوس   آب مصنرف  کنارایی  شناخص  مقندار  متوسنط  حاصنله 

 آب مترمکعنب  بنر  محصنوس  کیلنوگرم  79/1زمینی برابر بنا  سیب

( مقدار 7398. در مطاهعه قدمی و ه کاران )شد گیریاندازه مصرفی

بنه  ه ندان کنه    زمینی اسنتان وری آب آبیاری در مزارع سیببهره

، 1/7ترتینب  بنه شندند  آبیاری میروش سنتی، هیدروفلوم و بارانی 

. قاسن ی  شد برآوردکیلوگرم به ازای هر مترمکعب آب  1/3و  1/1

(، ک تننری  و بیشننتری  مقنندار آب 7380ینننی و معروفننی )ئنننژاد را

مزرعه در دشت بهار ه ندان در شنرایط    3زمینی در مصرفی سیب

گینری  مترمکعب در هکتار اندازه 9118و  2081مدیریت کشاورز را 

ای در دشت بهنار  ( با انجام مطاهعه7382کردند. قدمی فیروزآبادی )

در  زمیننی سنیب  ه دان اعالم کرد که میانگی  حجم آب مصنرفی 

 70916ترتیب هاند بروش نشتی و بارانی آبیاری شدهمزارعی که به

ت  در هکتار  2/27و  2/13مترمکعب در هکتار با ع لکرد  9133و 

کیلوگرم در مترمکعب بنوده اسنت.    3/6و  1وری آب آبیاری و بهره

در مننزارع  مورداسننتفادههننای آبینناری انننواع سننامانه در مطاهعننه

گنزارش  ( 7391جعفنری ) و رضنوانی  زمینی اسنتان ه ندان،   سیب

در بنه ترتینب    مصنرفی  مینزان آب و حنداکثر  کنه حنداقل    کردند

کالسنی،  و  2910با نوارهای تیپ بنا   یاقطرهآبیاری  هایسامانه

 ه چنی  ک تری  و بیشنتری   هکتار و مترمکعب در 6811با  ،ثابت

ای قطنره های آبیاری به ترتیب در سامانه، زمینیغده سیب ع لکرد

زمیننی  سیب. مشاهده شدهکتار  درت   2/19 موو باویلو  2/33 با

باشند.  یمن  خن، های فصلسبزی جزء و سرمادوست نسبتاً گیاهی

سنبز   برای دما تری مناسب خاک، گراددرجه سانتی 12 تا 72 دمای

 درجنه  19 از و بیشنتر  71 از ک تنر  دمای در و بوده گیاه ای  شدن

 در آن رشند  بهتنری   شند.  خواهد محدود هاجوانه رشد گرادسانتی

 فصل ماه تری هوای گرم دمای میانگی  که شودمی نواحی حاصل

 ,Lal and Sud).باشند  ک تنر  یا و گرادانتیدرجه س 12 حدود رشد

 حسناس  یخبنندان  بنه  نسبت زمینیسیب شدهکشت ارقام (2001

 دچنار  گیاهنان  آن در که دمایی (.Dwell et al., 1981)باشند می

 متفاوت است. ارقنام  رقم و گیاهی گونه به بسته شوندمی زدگییخ

 شوندمی کشت ایران و دنیا بیشتر نقاط در که محصوس ای  تجاری

 زدگییخ به نسبت که دارند تعل  Solanum tuberosumگونه  به

 پدیده ای  مقابل در مقاومت ک ی برای ژنتیکی تنوع و بوده حساس

 زمیننی سنیب  پناییزه  زراعنت  در(. Chen and Li, 1980) دارنند 

 این   گیرد کنه می صورت دشوار و گرم شرایط در خوزستان، کشت

 و سبز درصد کاه  و های بذریغده پوسیدگی به تواندمی شرایط

 و حجنیم  بنندی غده هنگام در زراعت ای  شود. در انداز منجرسایه

 تواننند ن ی هاغده یجهدرنتو  شده کوتاه و سرد روزها ها،غده شدن

 ع لکنرد کناه    مینزان  هنذا  برسنند،  خود اندازه و حداکثر وزن به

 ینا  و کنل  رفت  بی  از احت اس پاییزه درکشت ای  بر یابد عالوهمی

دارد  وجنود  یخبنندان  مندت  و وقنوع  زمنان  بنه  بسته ع لکرد افت

کشنت   هنگنام  در دمنا  بنودن  بناال  بنه  عناینت  بنا  (.7396)دارابی، 

 مناه دی از اوایل وقوع یخبندان احت اس و خوزستان در زمینیسیب

 و ارقنام زودرس  از اسنتفاده  گنردد می رشد فصل سبب کوتاهی که

 باشند منی  اه ینت  حائز اقتصادی بسیار توهید برای منطقه با سازگار

 (.7381)دارابی، 

هکتنار از اراضنی    6000اهنی   1000در استان خوزستان ساهیانه 

زمیننی اختصنا    آبی در فصوس پائیز و زمستان بنه کشنت سنیب   

مناه ادامنه   یابد، کشت از اوایل مهرماه آغناز و تنا دهنه اوس دی   می

شود. ماه انجام میخر اردیبهشتیابد و برداشت از اسفندماه تا اوامی

 ی تنأم زمیننی بنرای   کشت در مهرماه با عنوان طرح است رار سیب

بنندی از  نیاز بازار مصرف به دهیل بروز دماهای کم در مرحله غنده 

 در یدشنده توه زمیننی متوسط ع لکرد ک تری برخوردار است. سیب

 و رسنیده  مصنرف  به زمستان اوایل و پاییز کشور در معتدهه مناط 

 زمینیسیب دارد. با کشت وجود بازار در محصوس ای  خأل ی بعدازا

 ای  ن ودن پر به توانمی بهار در فصل آن عرضه و گرم مناط  در

 برای کشت مناسب گرمسیری نی ه مناط  از اقدام ن ود. یکی خأل

در  (7396) یو دارابن  یعن یرف .اسنت  خوزسنتان  استان زمینی،سیب

ری بننر ع لکننرد ک ننی و کیفننی ارقننام بررسننی دور و میننزان آبیننا

استان خوزستان، گزارش کردند که میزان مصنرف آب   زمینییبس

تبخینر  متنر  میلنی  712و  20،12،700 آبیناری پنا از   در دورهای

 6100و  1320، 9200، 8300ترتینب  بنه شت، تبخینر  تتج عی از 

استان خوزسنتان   رمترمکعب در هکتار بود و برای کشت زمستانه د

متنر تبخینر   میلنی  12ام سنانته و آرینندا بنا دور آبیناری     کاشت ارق
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ع ننده کشننت  را توصننیه کردننند. Aکننالس  تشننت،تج عننی از 

دزفوس، بهبهان، رامهرمنز    ش،،یاند یهازمینی در شهرستانسیب

مقدار  زیحاضر ن تحقی در که بر ای  اساس شود و گتوند انجام می

دزفنوس و   ،، شیاند یهازمینی شهرستانآب سیبمصرف  ییکارا

اسنتان   وبودجنه برنامنه سازمان  یها. طب  گزارششد تعیی گتوند 

 –دو دشنت دزفنوس    حدودهمدر ها شهرستان  یا یخوزستان اراض

 ،ین در جندوس شن اره    .قنرار دارنند   یلن یعق -و گتوند   ش،اندی

دو دشنت    یا یو مصارف آب کشاورز یو باغ یزراع یهامساحت

 .انند شدهارائهخوزستان  یاستاندار اساس گزارش برنامه و بودجه بر

 نسنبتاً زمینی در اراضی با بافت خناک  فصل کاشت سیب یزمانهم

سب، با فصل کشت گندم، چغندرقند، پیاز، ذرت بهناره و ... باعن    

های زراعی منزارع  های میدانی در خصو  مدیریتشده تا بررسی

 هنای آموزشنی و ترویجنی بنرای    زمینی و متعاقب آن فعاهیتسیب

 روین  ازازمینی ک تر مورد توجه قرار گیرد توهید ک ی و کیفی سیب

مزرعه  33در ای  مقاهه با تحلیل فنی ع لیات زراعی کشاورزان در 

در افزای   مؤثرهای بهینه و انتخابی از کاشت تا برداشت، مدیریت

  .است شدهیهتوصزمینی مصرف آب سیب ییکارا

 

 

 ي دو دشت مورد مطالعهزراعي و باغ یهامساحت -1جدول 

 
 نام دشت

 مساحت اراضی
 )هکتار(

 منابع آب
 )درصد(

 بازده آبیاری
 )درصد(

 آب مصرفی ساهیانه
 )مترمکعب در هکتار(

 برگشت آب
 )درصد( 

 سطحی زیرزمینی سطحی ینیرزمیز ج ع باغی زراعی 

 79 3 71101 32 91 73 79130 789 79131 عقیلی -گتوند

 10 7 76381 31 98 77 769000 3110 761260 اندی ش، -دزفوس
 

 هامواد و روش

زمینی در طب  آمار موجود بیشتری  سطوح زیرکشت سیب

های اندی ش،، دزفوس و گتوند استان خوزستان به شهرستان

، با ه اهنگی 81 -89طی فصل زراعی  .اختصا  داشت

های جهاد کشاورزی ای  های فنی و زراعت مدیریتمعاونت

آب مختلف شامل  تأمی ها یکسری مزارع در منابع شهرستان

های آبیاری و زهکشی دز و گتوند، چاه و پ پاژ مستقیم از شبکه

های کاناس درجه ی، مشخص شد. پا از بازدیدها و بررسی

مزرعه  33 یاریآب آب تیفیبافت خاک و کمیدانی و بر اساس 

ای  مزارع  از هرکدامبرای ای  مطاهعه انتخاب شدند که  ایگونهبه

معرف محدوده تغییرات شرایط اراضی و کشاورزان ای  

مشخصات مزارع/ منابع آب انتخابی در جدوس  .ها باشندشهرستان

پا از مذاکره با کشاورزان مزارع انتخابی، ض    .اندشدهارائه 1

ثبت ع لیات زراعی از مراحل کاشت تا برداشت، مقدار آب مصرفی 

د در ای  خصو  در اراضی آبخور گیری شای  مزارع اندازه

فلوم موجود در های آبیاری و زهکشی، با استفاده از پارشاسشبکه

فلوم در مزرعه و در مزارع با منبع آب چاه شبکه یا با نصب کاتروت

با تعیی  دبی پ پاژ و نصب کنتور ساعت روی تابلو برق پ پ، 

در زمان  .گیری شدها اندازهدر کل آبیاری (Iw)حجم آب مصرفی 

و  شدهگرفتهزمینی کیسه برداشت نیز متوسط ع لکرد غده سیب

به بازار در سطح هر مزرعه مشخص شد. با متوسط  ارائهقابل

تری  ایستگاه اخیر آمار هواشناسی نزدی، ساههش ده/هفت و 

آباد، فرودگاه و های صفیترتیب شامل ایستگاهسینوپتی، )به

زمینی در هنگام فصل رشد سیبار بهگتوند( به مزارع انتخابی و آم

 Et calculator افزارنرمو با استفاده از  81 - 89ساس زراعی 

ظرفیت تبخیر و تعرق تعیی  و با توجه به طوس مراحل رشد 

زمینی و ضرایب گیاهی ای  مراحل، نیاز آبی محاسبه شد. سیب

فائو ، 26ش اره  هیاز جدوس پیشنهادی نشر (Kc) ضرایب گیاهی

 (Allen et al.,1998).شد مراحل مختلف رشد برآورددر 

 

                                                (7) 
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تبخینر و   ETc و  و تعنرق  رین تبخظرفینت   ET0 :در آن که

 .باشندمتر در روز میمیلی برحسبتعرق گیاه 

ئو جهانی فا خواروبارنیز مطاب  روش سازمان  (Re) مؤثربارش 

درصد بارش و در سقف ظرفیت نگهداری آب خناک در   90معادس 

زمینی برآورد شد. با استفاده از پارامترهنای  ع   توسعه ریشه سیب

مصرف آب  کارایی هایگیری یا برآورد شده در مزارع شاخصاندازه

3مصنرفی آب  کارایی ،)CWP(1 اهیگ
WPI+R)(    و بنازده کناربرد

 شد. محاسبه ریزروابط  از )WAE( 1 آب در مزرعه
 

   (Zwart and Bastiaanssen, 2004) (1) 

(Oweis and Hachum, 2006)  (3) 

                            (Bos,1985)     (4) 
 

زمیننی )کیلنوگرم در هکتنار( و      ع لکرد سنیب Ya که در آن  

Iw هکتار(  آب آبیاری مصرفی )مترمکعب در 

برای تعیی  نیاز آبشویی، بنا اسنتفاده از ین، دسنتگاه پرتابنل،      

 یبنرا  موردنیناز آب  گیری شند. هدایت اهکتریکی آب آبیاری اندازه

 یارین در آب 18فنائو   هیبنر اسناس نشنر    موردمطاهعهمزارع  ییآبشو

 گردید.برآورد  ریاز رابطه ز یسطح
 

                                                   (2)  

 

آسنتانه    ECeو یارین آب آب یکن یاهکتر تیهدا ECwدر آن، که

 1فنائو،   18زمیننی اسنت کنه طبن  نشنریه شن اره       سنیب تح ل 

در نظنر گرفتنه شند. بنا در نظنر گنرفت  نیناز         بر متر  نازییدس

 700بخشی از نیناز گیناه بنرای توهیند      عنوانبهآبشویی هر مزرعه 

مصنرف آب گیناه و بنازده     کنارایی زرعنه،  درصد ع لکرد در هنر م 

کاربرد آب در مزرعه اصالحی با استفاده از رابطه زیر نینز محاسنبه   

 (.88شد )معیری، 

                                   (6) 

                             (1) 

 

                                                 
2 Crop water productivity 
3 Water productivity 
4 Water Application Efficiency 

اساس ای  های مختلف کشاورزان در مزارع انتخابی بر مدیریت

 ها ارزیابی شد.شاخص
 

 نتایج و بحث

 نیاز آبي

، ET)0( مرجع گیاه روزانه تعرق و تبخیر ظرفیت 7در شکل 

 ساهه،یتج عی بر اساس آمار موجود هواشناسی  و روزانه بارش

ساهه آباد شهرستان دزفوس، هفتایستگاه صفی ساههدهو  89-81

 7382تهی به ساس ساهه شهرستان گتوند منفرودگاه دزفوس و ش 

شود که ظرفیت تبخیر و تعرق است. مالحظه می شدهارائه

سی هر سه ایستگاه هواشنا بلندمدتمحاسباتی با استفاده از آمار 

نگام تغییرات روزانه نسبت به همشابه هستند اهبته در آمار به

های اقلیم میانگی  چندساهه نوسانات بیشتری دارد که از ویژگی

 است. موردمطاهعهه گرم و خش، منطق

زمینی در ماه سیبهای کشت نی ه مهرماه تا نی ه دیتاریخ

بندی و گلدهی، زنی تا شروع غدهاستان خوزستان، از مراحل جوانه

منطب  با مقادیر حداقل تبخیر و تعرق ساالنه گیاه مرجع و ض   

ها فصلی در زمستان و بهار است. ای  بارش مؤثرهای وقوع بارش

کنند. می  یتأمنیاز آبی گیاه و یا نیاز آبشویی مزارع را بخشی از 

بارش بی  از دو برابری نسبت به  81-89ویژگی ساس زراعی 

است که در شکل ی، ن ای   چندساههدوره مشابه متوسط 

 است. شدهداده

بر اساس آمار هواشناسی موجود، بررسی در برآوردهای 

ت تبخیر و تعرق (، ظرفی7ظرفیت تبخیر و تعرق روزانه )شکل 

 چندساهه( و نیاز آبی برآورد شده از آمار 1تج عی )شکل

گتوند و فرودگاه دزفوس در  یهواشناسهای سینوپتی، ایستگاه

های آباد )شکلمقایسه با آمار ایستگاه هواشناسی سینوپتی، صفی

در شود تفاوت اندک که مالحظه می گونهه ان( انجام شد. 1 و 7

های سینوپتی، ات، نزدیکی جغرافیایی ایستگاهو نتایج محاسب آمار

هنگام موجب ههواشناسی مذکور و امکان تهیه آمار هواشناسی ب

هنگام مزارع انتخابی از هب مؤثرشد تا در محاسبات نیاز آبی و بارش 

 آباد استفاده شود.ایستگاه هواشناسی کشاورزی صفی شدههیتهآمار 
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 زمینيکشت سیبمشخصات مزارع انتخابي  -2جدول 

 ردیف

 

طوس 

 جغرافیایی

عرض 

 جغرافیایی

نوع 

 منبع

شبکه 

 آبیاری

 سطح زیرکشت

 )هکتار(

بافت 

 خاک

 شوری خاک

 زی نا بر متر()دسی

 شوری آب آبیاری رقم

 زی نا بر متر()دسی

 11/0 آریندا 80/0 هومی 81/77 سنتی چاه 11/3281137 39/123136 7

 12/0 آریندا 90/0 هومی 70/3 سنتی چاه 17/3600291 13/127999 1
سانته و  70/7 سیلتی هوم 29/76 سنتی چاه 17/3289288 89/127801 3

 آریندا
66/0 

سانته و  70/7 سیلتی هوم 93/76 سنتی چاه 17/3289288 89/127801 1
 آریندا

12/0 
گلی و  20/7 سیلتی هوم 00/1 سنتی چاه 92/3289936 23/127189 2

 سانته
12/0 

 12/0 آریندا 20/7 سیلتی هوم 00/1 سنتی چاه 92/3289936 23/127189 6
 62/7 آریندا 20/7 سیلتی هوم 00/3 سنتی چاه 92/3289936 23/127189 1
 62/7 سانته 10/7 هومی 10/2 سنتی چاه 67/3289808 01/111811 9
 62/7 بامبو 10/7 هومی 21/3 سنتی چاه 67/3289808 01/111811 8
 62/7 آریندا 10/7 هومی 92/1 سنتی چاه 67/3289808 01/111811 70
 62/7 آریندا 10/7 هومی 19/1 سنتی چاه 67/3289808 01/111811 77
 62/7 آریندا 10/7 هومی 20/1 سنتی چاه 67/3289808 01/111811 71
 12/0 سانته 10/0 هومی 00/8 سنتی چاه 71/3600717 96/111117 73
 12/0 سانته 80/0 هومی 31/9 تیسن چاه 19/3281981 12/111121 71
 12/0 سانته 80/0 هومی 12/0 سنتی چاه 19/3281981 12/111121 72
 12/0 سانته 80/0 هومی 90/1 سنتی چاه 19/3281981 12/111121 76
 36/7 اسپریت 20/7 سیلتی هوم 10/3 مدرن شبکه 31/3267217 09/3281981 71
سیلتی  30/1 مدرن شبکه 31/3267217 09/3281981 79

 کلی هوم
 36/7 اسپریت 20/7

 31/7 اسپریت 30/7 سیلتی هوم 11/0 مدرن شبکه 13/3262801 11/3267217 78
 11/3 آگریا 20/7 هومی 11/1 سنتی چاه 81/3269791 11/199118 10
 11/3 آگریا 00/1 هومی 12/1 سنتی چاه 81/3269791 11/199118 17
 11/3 آگریا 10/7 سیلتی هوم 30/1 سنتی چاه 81/3269791 11/199118 11
 11/3 آگریا 10/7 سیلتی هوم 67/1 سنتی چاه 81/3269791 11/199118 13
 67/7 آریندا 30/1 سیلتی هوم 91/70 مدرن شبکه 18/3262823 71/118161 11
 67/7 سانته  30/1 سیلتی هوم 31/3 مدرن شبکه 18/3262823 71/118161 12
 67/7 جیلی 30/1 سیلتی هوم 18/1 مدرن بکهش 18/3262823 71/118161 16
 67/7 اسپریت  30/1 سیلتی هوم 91/7 مدرن شبکه 18/3262823 71/118161 11
 22/7 آریندا 20/7 هومی 70/2 هوهه پ پاژ 11/3263399 98/191071 19
 22/7 آریندا 20/7 هومی 80/1 هوهه پ پاژ 11/3263399 98/191071 18
 22/7 آریندا 20/7 هومی 00/3 هوهه پ پاژ 11/3263399 98/191071 30
 21/0 سانته 90/0 سیلتی هوم 82/7 مدرن شبکه 31/3292133 69/160797 37
 21/0 سانته 90/0 سیلتی هوم 91/0 مدرن شبکه 31/3292133 69/160797 31

سیلتی هوم  80/3 مدرن شبکه 71/3261961 83/161919 33
 و هوم

آریندا و  80/0
 18/0 جیلی
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با صفر  هاآنمقایسه تغییرات دمای هوا در مراحل رشد و تطبی  

زمینی نشان داد که در فیزیوهوژیکی و دمای اپتی م فعاهیت سیب

کم اما مداوم است و تعرق در  باًیتقرروزهای زمستان، رشد بوته 

 20شدن با سپری کهیطوربهحداقل مقدار خودش وجود دارد 

درصد تبخیر و  30اهی  12فقط گیاه درصد از روزهای فصل رشد، 

اما در روزهای پایانی زمستان ؛ تعرق کل دوره رشد خود را نیاز دارد

با  یابد.با گرم شدن هوا مقادیر رشد و تعرق بوته افزای  می

زمینی از هفته پنجم و ششم پا از های سیبتشکیل غده

ادامه  76اهی  72و تا هفته  آغازشدهها غده شدن میحجزنی، جوانه

ها آماده برداشت ت و یکم که غدهکند تا در حدود هفته بیسپیدا می

زمینی و شده در عوض کیفیت سیبشوند حجیم شدن غده کم

. برخی کشاورزان (pavlista,1995شود )پوست آن تک یل می

بر اساس  ژهیوبهقبل از ات ام مراحل رشد و رسیدگی کامل و 

زمینی از مزرعه های سیبشرایط بازار شروع به برداشت غده

کنند بر ای  اساس در محاسبات نیاز آبی دو مقدار طوس دوره می

دوره رشد کامل نشده  اهزاماًکه کشاورز ) شدهانجامرشد تا برداشت 

بود( و رشد کامل از کاشت تا پیری کامل بوته و رسیدگی ک ی و 

در زمینی ها برآورد شده است. با ثبت مراحل رشد سیبکیفی غده

های کشت مزارع انتخابی امکان محاسبه نیاز آبی مزارع در تاریخ

های روزانه فصل رشد ایستگاه سینوپتی، مختلف با استفاده از داده

ای  (. 3فراهم شد )شکل  81-89آباد در ساس هواشناسی صفی

نیاز آبی را ک تر از مقدار واقعی و  یسند ملبرآورد نشان داد که 

گیاهان زراعی و باغی بسیار بیشتر از نیاز  ازینموردکتاب برآورد آب 

 واقعی برآورد کرده است.

 
 

 بارش روزانه و تجمعي (0ET)مرجع  اهیگ روزانه و تعرق ریتبخظرفیت  -1شکل 

 

 تجمعي مؤثرزمیني و بارش ظرفیت تبخیر و تعرق تجمعي گیاه مرجع، نیاز آبي تجمعي سیب – 2شکل 
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 های اندیمشک، گتوند و دزفول نسبت به مقادیر سند ملي و برآورد نیاز آبيباتي مزارع انتخابي در شهرستاننیاز آبي محاس -3شکل  
 

 تاریخ کاشت

از وضعیت  متأثرزمینی در استان خوزستان تاریخ کشت سیب

های فصلی و قبلی، امکان کاشت با توجه به بارش درکشتاراضی 

مهرماه تا نی ه طرح است رار )نی ه  درکشتتص یم کشاورز 

 ماه( است.ماه( یا کشت مع وهی )نی ه آبان تا دهه اوس دیآبان

در کاشت با کاه  دمای هوا ه راه است و موجب افزای   ریتأخ

شکل شود )زمینی در سطح زمی  میهای سیبزمان ظهور جوانه

های ( و کشت1های طرح است رار نیاز آبی ک تر )شکل (. کشت1

نیاز آبی بیشتری اما طوس دوره رشد ک تری زمینی مع وهی سیب

های نی ه آبان ماه به دهیل ( دارند به ه ی  ترتیب کشت3)جدوس 

بیشتری به نسبت  مؤثرهای فصلی، از بارش تقارن با بارش

در  رو یازا گیرند.های کشت قبلی و بعدی خود بهره میتاریخ

ر کاشت د ریتأخبارش، دما، رطوبت و...  ازنظرهای نرماس ساس

شود. بر اساس زمینی میباع  افزای  در آب مصرفی مزارع سیب

، آب مصرفی و مؤثرزنی، نیاز آبی، بارش های جوانهتغییرات تاریخ

، بهتری  تاریخ 1شده مزارع انتخابی در شکل ش اره ع لکرد رسم

 ماه تا نی ه آذر است.کاشت قابل توصیه از اوس آبان

 زمینيارقام سیب

زمینی مورد نیاز برای کشت های سیب، بذور یا غدهکشاورزان

های ه دان، اصفهان و چهارمحاس و بختیاری تهیه خود را از استان

های غده یزمستان گذرانکنند و در شناسایی ارقام و اینکه آیا می

های سردسیر یا فروشنده در استان دکنندهیتوهبذری در انبارهای 

کنند. یکی از دالیل اط ینان میشده به قوس فروشنده بذور سپری

گذرانی زمینی، زمستانزنی مزارع سیبطوالنی شدن زمان جوانه

ها پا از کاشت و در زمی  کشاورز است که با خطر پوسیدگی غده

و عدم حصوس تراکم مناسب بوته در مزارع ه راه  یبد سبزها، غده

ارقام است. در مزارع انتخابی، ع ده سطوح زیر کشت به ترتیب به 

سانته، آریندا، آگریا، اسپریت، جیلی، گلی و بامبو اختصا  داشت. 

استان خوزستان  ربرای کشت زمستانه د (7396) یو داراب یعیرف

 کاشت ارقام سانته و آریندا را توصیه کردند.

 

 شوری آب آبیاری و نیاز آبشویي

زمینی به ( تح ل سیب7892طب  گزارش ایرس و وستاک )

زی نا بر دسی 7/7و  1/7ترتیب تا آبیاری به شوری خاک و آب

 کاستهزمینی متر است اما با افزای  آن ظرفیت ع لکرد بوته سیب

 1/7یا آب آبیاری  2/1ای که در شوری خاک گونهشود بهمی

درصد ع لکرد غده  80زی نا بر متر، ظرفیت توهید به دسی

های . کشت(Ayers and Westcot, 1985) ابدیکاه  می

های فصلی را جزء آبشویی از بارش  یتأمزمستانه و بهاره مزیت 

عدم توجه به نیاز  وجود یباادارا هستند  پربارانهای در ساس ژهیوبه
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در اقلیم گرم و خش، خوزستان  ژهیوبهها آبشویی در آبیاری

 تواند منجر به کاه  ع لکرد شود.می

آب آبیاری  های شوری خاک اراضی وگیریبا توجه به اندازه

های دزفوس و دستیابی به ظرفیت ع لکرد در محدوده شهرستان

زی نا بر متر( محدودیتی اندی ش، )با متوسط حدود ی، دسی

وجود نداشت اما در اراضی شهرستان گتوند با متوسط شوری آب 

زی نا بر دسی 1و متوسط شوری خاک اراضی ک تر از  1آبیاری 

رصدی ع لکرد وجود داشت. ( احت اس کاه  ده د1متر )جدوس

های اندی ش،، گتوند و متوسط جزء آبشویی در اراضی شهرستان

درصد محاسبه  2و  12، 70ترتیب، به 1دزفوس با استفاده از رابطه 

 (.3جدوس شد )
 

 دور و دفعات آبیاری

زمینی مشخص شد که مزارع سیب شدهانجامطب  بررسی 

سازی آبیاری آمادهش اس استان خوزستان بدون در نظر گرفت  

متوسط به  طوربهزمی  )قبل از کاشت( و آبیاری )قبل از( برداشت 

آبیاری نیاز دارند که متناسب مقدار، توزیع و پراکن   77اهی  8

شکل ) ابندیآبیاری کاه   2اهی  3تواند به های فصلی میبارش

های آبیاری شامل (. متوسط دفعات آبیاری اراضی آبخور شبکه2

درصد بیشتر از دفعات  20و  70ترتیب ای ثقلی و پ پاژ بهآبگیره

 ها بود.آبیاری اراضی آبخور چاه

بررسی بیشتر دور آبیاری مزارع، تغییرات رطوبت  منظوربه

اهوصوس، فرض رطوبت بر اساس تخ ی  رطوبت سهل هاآنخاک 

اهوصوس، اضافه کردن اوهیه مزارع در حد کاه  رطوبت سهل

 10روزانه تبخیر و تعرق روزانه در  و کاه ها اریو آبی مؤثربارش 

 ,King and Stark)زمینی برآورد شد متر ع   ریشه سیبسانتی

 6ن ونه تغییرات روزانه رطوبت خاک مزارع در شکل  (.1996

های است در ای  شکل مراحل چهارگانه رشد بوته شدهدادهن ای  

  تغییرات در چی  قابل تشخیص است. طب  ایزمینی با خطسیب

)با منبع آب چاه( ک بود رطوبت خاک، مصادف  6و  1مزارع ش اره 

تری  مرحله رشدی( و اواسط با دوره میانی رشد بوته )حساس

 10اهی  60زمینی یعنی پا از حدود های سیبغده شدن میحج

زنی رخ داده است. ک بود رطوبت باع  بروز تن  در روز از جوانه

دت، مدت و زمان تن ، گیاه با بست  گیاه شده و متناسب ش

 دهد.ها، تعرق و توهید ماده خش، )ع لکرد( را کاه  میروزنه

های با بافت متوسط زمینی که در خاکمدیریت آبیاری مزارع سیب

شوند عالوه بر شناخت مراحل رشد نیازمند توجه تا سب، کشت می

گاهی بیشتر به رطوبت موجود خاک در ع   توسعه ریشه گیاه و آ

کشاورزان در تعیی  زمان آبیاری بر اساس رطوبت خاک است که 

زمینی را به حداقل تواند خسارات و کاه  ع لکرد مزارع سیبمی

برساند.

 

 زمینيسالیانه و عملکرد با تاریخ کاشت سیب مؤثرمندی از بارش زني، نیاز آبي، بهرهتغییرات تاریخ جوانه -4شکل 
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 آورد شده درمزارع انتخابيبر یپارامترها-3جدول 

 ردیف
 تاریخ
 کاشت

 طوس
دوره 
 رشد

 نیاز آبی
بارش 
 مؤثر

دفعات آبیاری 
های + بارش

 معادس آبیاری

نیاز 
 آبشویی

درصد رشد 
 شدهلیتک 

 ع لکرد
 ییکارا

مصرف آب 
 گیاه

مصرف  ییکارا
آب آبیاری + 

 مؤثربارش 

بازده 
کاربرد آب 
 در مزرعه

 (درصد(               )درصد)  (مترمیلی) (مترمیلی) (روز)  
 لوگرمیک)

 (در هکتار
 (درصد)             ( کیلوگرم در مترمکعب)

7 97/8/20 720 113 172 2 1 12 9221 73/3 69/1 22 
1 97/8/25 710 161 102 6 2 10 18031 08/77 38/8 21 
3 97/8/10 716 100 716 1 1 62 12000 23/71 07/9 79 
1 97/8/30 717 780 723 1 1 26 10000 23/70 81/6 11 
2 97/8/20 727 110 117 6 2 18 71000 30/6 76/6 98 
6 97/9/12 733 121 760 2 2 69 10120 01/9 13/9 10 
1 97/9/20 737 128 799 1 2 10 17000 71/9 12/1 16 
9 97/7/10 737 781 173 1 10 87 79117 21/8 66/2 10 
8 97/8/20 760 301 131 6 10 98 78609 38/6 21/2 63 
70 97/8/20 760 301 131 6 10 98 11267 07/9 08/1 69 
77 97/8/20 790 301 131 6 10 771 79219 02/6 31/2 66 
71 97/8/20 761 301 131 6 10 83 71000 87/3 12/3 61 
73 97/7/15 721 107 138 2 9 771 11000 83/70 97/6 27 
71 97/7/15 716 781 132 2 9 91 13000 68/77 67/2 31 
72 97/7/15 701 768 789 2 9 16 33000 30/78 63/1 12 
76 97/8/15 717 107 113 1 9 86 73100 66/6 60/1 27 
71 97/8/12 763 181 161 6 76 87 10299 00/1 07/2 11 
79 97/8/13 763 181 162 2 76 81 17138 10/1 31/6 31 
78 97/9/2 716 316 127 6 76 773 31169 86/8 91/2 79 
10 97/9/24 716 117 769 1 19 61 8870 11/1 03/1 17 
17 97/9/24 716 111 768 2 19 61 8399 89/3 11/7 79 
11 97/9/25 712 110 767 1 11 61 70171 31/1 06/3 31 
13 97/10/5 719 191 719 2 11 11 8782 10/3 29/1 21 
11 97/9/25 716 111 713 2 78 69 12000 71/70 91/1 79 
12 97/9/26 716 118 717 2 78 69 33000 12/73 96/6 17 
16 97/9/27 716 123 731 2 78 69 36000 13/71 07/9 12 
11 97/9/28 716 126 731 2 78 68 17129 31/76 16/70 33 
19 97/9/12 726 312 723 6 79 83 71106 23/1 11/1 11 
18 97/8/25 722 191 177 9 79 92 71117 68/2 11/1 10 
30 97/8/25 722 191 177 9 79 92 72000 82/1 71/1 71 
37 97/8/30 729 379 110 1 2 99 71136 18/2 73/3 18 
31 97/9/12 710 191 131 6 2 12 13172 10/1 77/2 10 
33 97/8/10 712 122 121 1 2 11 33916 18/77 61/2 8 
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 های معادل آبیاری مزارع و منابع آب مختلفهای آبیاری و بارشمتوسط نوبت -5شکل 
 

 

 

 تغییرات رطوبت خاک برآورد شده مزارع انتخابي -6شکل 
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 آب مصرفي و عملکرد

مزرعنه   33گینری شنده در   بار آبیناری انندازه   82متوسط ع   

بکه آبیاری متر بود. ای  مقدار در اراضی آبخور شمیلی 11انتخابی، 

 701و  83در هر دو روش آبگینری ثقلنی و پ پناژ بنه ترتینب بنا       

 67متر نسبت به ع   آبیناری منزارع آبخنور چناه بنا مقندار       میلی

رسد کنه در  (. به نظر می1شکل )متر متوسط بیشتری داشتند میلی

اراضی آبخور چاه عواملی مثل کاه  هزینه برق مصرفی، اط ینان 

حنل بعندی و مندوس آبیناری ک تنر باعن        آب مرا  یتأمنسبی از 

اند ع   آبیاری در ای  اراضی متوسط ک تری داشته باشند. با شده

و ع ن  ناخناهص    منؤثر متر بارش میلی 107مندی از متوسط بهره

 171متر، متوسط کل آب مصرفی مزارع انتخابی میلی 171آبیاری 

 –بیناری  متر بود. ای  مقدار در هر سه منبع آب چاه، شنبکه آ میلی

متر میلی 667و  119، 316پ پاژ به ترتیب  –ثقلی و شبکه آبیاری 

بود. رسم تغییرات ع لکرد نسبت بنه کنل آب مصنرفی در شنکل     

دهد کنه بیشنتری  ع لکنرد در مقندار کنل آب      نشان می 1ش اره 

در مزارع بنا   رسد کهمتر بود و به نظر میمیلی 110مصرفی حدود 

هنای  ترتینب تنن   این  مقندار بنه   آب مصرفی ک تنر و بیشنتر از   

 آبیاری اتفاق افتاده است.آبیاری و بی کم
 

 طول دوره رشد

زمینی در طنوس دوره رشند خنود پنا از سنپری کنردن       سیب 

ای وارد مرحله گلدهی و زنی و مرحله اوهیه رشد توسعهمراحل جوانه

شود و ای  مراحل بسته به تاریخ کاشت، ارقام و ... تشکیل غده می

بنا توجنه بنه     ع وماًانجامد. کشاورزان روز به طوس می 20هی ا 12

کننند در  زمینی را تعیی  میشرایط بازار، تاریخ برداشت مزارع سیب

در مهرماه، مراحل میانی و پاینانی رشند در    ریتأخهای بدون کشت

اواخر به   و اوایل اسفند با خنکنی هنوا ه نراه اسنت و چنانچنه      

هنا  لی و احت ناس پوسنیدگی غنده   های فصرطوبت حاصل از بارش

زمنان   محدودکنندهزای بوته و غده در حضور عوامل بی اری ژهیوبه

برداشت نباشد، ترجیح کشاورزان برداشت در فرصت مناسنب بنازار   

کنه مراحنل مینانی و پاینانی رشند       یریتأخهای است اما در کشت

 شدنمنتظر سپری اهزاماًبا گرم شدن هوا است، کشاورزان  زمانهم

زمینی روز طوس دوره کامل و پیری بوته سیب 710اهی  732حدود 

شوند و پنی  از موعند   زمینی ن یهای سیبو رسیدگی کامل غده

دادند در ای  انتخاب برخی کشناورزان مزرعنه   برداشت را انجام می

کردنند و این  برداشنت تنا     ای برداشت میمرحله صورتبهخود را 

بنرای مقایسنه تناریخ برداشنت     انجامیند.  بیست روز به طنوس منی  

کشاورز نسبت به مراحل رسنیدگی غنده و تک ینل فناز      شدهاع اس

زمینی( مزارع انتخابی ن ودارهنای  آمادگی برداشت سیب) اهیگرشد 

شود که با در نظر گرفت  زمنان  . مالحظه میاندشدهمیترس 9شکل 

مزرعه و با در نظر گرفت  تک ینل فناز رشند     72تک یل اندازه غده 

مزرعنه   33( از 78و  73، 77های مزرعه )ش اره 3یاه و غده فقط گ

 طنور بنه  گنر یدعبنارت بنه انتخابی، زمان برداشت را رعایت کردند. 

درصد رشد کامل و یا  90متوسط کشاورزان منطقه با سپری شدن 

زمیننی منزارع خنود را    هنای سنیب  درصد فاز رسیدگی غنده  82تا 

کننند. این  موضنوع بنه     ر منی برداشت و محصوس خود را روانه بازا

رعایت فاصنله   ژهیوبهشده و های برداشتزمینیهحاظ کیفیت سیب

روز اوهیه رشد تنا برداشنت    60اهی  20رویه بعد از های بیکوددهی

هنای ویروسنی و باکترینایی    پاشی بنرای مبنارزه بنا بی ناری    یا سم

 زمینی بسیار حائز اه یت است.های سیبغده

 

 
 زمیني مزارع و منابع آب مختلفي و عملکرد غده سیبآب مصرف -7شکل 
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زمیني( مزارع انتخابيآمادگي برداشت سیب) اهیگبرداشت کشاورز نسبت به مراحل رسیدگي غده و تکمیل فاز رشد  - 8شکل 

 مصرف آب یيکاراهای شاخص

 ییکنارا مصنرف آب گیناه و    ییکاراهای نتایج محاسبه شاخص

 3 در جنندوس 3و  1اسننتفاده از روابننط   مصننرف آب آبینناری بننا  

کیلنوگرم بنر    36/9متوسنط   و 3/78. مقنادیر بیشنینه   انند شدهارائه

 دهننده نشنان  (CWP)مصرف آب گیاه  ییکارامترمکعب شاخص 

در شرایط اقلی نی   گریدعبارتبهزمینی است امکان توهید غده سیب

هنر مترمکعنب آب خناهص      یتنأم ش اس استان خوزستان به ازای 

کیلنوگرم غنده    3/78رفی گیاه در هکتار امکان توهیند حنداکثر   مص

ای مقایسنه  صنورت بنه ای  شاخص  درواقعزمینی وجود دارد. سیب

زمینی را تواند مزیت اقلی ی هر منطقه کشاورزی در توهید سیبمی

 (WPI+Re)مصرف آب آبیاری  ییکارااما در شاخص ؛ نشان دهد

و به مقدار نیاز گیاه با حداقل  موقعبه  یتأمفرهنگ استفاده از آب )

تلفات( نهفته است. با فرض ع لکرد ثابت به هحاظ عنددی تفناوت   

هنای  گینری ای  دو شاخص در تلفات آبیاری است. بر اساس اندازه

مشخص شند   81-89مزارع انتخابی و آمار هواشناسی ساس زراعی 

 162اهنی   719 منؤثر که در اراضی محدوده ای  مطاهعه بنا بنارش   

 196زمیننی و بنا حجنم آب مصنرفی     متر در فصل رشد سیبیمیل

)کاه   9221مترمکعب در هکتار،  2081)ی، آبیاری ناقص( اهی 

های ویروسی و باکتریایی بوتنه و غنده( اهنی    ع لکرد به دهیل بی ار

مصنرف آب آبیناری    ییکنارا زمینی بنا  کیلوگرم غده سیب 17129

 ییکنارا شد. شاخص  کیلوگرم در مترمکعب توهید 16/70اهی  11/7

از ع لکنرد بنه آب آبیناری     عبنارت اسنت  مصرف آب آبیاری کنه  

تناریخ کاشنت بنر مصنرف آب آبیناری       ریتأثمصرفی برای بررسی 

مصرف  ییکاراهای روند تغییرات شاخص 8محاسبه شد. در شکل 

مالحظه  ،انددر کاشت از دهم مهرماه رسم شده ریتأخآب نسبت به 

ر کاشت نسبت به اوهی  تاریخ کاشت دهم د ریتأخشود که در با می

مصنرف   ییکنارا مهرماه، هر سه شاخص کاه  داشتند و شاخص 

درصدی کاه  تندتری نشان داد.  71آب آبیاری با شیب معکوس 

زمینی به فصل گنرم  ، دوره رشد میانی سیبیریتأخهای در کشت

که نسبت به فصنوس پنائیز و زمسنتان از تبخینر و      شدهمنتقلبهار 

نیناز   رو ین ازاروزانه بیشتر و بارش ک تری برخنوردار اسنت    تعرق

مصرف آب  ییکاراهای زمینی افزای  و شاخصآبیاری مزارع سیب

 کنند.کاه  پیدا می
 

   
 

 یهاخیدر تارمصرف آب  یيکاراهای روند تغییرات شاخص -9شکل 

 نسبت به دهم مهرماه یریتأخکشت 
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 بازده کاربرد آب در مزرعه

تلفنات   کنندهانیب( WAEده کاربرد آب در مزرعه )شاخص باز

آبیاری است. نتایج محاسبه بازده کاربرد آب در مزرعه با استفاده از 

 82. متوسنط بنازده کناربرد آب    انند شنده ارائه 3 در جدوس 1رابطه 

 درصد بود. 3/38در مزارع انتخابی،  شدهانجامآبیاری 

هنای فصنلی،   ارشنیاز آبشویی منزارع از بن    یتأمبا فرض عدم 

مصرف آب گیاه و بازده کاربرد آب در مزرعه  ییکارابرای محاسبه 

( 1و  6 روابننط) ازیننموردناصننالحی، نینناز آبشننویی بننه آب خنناهص 

مصنرف   ییکنارا های شاخص 70است. در شکل ش اره  شدهاضافه

مصنرف   ییکنارا های اوهیه و اصالحی آب آبیاری به ه راه شاخص

. بنازده  انند شنده ارائنه آب در مزارع انتخنابی  آب گیاه، بازده کاربرد 

، 77،71، 70، 8، 2درصد در مزارع ش اره  700بیشتر از  آبکاربرد 

مدیریت کم آبیاری و بروز تن  خشکی  دهندهنشان 13و  11، 79

مصنرف آب   ییکنارا شوری در ای  مزارع بنود. شناخص    احت االًو 

د آب کنل  آبیاری و بارش و ه چنی  متوسط شاخص بنازده کناربر  

بیشنتر از مینانگی     31و  73، 9، 1، 6، 1ها در مزارع ش اره آبیاری

مندیریت   دهننده نشنان توانند  ( می70آن در مزارع انتخابی )شکل 

نیاز آبی و نیاز آبشویی با حداقل تلفات آبیاری باشند.    یتأممناسب 

های ای  مزارع بنا مراجعنه بنه    برای تشخیص بهتر مدیریت آبیاری

مالحظه  77و  1های در شکل شدهارائهغییرات رطوبت های تگراف

، مدیریت کم آبیناری ینا   31و  1، 6، 1شود که در مزارع ش اره می

مدیریت ه راه با تن  خشکی در مرحله میانی رشند باعن  شنده    

تر از میانگی  را نشان دهنند  بازده کاربرد آب در مزرعه اعداد بزرگ

هنگنام )در اواخنر مرحلنه    ض   اینکه انجام ع لیات برداشنت زود 

میانی رشد( و قبل از پیری بوته و رسیدگی غده، گوینای مندیریت   

مزرعنه انتخنابی و    33از  رو ین ازانامناسب زراعی ای  مزارع بنود.  

 عننوان به 73و  9در ای  بررسی فقط دو مزرعه ش اره  شدهیابیارز

ن های فصلی و بندو مند از بارشهای نی ه اوس مهرماه، بهرهکشت

مصرف آب آبیناری بناالتری نینز برخنوردار      ییکارااز  یآبکمتن  

 بودند.

های متعدد بیشتر از دو برابر متوسط ساهیانه در ساس وقوع بارش

هنای منزارع و ه چننی     باع  کاه  تعداد آبیاری 81-89زراعی 

افزای  رطوبت هوا موجب کاه  نیاز آبی محاسنباتی این  سناس    

 ییکنارا بنرآورد شناخص    منظنور به رو یازامرطوب و استثنایی شد 

ای، از آمنار  تر به متوسط ساالنه منطقنه مصرف آب آبیاری نزدی،

آبناد  ساهه اخیر ایستگاه سینوپتی، هواشناسی کشناورزی صنفی   70

هواشناسنی   سناهه دهاستفاده شد. نیاز آبی مزارع با اسنتفاده از آمنار   

از  منؤثر ارش متنر و بن  میلی 320متر با متوسط میلی 391اهی  163

 متر برآورد شدند. بدی میلی 721متر با متوسط میلی 111اهی  771

زمیننی، در  متر نیاز آبنی سنیب  میلی 320ترتیب از متوسط نیاز آبی 

هنای فصنلی و منابقی    متر توسط بارشمیلی 721ی، ساس نرماس، 

شنود. بنا     یتنأم بایسنت بنا آبیناری    متر میمیلی 783آن به مقدار 

درصنند(،  3/38متوسننط بننازده کنناربرد آب محاسننباتی ) اسننتفاده از

مترمکعنب در هکتنار    1800زمینی، متوسط نیاز آبیاری مزارع سیب

گینری  است. ه چنی  با هحاظ کردن متوسط ع لکرد مزارع انندازه 

مصنرف   ییکنارا کیلوگرم در هکتار، متوسط  17700شده به مقدار 

سنتان معنادس   زمینی در شن اس اسنتان خوز  آب آبیاری مزارع سیب

شنود. این  شناخص در    کیلوگرم در مترمکعب بنرآورد منی   167/3

 8900بنارش و خشن، بنا آب آبیناری مصنرفی تنا       های کنم ساس

 یابد.کیلوگرم در مترمکعب کاه  می 71/1تا مقدار  مترمکعب

زمینی مزارع استان خوزسنتان  مصرف آب مزارع سیب ییکارا

لی در دوره رشد گیناه  فص مؤثرهای وابستگی زیادی به وقوع بارش

ای در مصنرف آب آبیناری جویچنه    ییکارامقدار  جهت یازادارد و 

گینرد. بهبنود   کیلوگرم در مترمکعنب قنرار منی    70اهی  1محدوده 

نیاز گیناه بنا حنداقل تلفنات آبیناری و        یتأممصرف آب با  ییکارا

یابند. در  زراعی تحق  می شدههیتوصهای افزای  ع لکرد با روش

داننه کشنت   ک سنب، و درشنت  ای در مزارع با بافنت خن  زمینسیب

ها کم است و احت اس بروز شود ظرفیت نگهداشت آب ای  خاکمی

 ژهیوبه، ع  کم نسبتاً شهیبارزمینی تن  خشکی برای مزارع سیب

 در آبیاری سطحی، یکی از عوامل کاه  ع لکرد ای  مزارع است.

ای در منزارع  ههنای آبیناری بنارانی و قطنر    استفاده از سامانه

زمینی ض   کاه  تلفات آبیاری با امکان مدیریت افنزای   سیب

هنای  دفعات آبیاری با ع   متناسب ظرفیت نگهداشنت آب خناک  

هننای آبننی در مزرعننه دانننه احت نناس بننروز تننن سننب، و درشننت

 تیننفیباکزمیننی  و شنرایط افننزای  ع لکنرد سننیب   افتننهیکناه  

 کند.تر را فراهم میمناسب
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  71 ...مزارع شمال استان خوزستان ینیزمبیمصرف آب س کارایی لیتحل

 

 گیرینتیجه
تری  تاریخ کاشت مناسب شدهانجامهای گیریاندازه بر اساس -

در ش اس استان خوزستان نی ه اوس آبان تا نی ه  زمینیسیب
 آذرماه است.

زمینی را ک تر از نیاز آبی سیب یسند ملدر استان خوزستان،  -
گیاهان زراعی و  ازیموردنمقدار واقعی و کتاب برآورد آب 

 باغی ای  نیاز را بسیار بیشتر از مقدار خود برآورد کرده است.

، نیاز آبی 81-89زراعی  با استفاده از آمار هواشناسی ساس -
متر و ک تر از مقادیر متوسط میلی 319اهی  783زمینی سیب
 163، به مقدار 7382آمار هواشناسی منتهی به ساس  ساههده
 متر برآورد شد.میلی 391اهی 

درصد  90متوسط کشاورزان منطقه با سپری شدن  طوربه -
ارع زمینی مزهای سیبدرصد فاز رسیدگی غده 82رشد و تا 

شود که برداشت بر اساس کنند. توصیه میخود را برداشت می
زمینی انجام مراحل رسیدگی غده و پا از پیری بوته سیب

 شود.

متوسط  طوربهمزرعه انتخابی  33در  81-89طی ساس زراعی  -
متر در فصل رشد گیاه و با حجم آب میلی 107 مؤثربا بارش 
یلوگرم غده ک 17700مترمکعب در هکتار،  1732مصرفی 
 17/2مصرف آب )بارش + آبیاری(  ییکارازمینی با سیب

 کیلوگرم در مترمکعب توهید شد.

درصد  3/38مزرعه انتخابی،  33متوسط بازده کاربرد آب در  -
های فصلی و بر آمد بنابرای  بدون احتساب بارش به دست

ساهه(، آب مصرفی در روش آبیاری )ده اساس نیاز آبی
شود. هیک  مترمکعب برآورد می 8900هی ا 6100ای جویچه

متر )متوسط میلی 112اهی  720ها، حدود با تقارن فصل بارش
ساهیانه  مؤثرهای متر( از نیاز خاهص گیاه با بارشمیلی 712
شود و بنابرای  متوسط آب مصرفی مزارع می  یتأم

 یابد.مترمکعب در هکتار کاه  می 1800زمینی به سیب

در  شده ییتعهای ها و شاخصگیری  اندازهبا در نظر گرفت -
در مزارع انتخابی با کشت  73ای  بررسی مزرعه ش اره 

زمینی با سپری کردن دوره رشد تا رسیدگی زمستانه سیب
ت  غده  11کامل و بدون تن  خشکی در مراحل رشد، 

مصرف آب  ییکارابه بازار مصرف و با  ارائهقابلزمینی سیب
و بازده کاربرد کیلوگرم در مترمکعب  97/6)بارش + آبیاری( 

 درصد مزرعه ن ونه است. 27آب در مزرعه 

 شدهیسپردر تاریخ کاشت اوس آبان تا نی ه آذرماه و رعایت  -
با ع لکرد  78کامل دوره رشد تا رسیدگی، مزرعه ش اره 

مصرف آب  ییکارازمینی با ت  در هکتار غده سیب 2/31
مزرعه برتر رم در مترمکعب کیلوگ 91/2)بارش + آبیاری( 

متری قبل میلی 83است و با مدیریت کاه  یا حذف آبیاری 
کیلوگرم در  1مصرف آب تا  ییکارااز برداشت، شاخص 
 یابد.مترمکعب افزای  می

زمینی در تغذیه و امنیت غذایی کشور، با توجه به اه یت سیب -
ا هسالمت غده ازنظرهای بذری نظارت بر توهید و فروش غده

گذرانی، نوع و ارقام پر زای غده(، زمستان)عوامل بی اری
 محصوس بسیار ضروری است.

وری آب مزارع استفاده از ارقام پر محصوس در افزای  بهره -
 است. مؤثرزمینی سیب

زمینی با توجه به حساسیت ای  در مدیریت آبیاری مزارع سیب -
 ژهیوهبهای آبی، توجه به تغییرات رطوبت خاک گیاه به تن 

های در مراحل تشکیل اوهیه تا پایان حجیم شدن غده
 زمینی ضروری است.سیب

در غاهب مزارع ای  مطاهعه نشان داد که  یآبکمبروز تن   -

قابلیت بسیار ک ی در اع اس  یاچهیجو –آبیاری سطحی 
 جهت یازاع   کم( را داراست و سب، )های مکرر آبیاری

صرف آب باالتر پیشنهاد م یهاییکارابرای دستیابی به 
ای های آبیاری بارانی و قطرهاالمکان از روششود که حتیمی

در اراضی آبخور چاه استفاده  ژهیوبهزمینی در مزارع سیب
 شود.

زمینی دان  کشاورزان و توجه الزمه توهید ک ی و کیفی سیب -
 رو یازاهای خا  آن است و های فنی و مدیریتبه توصیه

، شناخت وخاکآبهای های آموزشی مدیریتبرگزاری دوره
نیازهای غذایی و آب متناسب مراحل رشد   یتأممراحل رشد، 

 دکنندگانیتوهها برای بر رسیدگی کامل غده دیتأکو هزوم 
 ضروری است.
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Potato Water Use Efficiency Analysis on Farms in the North of Khuzestan 

Province 
 

 1M. Moayeri 

 

Abstract 

 
Annual evaluation of water use efficiency index provides the possibility of extracting strategies to improve farm 

water productivity. The main purpose of this article is to determine the effective factors in improving the water 

productivity of potatoes in the north of Khuzestan province. In Khuzestan province, potato cultivation has started 

from the first 10 days of October as winter planting or continuation plan with the aim of supplying the potatoes 

needed by the market, and will end until the first 10 days of February. The present paper is the result of studying on 

growing stages, management of surface-furrow irrigation and potato yield in 33 selected farms in different water 

supply sources including Dez and Gotvand’s irrigation and drainage networks, wells and pumping during one 

growing season. In this study, it was found that with an average effective rainfall of 201 mm and a volume of water 

consumption of 2135 cubic meters per hectare, 21100 kg of potato tubers with water use efficiency (effective 

rainfall + irrigation) 5.41 kg per cubic meter is produced. The average water application efficiency in these farms 

was 39.3%. Improper irrigation cycle and soil moisture caused most fields with delayed sowing dates, especially in 

the middle growth stage. Based on the analysis of farmers' managements, practical recommendations were provided 

to increase the water use efficiency of potatoes by selecting the appropriate planting date, timely irrigation 

management, observing the harvest time in proportion to the maturity of potato tubers and if possible change in 

irrigation method. 

 

Keywords: Water Consumption, Potato Continuation Plan, Production Capacity, Tuber Yield, Evapotranspiration 
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