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 دهیچک
ر دوری آب ضروری است. بهره افزايشآبیاری برای  جديد هایشیوه کاربرد و استفاده از راهکارهای موثربا توجه به کمبود آب در کشور 

پوشانی نیاز آبی باغات، غالت و همزمانی کشت محصوالت تابستانه با  کشت دلیل هماوايل دوره رشد سیب زمینی در فصل بهار به

د. به باشمیکم آبیاری  مديريت يکی از موثرترين راهکارها اعمالدر اين راستا شود. زمینی مشکل کمبود آب به شدت مشاهده میسیب

محصول سیب زمینی آزمايشی طی دوسال در مرکز تحقیقات کشاورزی شاهرود انجام شد. دو  کم آبیاری مديريتمنظور تعیین بهترين 

 تا انتهای مرحله تشکیليك در میان  ای آبیاری جويچه بصورت)آبیاری کامل( و کم آبیاری   هاتمام جويچه معمولیآبیاری روش شامل 

متر مکعب در  7/8634)آبیاری کامل( متوسط مقدار مصرف آب  هامعمولی  تمام جويچهبررسی قرار گرفت. در روش آبیاری  ها موردغده

 05/7250ها متوسط مصرف آب به تا انتهای مرحله تشکیل غدهيك در میان  ای آبیاری جويچه بصورتهکتار بود. ولی با کم آبیاری  

جويی شد. بنابرين با مديريت درصد  در مصرف آب صرفه 16مترمکعب در هکتار يعنی حدود  7/1384مترمکعب در هکتار کاهش يافت و 

ی که تاثیر چشمگیردهی( مصرف آب را کاهش داد بدون آنتوان در مراحل اولیه رشد و حتی تا انتهای مرحله گلدهی )غدهمناسب آبیاری می

 در کاهش عملکرد داشته باشد.
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 ...  مدیریت کم آبیاری مزارع ،  نادر نادری و علیرضا محمدی

 

 بیان مسئله

دکفايی  خو طور صريح بر امنیت غذايی کشور و  سند ملی چشم انداز توسعه جمهوری اسالمی ايران به عنوان سند باالدستی به       

ای در جايگاه ويژهکیلوگرم،  56سیب زمینی با مصرف سرانه محصول      (. 5) در تولید محصوالت اساسی کشاورزی تاکید دارد     

با توجه به روند (. 7و 1) امنیت غذايی کشووور دارد. بروريکه در برنامه اقتصوواد مقاومتی بر افزايش تولید آن تاکید شووده اسووت

ای ترين مسووا ل برنامه ريزی کالن مملکتی بريکی از مهم، کاهش بارندگی و تغییر اقلیم، اسووتفاده بهینه از آب افزايش جمعیت

صرف آب توسط محققین ارا ه شده است. کاربردی     روش باشد. تأمین غذا میر دخود اتکا ی  رين  تهای متعددی برای کاهش م

های آبی وارد کردن تنش با مديريت مصوورف، مقدار و روش آبیاری و(. در اين روش 8) اسووت کم آبیاری روشها اين روش

سود خالص      صرفی وتعیین حد بهینه آن  سب با کاهش مقدار آب م شد  منا شتری عايد خواهد  ای يك در آبیاری جويچه (.4) بی

های اعمال کم آبیاری جهت اسوووتفاده بهینه از آب آبیاری         ای يك در میان متناوب از جمله روش    میان ثابت و آبیاری جويچه     

شد. می صورت می         در روش با شده و از آن تبخیر  سرح مزرعه آبیاری  سرحی، تمام  سنتی آبیاری  صورتی های  ه ک گیرد در 

صل نمی        گیاهان صًا در ابتدای ف صو سرح مزرعه را مخ شانند. بنابراين مقداری از آب تلف می زراعی تمام  شود. در روش  پو

شی از مزرعه آبیاری می جويچه سرح تبخیر کاهش می   ای يك در میان که بخ  رددگو آب کمتری نیز وارد مزرعه می يابدشود 

(6).   

در مرحله کاشت تا سبز شدن، خاك     : است  گزارش شده در مراحل مختلف رشد نتايج زير  در مورد نحوه آبیاری سیب زمینی   

شته شود ولی نبايد غرقاب گردد. در مرحله سبز شدن تا تشکیل غده       ك  گیاهان کوچ ها،اطراف غده بذری بايد مرطوب نگه دا

ست بنابراين تبخیر    شش گیاهی خاك کامل نی ست که    تعرق از مزرعه در اين  -بوده وهنوز پو صف زمانی ا مرحله نزديك به ن

  سازد. از مرحله ها و گسترش آنها را محدود می آبیاری زياد با دور کوتاه رشد ريشه   . در اين مرحلهشود پوشش گیاهی کامل می 

تا غده بیشووتری در زمان برداشووت   شووود های جوان تأمینها به بعد بايد رطوبت متناسووب و کافی در اطراف غدهتشووکیل غده

ها تا برداشت، سرح برگ و پوشش گیاهی  نیووووز با سرعت بیووووشتر افزايووووش  آيد. از مرحله رشد و بزرگ شدن غده بدست

( 1379(. حقیقت )10)نمايد و رطوبت کافی مورد نیاز است يابد و رطوبوت بیشوتری نسبت به مراحل اولیه رشود طلب می   می

صفهان تأثیر رژيم  سی قرار داد ودر نهايت       های مختلف آبیاری ددر تحقیقی در ا سیب زمینی را مورد برر شد  ر دو مرحله از ر

شکیل غده        صرفی قبل از ت سبه آب م شان داد برای محا صد  40ن صد   100آن  و پس از در شت کالس  در صیه    Aتبخیراز ت تو

   .(3) گرددمی

همزمانی کشت محصوالت تابستانه با پوشانی نیاز آبی باغات، غالت و دلیل همدر اوايل دوره رشد سیب زمینی در فصل بهار به

است که مصرف آب آبیاری در مزرعه  الزمدر چنین شرايری شود. کشت سیب زمینی مشکل کمبود آب به شدت مشاهده می

 وریبهره به جدی توجه کشاورزی، تولیدات و کیفی کمی افزايش و آب بحران با مقابله راهکارهای مؤثرترين از يکیبهینه شود. 

هايی را معرفی لذا الزم است در اين مقرع زمانی روش (.8) باشدمی صحیح هایسیاست و هاروش با اعمال آن ارتقاء و آب

طريق درست و علمی میزان آب مصرفی سیب زمینی را کاهش داد بدون آنکه کاهش چشمگیری در عملکرد نمود تا بتوان به

 گردد.جويی در مصرف آب معرفی میزمینی به منظور صرفه آبیاری سیبدر اين نوشته روش اجرای کمبوجود آيد. 
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 معرفی دستاورد

دهی نیاز آبیاری کمتری داشته و بعد از آن در مرحله پر شده   سیب زمینی محصولی است که در اوايل فصل رشد تا مرحله غده     

)آبیاری کامل(. ولی با اسوووتفاده از  شوووودآب هدايت می  ها تمام جويچه   درمعمولی يابد. در روش آبیاری    غده نیاز افزايش می  

توان با حداقل کاهش عملکرد، های کم آبیاری بر اسوواس مراحل رشوود و نیاز آبی محصووول با مديريت روش آبیاری می روش

ها به شوووود بلکه جويچهها نمیای يك در میان، آب وارد تمام جويچهآبیاری جويچهمصووورف آب را کاهش داد. در روش کم 

 شوند. نتايج کاريردی حاصل از آزمايش به شرح زير است:  ر میان آبیاری میصورت يك د

متر مکعب در هکتار است. ولی با  7/8634)آبیاری کامل( متوسط مقدار مصرف آب  هامعمولی تمام جويچهدر روش آبیاری  -

مترمکعب  05/7250صرف آب برابر ها متوسط متا انتهای مرحله تشکیل غدهيك در میان ای آبیاری جويچه بصورتکم آبیاری 

 (. 1)جدول  شودجويی میدرصد در مصرف آب صرفه 16مترمکعب در هکتار يعنی حدود  7/1384يابد و در هکتار کاهش می
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 ...  مدیریت کم آبیاری مزارع ،  نادر نادری و علیرضا محمدی

 
 زمان برداشت سیب زمینی در مزرعه -2شکل

 
ه  انتهای مرحل ها بصوووورت يك درمیان متغیرتاآبیاری جويچهو  هاتمام جويچه  آبیاری معمولی های  مقدار ارتفاع بوته در روش   

 (.1)جدول متر بود و تفاوت چندانی با يکديگر نداشتندسانتی 98/53و 53/56 به ترتیب برابر هاتشکیل غده

يك در میان متغیر تا     ها بصوووورت آبیاری جويچه  و  ها آبیاری معمولی  تمام جويچه   های  از نظر تعداد غده در بوته نیز روش   

شکیل غده  سط تعداد غده   هاانتهای مرحله ت شتند    15/7و  41/8به ترتیب با متو ضعیت يکنواختی قرار دا  عدد در هر بوته در و

 (.  1)جدول

 

 های مورد مطالعهها و عملکرد در روشحجم آب مصرفی، ارتفاع بوته، تعداد غده در هر بوته، وزن کل غده -1جدول

حجم آب  روش آبیاری

مصرفی 

 )مترمکعب(

ارتفاع بوته 

 )سانتیمتر(

تعدادغده 

 درهربوته

ها برحسب وزن کل  غده

 اندازه)کیلوگرم(

 عملکرد

 )تن در هکتار(

های غده

 درشت

های غده

 متوسط

 13/27 08/4 05/4 41/8 53/56 7/8634 هاآبیاری معمولی تمام جويچه

ها بصورت يك در میان آبیاری جويچه

 اهتا انتهای مرحله تشکیل غده متغیر

7250 98/53 15/7 43/3 35/3 66/22 

 

های سیب زمینی را از نظر  اندازه غده سیب زمینی پارامتر مهمی است که در بازارپسندی محصول سیب زمینی نقش دارد. غده      

سه اندازه بزرگ )بیش از   سط)  100وزنی به  سیم می  50گرم( و ريز )کمتر از  50-100گرم( ، متو نمايند. روش آبیاری گرم( تق

شکیل غده ها و آبیاری يك در میان متغیر تا انتهای معمولی تمام جويچه سط   هات شت در   43/3و  05/4به ترتیب با متو غده در
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شترين غده  صاص دادند و در اندازه غده   هر پالت بی شت را به خود اخت شمگیری وجود   ها بین اين روشهای در ها تفاوت چ

ها که از ها صووفتی اسووت که به شوورايط محیری و چگونگی آبیاری در مرحله پر شوودن غده   اندازه غده(. 1)جدول نداشووت

شترين مقدار غده        طوالنی ستگی دارد. در واقع بی ست، ب سیب زمینی ا شد  شت از مزارعی که در مراحل   ترين مراحل ر های در

 آيد.پايان با تنش رو به رو نیستند بدست می

صول  صورت يك در میان متغیر تا انتهای مرحله   آبیاری جويچهها و آبیاری معمولی تمام جويچههای روش در عملکرد مح ها ب

ن تواتن در هکتار بودند. بنابرين با مديريت مناسب آبیاری می  66/22و  13/27 به ترتیب دارای متوسط عملکرد  هاتشکیل غده 

داری معنیدهی( مصرف آب را کاهش داد بدون آنکه عملکرد کاهش )غدهدر مراحل اولیه رشد و حتی تا انتهای مرحله گلدهی 

يابد و حدود مترمکعب در هکتار کاهش می 00/7250مترمکعب درهکتار به  8634داشوته باشود. بعبارت ديگر مصورف آب از    

 شود.جويی میدرصد در آب مصرفی صرفه 16

 

 توصیه ترویجی

شانی نیاز آبی   -1 شده در روش        در ابتدای بهار همپو ساس نتايج ارا ه  سیب زمینی وجود دارد. بر ا صول  باغها، غالت و مح

صله رديف    سرحی با فا صورت يك درمیان متغیر تا انتهای     سانتیمتر، می  75های آبیاری  سیب زمینی را به  توان آبیاری مزرعه 

ها به صوووورت يك در میان     نموده و جويچه  ها اجتناب  به اين معنا که از آبیاری تمام جويچه      مرحله تشوووکیل غده  انجام داد.     

 آبیاری شوند.  

تواند به باغها و غالت و و ساير محصوالت جويی خواهد شد، که میمتر مکعب در میزان آب صرفه 1300با اين راهبرد حدود  -2

 بدين ترتیب زمینه پايداری تولید و درآمد کشاورزان بوجود خواهد آمد. بهاره اختصاص يابد.

 ابع: فهرست من
. جلد اول 1397آمارنامه کشاورزی سال  .1398. عبدشاهو هلدا پور  حسین.، ربابه حاتمی.، فرشاد عبادزادهحمیدرضا  کريم.،احمدی،  -1

 ت.تباطات و ارطالعاوری امرکز فنادی، قتصای و ايزرنت برنامهومعاورزی، کشادجهامحصوالت زراعی. وزارت 

(. سازمان مديريت و 1395-1399ششم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران ). سند برنامه توسعه 1394بی نام،  -2

 برنامه ريزی کشور، مرکز اسناد مدارك و انتشارات.

  .29-35: صفحه 10، شماره 12های آبیاری بر کمیت و کیفیت سیب زمینی. مجله خاك و آب. دوره . تاثیر رژيم1379حقیقت، سعید.  -3

های کم آبیاری. کمیته ملی آبیاری و . دستورالعمل1375مشید.، علیرضا توکلی.، محمد رضا انتصاری و علیرضا سالمت. خیرابی، ج -4

 زهکشی ايران، تهران.

(. اقتصاد 1404بندی تولید محصوالت کشاورزی منتخب با هدف تأمین تقاضا درافق چشم انداز توسعه). اولويت1396رحیمی بدر، بیتا.  -5

 157-182: 97توسعه، کشاورزی و

 ای يك در میان. هشتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی، تهران.آبیاری با استفاده از آبیاری جويچه. کم1375سپاسخواه، علیرضا.  -6

 ارتقای هبرنام مقاومتی اقتصاد هایپروژه اجرايی . سند1395طهماسبی. مهرفرد.، حسین رکنی و محمدعلی کشاورز، عباس.، علی اکبر -7

 روستايی. توسعه و کشاورزی اقتصاد ريزی،برنامه هایپژوهش راهبردی. موسسه محصوالت تولید و غذايی امنیت ملی تولید توان

های . بررسی اثر روش1394نادری، نادر.، رامین فضل اولی.، میرخالق ضیاء تبار احمدی.، علی شاهنظری و سعید خاوری خراسانی.  -8

 . 530-522، صفحه 3، شماره 9ای. نشريه آبیاری و زهکشی ايران، جلد بر عملکرد و کارآيی مصرف آب ذرت علوفهآبیاری مختلف کم
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