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در مرکز اطالعات و مدارك علمی کشاورزي به  3/7/95در تاریخ  50283این نشریه با شماره 

  . ثبت رسیده است
  .نقل مطالب با ذکر منبع بالمانع است

   



 

         پیشگفتار

        اقتصادي      علمی،      توسعه   در          اولین قدم  و       پیشرفت     اصلی    هاي    پایه   از      پژوهش
        سـاله،    20        انـداز    چشم          اهداف سند   از    یکی  .    شود  می      محسوب      کشوري   هر        اجتماعی  و

   به        دستیابی  .     باشد  می      1404         افق سال   در      منطقه     علمی     برتر     قدرت   به      ایران       رساندن
        توسـعه        ویـژه      بـه         مختلـف         شـرایط   و     هـا        زمینـه     شدن      فراهم        نیازمند مهم    هدف    این

   در       ریـزي ه       برنامـ   .      گـردد   می      محسوب        پیشرفتی       هرگونه     پایه  و     مبنا   که    است      پژوهش
       نظـام       هـر     جدي        نیازهاي  و        الزامات   از        کاربردي  و       بنیادي        مطالعات  و      پژوهش     حوزه

یکی از اجزاي مهم منابع پایه و بستر اصـلی کشـت       خاك            از آنجا که    .            تحقیقاتی است
باشد و با توجه به اینکه یکی از اهداف اساسی و مهم مؤسسه تحقیقات خاك گیاه می

منـابع خـاك و آب و بهـره بـرداري و مـدیریت      و آب کشور، شناخت تـوان تولیـدي   
باشـد  مناسب از این منابع در راستاي تولید پایدار، امنیت غذایی و سالمت جامعه می

و با عنایت به اینکه انتقال دانش و تجربیات بدسـت آمـده بـه بهـره بـرداران اعـم از       
منـدان از  هداران، پژوهشـگران، دانشـجویان و سـایر عالقـ    کشاورزان، باغداران، گلخانه

اهمیت خاصی برخوردار است، لذا تهیه و تدوین نشریات و کتب علمی و فنـی، آموزشـی،   
اي مناسب براي بیان و ارائه راهکارهاي علمی و عملـی  تحقیقی و ترویجی به عنوان وسیله

امید است نشریه حاضـر و سـایر   . آیددر جهت افزایش آگاهی و دانش مخاطبان بشمار می
  .  ن دست گامی مؤثر در راستاي این هدف مهم باشدانتشارات از ای

  

  کامبیز بازرگان
 رئیس مؤسسه تحقیقات خاك و آب کشور

 )ع(امام علی                         .      نشر، زیور دانش است
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 هدف

 زراعی، سهولت هايعرصه دلیل گستردگیهب) Triticum aestivum(گندم 
گندم بهترین  .ترین غذاي بشر است کردن و راحتی تبدیل به آرد، مهمانبار  تولید و

ترین عناصر غذائی مورد نیاز بدن را در بین غالت دارا  اي است که بیش غذاي غله
شود  میلیون هکتار از اراضی دنیا کشت می 240این محصول در بیشتر از . باشدمی

). 6(ترین سطح زیرکشت را در بین محصوالت کشاورزي دارد  که از این نظر بیش
درصد آن مربوط  6/36میلیون هکتار است که  04/7 ایراندر سطح برداشت گندم 

 هکتار را به 464541درصد یعنی  6/6شرقی  استان آذربایجان. به گندم آبی است
عملکرد . مربوط به اراضی آبی استآن هکتار  100641خود اختصاص داده است که  

که  تن در هکتار است درحالی 71/2 آذربایجان شرقی متوسط گندم آبی در استان
دشت تبریز یکی از مناطق ). 1(باشد  تن در هکتار می 09/3توسط عملکرد کشوري م

این دشت با زمستان سرد و تابستان  .شود مهم تولید گندم در استان محسوب می
 5خشک واقع شده است و داراي  بندي آب و هوائی در ناحیۀ نیمه گرم از نظر تقسیم

اساس اطالعات  بر. بارندگی است ماه متوسط از نظر 2ماه مرطوب و  5ماه خشک، 
ادارة کل هواشناسی استان، متوسط درجه حرارت سردترین و گرمترین مـاه سـال 

متر بارندگی  میلی 267از کل . باشد درجۀ سانتیگراد می 2/26و  -4/1تـرتیب  به
 16(درصد  6در بهار، ) متر میلی 115(درصـد  43، )سـالـه 30متـوسـط (سالیانه 

) متر میلی 68(درصد  25در پاییز و ) متر میلی 69(درصد  26در تابستان، ) متر میلی
با توجه به پایین بودن نزوالت و توزیع غیریکنواخت آن، . افتد در زمستان اتفاق می

محدودیت منابع آب و کیفیت پایین آن .                 ً                     تولید گندم شدیدا  به آبیاري وابسته است
. اي برخوردار باشد ه از آنها از اهمیت ویژهباعث شده است که استفاده بهینه و مدبران

بایست در آبیاري گندم مد نظر قرار  در این نشریه سعی شده است مسائلی را که می
  .گیرد بررسی گردد

  و کارشناسان کشاورزي مروجان، دانشجویان، پژوهشگرانکشاورزان، : مخاطبین
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  برنامه آبیاري
مورد این مسئله که محصول چه گیري در  برنامۀ آبیاري عبارتست از تصمیم

هدف برنامۀ آبیاري به حداکثر رساندن کارآیی . موقع و به چه مقدار آب نیاز دارد
آبیاري با بکار بردن مقدار دقیق آب مورد نیاز محصول و رساندن رطوبت خاك به 

تامین و را که آب  در نتیجه یک برنامۀ آبیاري صحیح در حالی .حد مطلوب است
  .)5( رساند ، انرژي مورد نیاز را نیز به حداقل میکند ذخیره می

                                                              نیاز آبی محصول طبق تعریف عبارتست از عمق آب مورد نیـاز بـراي      :        نیاز آبی  :    الف
             کـه در یـک           سـالم                 تعرق از محصـول  -                               کردن آب از دست رفته در طی تبخیر   ه      برآورد

                                                                          مزرعۀ بزرگ تحت شرایط بدون محدودیت آب و عناصر غـذائی خـاك رشـد کـرده و     
       تعـرق  -       تبخیـر  (                               براي بدسـت آوردن نیـاز آبـی       ).  7 (    کند     می       تولید                حداکثر محصول را 

             تعـرق را از  -                ها میزان تبخیـر                                       هاي مختلفی ابداع شده است که برخی از آن     روش  )     گیاه
                بطـور مسـتقیم                                  ماینـد و برخـی دیگـر آنـرا      ن               بـرآورد مـی                       روابط نظري و تجربـی      روي 
               تعرق محصول روش -          گیري تبخیر                 هاي دقیق اندازه            یکی از روش  .     کنند         گیري می        اندازه

            تعـرق یـک   -       تبخیـر   .       باشـد                                                       بیالن آبی و تعیین پارامترهاي آن توسـط الیسـیمتر مـی   
                 و شرایط محلـی و        گیاه    هاي                                                  محصول تابع سه عامل اصلی شرایط آب و هوائی، ویژگی

                    کـه هـدف کشـاورز                          بـا توجـه بـه ایـن      .  ) 7 (        باشـد     می  )             مدیریت مزرعه (      زراعی         عملیات
                                                                            رسیدن به حداکثر محصول بوده و در نتیجه سعی در بهینه نمـودن عملیـات زراعـی    

                                                                       در نتیجه در شرایط مدیریت بهینه براي رسیدن به حداکثر محصـول، تنهـا دو      ،    دارد
  .                                        تعیین کنندة نیاز آبی محصول خواهند بـود       گیاه    هاي                هوائی و ویژگی                عامل شرایط آب و 

                   شوند ولی با توجـه           گیري می                                          ً       گیري نیاز آبی یک محصول این دو عامل تواماً اندازه           در اندازه
                                    گیر اسـت، در بـرآورد نیـاز آبـی                                      گیري توسط الیسیمتر پرهزینه و وقت               که این اندازه      به این

                                مرجـع و دومـی بعنـوان ضـریب           تعرق-                                              این دو عامل از هم جدا شده و اولی بعنوان تبخیر
                               شرایط آب و هوائی منطقه بسـتگی     ه                  که عامل اول تنها ب      علت آن ه ب  .     شوند                گیاهی تعریف می

   در   .       باشـد                                    هاي هواشناسی قابـل بـرآورد مـی                                                دارد به آسانی و بطور قابل قبولی از روي داده
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  ن                                                                             نتیجه داشتن ضریب گیاهی یک محصول در طول دورة رشد، براي تعیـین نیـاز آبـی آ   

                                          در دشت تبریز بـه روش مسـتقیم الیسـیمتري    رقم الوند               نیاز آبی گندم   .              کافی خواهد بود
                                                                       گیري شده و همچنین ضرایب گیاهی آن براي مراحل مختلف رشد تعیـین گردیـده           اندازه
                                                                  تا بتوان براي مناطق دیگر با در دسـت داشـتن میـزان پارامترهـاي        ).  1     جدول    ) ( 3 (    است 

   .                                را با دقت قابل قبولی برآورد نمود                قدار نیاز آبی آن                           جوي و بویژه تبخیر از تشت، م
  

، بارندگی، Aتبخیر از تشت کالس گندم، نیاز آبیاري و یب گیاهی اتعرق، ضر- تبخیر -  1جدول 
  و ضریب تشت تبخیر براي دشت تبریز

 ماه
تبخیر از تشت 

  Aکالس 
)mm/day( 

تعرق - تبخیر
  مرجع

)mm/day(  

- تبخیر
 تعرق

)mm/day( 

 بارندگی
)mm/day(  

 نیاز آبیاري
)mm/day( Kp Kc ETc/Ep 

 85/0 50/1 57/0 8/0  9/0 7/1 1/1 0/2 آبان
 11/1 20/1 93/0 0/0  9/0 2/0 1/0 2/0 آذر
 - - - 0/0  7/0 - - - دي

 - - - 0/0  6/0 - -  - بهمن
 - - - 0/0  0/1 - - - اسفند

 63/0 92/0 69/0 0/1  4/1 4/2 6/2 8/3 فروردین
 74/0 17/1 63/0 2/3  5/1 7/4 0/4 3/6 اردیبهشت

 77/0 28/1 60/0 7/7  8/0 5/8 7/6  0/11 خرداد
 46/0 73/0 63/0 1/6  2/0 3/6  6/8 7/13 تیر

کل 
)mm( 

0/1143  4/715  2/732  3/198  2/557  63/0 02/1 64/0 

  3منبع شماره  از
  

      رقـم   (                      تعـرق گنـدم الونـد    -        کل تبخیر      گردد         دریافت می   1            که از جدول     طور      همان
                                               متر است که با توجه به متوسـط بارنـدگی مـوثر          میلی     732 / 2  )                       پربازده و پرنیاز به آب

      متـر          میلـی      557 / 2                                              متر است مقـدار نیـاز آبیـاري ایـن محصـول            میلی     175         ساالنه که 
                                                                    باال بودن ضریب گیاهی در اوایـل رشـد گنـدم نشـان از تبخیـر بـاال          ).  3 (          خواهد بود 

                                                باال بودن ضریب گیاهی در مراحل میانی رشد نیز نشان   .              هاي مکرر دارد        آبیاري      بدلیل 
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                                              تري دارد که در صورت کاشت ارقـام دیگـر ایـن                                    دهد که رقم الوند  نیاز آبی بیش    می

                       هـا و مراحـل مختلـف                                   با داشتن ضرایب گیاهی در مـاه   .                            مسئله باید مد نظر قرار گیرد
                توان نیاز آبـی      می  )              ارائه شده است   1        در جدول  (  A                         رشد و ضریب تشت تبخیر کالس 

                      بعـد از مشـخص شـدن       .                                                         گندم رقم الوند را در هر منطقه، از روي تبخیر برآورد نمـود 
                                   سـت کـه ایـن مقـدار آب را چـه          آن ا                                           نیاز آبی، سوال دیگري که باید پاسخ داده شود 

                                                                              زمانی و با چه فواصلی باید به محصول داد تا بیشترین کارآیی و کمترین هـدررفت را  
   .         اشته باشد د

                                 هاي خود را بر اساس مراحـل رشـد                        زارعین معموال آبیاري   :                  زمان  و دور آبیاري  :  ب
                    اگر آبیاري زمانی که    .                                            دهند و آگاهی کافی از زمان دقیق آبیاري ندارند               نبات انجام می

             آبیاري زمانی      اما  .                          ترین کارآیی را خواهد داشت                                    گیاه به آن نیاز دارد صورت گیرد بیش
          کـارآیی               باعـث کـاهش      )        کافی خاك                  تعرق کمتر و رطوبت  (           کمتري دارد      نیاز         که گیاه 

                                                     علت اهمیت فراوان تعیین زمان صحیح آبیاري بـراي رشـد     ه  ب  .   شد      خواهد          مصرف آب
                                                                 که گیاه دچار تنش رطوبتی نگشته و از آبیـاري بـیش از حـد نیـاز                     بهینۀ گیاه بطوري

              ابداع شده است             هاي مختلفی                            هاي زیادي صورت گرفته و روش                   اجتناب گردد، کوشش
   ).  8 (       باشــد                                         اســاس ارزیــابی وضــعیت آب خــاك مــی           هــا بــر                     بعضــی از ایــن روش   ).  8 (

      هـاي        از روش   .      هاسـت                                                  گیري و کنترل رطوبت و یا پتانسیل آب خاك از جملۀ آن        اندازه
                     استفاده از وضعیت آبی   .     باشد                               آبیاري، ارزیابی وضعیت گیاه می      زمان                دیگر براي تعیین 

                   اهمیــت و کــاربرد   )  8 (  ی       گیــاه        پوشــش                                             گیــاه از جملــه پتانســیل آب بــرگ و دمــاي 
                  اي که براي محصوالت                                          زمانی که پتانسیل آب برگ از یک حد آستانه  .          تري دارند     بیش

                 پوشش گیـاه بـا                        و یا اختالف دماي مثبت                                       مختلف تعیین و ارائه شده است کمتر شود
                                    رطـوبتی بـوده و در نتیجـه موقـع                                       ، نشانۀ قرار گرفتن گیاه در تنش       تر گردد         هوا بیش

                آبیـاري بکـار          زمـان                                   هاي دیگر که بطور وسیع براي تعیین         از روش  .                 آبیاري خواهد بود
             در ایـن روش    .             تعـرق اسـت  -                                                    روند استفاده از شرایط آب و هـوائی و میـزان تبخیـر       می

                                                             ل مناسبی بـرآورد شـده و از روي آن مقـدار آب مـورد نیـاز                تعرق با مد-           میزان تبخیر
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      رقـم                                         در تحقیق انجام یافتـه بـر روي گنـدم      .     گردد                              محصول و زمان آبیاري تعیین می

                                              هرکدام در دو سـطح در اسـتان مـورد مقایسـه        ،                                الوند چهار روش تعیین زمان آبیاري
با مد نظـر   A  س                                              نتایج نشان داد که روش استفاده از تشت تبخیر کال   ).  2 (          قرار گرفت 

ـ  قرار دادن عمق آبیاري برابر با میزان تبخیر هرچند بیش ه ترین عملکرد را دارد ولی ب
درصـورت  . باشـد  علت مصرف بیش از حد آب، کمترین کارآیی مصرف آب را دارا مـی 

. بار آبیاري شـود  -4/0دسترسی به تانسیومتر بهتر است گندم در پتانسیل آب خاك 
 40از رطوبت خاك براي تعیین دور آبیـاري، آبیـاري در    همچنین درصورت استفاده

البته همانطور کـه   .شود توصیه میبراي این رقم گندم درصد تخلیه آب قابل استفاده 
نیـاز  ) تن بـر هکتـار   12(قبال ذکر گردید رقم الوند بدلیل داشتن پتانسیل تولید باال 

سـت کـه بـراي ارقـام بـا      در این خصوص فائو پیشنهاد کـرده ا . آبی بیشتري نیز دارد
ایـن موضـوع نشـان    . درصد تخلیه رطوبت خاك کافی خواهد بـود  50عملکرد پایین 

دهد که براي ارقام جدید پرمحصول بررسی مجـدد تخلیـه مجـاز رطـوبتی حـائز      می
  .باشداهمیت می

تر مناطق دشت دسترسی مستمر به آب امکان ندارد و زارعین گندمکار  در بیش      
 خـاك داراي حقابه هستند در این خصوص با توجـه بـه گنجـایش رطـوبتی محـدود      

، دورهاي آبیاري باید طوري تنظـیم گـردد کـه از گنجـایش آبـی خـاك       ریشه ناحیه
در رفـت آب، کـاهش   ناحیه ریشه فراتر نباشد و نفوذ عمقی ایجاد نشود که باعـث هـ  

ر بـراین اسـاس بایـد بـراي تعیـین دو     . ها شـود  دارشدن خاك کارآیی مصرف آب و زه
  ).9(آبیاري بصورت زیر عمل نمود 

ابتـدا بایـد گنجـایش رطـوبتی ناحیـه ریشـه        :نگهداري آب خاك تعیین گنجایش
هـاي   جـز بـراي آبشـوئی    که هرگونه خروج آب از ناحیـه ریشـه بـه    مشخص شود چرا

هـاي مختلـف    که بافـت  با توجه به این. اي با کاهش کارآیی آب همراه خواهد بود دوره
بـا مشـخص بـودن بافـت      2خاك گنجایش رطوبتی متفاوتی دارند بر اساس جـدول  

منهـاي  اي  رطوبـت گنجـایش مزرعـه   (خاك گنجایش نگهداري آب قابل استفاده آن 
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البته این جـدول اطالعـات کلـی را بدسـت     . شود مشخص می) رطوبت پژمردگی دائم

هـاي   ریـزي آبیـاري و طراحـی سیسـتم     تر مانند برنامـه  دهد و براي کارهاي دقیق می
 .گیري گردد آبیاري باید گنجایش نگهداري آب خاك اندازه

شـده قابـل    تنها قسمتی از آب خاك که در ناحیه ریشـه واقـع  : تعیین عمق ریشه
جذب توسط ریشه است و کل آب قابل دسترس خاك براي گیاه مجمـوع گنجـایش   

. هاي خاکی است که توسط ریشه اشغال شـده اسـت   نگهداري آب قابل دسترس الیه
اما عمق واقعـی ریشـه بـه     ،اند منابع مختلف، عمق ریشه گیاهان مختلف را ارائه داده

درصورتی که . ید در محل بررسی گرددشرایط خاك بستگی دارد و به همین خاطر با
اطالعات از محل رشد وجود نداشته باشد و محدودیت خاصی براي رشد ریشه وجـود  

عنـوان راهنمـایی بـراي عمـق ریشـه محصـوالت        به 3توان از جدول  نداشته باشد می
 .)9(استفاده کرد 

  هاي مختلف دامنه گنجایش نگهداري آب قابل دسترس خاك در بافت -2جدول 

  )متر بر متر میلی(گنجایش تگهداري آب   افت خاكب
  متوسط  دامنه

  65  50-80  شن
  85  70-100  شن لومی
  105  90-120  لوم شنی

  150  130-170  لوم
  155  140-170  لوم سیلتی

  175  150-200  لوم سیلتی رسی
  165  150-180  لوم رسی

  160  150-170  رسی
  208  167-250  هاي آلی خاك

 10از منبع شماره             
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ست که بعـد از تخلیـه   آن امنظور از مدیریت رطوبت خاك  :مدیریت رطوبت خاك
شـده  چند درصد از رطوبت قابل استفاده گیاه، باید آبیاري انجام شود که تـنش وارد  

خشـک بـراي بیشـتر    معمـوال در منـاطق خشـک و نیمـه    . به محصول بـه حـداقل برسـد   
از رطوبـت قابـل اسـتفاده    % 50درصد است یعنی بعد از تخلیـه   50محصوالت این میزان 

 Management allowable(تخلیــه مجـاز رطــوبتی  (گیـاه بایــد آبیـاري صــورت گیـرد    

depletion, MAD ( که قبال گفته شد در پژوهش انجام شـده   طوري ولی همان%). 50برابر
% 40آبیـاري در تخلیـه   بر روي گندم الوند در استان نتیجه بدسـت آمـده نشـان داد کـه     

کننـده میـزان    البته مدیریت خاك، آب و اقتصادي تعیـین . دهدعملکرد بهتري بدست می
عنـوان   بـه  4تـوان از جـدول    این تخلیه مجاز هستند اما براي تولید اقتصادي محصول می

 ).9(راهنما براي تعیین میزان تخلیه مجاز استفاده کرد 
موثر ریشه، گنجایش نگهداري آب خاك و بعد از مشخص شدن عمق  :عمق آبیاري

بیشـترین مقـدار عمـق    . توان عمـق آبیـاري را تعیـین نمـود     تخلیه مجاز رطوبتی می
برابر بیشترین تخلیه مجاز رطوبتی ) DI(توان استفاده کرد  آبیاري که در هر نوبت می

نباشـد،  اگر آبی براي آبشوئی نیمرخ خـاك نیـاز   . باشد ناحیه ریشه بین دو آبیاري می
 ):9(تواند از رابطه زیر محاسبه شود  عمق آبیاري می

)1         (DI = (MAD × Aw × D)/100 
  :که در آن

DI :توان در ناحیه ریشه ذخیره کرد  حداکثر عمق آبی است که در هر آبیاري می
  ).متر میلی(

MAD : آید که براي گندم رقم  بدست می 4تخلیه مجاز رطوبتی است و از جدول
  .باشد درصد می 40ند براي دشت تبریز الو

Aw : اساس بافت  بر 2گنجایش نگهداري آب قابل استفاده خاك است که از جدول
  ).متر بر متر میلی(خاك قابل محاسبه است 

D : متر(آید  بدست می 3عمق موثر ریشه است که براي محصول مورد نظر از جدول.(  
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متر و  سانتی 50فرض عمق موثر ریشه  به عنوان مثال براي گندم در یک خاك لوم با

  :متر خواهد بود سانتی 3درصد، عمق آبیاري  40حداکثر تخلیه مجاز رطوبتی 
DI= (40 × 150 × 5/0 )/100 = 30mm 

 

هاي تغذیه کننده محصول در این  درصد ریشه 80عمق موثر ریشه که تقریبا  - 3جدول 
  عمق از خاك قرار دارند

عمق ریشه   محصول
  )متر(

عمق ریشه   محصول
  )متر(

عمق ریشه   محصول
  )متر(

  6/0  کلم  4/0-6/0  ذرت شیرین  8/0-2/1  آلو
  6/0-9/0کنگر   6/0-2/1ذرت علوفه اي و   4/0-6/0  اسفناج

  7/1-4/2  گردو  6/0-4/1  زردآلو  9/0  انجیر
  6/0-2/1  گالبی  9/0-5/1  زیتون  5/0-2/1  انگور
  9/0-5/1  گلرنگ  6/0-9/0  ايسورگوم دانه   6/0-2/1  بادام
  8/0-1/1  گندم  9/0-2/1سورگوم علوفه   4/0-8/0بادام 

  6/0-2/1گوجه   6/0-9/0  سویا  8/0  بادمجان
  8/0-2/1  گیالس  8/0-2/1  سیب  6/0-8/1  پنبه
  6/0-2/1  لوبیا  6/0-9/0  سیب زمینی  3/0-6/0  پیاز

  3/0-8/0  مرتع  5/0-8/0  شلغم سفید  3/0  تربچه
  9/0-5/1  مرکبات  6/0-9/0  فلفل  6/0-2/1  تنباکو

  3/0-6/0  موز  9/0-5/1  قهوه  6/0-2/1  توت
  4/0-8/0  نخود  2/0-5/0  کاهو  3/0-5/0توت 

  6/0-2/1  هلو  6/0-9/0  کتان  9/0-1/1  جو
  6/0-9/0  هندوانه  6/0-9/0  کدو  6/0-1/1  چاودار

  4/0-6/0  هویج  9/0-2/1  کدو حلوائی  6/0-2/1چغندر 
  2/1-8/1  یونجه  6/0  کرفس  4/0-6/0  خیار

  9از منبع شماره 
 
 



 
 9                                                                          546نشریه شماره /آبیاري گندم در دشت تبریز

 

بعد از تعیین عمق آبیاري باید فواصل آبیاري نیز مشـخص شـود بـا    : فواصل آبیاري
تعـرق محصـول   -که مقدار آب ذخیره شده در خـاك بـه مصـرف تبخیـر    توجه به این

مشخص خواهد شـد کـه    ،رسد در نتیجه با دانستن مقدار نیاز آبی روزانه محصول می
بـراي  . مقدار آب ذخیره شده در عمق موثر ریشه بـراي چنـد روز کـافی خواهـد بـود     

 :توان از رابطه زیر استفاده کرد کار می این
)2       (II = DI/ETd 

عمق خالص آبیاري در هر آبیاري کـه در خـاك    DI) روز(فواصل آبیاري  IIکه در آن 
) متـر بـر روز  میلـی (تعـرق روزانـه محصـول    -تبخیـر  ETdو ) متـر  میلـی (ذخیره شده 

بعنوان مثال براي گندم کاشته شده در دشت تبریز در فروردین ماه که ). 9(باشد  می
 30اگـر عمـق آبیـاري    ) 1جـدول  (متـر در روز اسـت   میلـی  8/3تعرق روزانه -تبخیر
  :روز خواهد بود 8، فواصل آبیاري )3-4محاسبه فرضی در بند (متر باشد  میلی

II = 30/3.8 = ~ 8   
  تخلیه مجاز رطوبتی براي محصوالت مختلف -4جدول 

 (%) MAD  نوع محصول و عمق ریشه

  25-40  هاي با ارزش و سبزیجات محصوالتی با عمق ریشه کم، میوه
  40-50  درختان، تاکستان، توت و محصوالتی با عمق ریشه متوسط

  50  ریشه زیاد اي و محصوالتی با عمق اي و دانه محصوالت علوفه
 9از منبع شماره 

  
هاي آبیاري حاوي مقداري نمک حل شده در خود هستند که تمامی آب :شوري) ج
که دشـت تبریـز متـأثر از    با توجه به این. شوند میتدریج وارد محیط خاك و ریشه  به

هاي آن داراي شوري است و هنگام تعیین برنامه  تر چاه آب دریاچه اورمیه است بیش
بیشـتر از نیـاز آبـی محصـول،      ،با کاربرد مقـداري آب . آبیاري باید مد نظر قرار گیرد

بـراي  . شـوند  تـر از عمـق مـؤثر ریشـه منتقـل مـی      ها به ناحیه پایین بیشتر این نمک
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  ):9(توان از رابطه زیر استفاده کرد  محاسبه نیاز آبشوئی می

)3(      LR = Ecw/(5ECe-Ecw)  
 ECeو ) dS/m(هــدایت الکتریکــی آب آبیــاري  Ecwنیــاز آبشــوئی،  LRکــه در آن 

هدایت الکتریکی که بواسطه آن کاهش عملکـرد مـورد   (هدایت الکتریکی مورد قبول 
هـاي مختلـف خـاك در     اگـر الیـه  . باشـد  می) dS/m(عصاره اشباع خاك ) قبول است

ظـر قـرار   هـا مـد ن  هاي مختلفـی داشـته باشـند میـانگین آن     ECeناحیه موثر ریشه 
براي محصوالت مختلف و شیب کاهش عملکـرد   ECeبراي اطالعات بیشتر  .گیرد می

  .ارائه شده است 5در جدول ) کاهش عملکرد به ازاي افزایش یک واحد شوري(
در پژوهشی که براي تعیین حساسیت ارقام گنـدم بـه تـنش شـوري در دشـت      

ملکرد قابل قبولی در بین ارقام نتایج نشان داد که رقم الوند ع) 4(تبریز انجام گردید 
اسـت و بـراي   ) 1کمتـر از  (دیگر دارد و ضریب حساسیت بـه تـنش شـوري آن کـم     

  .شود هاي شور دشت تبریز توصیه می زمین
  

  ها و  پیشنهادها توصیه
شرقی و بویژه  هاي انجام شده بر روي گندم در استان آذربایجان براساس پژوهش

  :شود دشت تبریز پیشنهاد می
طـور   ها بر اساس نیاز واقعی گندم که بصورت ده روزه و ماهانـه و بـه   آبیاري - 1

 .گیري شده است انجام شود دقیق اندازه
در صورت استفاده از پتانسیل آب خاك براي تعیین زمـان آبیـاري، مکـش     - 2

 .بار بعنوان آستانه مناسب براي آبیاري مالك قرار گیرد 4/0
 .شود درصد تعیین می 40ت تبریز تخلیه مجاز رطوبتی براي گندم در دش - 3
هاي فصلی  دهی با بارندگی دهی و سنبله به دلیل مصادف بودن مراحل ساقه - 4

این مراحل حساسیت کمتري به آبیاري دارند اما، در مقابل، مرحله گلـدهی  
 موقـع ه بـ شود حتما در این مرحله آبیـاري   بسیار حساس بوده و توصیه می
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 .صورت گیرد

گنجایش نگهداري آب خاك در ناحیه ریشه انجام گردد ها بر اساس  آبیاري - 5
 .جز براي اهداف آبشوئی اجتناب گردد تا از نفوذ عمقی آب به

در مناطقی که بافـت خـاك سـبک بـوده و گنجـایش نگهـداري آب قابـل         - 6
شود از سیستم آبیاري بارانی استفاده گردد تا  استفاده کم است پیشنهاد می

 .ادبتوان فواصل آبیاري را کاهش د
که در بیشتر منـاطق دشـت تبریـز کیفیـت آب پـائین اسـت       با توجه به این - 7

هـا در ناحیـه ریشـه و     اي براي کاهش غلظـت نمـک   هاي دوره حتما آبشوئی
 .تر مد نظر قرار گیردهاي پایین ها به الیهانتقال آن

             نیتـروژن در                     متناظر با آن کمبود      ها و                                   با توجه به پائین بودن ماده آلی خاك   -  8
                                                               هاي تحت کشت گندم و اثر متقابل این عنصر با آب مصـرفی و تـأثیر       زمین

                              شود به جبران کمبـود ایـن دو                   ها، پیشنهاد می             العمل روزنه             پتاسیم در عکس
   .                تر بها داده شود                                     عنصر براي افزایش کارآیی مصرف آب بیش
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  آستانه تحمل شوري و شیب کاهش عملکرد براي محصوالت مختلف - 5جدول 

  شیب  آستانه  محصول  شیب  آستانه  محصول  شیب  آستانه  محصول
  12  7/1  کتان  13  5/2  خیار  18  5/1  آلو

ذرت   6/7  0/2  اسفناج
  شیرین

  16  2/3  کدو  12  7/1

ذرت   6/9  5/1  انگور
  اي دانه

  2/6  8/1  کرفس  12  7/1

ذرت   19  5/1  بادام
  اي علوفه

  7/9  8/1  کلم  4/7  8/1

بادام 
  زمینی

  17  7/1  گردو  24  6/1  زردآلو  29  2/3

  17  7/1  گالبی  16  8/6  سورگوم   2/5  7/7  پنبه
  1/7  0/6  گندم  20  0/5  سویا  16  2/1  پیاز

گوجه   17  7/1  سیب  13  2/1  تربچه
  فرنگی

5/2  9/9  

سیب   22  5/1  توت
  زمینی

  19  0/1  لوبیا  12  7/1

توت 
  فرنگی

شلغم   33  0/1
  سفید

  21  7/1  هلو  9  9/0

  14  0/1  هویج  14  5/1  فلفل  8  0/5  جو
چغندر 

  قند
  3/7  0/2  یونجه  13  3/1  کاهو  9/5  0/7

  9ازمنبع شماره                  
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