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  مشخصات نشریه
 مصرف آب در باغات ییکارا شیافزابه منظور  يراهکار  شه،یر یموضع یخشک وهیبه ش يارآبیکم: عنوان

  محمدرضا  امداد: نگارنده
  مؤسسه تحقیقات خاك و آب: ناشر

  1396: سال انتشار
 آقاي دکتر حمید قیومی محمدي: ویراستار

  زهرا محمدي: کارشناس انتشارات
 .حق چاپ براي ناشر محفوظ است

  . ارك علمی کشاورزي به ثبت رسیده استدر مرکز اطالعات و مد 30/8/96در تاریخ  52583این نشریه با شماره 
  .نقل مطالب با ذکر منبع بالمانع است
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  مقدمه

. مهمترین عامل محدودکننده تولیدات زراعی و باغی در مناطق خشک و نیمه خشک ایران است کمبود آب  

که با  شود و در کشوري مانند ایرانآب و خاك به عنوان مهمترین منابع تولید در بخش کشاورزي محسوب می

تواند موجب افزایش کمبود آب مواجه است، بدون شک اصالح الگوي مصرف و استفاده بهینه از این منابع می

   . تولید و کاهش ضایعات و تلفات شود

نگاهی به موقعیت اقلیمی کشور بیانگر این است که کشور ما به لحاظ برخورداري از منابع آب در شرایط   

متوسط بارندگی در کشور . شودشورهاي خشک و نیمه خشک جهان محسوب میمناسبی قرار ندارد و جزو ک

عبارت دیگر  هب میلیمتر است، 860در صورتی که میانگین بارندگی در جهان حدود  ،میلیمتر 230حدود 

دگی نیز در همچنین توزیع زمانی و مکانی بارن. یک سوم بارندگی جهان است کمتر از بارندگی کشور میانگین

  . )2010امیري و اسالمیان، ( ر نامناسب استسطح کشو

 90حدود . است آن و افزایش تولیداتکشاورزي گسترش در مناطق خشک، آب یک فاکتور محدودکننده در   

کشور ایران در یک  این کهبا توجه به . آیددرصد از تولیدات محصوالت زراعی و باغی از اراضی آبی بدست می

لذا اجراي راهکارهاي  ،ها در آن فراوان استه و احتمال وقوع خشکسالیمنطقه خشک و نیمه خشک واقع شد

- راهکاري علمی به منظور کاهش مصرف آب می ،وري بیشتر از منابع محدود آبمنظور بهرهه ب ،مدیریتی آبیاري

  . باشد

پذیري دچار صدمات جبران نا ،باغات با بروز خشکسالی و محدودیت آب این کهدر این راستا با توجه به   

گردند، لذا بایستی راهکارهاي مناسبی را اتخاذ نمود که در مواجهه با ساله مینسبت به محصوالت زراعی یک

هایی که بتوان بدون کاهش و یا با بنابراین استفاده از مدیریت. خشکسالی و محدودیت آب بکار گرفته شود

در شرایط محدودیت آب را کاهش داد کاهش اندکی در تولید، میزان مصرف آب در بخش کشاورزي بویژه 

آبیاري خشکی موضعی آبیاري و از جمله، مدیریت کمکممدیریت ، روش هایکی از این  .اجتناب ناپذیر است



٤ 
 

به مدیریت کم آبیاري خشکی موضعی آبیاري تشریح و سپس ت کمینشریه ابتدا مدیردر این . باشدمی ریشه

  . گردددر شرایط محدودیت آب اشاره می و زراعی ولیدات باغیتبرخی ریشه و تاثیر مثبت آن بر عملکرد 

  

طبق تعریف ساده، کم آبیاري عبارتست از استفاده بهتر و بیشتر و یا حداکثر از واحد آب در تولید  :کم آبیاري

 تولید به منظوردیگر کم آبیاري عبارتست از مصرف آگاهانه و کمتر آب  به عبارت. محصوالت کشاورزي

  . کشاورزيمحصوالت 

  :توان به موارد ذیل اشاره نموداز نکات مثبت کم آبیاري می

  افزایش کارایی مصرف آب به علت مصرف کمتر آب  -

  هاي جاري آبیاري و آب بهاکاهش هزینه -

  افزایش سطح زیر کشت آبی با آب مازاد  -

کمتر آب به یکی از نتایج  چون در کم آبیاري، هدف مصرف کمتر آب است، لذا بسته به شرایط موجود، مصرف

  : شودزیر منجر می

  .شودسازي حداکثر میعملکرد در کل سطح بیشتر و یا در صورت بهینه -

  . شوددرآمد خالص در کل سطح بیشتر می -

  . شودازاي واحد حجم آب مصرفی بیشتر میه عملکرد ب -

  :تواند روشنگر موضوع باشدمثال ذیل می

کم ( تن در هکتار و با انجام آبیاري با نصف این مقدار آب 80ي کامل بتوانیم کنیم با انجام آبیار فرض  

 100اگر دو هکتار زمین را با نصف آب کامل تحت کشت ببریم . تن در هکتار محصول برداشت کنیم 50) آبیاري

تن  20 ،)آبیاري کامل(نسبت به حالت اول  ،)کم آبیاري( تن محصول برداشت خواهیم کرد که در این حالت

یابد که همانا مفهوم کم آبیاري ازاي واحد آب مصرفی افزایش میه اضافه عملکرد خواهیم داشت، لذا عملکرد ب

هاي مربوط به افزایش سطح تن اضافه عملکرد، ده تن آن هزینه 20از نظر سود خالص نیز فرض کنیم از . است
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باز هم در حالت کم آبیاري، سود خالص حاصل از صورت  را بپوشاند که در این) از یک هکتار به دو هکتار(کشت 

  . یابدکم آبیاري افزایش می

  

  مدیریت کم آبیاري خشکی موضعی ریشه)ryingDzone -ootRartial P ( 

آبیاري است که ضمن کاهش مصرف آب، کاهش خشکی موضعی ریشه یک روش نسبتاً جدید کم مدیریت  

  . آوردد نمیداري را در خواص کمی و کیفی محصول پدیمعنی

 هاياز طریق مکانیسم) خیس و خشک شدن متناوب ریشه( روش کم آبیاري خشکی موضعی ریشه  

که این واکنش  دهفیزیولوژي، گیاه را تحریک نموده تا در شرایط تنش خشکی از خود مقاومت بیشتري نشان د

خشکی یریت آبیاري با روش مد. باشد حفظ کیفیت میوه در شرایط تنش آبیتواند باعث کاهش مصرف آب و می

در این . گرددهاي کنترل تعرق گیاه را فعال و سبب افزاش کارایی مصرف آب میموضعی ریشه، مکانیسم

شود و به تناوب خیس و خشک شده و به تناوب یک سمت درختان آبیاري می ،مدیریت بخشی از ریشه گیاه

خشکی موضعی ریشه یک نوع مدیریت کم آبیاري دیگر  به عبارت .شودعمدتاً در باغات مورد استفاده واقع می

 در نوبت. ماندکه نیمی دیگر خشک مینیمی از ریشه گیاه آبیاري شده درحالی ،بوده که در این مدیریت آبیاري

افزایش غلظت اسید  .شوندهاي تر و خشک ریشه در تناوب قرار گرفته و جابجا می بخش ،هاي بعدي آبیاري

به سوي ) هاي آبیاري نشده قسمت( هاي سمت آبیاري نشده درختره خامی که از ریشهابسسیک در جریان شی

ها از آنجا که در این روش، نیمی از ریشه. گرددها میکنند، سبب بسته شدن نسبی روزنهها حرکت می برگ

ر به ها سبب کاهش تعرق شده که این واکنش منجدچار تنش آبی نیستند، معموالً بسته شدن نسبی روزنه

شایان ذکر است که نظر به خیس  .شودمی) بدون کاهش معنی دار در عملکرد کمی و کیفی( کاهش مصرف آب

ها نیز نسبت به  ، فعالیت و رشد ریشهدر مدیریت خشکی موضعی ریشهها  و خشک شدن متوالی نیمی از ریشه

اري تاثیر قابل توجهی بر کاهش این مدیریت آبی همچنین .باشد هاي کم آبیاري دیگر بیشتر می سایر مدیریت



٦ 
 

هاي گیاهان هاي هرز بین ردیفو باعث کاهش و از بین رفتن علف شتههاي خشک داهاي هرز بین ردیفعلف

  .نیز می گردد

هاي آبیاري سازي در شرایط سیستمقابل پیاده ،اري به شیوه خشکی موضعی ریشهآبیمدیریت کم

یجاد دو جویچه در طرفین گیاه در آبیاري سطحی یا دو خط لوله آبده با ا. باشداي میسطحی و تحت فشار قطره

هاي آبیاري همچنین در سیستم. اي امکان اعمال این مدیریت فراهم می گرددگیاه در آبیاري قطره دو سمتدر 

 ها به صورت دو خطی در نظر گرفته شده باشد با بسته و باز شدن جریان آب درچکاناي که آرایش قطرهقطره

با عنایت به راندمان کم آبیاري در . هاي آبده در هر سمت گیاه، اعمال این مدیریت آبیاري میسر خواهد بودلوله

اي از عمومیت بیشتري فشار قطرههاي آبیاري تحتاستفاده از این مدیریت در سیستم ي سطحی،هاروش

نیز موجب کاهش مصرف آب نسبت به استفاده از این مدیریت در آبیاري سطحی  این کهضمن  .برخوردار است

 .گرددمی )درصد 20حداقل به میزان ( شرایط معمول

یکی از راهکارهاي کاهش مصرف آب در  ،مدیریت کم آبیاري خشکی موضعی ریشه این کهبا عنایت به 

مناطق خشک و نیمه خشک می باشد و در سایر کشورها نیز مورد آزمون قرار گرفته و اثرات مثبت آن مشهود 

  .توان با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی، خاك و گیاه از آن استفاده نمودلذا می ،می باشد

  

  خشکی موضعی ریشه  آبیاري مدیریت  - 1شکل 
  

انجام گرفته گزارش گردیده است که استفاده از این مدیریت براي درختان گیالس،  تحقیقاتطور کلی در ه ب  

درصد و افزایش کارایی مصرف  50تا  30کاهش مصرف آب به میزان  هلو، سیب، گالبی، پرتقال و انگور موجب
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- مختصر اشاره می به طورانجام گرفته در این خصوص  هاي ژوهشپآب گردیده است که در ذیل به نتایج برخی 

  .گردد

  

  آبیاري خشکی موضعی ریشهانجام شده در خصوص مدیریت کم پژوهش هاينتایج برخی 
 

اعمال مدیریت خشکی موضعی ریشه بر درختان انگور انجام شده اسـت کـه همگـی    متنوعی در  پژوهش هاي  

تاثیر معنی داري بـر  . می باشد نآ ثر بودن این مدیریت در کاهش مصرف آب و افزایش کارایی مصرفؤحاکی از م

ضـمن  عملکرد کمی و کیفی و رشد انگور در استفاده از این مدیریت با روش معمول مدیریت آبیاري دیـده نشـده   

. درصد گردیده اسـت  40در محصوالت مختلف موجب افزایش کارایی مصرف آب در حدود  مزبورمدیریت  این که

انجام گرفته در باغات انگور بیانگر این موضوع بـوده کـه مـدیریت کـم آبیـاري خشـکی        پژوهش هايغالب نتایج 

). 2000 ،لـویز و همکـاران  ( اسـت بدون کاهش عملکرد موجب بهبود کیفیت میوه انگور نیز شـده   ،موضعی ریشه

مـدیریت آبیـاري نسـبتا     ،اظهار نمود که مدیریت کم آبیاري خشـکی موضـعی ریشـه   ) 2000( و همکاران استول

 50داري در تولید ایجاد شود موجب افزایش کارایی مصـرف آب تـا   کاهش معنی این کهنوینی می باشد که بدون 

هاي اخیر مشکل کمبـود آب،   در سال گزارش کردند )1392( انرضوي و همکار. درصد در باغات انگور شده است

، بنابراین استفاده از راهکارهایی که بتواند ضمن کاهش مصـرف  گرفتهعملکرد باغات انگور ارومیه تحت تاثیر قرار 

وي گزارش نمود کـه اسـتفاده از مـدیریت    . عملکرد قابل قبولی را نیز حاصل نماید کارساز و مفید خواهد بود ،آب

کـارایی   عملکـرد و  موجب افـزایش ) درصد نیاز آبی 75با مدیریت آبیاري بر اساس ( آبیاري خشکی موضعی ریشه

 4169 آبیـاري خشـکی موضـعی ریشـه    حجم آب مصرفی در مدیریت کـم متوسط . انگور گردیده است مصرف آب

جـویی  ر مصرف آب صرفهدرصد د 21در هکتار بوده که نسبت به مدیریت آبیاري کامل به میزان حدود  مترمکعب

 تن در هکتار و بـا کـاراییِ   7/15متوسط عملکرد انگور در مدیریت آبیاري خشکی موضعی ریشه حدود . شده است

1392 و همکاران، رضوي( گردیده استگزارش کیلوگرم بر مترمکعب  8/3حدود  آبِ مصرف.( 
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ریشه را بر حجم آب مصرفی و عملکرد  آبیاري به شیوه خشکی موضعیتاثیر مدیریت کم )2011( لویزهاتون و 

اي به روش معمول در آبیاري قطره پرتقال ها گزارش کردند که حجم آب مصرفینآ. پرتقال ناول بررسی نمودند

تار بوده که در صورت اعمال مدیریت آبیاري به شیوه خشکی موضعی ریشه، حجم مترمکعب در هک 4800حدود 

داري در همچنین تغییرات معنی). درصد کاهش 40( یابدمترمکعب در هکتار کاهش می 2900آب مصرفی به 

متوسط ( تعداد میوه براي هر درخت در مدیریت آبیاري خشکی موضعی ریشه با روش معمول مشاهده نگردید

از طرف دیگر وزن کل میوه هر درخت در مدیریت آبیاري خشکی موضعی ). عدد 650میوه هر درخت  تعداد

شایان ذکر است که کارایی . کیلوگرم گزارش شد 80کیلوگرم و در مدیریت آبیاري معمول  70ریشه حدود 

درصد  44 کیلوگرم بر مترمکعب بوده که 4/5آبیاري خشکی موضعی ریشه مصرف آب پرتقال در مدیریت کم

گزارش  )1393( شهابیان .اي بیشتر استشرایط معمولی آبیاري در روش قطرهکارایی مصرف آب در نسبت به 

 1/24( درصد نیاز آبی 75آبیاري خشکی موضعی ریشه بر اساس داد که متوسط عملکرد پرتقال در مدیریت کم

 25با کاهش مصرف آب در حدود  این کهمن نداشته، ض اختالف معنی داري با تیمار آبیاري کامل) تن در هکتار

درصد نسبت  10به میزان ) مترمکعبکیلوگرم بر  6/7( درصد، کارایی مصرف آب در تیمار خشکی موضعی ریشه

 .افزایش یافته است) مترمکعبکیلوگرم بر  9/6( به تیمار بدون تنش

روش . بررسـی نمودنـد  بـی  مدیریت کم آبیـاري خشـکی موضـعی ریشـه را در گال     ،)2002( و همکارانکنگ   

کیلـوگرم بـر    6/18( موجب افزایش کارایی مصـرف آب  ،درصد کاهش در مصرف آب 23با  خشکی موضعی ریشه

آبیـاري  تـاثیر مـدیریت کـم   ) 1395( تـدین  .درصد نسبت به تیمار بـدون تـنش گردیـد    12در حدود ) مترمکعب

بـا   ارسـنجان فـارس   داکثر عملکـرد انـار در  خشکی موضعی ریشه را بر عملکرد انار بررسی و گزارش نمود کـه حـ  

و کیلوگرم براي هر درخت حاصـل گردیـده    7/124اي به شیوه خشکی موضعی ریشه حدود مدیریت آبیاري قطره

 کـاهش داشـته  معمـول منطقـه   غرقـابی  درصد نسبت به آبیـاري   45در این مدیریت به میزان  مقدار آب مصرفی

آبیاري بصورت خشکی موضـعی ریشـه و آبیـاري     کاربرد دو مدیریت )2002( گلدهمر و همکاران همچنین .است

 ).1جدول( را بررسی کردند بر عملکرد، متوسط وزن میوه و تعداد میوه درختان هلو کامل
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  مقایسه عملکرد، متوسط وزن میوه و تعداد میوه درختان هلو با دو مدیریت آبیاري -1جدول 

  

داري در عملکرد، متوسط وزن میوه و تعداد میوه هلو گردد تغییرات معنیمالحظه می 1گونه که از جدولهمان

 766صرفی در تیمار خشکی موضعی ریشه در درختان هلو متوسط عمق آب م .گردددر هر درخت مالحظه نمی

مدیریت کم آبیاري خشکی موضعی ریشه . میلیمتر بوده است 1016آبیاري کامل حدود  درکه در حالی ،میلیمتر

  .داري در عملکرد میوه هلو نسبت به آبیاري کامل نداشته استدرصد مصرف آب، کاهش معنی 25با کاهش 

  

  

  

  

  
  ها با اعمال مدیریت خشکی موضعی ریشهک شدن متناوب نیمی از ریشهخیس و خش -2شکل 

  

فرنگی با روش مدیریت کم آبیاري خشکی موضعی ریشه را براي گوجه) 2009( کمپوس و همکاران

 به طوردرصد،  46این مدیریت ضمن کاهش مصرف آب به اندازه که اي اعمال و گزارش کردند آبیاري قطره

و  گبیزِ. درصد نسبت به آبیاري معمول گردیده است 29رایی مصرف آب به اندازه متوسط موجب افزایش کا

تفاوت  ،آبیاري خشکی موضعی ریشهفرنگی در مدیریت کمگزارش نمودند که عملکرد گوجه) 2004( همکاران

. تجویی شده اسدرصد در مصرف آب صرفه 50داري با آبیاري کامل نداشته و با این مدیریت به میزان معنی

  عملکرد  مدیریت آبیاري
  تعداد میوه   )گرم(متوسط وزن میوه   )درختکیلوگرم براي هر ( 

  در هر درخت
  1321  184  237  روش خشکی موضعی ریشه

  1232  200  244  روش معمولی 
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ضمن کاهش حجم آب مصرفی راهکاري  ،نظر از روش آبیاري، مدیریت کم آبیاري خشکی موضعی ریشهصرف

  .فرنگی در مناطق خشک و نیمه خشک گزارش شده استارتقاي کارایی مصرف آب در گوجه به منظورمناسب 

یشه با آبیاري به شیوه خشکی موضعی رکلی در خصوص مقایسه مدیریت کمبه طور )2009( سدراس

کارایی مصرف آب را تا  ،آبیاري خشکی موضعی ریشهآبیاري اظهار داشت که مدیریت کمهاي معمول کممدیریت

ي معمول و روش هادهد که این افزایش موجب کاهش مصرف آب قابل توجهی نسبت به درصد افزایش می 82

باشد این آب عامل محدودکننده می خشک که منابعبنابراین در مناطق خشک و نیمه. متداول آبیاري شده است

داري در بدون کاهش معنی( آبیاري موجب کاهش و صرفه جویی در مصرف آب خصوصا در باغاتمدیریت کم

آبیاري به جذب مواد غذایی در گیاهانی که تحت تاثیر مدیریت کم گزارش نمودند که همچنین. گرددمی) تولید

  .آبیاري دیگر بیشتر بوده است هاي کم سبت به سایر مدیریتاند ن شیوه خشکی موضعی ریشه قرار گرفته

داري بین وزن میوه هر درخت سیب در مدیریت آبیاري هیچ اختالف معنی) 2006( لیب و همکاران

وزن کل میوه سیب در تیمار کم آبیاري . آبیاري خشکی موضعی ریشه مشاهده نکردندمعمول و مدیریت کم

. داري با تیمار آبیاري کامل نداشتبراي هر درخت بوده که اختالف معنی کیلوگرم 48خشکی موضعی ریشه 

گرم براي هر  220و  230همچنین متوسط وزن میوه در تیمار آبیاري کامل و خشکی موضعی ریشه به ترتیب 

 45حجم آب در مدیریت کم آبیاري خشکی موضعی ریشه به میزان حدود  این کهدرخت بدست آمد، ضمن 

نظر به این که مدیریت کم آبیاري به شیوه . کاهش داشته است) میلیمتر 707( ه آبیاري کاملدرصد نسبت ب

باشد ولی نتایج عملی و کاربردي این مدیریت  آبیاري میهاي کم خشکی موضعی ریشه یکی از انواع مدیریت

شرایطی که از حجم  در( آبیاري معمولنشان داده است که عملکرد گیاهان در این مدیریت نسبت به مدیریت کم

ها نیز در مدیریت خشکی موضعی  بهتر و ضمن افزایش کارایی مصرف آب، میوه) آب مساوي استفاده شده باشد

 .)2006لیب و همکاران، ( هاي کم آبیاري دیگر برخوردارند نسبت به سایر مدیریت ریشه از کیفیت بهتري

کی موضعی ریشه را بر دو رقم سیب گاال و فوجی در تاثیر کم آبیاري به شیوه خش )2004( و همکاران کاسپاري
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درصدي مصرف آب شده  50تا  30نیوزلند بررسی و گزارش نمود که این مدیریت کم آبیاري موجب کاهش 

   .آسیبی به اندازه، عملکرد و کیفیت میوه سیب وارد نکرده است این کهضمن 

خشک به  صوصاً در مناطق خشک و نیمهآبیاري را خدر دهه اخیر، دانشمندان جهان این مدیریت کم

نتایج اغلب . منظور افزایش کارایی مصرف آب بر گیاهان زراعی و باغی مورد آزمون و ارزیابی قرار دادند

است که مدیریت کم آبیاري به شیوه خشکی موضعی ریشه راهکاري مناسب به موضوع این بیانگر پژوهشگران 

  .باشند ی است که با محدودیت منابع آب مواجه میمنظور افزایش کارایی مصرف آب در مناطق
 

  

 پیشنهاد
  

شـود، چنانچـه بـا    قسمت عمده آب قابل استحصال کشور در بخش کشاورزي مصـرف مـی   این کهبا توجه به   

هاي کنترل شده علمی بتوان بدون کاهش معنی داري در تولید در مصرف آب صـرفه جـویی    استفاده از مدیریت

آبیـاري بـه   در این ارتباط مدیریت کم. میسر می باشدهاي ناشی از خشکسالی  بحرانکنترل امکان تعدیل و کرد، 

-شیوه خشکی موضعی ریشه یک مدیریت مناسب و کارا به منظور ارتقاء کارایی مصرف آب در باغات بوده که می

  .تواند باعث کاهش مصرف آب و حفظ کیفیت میوه در شرایط محدودیت آب در باغات باشد
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