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 پیشگفتار

عنوان یکی از ارزشمندترین منبع طبیعی، جایگاه خاصی در آب به 

توسعه پایدار کشاورزی دارد. منابع آب در اکثر نقاط دنیا از جمله 

درصد مساحت ایران را مناطق  01بیش از  .باشدایران کمیاب می

دهد. با توجه به آمار بلند مدت خشک و نیمه خشک تشکیل می

های در طی سال ثر نقاط ایرانها در اکهواشناسی میزان بارندگی

کشاورزی به بخش از طرفی مصرف آب در . کاهش یافته است اخیر

، افزایش کشت محصوالت با نیاز فاریابهای دلیل گسترش زمین

ها حاکی گزارش .افزایش یافته است یاری،ایین آبپآبی باال و راندمان 

ش آبی در حال کاه منابعمناطق ایران اکثر از آن است که در 

محصوالت کشاورزی هر ساله دچار تنش خشکی  بیشترباشد و می

، از این استکم مصرف آب در این بخش  بازدهاز طرفی . شوندمی

آب به عنوان محور اصلی توسعه بایستی  عرو استفاده بهینه از مناب

کشور ایران یکی از مراکز عمده تولید انگور  .مورد توجه قرار گیرد

صورت غرقابی آبیاری ها در ایران بهاکثر تاکستانست و دنیادر 

ن باشد. بنابریرغم اینکه ایران یک کشور کم آب میشوند؛ علیمی

در  کتابچهها را ارتقا دهند. این کشاورزان باید روش آبیاری تاک

و  ایبه آبیاری قطره ی بالغهاتغییر شیوه آبیاری غرقآبی تاک مورد

  توضیحاتی داده است. هاتاکستانیاری های افزایش راندمان آبراه
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 اهمیت تاک در ایران

ترین محصوالت باغبانی از مهم .Vitis Vinifera Lبا نام علمی انگور 

از هفت میلیون هکتار در جهان است که سطح زیر کشت آن بیش

کشور ایران دیرینه زیادی  .میلیون تن است 77و تولید جهانی آن 

عملکرد  2111در سال  دارد و طبق گزارش فائوکار انگور  و در کشت

سطح زیر کشت انگور در ایران میلیون تن بود.  2/2انگور در ایران 

باشد که از نظر سطح زیر کشت و تولید، ایران هکتار می 217120

چنین عملکرد انگور در کشور اول جهان قرار دارد. هم 11در گروه 

انگور تنوع مصرف . (FAO, 2016)باشد تن در هکتار می 8/11ایران 

هایی صورت فرآوردهخوری بهباالیی دارد؛ محصول آن عالوه بر تازه

انگور، ژله، کشمش و غیره در تمام طول سال مثل شیره، سرکه، آب

در دسترس است. رشد آسان، نسبت باالی محصول به تاج گیاه، 

دن جذابیت میوه، تنوع از لحاظ رنگ، طعم، اندازه و فصل رسی

موجب شده که محبوبیت تاک بیشتر از سایر درختان باشد. انگور 

 طورینقش بسیار مهمی در اقتصاد کشاورزی ایران و جهان دارد، به

که در برخی از مناطق ایران درآمد اصلی مردم وابسته به انگور و 

  (.1105باشد )نجاتیان، های آن میفرآورده

 کشمش

ندگان کشمش دنیا به شمار ترین صادر کنایران یکی از عمده

های صادراتی غیر نفتی است. آید. این محصول از جمله کاالمی

کشمش پس از پسته و خرما سومین محصول کشاورزی صادراتی 
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باشد. کیفیت، عملکرد و راندمان فرآوری آن به دالیل متعددی می

های مناسب تولید کشمش و عدم از جمله عدم استفاده از روش

ن بهداشتی افت کرده است. این موضوع سبب کاهش رعایت موازی

میزان تولید و صادرات کشمش و کاهش سوددهی و ارز آوری این 

محصول مهم، طی چند سال گذشته شده است. رنگ، اندازه، مقدار 

، لطافت، نرمی و یا سفتی مواد داخلی، طعم، پاکی و تمیزی پوست

یت کشمش ترین فاکتورهای ارزیابی کیفکشمش به عنوان مهم

  باشند.مرغوب می

 

 
 تولید کشمش، مالیر -1شکل 

 

در مقایسه با جهان، ایران از لحاظ تولید کشمش رتبه چهارم و از 

لحاظ صادرات کشمش پس از امریکا و ترکیه رتبه سوم را دارد. در 

هزار تن و  155میزان تولید کشمش در کشور حدود  1101سال 

میلیون دالر  125ارزش حدود هزار تن با  118میزان صادرات آن 

ترین بازارهای هدف صادرات کشمش ر مهمضبوده است. در حال حا
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ایران روسیه، امارات متحده عربی، اوکراین و جمهوری آذربایجان 

 (.1105)نجاتیان،  باشدمی

عوامل بسیاری در کیفیت کشمش تهیه شده نقش دارد که این 

 شود.می طور جداگانه بررسیعوامل در دو مرحله به

ها در دوره قبل از برداشت انگور رورش خوشهپشرایط  -مرحله اول

است. شامل: روش پرورش تاک، تغذیه تاک، شدت هرس و میزان 

محصول روی یک بوته، نوع سموم کشاورزی استفاده شده و زمان 

 برداشت.

شرایط تهیه کشمش است. شامل: تمیز کردن  -مرحله دوم

های آسیب دیده، نحوه انتقال زائد و حبههای انگور از مواد خوشه

ها، روش خشک کردن، شرایط محیطی از جمله تمیز بودن و خوشه

 بندی کشمش.نحوه بسته

 

 
 تولید کشمش تیزابی در بارگاه -2شکل 
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 اهمیت آب

ترین منابع طبیعی، جایگاه خاصی در آب به عنوان یکی از ارزشمند

در اکثر نقاط دنیا از جمله توسعه پایدار کشاورزی دارد. منابع آب 

مدت هواشناسی میزان با توجه به آمار بلند باشد وایران محدود می

ی )سازمان هواشناس ها در اکثر نقاط ایران کاهش یافته استبارندگی

، باید (WUE)بنابرین باال بردن کارایی مصرف آب  (.1101کشور، 

بی، مقابله با کم آکارهای محور اصلی تحقیقات قرار گیرد. یکی از راه

اشد. بهای نوین آبیاری میوسیله شیوهبهبود کارایی مصرف آب به

ن به اکنوباشد که همهای نوین آبیاری میفشار از شیوهآبیاری تحت

حلی در استفاده بهینه از منابع آب توجه زیادی به آن شده عنوان راه

 81 تا 11) ریآبیا راندمان بودن باال لحاظ به شیوه آبیاری است. این

 در( ایقطره آبیاری درصد 01 حدود و بارانی آبیاری در درصد

 از(  درصد 21 تا 11 حدود) سنتی آبیاری هایروش با مقایسه

 کشتزیر سطح درصد. است برخوردار ایمالحظه قابل جایگاه

ده تحقیقات نشان دااست. فشار در ایران بسیار پایین تحت آبیاری

ها ترین شیوه آبیاری برای تاکستانمناسب 1ایآبیاری قطره است که

 شوند.صورت قطره ای آبیاری میبه بوده و بیشتر باغات انگور دنیا

 آبیاری تاک و تاثیر تنش کم آبی در مراحل مختلف رشد

تنها اندازه حبه و محصول را تحت میزان آب در دسترس تاک نه

گیری برخی ارقام متاثر از حجم آبیاری دهد، بلکه رنگتاثیر قرار می
                                                           
1 Drip Irrigation 
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باشد. تولید کنندگان انگور راهبرد آبیاری تاکستان خود را باید می

طوری تنظیم کنند که میزان محصول بهینه، کارایی مصرف آب 

 ها بدست آید.میوهبهینه و کیفیت باالی 

ها در طول دوره رشد در چهار مرحله در رابطه با آبیاری تاکستان

 نظر قرار گیرد.طق معتدله باید مدمنا

ها را شامل ها تا باز شدن گلاز زمان شکفته شدن جوانه -مرحله اول

شود. نیاز آبی تاک در این دوره کمتر بوده و رطوبت ذخیره شده می

ن معموال برای برطرف نمودن نیاز آبی تاک در خاک در طی زمستا

در این دوره مناسب و کافی است. البته ممکن است در مناطق 

های شنی با زمستان کم های کم عمق و یا در خاکخشک، خاک

آب  کمبود. نیاز به آبیاری باشددلیل کاهش رطوبت خاک بارش، به

 ذارد. اینگها و تشکیل میوه تاثیر میدر این مرحله بر تعداد گل

تواند به عدم یکنواختی و مرحله به خشکی حساس است و می

ها منجر شود. از سوی دیگر خشکی نظمی در باز شدن جوانهبی

شود. با این حال در ها و تعداد کم گل میموجب کاهش رشد شاخه

 .افتدچنین فصلی از سال کمبود آب کمتر اتفاق می
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 دهی تاکمرحله خوشه -1شکل 

 

طول  ها است.گیری حبهاز زمان گلدهی تا آغاز رنگ -دوممرحله 

کمبود آب در این  تواند متفاوت باشد.میاین دوره بسته به رقم 

شود. ها میمرحله موجب کاهش تشکیل میوه و کوچک ماندن حبه

ای هگونبنابراین باید مدیریت آبیاری در مرحله قبل از گلدهی به

انجام نشود. پس از مرحله گلدهی  باشد که آبیاری در مرحله گلدهی

تبع نیاز آبی به سرعت یابد و بهها به سرعت تکامل میتاج بوته

 یابد. افزایش می

 
 هاانگور رقم فخری در مرحله رشد کند حبه -2 شکل
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ها به کمبود آب حساس هستند. بنابراین کمبود ها و حبهرشد شاخه

بر  سزاییآب از مرحله تشکیل میوه تا شروع رنگ گیری تاثیر به

ها وارد مرحله رشد کند رشد تاج و محصول دارد. وقتی حبه

یابد، اما تنش شدید در این شوند، تاثیر تنش خشکی کاهش میمی

 شود. ها مییوهمرحله موجب تاخیر در رسیدن م

ها تا برداشت را شامل گیری حبهاز زمان شروع رنگ -مرحله سوم

ای انجام گیرد که شاخه و گونهشود. آبیاری در این دوره باید بهمی

ها وارد نشود. آبیاری آبی به آنها حفظ شده و تنش کمبرگ تاک

زیاد در این دوره باعث به تاخیر افتادن رسیدگی، ترک برداشتن 

ها خواهد شد. ها و تاخیر یا عدم بلوغ شاخهها و پوسیدن خوشهبهح

م بوده و تنش کنسبت به تنش خشکی مقاوم  ها در این مرحلهتاک

 اما افزایش گرددها میآبی باعث پژمردگی تاج و پیری زودرس برگ

یابد. آبیاری منظم و در حد کافی در این مرحله ها ادامه میقند حبه

ر گردد. میزان آبیاری دموجب عملکرد بیشتر با درصد قند باالتر می

این مرحله به قابلیت نگهداری آب در خاک، کارایی مصرف آب و 

اقلیم منطقه بستگی دارد. در مناطقی با خاک کم عمق و تبخیر و 

باال باید تعداد دفعات آبیاری بیشتر باشد. در مقابل در  تعرق

تر هستند سیستم تر و عمیقهایی که دارای خاک سنگینموستان

های کمتری انجام تری دارند و آبیاری در نوبتای گستردهریشه

 .شودمی
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 انگور رقم فخری قبل از برداشت - 5 شکل

 

ها است. شامل دوره پس از برداشت تا ریزش برگ -مرحله چهارم

باشد. های موجود میآبیاری در این دوره تنها برای حفظ برگ

از رشد نوبت تحقیقات نشان داده است کمبود آب در این مرحله 

 حدیآبیاری در این دوره نباید به .کندها جلوگیری میدوم ریشه

ها در این دوره شاخه ها گردد. ادامه رشدباشد که باعث رشد شاخه

توانند چوب خود را های جدید شده که نمیموجب ایجاد شاخه

طور کامل تشکیل داده و درنتیجه در مقابل سرمای زمستانه به

گردند. تنش متوسط کم آبی در این دوره جهت کمک حساس می

ها مفید است. البته باید توجه داشت ها و توقف رشد آنبه بلوغ شاخه

ود. ها شحدی باشد که باعث ریزش برگآبی نباید بهکه تنش کم

ها نزول کرد، زمانی که دما به زیر حد بحرانی برای ادامه رشد شاخه

آبیاری سنگینی برای از بین بردن آفات موجود در خاک و آبشویی 

 شود. می توصیهامالح خاک 
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 ایآبیاری قطره

های سیستم ای یک واژه بسیار کلی است که به تمامآبیاری قطره

شود. هر سیستمی که در اطالق می 1آبیاری میکرو و یا خرد آبیاری

را در مقدار مشخصی آب را به یک گیاه برساند یا آن زمان معین 

ای یا موضعی نامیده مکان مشخصی توزیع کند، آبیاری قطره

ابداع شد.  1051این روش در دهه  (.1101شود )علیزاده، می

رف دلیل مصآبیاری باال است، البته این موضوع بهراندمان این روش 

کمتر آب توسط گیاه نیست بلکه در این شیوه آبیاری، اتالف آب 

 ها نیاز کمتر بهکمتر است. برتری این روش نسبت به سایر روش

نیروی کار، مصرف کمتر آب و امکان استفاده از آب شور است. البته 

یا معایبی هم دارد و آن نیاز ای در مقابل این مزاروش آبیاری قطره

به سرمایه اولیه باال، نیاز به فیلتراسیون آب قبل از استفاده، 

ه هزین ها،چکانانه، کنترل گرفتگی قطرههای نگهداری سامهزینه

 مهای مختلف سیستو آسیب جوندگان به بخش مربوط به پمپاژ آب

ف الی مصرای راندمان باباشد. یکی دیگر از مزایای آبیاری قطرهمی

خاطر اینکه کود مورد استفاده که قابل حل در آب باشد. بهکود می

یخته ای رباشد به طور مستقیم در تانک کود سیستم آبیاری قطره

ها به چکانشود و این مقدار کود به تدریج با آب توسط قطرهمی

 شود.های تاک منتقل میمحل ریشه

                                                           
1 Micro-irrigation System 
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وسیله شود و یا اینکه بهوقتی که آب آبیاری تبخیر میدر این روش، 

ماند و شود، امالح آن در منطقه ریشه باقی میگیاه مصرف می

. برای رفع این مشکل در گرددمیتدریج باعث شور شدن خاک به

دهند تا منطقه شوری از ، یک آبیاری سنگین انجام میآخر فصل

 (.1101ها فاصله بگیرد )علیزاده، ریشه

به تغییر شیوه آبیاری سطحی به  بالغهای واکنش تاک

 ایقطره

ای صورت جویچههای کشور بهکه آبیاری اکثر تاکستاناز آنجایی

بوده و میزان تلفات آب در این روش باالست و با توجه به کمبود 

جویی در مصرف آب و افزایش کارایی منظور صرفهمنابع آبی، به

های نوین آبیاری امری اجتناب ناپذیر روشمصرف آب، استفاده از 

یش های مسن )باست. از طرف دیگر تغییر شیوه آبیاری در تاکستان

ای با استقبال کشاورزان مواجه نگردیده سال( به آبیاری قطره 11از 

توان در نگرانی باغداران نسبت به احتمال ایجاد که علت آن را می

ها و محصول تولیدی ی تاکاثرات منفی این تغییر روش آبیاری رو

دانست. در این راستا ضروری است تا با تغییر سیستم آبیاری از 

ای، به ارزیابی اثر این تغییر بر کمیت و کیفیت ای به قطرهجویچه

 .ها پرداخته شودفیزیولوژیکی تاک-های مورفوعملکرد و ویژگی

 دلیلشوند، بهای آبیاری میصورت جویچههای مسن که بهتاک

ی اای دارند. اما در آبیاری قطرههای گستردهحجم زیاد آبیاری ریشه

 شود و بخشی از ریشهفقط بخش کوچکی از خاک مرطوب می
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گردد لذا این شیوه آبیاری ممکن است باعث بروز تنش غیرفعال می

 ایگونهای باید بهکم آبی در تاک شود. در نتیجه آبیاری قطره

)دولتی مسن تنش کمتری وارد شود  هایتاکطراحی شود تا به 

 (. 1105بانه، 

 
 نمایی از تاکستان خزنده –1شکل 

 

آبیاری بر رشد، خواص کمی و  اثرات تغییر روش در یک مطالعه

های مسن بیدانه سفید در طی سه سال کیفی میوه تولیدی تاک

فر و ( در شهرستان میاندوآب ارزیابی شد )نیکان1101-1188)

ای طبق های آبیاری شامل آبیاری جویچه(. شیوه1102رضایی، 

رای چکان بای با چهار قطرهرهعرف منطقه، آبیاری بابلر و آبیاری قط

های آبیاری بر مشخصات هر تاک بود. نتایج نشان داد که روش

ساله های یکرویشی تاک نظیر ارتفاع، محیط تنه، طول و قطر شاخه

 هایو سطح برگ تاثیر داشته و کلیه این پارامترها در اثر شیوه

 یهاروشهای باردهی، فشار کاهش یافت. بین مشخصهآبیاری تحت
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ای باعث کاهش درصد قند حبه، وزن حبه و خوشه و آبیاری قطره

عملکرد گردید؛ اما باعث افزایش کارایی مصرف آب شد. عملکرد 

 12211تا  12211ای با مصرف انگور در شیوه آبیاری جویچه

تن برآورد گردید که در روش بابلر  21مترمکعب آب در هکتار، 

مترمکعب آب و در  8511تا  7211تن در هکتار به ازای  17حدود 

مترمکعب  8111تا  1811تن میوه با مصرف  11ای آبیاری قطره

کیلوگرم بر  21/2آب بدست آمد. بیشترین کارایی مصرف آب با 

ای بود و کارایی مصرف آب در مترمکعب آب مربوط به آبیاری قطره

یک  محاسبه شد. 28/1ای و در آبیاری جویچه 11/2آبیاری بابلر 

تغییر روش آبیاری از بارانی به  یق در کالیفرنیا نشان داد کهتحق

 رشد رویشیهای سه ساله انگور، روی عملکرد و ای در تاکقطره

ای ها تاثیری نداشت. درحالی که در شمال آفریقا آبیاری قطرهتاک

 های هرس شده تاک گردید.وزن شاخه باعث کاهش

تغییر آبیاری  برای آزمایش شده ایهای آبیاری قطرهروش

 در منطقه مالیر های خزنده بالغای تاکجویچه

  بابلرآبیاری 

 چکان در تاکسه قطره-ایآبیاری قطره- 

 چکان در تاکقطره پنج-ایآبیاری قطره- 

ای و آبیاری های آبیاری قطرههای روشبرخی ویژگی 1 جدول

در این آزمایش زمان آبیاری و مدت  .دهدرا نشان میای جویچه

 51-11شد )تخلیه آبیاری براساس تخلیه رطوبت خاک انجام می
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های استفاده شده در چکاننوع قطره درصد رطوبت قابل استفاده(.

بود. دور  1دبی ثابت نتافیم چکان، قطرهایهای آبیاری قطرهروش

روز  11تا  7 ای براساس میزان رطوبت ناحیه ریشه بینآبیاری قطره

در روش آبیاری بابلر هم برای هر تاک بالغ یک نازل  تعیین گردید.

لیتر در ساعت  111در نزدیکی طوقه تعبیه گردید که دبی آن 

تنظیم شد و در هنگام آبیاری به دلیل روانآب ایجاد شده، یک 

 گردید.حوضچه تشکیل می
 

 ههای آبیاری استفاده شدبرخی از مشخصات روش -1جدول 
 ایقطره  مشخصات سیستم آبیاری 

 چکان در تاکپنج قطره چکان در تاکسه قطره بابلر ایجویچه

 5 1 1 - )برای هر بوته( چکانتعداد قطره

 21 15 211 - ر(متها )سانتیچکانفاصله قطره

 8 8 111 - )لیتر در ساعت( چکاندبی قطره

 12 15 11 1 )در سال( تعداد آبیاری

 221 121 211 701 آبیاری )لیتر در بوته(حجم هر 

 

روز از  21ای، دور آبیاری براساس عرف منطقه در آبیاری جویچه

ای حجم مرحله گلدهی تا انتهای فصل رشد بود. در آبیاری جویچه

 محاسبه گردید. (SMD)آبیاری براساس نقصان رطوبت خاک 

 

 

  
 

                                                           
1 Netafim 
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 های آبیاری استفاده شده )مترمکعب در هکتار( حجم آبیاری سالیانه در روش -2جدول 
 ایقطره  سال

 چکان در تاکپنج قطره چکان در تاکسه قطره بابلر ایجویچه
1 5881 2751 2812 - 
2 5881 1187 2117 1125 
1 5881 1521 2188 2111 

 1511 2112 1821 5881 میانگین

 

نسبت  کمتری مصرف آب ایهای آبیاری قطرهروشدر این آزمایش 

ی سه اطوری که آبیاری بابلر، قطرهداشتند، بهای به آبیاری جویچه

درصد  21و  51، 15چکان در تاک به ترتیب چکان و پنج قطرهقطره

   . (2)جدول  ای داشتندحجم آبیاری کمتری نسبت آبیاری جویچه

های بالغ ای تاکآبیاری جویچه نتایج عملکرد انگور، مربوط به تغییر

پنج  -ایقطره روشهد که دای در طول سه سال نشان میبه قطره

باعث افزایش عملکرد انگور نسبت به آبیاری  -چکان در تاکقطره

ای به بابلر باعث کاهش ، اما تغییر آبیاری جویچهای شدجویچه

 . (1)جدول  عملکرد میوه در طول سه سال آزمایش گردید
 

 های آبیاری استفاده شده )تن در هکتار(عملکرد انگور در روش -1جدول 
 ایقطره  سال

 چکان در تاکپنج قطره چکان در تاکسه قطره ربابل ایجویچه
1 - - - - 
2 22 17 21 12 
1 12 11 11 11 

 22 11 12 18 میانگین
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 چکان دبی ثابت هشت لیتر درساعتقطره -7شکل 

 

 گیرینتیجه

آبیاری بابلر روش باتوجه به نتایج بدست آمده از این پژوهش، 

در این روش راندمان  باشد.نمی ی خزندههامناسبی برای تاک

تری از خاک ناحیه دلیل آزادسازی آب در حجم کوچکآبیاری به

خاطر اینکه به ای است.آبیاری قطره هایروشریشه کمتر از سایر 

های و در تاکستان بودهراف طوقه ها در اطبیشتر وزن ریشه تاک

ها روی لبه پشته قرار دارند و ای )سنتی(، تاکخزنده جوی و پشته

 که شودحوضچه حاصل از آبیاری بابلر در داخل جوی تشکیل می

فاصله داشته و درصد کمتری از ریشه را مرطوب  با طوقه تاک

ری اسازد. در نتیجه باعث کاهش کارایی مصرف آب این روش آبیمی

گردد. البته برخی از تحقیقات گذشته های خزنده میدر تاکستان

تایج های بالغ داربستی ننشان داده است که آبیاری بابلر در تاکستان

طوب مردلیل تواند بهبخشی داشته است که این نتیجه میرضایت

 لربا آبیاری باب های داربستیدر تاکریشه  شدن درصد بیشتری از

 ای وجود ندارد.های جوی و پشتهکان در تاکستاناین ام که باشد
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دلیل مرطوب شدن حجم ای بههای آبیاری قطرهروش اما در

 بیشتری از خاک ناحیه ریشه راندمان آبیاری باالتر است.

 

 
 آبیاری بابلر -8شکل 

شوند، به این روش ای آبیاری میصورت جویچههایی که بهتاک

خاطر حجم آبیاری زیاد سیستم ریشه آبیاری سازگار شده و به

ای ها به آبیاری قطرهای دارند. تغییر شیوه آبیاری این تاکگسترده

شود که ممکن است ها میآن شدن بخشی از ریشه غیرفعالباعث 

ر آبیاری بابل انجام شده . در پژوهشباعث بروز تنش کم آبی گردد

آبیاری  ها شد. اماو کاهش عملکرد در تاکمنجر به بروز کم آبی 

نه تنها منجر به کاهش محصول  چکان در تاک،پنج قطرهای قطره

ه . به خاطر اینکگردیدها نگردید بلکه باعث افزایش عملکرد تاک

و ای اشاره شده، حجم و راندمان آبیاری مناسبی داشته قطره روش

. از طرفی زمان کندمیمرطوب  های تاکسطح مناسبی از ریشه

 11الی  51ای براساس تخلیه رطوبت ناحیه ریشه، بین قطره آبیاری
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تا  1درصد رطوبت قابل استفاده گیاه بود، که دور آبیاری آن بین 

ده مناسب بودن رطوبت ناحیه ریشه که این نشان دهن روز است 11

 . باشددر اثر آبیاری مدام می

ای با وجود اینکه حجم آبیاری زیاد است اما مقدار در آبیاری جویچه

واسطه تبخیر از سطح خاک و مقداری هم از طریق زیادی از آن به

نیروی ثقلی زمین به سمت پایین حرکت کرده و از دسترس ریشه 

ای ن طبق عرف منطقه دور آبیاری جویچهچنیگردد. همخارج می

ای رطوبت های آبیاری قطرهروز( و نسبت به روش 21بیشتر بوده )

های تحت آبیاری گردد و احتماال تاکخاک بیشتر تخلیه می

 اند. ای دچار کم آبی خفیف شدهجویچه

 درش از تاک ترغیب کارهای راه از یکیطبق تحقیقات انجام شده، 

 باشد؛می( آبیاری کم) آبیاری سیستم از استفاده زایشی به رویشی

 عملکرد افزایش به منجر رویشی، رشد کردن متعادل ضمن که

 عملکرد میزان انجام شده در شهرستان مالیر، مطالعه در. شودمی

 ر،کمت آب مصرف رغمعلی -چکان در تاکپنج قطره-ایآبیاری قطره

 مصرفی بآ کفایت بیانگر نوعی به که بود ایبیشتر از آبیاری جویچه

 هب توجه با عملکرد، رسیدن حداکثر به برای این روش آبیاری در

 .باشدمی تاک خشکی به مقاومت ماهیت

سه -ایهای بالغ به آبیاری قطرهای تاکتغییر آبیاری جویچه

های ابتدایی باعث کاهش عملکرد انگور در سال -چکان در تاکقطره

درصد( در  51ر کاهش شدید مصرف آب )خاطگردد که این بهمی
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. اما استای ای نسبت به آبیاری جویچهاین شیوه آبیاری قطره

چکان در سه قطره-ایها در سال سوم آزمایش به آبیاری قطرهتاک

های آبیاری تاک با هاآن انگورسازگار شده و عملکرد  -تاک

شود، در مناطقی که مشکل کم توصیه میکرد. ای برابری میجویچه

-ایها به قطرهای تاک؛ شیوه آبیاری جویچهوجود داردآبی شدید 

تغییر یابد که در این صورت حجم آبیاری  -چکان در تاکسه قطره

 یابد.به نصف کاهش می

نتایج این پژوهش و تحقیقات گذشته نشان داده است که آبیاری 

ها نسبت به آبیاری تاک ای باعث کاهش رشد رویشیقطره

گردد که این نشان دهنده ارتباط مستقیم رشد ای میجویچه

. اما بین عملکرد انگور و ها با میزان مصرف آب استرویشی تاک

داری وجود نداشت، بنابراین با ها ارتباط معنیحجم آبیاری تاک

، ایهای آبیاری قطرهاستفاده از مدیریت آبیاری مناسب سیستم

افت. ین به عملکرد انگور مطلوب با رشد رویشی کمتر دستتوامی

رغم اینکه رشد رویشی کم باعث نفوذ بیشتر نور به درون تاج علی

شود که موجب افزایش کیفیت انگور و افزایش میزان ها میتاک

 گردد.ها میها و جوانهرسیدگی شاخه

ویژه مناطق خشک و نیمه خشک، های جهان بهدر اغلب بخش

شود و طبق روز محدودتر میرسی به منابع آب شیرین روزبهدست

تر خواهد شد. از های آتی وخیمهای اقلیمی این روند در سالمدل

جویی در مصرف آب کشاورزی باید مورد توجه قرار این رو صرفه
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انقالب سبز سبب شد که محصول تولیدی در دنیا در گذشته، گیرد. 

برابر  2/2صرف آب کشاورزی نیز برابر افزایش پیدا کند و م 2/2

میلیارد متر  811مصرف آب کشاورزی در دنیا از طوری که بهشود. 

میلیارد متر مکعب در سال  1111به حدود  1021مکعب در سال 

میالدی رسید. در ایران نیز همین روند وجود داشته و مصرف  2111

به بیش از  1121میلیارد مترمکعب در سال  22آب کشاورزی از 

سال  21رسیده یعنی در  1181میلیارد مترمکعب در سال  01

رین تتواند مهمآب کشاورزی در کشور دو برابر شد که این می مصرف

تی بنابراین بایس های گذشته باشد.دلیل کم آبی در ایران طی سال

ز حد منابع های نوین آبیاری، از مصرف بیش اکارگیری روشبا به

 آب کشور جلوگیری نمود.

چکان در پنج قطره-ایای و قطرهو روش آبیاری جویچهمقایسه د

ر د ترتیب کمترین و بیشترین کارآیی مصرف آبکه به -تاک

دهد که تغییر آبیاری را داشتند؛ نشان می آزمایش انجام شده

 جوییساالنه باعث صرفه ایاین شیوه آبیاری قطرهای به جویچه

های اگر مساحت تاکستان گردد.مترمکعب آب در هکتار می 2171

شوند ای آبیاری میصورت جویچهدر شهرستان مالیر که به بالغ

 چکانپنج قطره-ایآبیاری قطره اعمال شیوه هکتار باشد. 11111

میلیون  7/21جویی در این شهرستان باعث صرفه -در تاک

 گردد که میزان بسیار باالیی است. مترمکعب آب در سال می

 تاکدارانپیشنهاد به 
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ن چکاپنج قطره-ایقطره های خزنده بهای تاکجویچه آبیاری شیوه

برای هر ردیف  ایقطره روش آبیاری این تغییر یابد. در -در تاک

هایی با دبی ثابت هشت لیتر در چکانتاک یک لترال دارای قطره

گردد. دور آبیاری چکان توصیه میساعت و برای هر تاک پنج قطره

الی  1 و عمق خاک، هم با توجه به میزان تبخیر و تعرق در منطقه

 لیتر برای هر تاک بالغ 221بوده و حجم هر آبیاری هم  روز 11

توانند آبیاری می تاکداران در صورت کمبود آب، .شودتوصیه می

 چکانسه قطره-ایهای بالغ خزنده را به آبیاری قطرهای تاکجویچه

تغییر دهند که در این صورت در دو سال ابتدایی تغییر  -در تاک

یابد. اما در درصد کاهش می 21شیوه آبیاری، عملکرد انگور حدود 

ها به این روش آبیاری، ی تاکدلیل سازگارهای بعدی بهسال

ای ای با جویچههای این روش آبیاری قطرهعملکرد محصول تاک

 گردد.برابر می

 ایهای مختلف سیستم آبیاری قطرهبخش

 منبع آب 

 پمپ آب 

  بخش کنترل مرکزی شامل: شیرآالت، فیلترها، دستگاه

 پستزریق کود، سیستم بای

 هالوله اصلی و لترال 

 ها و بابلرهاچکانشامل: قطرهها کنآب پخش 

 هااتصاالت لوله 
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 ایسیستم آبیاری قطره -0شکل 

 

ای در تاکستان باید عملیات قبل از اجرای سیستم آبیاری قطره

برداری جهت تعیین شیب و ابعاد زمین صورت گیرد و سپس نقشه

. شودای میطبق اصول علمی اقدام به طراح سیستم آبیاری قطره

های قطر لولههایی مانند احی سیستم آبیاری ویژگیدر فرآیند طر

و  هستند(، نوع، دبی اتیلناصلی و نیمه اصلی )معموال از جنس پلی

ها، اجزای سیستم کنترل چکانها، فشار آب قطرهچکانفاصله قطره

طبق محاسبات تعیین آب مورد نیاز  مرکزی، نوع پمپ آب و میزان

گردد. لذا طراح سیستم لیست وسایل و ادوات مورد نیاز را تهیه می

ان ای در تاکستنماید و سپس اجرا و نصب سیستم آبیاری قطرهمی

 طبق طراحی. باید توجه نمود که سیستم آبیاری گیردصورت می

انجام شده اجرا گردد در غیر این صورت راندمان آبیاری پایینی 

 و موجب کاهش عملکرد انگور خواهد شد. داشته 



23 

 

اگر منبع آب مورد استفاده از چاه آب اختصاصی باشد، نیازی به 

احداث استخر آب نیست. درصورتی که آب مورد نیاز همیشه در 

صورت نوبتی از چاه عمومی یا کانال آب تامین دسترس نبوده و به

در این آب بیش از یک هفته باشد. های حقگردد و فاصله نوبت

شرایط برای نصب سیستم آبیاری نیاز به احداث استخر ذخیره آب 

ای طراحی شود که حداقل گونهبزرگی استخر آب باید بهخواهد بود. 

را  آبحقن دو نوبت ، بیایمورد نیاز قطره ظرفیت نگهداری آب

عنوان مثال اگر بخواهیم برای تاکستان خزنده با به داشته باشد.

مترمربع، که نوبت آبیاری آن  5111ی به مساحت اآبیاری جویچه

چکان در پنج قطره-ای)قطره ایروز یکبار است؛ آبیاری قطره 12

حداث کنیم. در این شرایط نیاز به ساخت استخر آب ا (-تاک

شوند در ای آبیاری میصورت قطرههایی که بهباشد، زیرا تاکمی

 11الی  1و باید هر  شوندروز دچار تنش کم آبی می 12دور آبیاری 

در این صورت استخر ذخیره ای انجام شود. روز یکبار آبیاری قطره

ای، ظرفیت ذخیره آب را آب باید به میزان دو نوبت آبیاری قطره

مترمکعب در  121 ایقطره اگر حجم هر آبیاریداشته باشد. مثال 

متر با ظرفیت  15*11*2استخری به ابعاد  نیاز به هکتار باشد؛

 است. مترمکعب  111

های بتونی یا توان از استخربرای ذخیره آب در تاکستان می

ه استفاده کرد. هزین (ژئوممبران)اتیلن استخرهایی با پوشش پلی

ساخت استخرهای بتونی زیاد است، اما ساخت استخرهایی با پوشش 
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درصد ساخت استخر بتونی  21اتیلن، ساده بوده و هزینه آن پلی

 1-2اتیلنی این استخرها معموال پلی ضخامت پوششباشد. می

 متر است.میلی

 هاای در تاکستانآبیاری جویچه

. های ایران استترین شیوه آبیاری تاکستانای رایجآبیاری جویچه

شود و آب طی هدایت می در این روش جریان آب درون جویچه

پیشروی در کف و جدار جویچه نفوذ کرده و خاک را مرطوب 

ای کند. درصورت عدم کمبود آب این روش مانند آبیاری قطرهیم

باشد. با وجود این شکل، اندازه و طول ها مناسب میبرای تاکستان

 ها باید طوری انتخاب گردد که راندمان آبیاری افزایش یابد.جویچه

 
 ای در تاکستان خزندهجویچهآبیاری  -11 شکل
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 :های خزندهای در تاکستانهای افزایش راندمان آبیاری جویچهراه

 تسطیح زمین 

 ده از لوله برای انتقال آب در داخل تاکستاناستفا 

 های کشت براساس بافت خاکتنظیم طول ردیف 

 های آب براساس شیب زمین در تاکستانتوزیع جوی 

 و هدایت آن به سمت طوقه  کاهش دادن عرض جویچه

 هاتاک

 کاهش حجم و تنظیم دور آبیاری براساس عمق و بافت خاک 

در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده، حجم زیادی از آب در اثر 

ا هرود. مثال در برخی از تاکستاننفوذ عمقی و تبخیر به هدر می

و برای پر کردن آن حجم آب ها بسیار بزرگ است اندازه جویچه

ها مرطوب گردد. در این ریشه خاک ناحیه شود تازیادی مصرف می

تر ها را کوچکتوان جویچهمیصورت برای کاهش حجم آبیاری 

ها را به سمت طوقه هدایت نمود تا خاک اطراف طوقه کرده و آن

 که محل اصلی ریشه است زودتر مرطوب گردد.
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