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چكيده
به منظور بررسی روشهای آبياری تيپ و شياری از لحاظ عملكرد در سطح ,عملكرد در بوته وکارآيی مصرف
آب در زراعت سيب زمينی ،آزمايشی در مرکز تحقيقات کشاورزی همدان (ايستگاه اکباتان) در سال  3131انجام
شد .اين تحقيق به صورت کرتهای خرده شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی با فاکتور اصلی مقدار آب
آبياری در سه سطح ( 57درصد 311 ,درصد و  327درصد تبخير تجمعی از تشت تبخير کالس  )Aو فاکتورهای
فرعی (شامل نوارهای تيپ وسط پشته روی سطح خاک ,نوارهای تيپ وسط پشته در عمق  7سانتیمتر ,نوارهای
تيپ کنارههای پشته روی سطح خاک و آبياری شياری) در سه تكرار انجام گرديد .نتايج آزمايش نشان داد که با
افزايش آب مصرفی ,عملكرد افزايش میيابد .با افزايش مقدار آب آبياری ار  57به  327درصد مقدار عملكرد در
بوته از  1/292به  1/563کيلوگرم افزايش يافت .کارآيی مصرف آب در آبياری تيپ تيمار  311درصد وسط پشته
روی سطح خاک نسبت به آبياری شياری تيمار  311درصد به مقدار  3/3کيلوگرم در متر مكعب افزايش نشان داد.
کارآيی مصرف آب تيمارهای  57درصد نياز آبی و  311درصد نياز آبی از نظر آماری تفاوت معنیداری نداشت.
در مجموع بين روشهای آبياری تيپ و شياری تفاوت معنیداری وجود داشت.
کلمات کليدی :سيبزمينی ,آبياری تيپ ,آبياری شياری ,کارآيی مصرف آب
مقدمه
سيبزمينی از محصوالت غدهای است که نقش مهمی در تغذيه دارد و با توليد جهانی ساالنه حدود 13
ميليون تن يكی از محصوالت غذايی مهم میباشد و در انواع مختلف خاک و شرايط آب و هوايی رشد کشت
میشود .سيب زمينی بعد از گندم ،برنج و ذرت مقام چهارم را به خود اختصاص داده و از نظر تعداد کشورهای
توليد کننده در مقام دوم بعد از ذرت قرار دارد ( .)2سيبزمينی يكی از محصوالت عمده استان همدان میباشد که
کمبود آب در توليد کمی و کيفی آن از اهميت خاصی برخوردار است .کمبود آب يكی از مهمترين فاکتورهای

محدود کننده رشد گـياه میباشد که ميزان ماده خشك و کيفيت محصول را کاهش میدهد .سطح زير کشت
سيبزمينی در استان همدان در سال  3132برابر  21هزار هكتار با توليد کل  755772تن است .سهم استان همدان
از توليد کل ايران %37/2میباشد .متوسط عملكرد در استان همدان  23/633و در سطح کشور  23/6تن در هكتار
است ( 3و  .)2همچنين با توجه به محدوديت آب در استان همدان و پايين رفتن سطـح آب زيرزمينی ,مطالعه
روش های صحيح استفاده از منابع آب موجود (افزايش راندمان آبياری و باال بردن بازدهی محصوالت توليدی در
قبال مصرف واحد حجم آب) ضروری میباشد.
تحقيقات نشان داده است که گياه سيبزمينی بسيار حساس به تنش خشكی است .زيرا سيستم ريشهای اين
گياه در اليه کمتر از  11سانتیمتر خاک تجمع میيابد ( .)1آتاهر و همكاران ( )7آزمايشی به مدت دو سال زراعی
و در مزرعه آزمايشی برای ارزيابی روشهای آبياری قطرهای سطحی و زير سطحی بر محصول سيبزمينی در سه
سطح نياز آبی ( %311, %57و  %327از  ) ETcانجام دادند .نتايج اين آزمايش نشان داد که سطوح مختلف آبياری
تأثير معنیداری بر کل محصول ندارد .اما سيستم آبياری قطرهای دارای تأثير معنیداری بر کل محصول بود.
بيشترين محصول در استفاده از آبياری قطرهای تيپ 3در  %327از  ETcبه دست آمد.
گوپتا و سينگ ( )5در آزمايشی  2ساله از مقايسه آبياری شياری و قطرهای به اين نتيجه رسيدند که محصول
سيبزمينی تحت آبياری قطرهای  71تا  67درصد افزايش میيابد.
آواری و هيواس ( )6در يك مزرعه آزمايشی ،سيستمهای آبياری قطرهای و کرتی را برای آبياری سيبزمينی
در  % 311آب مورد نياز گياه استفاده کردند .نتيجه آزمايش نشان داد که بيشترين محصول و کارآيی مصرف آب
تحت سيستم آبياری قطرهای به دست آمد .
هدف از انجام اين مطالعه بررسی اثر مقادير مختلف آب آبياری و روشهای آبياری تيپ و شياری بر عملكرد
(در واحد سطح و عملكرد در بوته) و کارآيی مصرف آب سيبزمـينی میباشد.
مواد و روشها
اين مطالعه در سال زراعی  3131در ايستگاه تحقيقات اکباتان واقع در مرکز تحقيقات کشاورزی همدان با دو
تيمار آبياری شياری و تيپ که در هر کدام سه رژيم يا سطح آبياری بهکار گرفته شد ,به صورت طرح اسپليت
پالت در قالب بلوکهای کامل تصادفی و در  1تكرار اجرا گرديد .تيمارهای آزمايشی عبارتند از:
-3آبياری شياری که در هر نوبت آبياری  311 ،57و  327درصد آب مـورد نيـاز داده مـیشـود ( W100F،W75Fو
.)W125F
 -2آبياری تيپ که در هر نوبت آبياری  57درصد آب مورد نياز داده میشود و نوارهای تيپ در سطح زمين و
وسط پشته ،در سطح زمين و کنارههای پشته و در عمق  7سانتیمتری خاک قرار داده میشود ( W75TS0 ،W75TD0و
.)W75TD5
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 -1آبياری تيپ که در هر نوبت آبياری  311درصد آب مورد نياز داده میشود و نوارهای تيپ در سطح زمين و
وسط پشته ،در سطح زمين و کنارههای پشته و در عمق  7سانتیمتری خاک قرار داده میشود (،W100TD0
W100TS0و .)W100TD5
 -2آبياری تيپ که در هر نوبت آبياری  327درصد آب مورد نياز داده میشود و نوارهای تيپ در سطح زمين و
وسط پشته ،در سطح زمين و کنارههای پشته و در عمق  7سانتیمتری خاک قرار داده میشود (W125TS0 ،W125TD0
و.) W125TD5
مقادير مختلف آب آبياری به عنوان فاکتور اصلی در سه سطح  311 ،57و  327درصد تبخير تجمعی از تشت
تبخير کالس  Aاست .فاکتور فرعی دارای  2سطح (نوارهای تيپ وسط پشته روی سطح خاک ،نوارهای تيپ وسط
پشته عمق  7سانتیمتری ،نوارهای تيپ کنارههای پشته روی سطح خاک و آبياری شياری) بود .هرکدام از پالتها
دارای طول  37متر و عرض 1متر بود و در هر پالت  2خط کشت گرديد .فاصله خطوط کشت از يكديگر 57
سانتیمتر بود.
در روش شياری طول شيارها  37متر و فاصله آنها  57سانتیمتر بود .شيببندی و کنترل آب طوری طراحی
شد که هيچ آبی از انتهای شيارها خارج نشود .اندازهگيری و کنترل مقدار آب آبياری ورودی به هر پالت در هر
تيمار توسط فلومهای  W.S.Cصورت میگرفت .مقدار آب آبياری از طريق زمان ورود جريان آب به کرت کنترل
شد.
در روش آبياری تيپ ،از نوارهای تیتيپ 3به طول  37متر استفاده شد .اندازهگيری و کنترل مقدار آب آبياری
در هر تيمار توسط شير و کنتورهای حجمی انجام میشد.
نياز آبی بر اساس مقدار تجمعی آب تبخير شده از تشت تبخير ،پس از اعمال ضريب تشت با توجه به
موقعيت استقرار آن در محل تعيين میشد .کليه عمليات زراعی مانند وجين ،کود دهی و سمپاشی مطابق عرف و
نياز مزرعه بطور يكسان در هر واحد آزمايشی انجام شد.
در انتهای فصل رشد از هرکرت آزمايشی دو خط مجاور ميانی به طول  6متر انتخاب شد و وزن کليه غدههای
سيب زمينی مربوط به اين دو خط کشت تعيين گرديد .عملكرد در واحد سطح ,عملكرد در بوته محصول و کارآيی
مصرف آب برای هر تيمار تعيين شد.
نتايج
عملكرد در واحد سطح
اثر روشهای آبياری بر عملكرد غدهها در سطح احتمال  3درصد معنیدار بود .کمترين عملكرد مربوط به
روش آبياری شياری ( 23/17تن در هكتار) و بيشترين عملكرد مربوط به روش آبياری تيپ ,تيمار نوار تيپ در
عمق  7سانتیمتری از سطح زمين و وسط پشته ( 23/93تن در هكتار) میباشد (نمودار .)3
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اثر تيمارهای آب آبياری بر عملكرد غدهها در سطح  3درصد معنیدار بود .حداکثر عملكرد سيبزمينی
( 12/73تن در هكتار) مربوط به تيمار آب آبياری  327درصد و حداقل عملكرد سيبزمينی ( 39/11تن در هكتار)
در تيمار آب آبياری  57درصد میباشد (نمودار  .)2از مقايسه عملكرد تيمار آب آبياری  57درصد با عملكرد
تيمار آب آبياری  311درصد نتيجه میشود که با کاهش مقدار آب آبياری 22/52 ،درصد کاهش عملكرد وجود
دارد .از مقايسه عملكرد تيمار آب آبياری  311درصد با عملكرد تيمار آب آبياری  327درصد ,مشاهده میشود که
تيمار  327درصد  29/99درصد افزايش عملكرد نسبت به تيمار آب آبياری  311درصد دارد .اثر متقابل روش
آبياری و تيمار آب آبياری در عملكرد غده معنیدار نشد.
عملكرد در بوته
اثر روش آبياری بر عملكرد در بوته در در سطح احتمال  3درصد معنیدار بود .روش آبياری تيپ ,نـوار تيـپ
در عمق  7سانتیمتری از سطح زمين و وسط پشـته دارای بـاالترين عملكـرد ( 1/521کيلـوگرم در بوتـه) و روش
آبياری شياری دارای کمترين عملكرد ( 1/762کيلوگرم در بوته) بـود (نمـودار  .)1ميـانگين عملكـرد در بوتـه در
روش های آبياری شياری و آبياری تيپ در تيمار نوار تيپ در سطح زمين و کنارههای پشته در يـك سـطح آمـاری
قرار گرفتند (نمودار .)1
اثر تيمارهای آب آبياری بر عملكرد غدهها در بوته در سطح  3درصد معنیدار بود .با افزايش مقدار آب آبياری
از  57به  327درصد مقدار عملكرد در بوته از  1/292به  1/563کيلوگرم افزايش يافت (نمودار  .)2اثر متقابل روش
آبياری و تيمار آب آبياری در عملكرد غدهها در بوته معنیدار نشد.
کارآيی مصرف آب
اثر روش آبياری بر کارآيی مصرف آب در سطح احتمال  3درصد معنیدار بود .در بررسی تأثير روشهای
آبياری تيپ و شياری ,بيشترين کارآيی مصرف آب مربوط به روش آبياری تيپ ,تيمار نوار تيپ در عمق 7
سانتیمتری از سطح زمين و وسط پشته ( 2/63کيلوگرم بر متر مكعب) و کمترين کارآيی مصرف آب مربوط به
آبياری شياری ( 1/12کيلوگرم بر متر مكعب) میباشد (نمودار  .)7روش آبياری تيپ سبب افزايش  23درصدی
کارآيی مصرف آب نسبت به روش آبياری شياری گرديد.
اثر تيمارهای آب آبياری بر کارآيی مصرف آب در سطح  3درصد معنیدار بود .تيمارهای آب آبياری  57و
 311درصد در يك سطح آماری قرار دارند و اختالف کارآيی مصرف آب اين دو تيمار معنیدار نبود .بيشترين
کارآيی مصرف آب ( 2/29کيلوگرم بر متر مكعب) در تيمار آب آبياری  327درصد بهدست آمد (نمودار .)6
اثر متقابل روش آبياری و تيمار آب آبياری در کارآيی مصرف آب معنیدار نشد .با اين وجود مقدار کارآيی
مصرف آب در تيمار  327درصد آبياری تيپ در سطح زمين و وسط پشته ( 7/37کيلوگرم بر متر مكعب) حداکثر
مقدار و حداقل کارآيی مصرف آب درتيمار  57درصد شياری ( 1/35کيلوگرم بر متر مكعب) حاصل شد.

بحث و نتيجهگيری
با افزايش مقدار آب آبياری از  57تا  327درصد تبخير تجمعی از تشت تبخير کالس  ,Aعملكرد در بوته,
عملكرد محصول سيبزمينی و کارآيی مصرف آب افزايش يافت.
در آبياری تيپ (تيمارهای نوار تيپ در عمق  7سانتیمتری از سطح زمين و وسط پشته و تيمارهای نوار تيپ
در سطح زمين و وسط پشته) در مقايسه با آبياری شياری ,عملكرد محصول سيبزمينی و کارآيی مصرف آب بيشتر
بود .علت آن دسترسی م ستقيم گياه به آب در محيط ريشه است و همچنين گياه تحت تنش رطوبتی قرار نمیگيرد و
تلفات آب در اثر تبخير کم میباشد.
با توجه به نتايج بهدست آمده ,بهترين وضيعت قرار گرفتن نوارهای آبياری تيپ در عمق  7سانتیمتری از سطح
زمين و وسط پشته و سپس قرار گرفتن نوار تيپ در سطح زمين و وسط پشته میباشد .قرار دادن نوارهای تيپ در
کنارههای پشته و در سطح زمين پيشنهاد نمیگردد.
نتايجی که از مشاهدات مزرعهای به دست آمد عبارتند از:
 -3پنجهدهی سريعتر در روش آبياری تيپ نسبت به روش آبياری شياری
 -2گلدهی سريعتر در روش آبياری تيپ نسبت به روش آبياری شياری
سپاسگزاری
بدينوسيله از مرکز تحقيقات کشاورزی استان همدان و دانشگاه صنعتی اصفهان که در تأمين امكانات و انجام
آزمايش همكاری نمودهاند تشكر و قدردانی میگردد.
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4.8

75

)%
مق دار آب آبياری (

نمودار  - 6اثر تيمارهای مقدار آب آبياری بر کارآيی مصرف آب

:منابع
 سازمان مديريت، بررسی راهكارهای مقابله با بحران آب در استان همدان،3131 . م، و رضوانی. م. ع, جعفری-3
.و برنامهريزی استان همدان

 اثر تاريخ کاشت و پيش جوانهزنی غدههای بذری بر روی شاخصهای رشد و عملكرد سه،3152 . ع, سبحانی-2
221 , تهران, دانشگاه تربيت مدرس, دانشكده کشاورزی, پاياننامه کارشناسی ارشد زراعت،رقم سيبزمينی
.صفحه
 گزارش پژوهشی، اثر تنش رطوبتی بر رشد و عملكرد دو رقم سيبزمينی،3131 . ف، و فائزنيا. ع, محمدی-1
.)مرکز تحقيقات کشاورزی سمنان (شاهرود
 معاونت, اداره کل آمار و اطالعات،3131-33  آمارنامه کشاورزی سال زراعی،3132 ، وزارت جهاد کشاورزی-2
.برنامه ريزی و بودجه
5-Attaher, S. M., Medany, M. A., Abdel Aziz, A. A., and Mostafa, M. M. 2004,
"Energy requirements and yield of drip irrigated potato", International Symposium
on the Horizons of Using Organic Matter and Substrates in Horticulture. Available at
: http://www.actahort.org/books/608/608_24.htm.
6-Awari, H. W. and Hiwase, S. S. 1994, "Effect of irrigation systems on growth and
yield of potato", Annals of Plant Physiology 8(2): 185-187.
7- Gupta, J. P. and Singh, S. D. 1983, "Hydrothermal environment of soil, and
vegetable production with drip and furrow irrigations", Indian J. Agric. Sci. 53(2):
138-142.

