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 کشورهای تاکستاندر آب  وریو بهرهآب کاربردی ارزیابی 

 

 ، 1، محمد کریمی1، مصطفی گودرزی1الدین رضوانیمعین، 1، ابولفضل ناصری*1فریبرز عباسی

، 3، حسن خسروی1، حیدر طالیفه رضایی1افشین یوسف گمرکچی ،2، مهدی طاهری1اسالمی امیر

 1و مهدی اکبری 1، نادر عباسی1، جواد باغانی1فیروزآبادی، علی قدمی1فضلسیدحسن موسوی

 
 کرج، ایران،یکشاورز جیآموزش و ترو قات،یسازمان تحق، حقیقات فنی و مهندسی کشاورزیتموسسه  اعضای هیات علمی -1

 جیآمییوزش و تییرو قییات،یسییازمان تحق، زنجییانو منییابط یعی ییی مرکییت تحقیقییات و آمییوزش کشییاورزی بخییخ کییاآ و آ  دانشیییار  -2

 ، ایرانزنجان ،یکشاورز

سییازمان شییما،ی، کراسییاناسیینان  و منییابط یعی ییی مهندسییی مرکییت تحقیقییات و آمییوزش کشییاورزیو  گییروف فنیییکارشییناا ارشیید  -3

 ، ایرانبجنورد ،یکشاورز جیآموزش و ترو قات،یتحق

 11/1/99 :رشیپذ خیتار ؛11/6/99: افتیدر خیتار

 

 چكيده
توجم  اسم     بمات ممور     یا یم غذتو  یو ارزش اقتصما    کشم  یکم  بم  احماط سم   ز    اسم    یمحصموتت بما    نیتم  انگور از مهم  

اطالعمات   ،همم  بما ایمن     اسم   ر جهمان   ایمن محصمو   توايمد   ر زمم   کشمورهای ب تم   ر     انگور تنميليون  0/1ساتن  ای ان با توايد 

گيم ی ميمدانی   نمدازه اپمووه  بما همد      نیم ا، روازایمن   ایمن محصمو   ر کشمور وجمو  نمدار      آب  وریو به ه قيقی  ر خصوص حج  

، 2911-10 یصم  زراعمم ف ر   شممد اجم ا  همای متتلمآ آبيمماری   ر سممامان ی کشمور  همماتاکسمتان وری آب و ارزیمابی بهمم ه  کمارب  ی آب 

، زنجممان، رضمموی، فممار ، خ اسممان نیقممزو یهممااسممتان هممایاز تاکسممتانبمما   244توسممب با ممداران  ر  کممارب  ی حجمم  آب 

همای متتلمآ    رقم  هما ؛  ر ایمن بما   شمد  ی گيم انمدازه و سممنان   شمماای ، خ اسمان ی، هممدان، م کمز  ش قیجانی، آذربا  بیجانیآذربا

همای متاماوت ) اربسمتی و    بما روش همای متاماوت آب آبيماری و خما      شموری و  ای()سم حی و ق م ه   یاريم متتلآ آب هایروشانگور با 

 هممایبمما اسممتاا ه از  ا ه ثمانتيمم-مممن  روش پممنمقمما ی  بمم آور  شممده بممشممده بمما  ی گيممانممدازه  یمقمما    انممدخزنممده( کاشممت  شممده

ميمانگين حجم    اخمتال   نشمان  ا  کم    م ااعمات  نتمای     ندشمد  سم  یمقاآب  یسمند ملم    یمقما   باهمچنين و   يسا  اخ 28 یهواشناس

حجمم  آب وزنممی   ميممانگين اسمم  ار  رصممد معنممی یمم هممای منتتمم   ر سمم   احتممما   وری آب  ر اسممتانبهمم ه و کممارب  یآب 

 ازيممنمتوسممب    سمم  آمممدآب بمم مت مکعمم  ازای همم  بمم  انگممورکيلمموگ    49/1وری آب و بهمم همت مکعمم  بمم  هکتممار  4441کممارب  ی 

  اسم  مت مکعم  بم  هکتمار     4444و  4444ت تيم   بم   آب یو سمند ملم   ثمانتيم -نمنبم  روش پم   ر مناطق مور  م ااع   ياریآبخااص 

نتمای     محاسمه  شمد   رصمد   01و متوسمب آن   رصمد   288تما   40همای ممور  م ااعم  از     امنة تغييم ات رانمدمان کمارب    ر تاکسمتان    

 ر ایمن   بم  آب کمافی اسم      نداشمتن بم  علم   ست سمی   همای ممور  م ااعم     تاکسمتان ا لم    ر  آبيماری کم  اعما  حاکی از ها ب رسی

 ارائ  شده اس  نيز وری آب  ر توايد انگور به هراهکارهایی ب ای بههو  مقاا  

 

 های کليدیواژه
 آبياریسند ملی، نياز خااص روش آبياری، مانتيث،  -ننمپ 

 

 مقدمه

گیییاهی  (.Vitis vinifera L)انگییور، مییو یییا تییاآ  

گیر  و   هیای بیرای رشید بیه تابسینان    کیه   چندسیا،ه است 

در شیخ ایار ف از    ایی  گییاف  های سیرد نییاز دارد    زمسنان

هفت اار ف جهیان بیا شیرایق االیمیی منفیاوت و از عیر        

تییا  5شییما،ی و در نیمکییر  درجییه  55تییا  5ی یجغرافیییا

 Tafazoli)اسیت   پراکنیدف جنیوبی    نیمکیر در درجیه   55

et al., 1996)   در  یمحصییو ت بییا   یتییرانگییور از مهیی

و هی  از نریر    رکشیت یکه ه  بیه ،حیاس سیز  ز    استیدن

توجییه اسییت   بییا  مییورد   یاهیییغذتو  یارزش اانصییاد

 پووهشی مقاا 
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مصییرآ آن بییه  تیییمحصییول بییه ،حییاس اابل   یییا ارزش

 ۀییییو ته یکیییورمخنلیییز از جملیییه تیییازف هیییایشییییوف

 ییورف، ی )آ ریییتخم یهییافییرآوردف وف،یییکشییمخ، آبم

  ریشیی ودانییۀ انگییور مربییا، رو یی  ژ،ییه،  ، یییرف سییرکه و 

در  ی،حیاس نقیخ مهمی     یی اسیت و از ا  ادیی ز اریانگور بسی 

 آن دارد     دکنندیتو، یاانصاد کشورها

 ،میلیییون هکنییار ارابییی آبییی کشییور   5/1ز حییدود ا

آبیی  بیارور  انگیور  بیه کشیت   هیتار هکنیار    221به نتدیک 

کییییه  (Ahmadi et al., 2019)دارد اکنصییییا  

پراکنیییدگی آن بییییر حسییییو شییییرایق آ  و هییییوایی،  

جغرافییییایی، و حنیییی فرهنگیییی و اجنمیییاعی در کشیییور 

آگییاهی از میییتان آ    ،در سییز  ملییی منفییاوت اسییت   

آبیی در نیواحی مخنلیز کشیور و     کیا،    و نییاز کاربردی 

 مصییرآ آ  از تیریمیید هییایشییاک  همچنییی  سییایر 

آ  در  وریو بهیییییرف یارییییییجملیییییه رانیییییدمان آب 

و   یتخصیی  ،یکیی ن مربییو  بییه تیی م یهییایتیییربرنامییه

 ،ایدر سییز  منزقییه  اسییتمییو ر از آ   یمصییرآ الییو،

کییا،  و نیییاز  وری، بهییرفکییاربردیاییی ا از حجیی  آ  

توانیید در آبیییاری انگییور در منییایف مخنلییز کشییور مییی  

آگییاهی از اییی  و هییای اسیینانی و ملییی مییو ر ریییتیبرنامییه

ریییتی افییتایخ برنامییه توانیید معنییایی بییرایای عییات مییی

اییی  آبیییاری وری آ  عملکییرد انگییور و ارتقییای بهییرف   

 محصول در کشور باشد  
 یدیییییتو، یبیییییرا ییاریییییآب یتیییییریمدروش و 

ییا  انگییور در نقییا  مخنلییز دن   و کیفیی   هنی یبهمحصول 

هییا در ا لییو  هییای آبیییاری تاکسیینان روشمهیی  اسییت   

گرچیییه ای هسییینند  منیییایف جهیییان سیییزحی و ازیییرف

بسییتایی بییر کمیییت و کیفیییت    رتییا یای آبیییاری ازییرف 

هییا در روش  ا،ییو آبیییاری تاکسیینان  و،ییی انگییور دارد، 

آبیییاری سییزحی اسییت  لییورت بییهایییران و جهییان هنییوز 

 رشیید یکییییمراحیییف فنو،وژدر انگیییور  هییایغبییا یارییییآب

بسییین ،   یییوف یم ییی ، یآذگیف زمیییان ههیییور   از جمله 

 ییییر یگرنییی   ۀهیییا و پیییا از مرحلییی   رشیید حعییه

محصییول  یتیییفیک یارتقییا درو شییدف  ییییهیتول ییییوفیم

   (Karimi & Baghani, 2011)است مؤ ر 

را سیییازمان کواربیییار و  آبیییی انگیییورکیییا،  نییییاز 

 5555-12555   فییییا وکشییییاورزی ملییییف منحیییید)   

 اسیییتدادف در سیییال گیییتارش   منرمک یییو در هکنیییار 

(FAOSTAT, 2018    نیییاز بییرای شییرایق االیمییی ایییران

منرمک ییو در هکنییار در  3125آبییی تاکسیینان از کییا،  

منرمک یییو در هکنیییار در کهنیییوج  12115اردبییییف تیییا 

 ,.Farshi et al)اسییت گییتارش شییدف )اسیینان کرمییان  

 ,Williams & Ayars)ویلییییامت و آییییرا    (1997

آبییی انگییور را بییرای شییرایق االیمییی کییا،  نیییاز  (2005

میییانگی   وایییا ت منحییدف در سییه سییال منییوا،ی ارزیییابی 

  گیییتارش دادنیییدمنرمک یییو بیییر هکنیییار  1215 آن را 

در  (Medrano et al., 2015)میییدرانو و همکیییاران  

در آ  وری بهییرف راهکارهییای افییتایختحلیلییی  ایمقا،ییه

هیییای مخنلیییز  یر روش تیییمزا، یییه و را انگیییور تو،یییید 

آبیییاری را هییای کیی پوشییخ کییاآ، پوشییخ گیییاف و روش

اییی    کردنییدمییرور انگییور  در تو،ییید وری آ بییر بهییرف 

نیییاز آبییی انگییور در منییایف مخنلییز جهییان را  محققییان 

 19تیییا  1وری آ  را و بهیییرف منیییرمیلیییی 155تیییا  355

و  گییتارش کردنیید آ   منرمک ییوازای هییر بییهکیلییوگر  

-هییای مخنلییز کیی همچنییی  اههییار داشیینند کییه شیییوف

آبییاری بییدون کییاهخ عملکیرد، موجییو افییتایخ کیفیییت   

 ,.Amini et al)امینییی و همکییاران   شییود میییوف مییی 

بنییدی االییی  در ت یییی  ای نقییخ پهنییهدر مزا، ییه (2015

محصییو ت بییا ی اسیینان کردسیینان را آبییی نیییاز کییا،  

آبییی محاسییعه شییدف بییا  کییا،  بررسییی و آن را بییا نیییاز 

اییی  نیید  کردافییتار کییرات وات مقایسییه  اسیینفادف از نییر 

-تقسیی   نگیور را بیر اسیاا   اآبیی  کا،  نیاز پژوهشگران 

و  منییرمیلییی 655ای بنییدی االیمییی در االییی  مدینرانییه 

هیای سینندج،   شهرسینان  براساا تقسییمات سیاسیی در  

، 555، 515ترتیییو سییقت، اییروف، بیجییار و مریییوان بییه    

 دست آوردند  هدر سال ب منرمیلی 519و  151، 613

 ,Shahrokhnia & Karami)نیییا و کرمییی شییاهر 

شهرسیینان انگییور یییااوتی در  اریآبیییکییا،  نیییاز  (2017

ر منرمک ییو بیی  3155ایییر و کییارزی  اسیینان فییارا را   

در یییک کییاربردی و میییانگی  دو سییا،ۀ حجیی  آ  هکنییار 
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منرمک یو   1665را ای بیا روش آبییاری ازیرف   باغ  انگیور  

یی و ربیییا فیییرکیییانین  انیییددادفبیییر هکنیییار گیییتارش  

(Nikanfar & Rezaee, 2015) بییا هییدآ   یقیییدر تحق

 مخنلییز روش سییه ا ییر آ ، مصییرآ در جییوییلییرفه

  بیییر را ایازیییرف و بیییابلر سیییزحی، شیییامف آبییییاری

رای   انگیور   مسی   هیای هیای کمیی و کیفیی تیاآ    ویژگی

بییه مییدت سییه  میانییدوآ  شهرسیینان در سییفید کشمشییی

 بییا نییدداد نشییانو  کردنیید بررسییی  1311-1395)سییال 

و عملکییرد  خیآ  افییتا وریروش آبیییاری، بهییرف  غییییرت

   یابدمیکاهخ 

 (Williams et al., 2003) ویلیییامت و همکییاران 

سییا،ۀ  1تییا  5ان درکنییکییاربردی در تحقیقییی مقییدار آ  

 یسیییمنر وزنییی   یییک بییادر ایا،ییت کا،یفرنیییا  انگییور را 

و بییه اییی  کردنیید گیییری انییدازفای بییا روش ازییرف ،بییتر 

درکییت  ۀسییا نکییاربردی مقییدار آ   ننیجییه رسیییدند کییه

و در  منیییرمیلیییی 111انگیییور در سیییال اول م یییادل   

منغیییر  منییرمیلییی 165تییا  111هییای ب ییدی بییی  سییال

نیییاز  (Netzer et al., 2009)  ننییتر و همکییاران  اسییت

دوازدف  بییا رشیید فصییفچنییدی  آبییی انگییور را در کییا،  

گییری کردنید   و ننیجیه گییری  انیدازف  دارزهکخ یسیمنر 

تییا  1511هییای مخنلییز بییی  آبییی در فصییفکییا،  نیییاز 

حییداک ر اییی  محققییان   اسییتمنغیییر  منییرمیلییی 1351

منییر در روز و بییا  میلییی 3/1 را آبییی انگییور کییا،  نیییاز 

میلیییی منیییر در روز گیییتارش  6/1ماننیییی  -روش پمییی 

 & Williams)ویلیییییامت و فیییییدا،یعا    انییییددادف

Fidelibus, 2016)  در تحقیقیییییی بیییییا اسییییینفادف از

-سییال دررا انگییور  کییاربردیآ   حجیی  یسیییمنر وزنییی 

و  953، 952ترتییییو بیییه 2559و  2551، 2551 هیییای

شیییرن و همکیییاران کردنییید  بیییرآورد  منیییرمیلیییی 952

(Sheren et al., 2017) یهییاا ییر روش یقیییدر تحق 

انگیور در کشیور    تیی فیبیر عملکیرد و ک  را  یاریی مخنلز آب

 یاریییآب یهیا روش فیی تحق  ییی  در اکردنید مزا، یه  مصیر  

بییر  یاریییمخنلییز آ  آب ریو مقییاد یرسییزحیو ز یسییزح

بییر  یآبییکییا،   ازیییدرلیید ن 155و  15، 65اسییاا 

نشیان داد  آنهیا   فیی تحق جی  ننیا شید  یعملکرد انگور بررس

 یآبییکییا،   ازیییدرلیید ن 15بییا  یرسییزحیز یاریییآبکییه 

ننییایج برکییی   اسییتآ   یورمقییدار بهییرف  یبییا تر یدارا

 هییا نیییت حکایییت از برداشییت بیشیینر آ  توسییق هخوپییژ

ریشییۀ انگییور و بیشیینر بییودن بییرایو گیییاهی در آبیییاری  

در مقایسیییه بیییا روش آبییییاری   ،ای زیرسیییزحیازیییرف

 ;Fandi˜no et al., 2012)اسییت ، سییزحیای ازییرف

Cancela et al., 2015)    اتییییروش و همکییییاران

(Atroosh et al., 2013)   در تحقیقیییی دو سیییا،ه در

دو روش را در انگییور  کییاربردیمنوسییق حجیی  آ   ،یمیی 

 3955و  2595ترتییییو آبییییاری بیییابلر و سیییزحی بیییه 

منرمک ییو بییر هکنییار و رانییدمان کییاربرد آ  آبیییاری را    

اییی  دنیید  کردرلیید گییتارش   1/69و  3/12ترتیییو بییه

وری آ  را در دو روش سییییزحی و بهییییرفپژوهشییییگران 

ازای هیییر بیییهکیلیییوگر   5/3و  1/1ترتییییو بیییابلر بیییه

سییییویت و همکیییاران    کردنیییداعییی   آ  منرمک یییو 

(Civit et al., 2018)      ای نشیان دادنید کیه آبییاری ازیرف

  در Mendozaهییییای اسیییینان منییییدوزا )در تاکسیییینان

درلییید در  3/15نسیییعت بیییه روش سیییزحی آرژاننیییی  

یییان و   دهییددسییت مییی بییهجییویی مصییرآ آ  لییرفه

وری آ  آبیییاری بهییرف (Yan et al., 2020)همکییاران 

سییا،ه در  15بییرای یییک دور  زمییانی  را در تو،ییید انگییور 

ازای بییهکیلییوگر   25/3  چییی  Turpanمنزقییۀ تورپییان )

   انددادفگتارش آ  منرمک و هر 

 کییاربردیمخنلییز بییرای ت یییی  آ    یهییایپییژوهخ

 ج از کشییور لییورت گرفنییه اسییترانگییور در داکییف و کییا

بییا تیمارهییای عمییدف در شییرایق پژوهشییی   یییوربییه کییه

بییودف هییای مراکییت تحقیقییاتی   و در ایسیینگافآزمایشییی 

آبیییاری و تیمارهییای کیی  در برکییی مییوارد نیییت   اسییت  

آ  سییزوم مخنلییز آ  بییرای یییافن  سییز  مناسییو     

ت ریییز شییدف اسییت   یف امنییبرکییی انگییور در آبیییاری 

 کییاربردیآ   حجیی گتارشییی از تییاکنون تقریییو  یییوربییه

هیییای تحیییت میییدیریت  تاکسییینانوری آ  در و بهیییرف

هییدآ الییلی از   نشییدف اسییتمننشییر  در کشییور تاکییداران

ارزیییابی و کییاربردی گیییری حجیی  آ  اییی  تحقیییف انییدازف

هییای تو،ییید انگییور در کشییور    وری آ  در ازییوبهییرف
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ربیییوی، هیییای ایییتوی ، فیییارا، کراسیییان   )اسییینان

 ربییی، همییدان، مرکییتی،  شییرای، آذربایجییان آذربایجییان

هییای اییی   یافنییهشییما،ی و سییمنان  اسییت    کراسییان

هییا وری آ  درتاکسیینانبییا هییدآ بهعییود بهییرف  پییژوهخ

  ای مییورد اسیینفاد منزقییهو توانیید در سییز  ملییی  مییی

 ارار گیرد کشور ریتان کارشناسان و برنامه

 هامواد و روش

انگیور  آبیی   ربیارور یبیارور و    هیای بیاغ سز  کیف  

 221551 وترتیییبییه 1396-91 یکشییور در سییال زراعیی 

هییتار  2119انگییور آبییی کشییور  دیییهکنییار و تو، 12125و 

 1  در جییدول (Ahmadi et al., 2019)تیی  بییودف اسییت 

)بییارور و  رکشییتی، سییز  زانگییور دیییمنییایف عمییدف تو،

 هیای در ازیو  دیی عملکیرد و کیف تو،    یانگیی  ، مرباروری 

  (Ahmadi et al., 2019)انگیور کشیور ارا یه شیدف اسیت      

 ،ربییویفییارا، همییدان، کراسییان   ،یاییتو هییایاسیینان

 ،یمرکییت ، ربیییجییانآذربای زنجییان، ،یشییراجییانیآذربا

سییز  تاکسیینان و   یشیینریو سییمنان ب شییما،یسییانکرا

  اییی  انییدکییود اکنصییا  دادفانگییور کشییور را بییه دیییتو،

و کشیور   هیای تاکسینان  درلید  15 بیه  نتدییک  هیا اسینان 

اسیینان  شییوندیرا شییامف مییمنییایف اجییرای اییی  پییروژف  

اییتوی  بیشیینری  سییز  زیرکشییت آبییی و اسیینان فییارا  

  دارند  بیشنری  تو،ید انگور آبی کشور را
 

 *کشور  ر یانگور آب ديتوا هایعملک    ر ق   نيانگيو م ديتوا  کش ،یس   ز -2 جدو 

Table 1- Cultivation area, production and average grape yield in irrigated production hubs in Iran 
 استان

Province 

 میانگین عملکرد Area (ha)سطح

Yield 
(kg/ha) 

 کل تولید

Production 
(ton) بارور Fertile غیربارور Infertile 

 اتوی 

Qazvin 
30442 250 10661 324541 

 فارا

Fars 
26756 1766 15191 406455 

 همدان

Hamedan 
19413 1384 17802 345584 

 ربویکراسان

Khorasan-e Razavi 
18739 1330 16825 315287 

 شرایآذربایجان

East Azarbaijan 
16939 355 12805 216901 

  ربیآذربایجان

West Azarbaijan 
15712 667 8831 138754 

 زنجان

Zanjan 
15093 508 5547 83715 

 مرکتی

Markazi 
13660 1570 11708 159929 

 شما،یکراسان

North horasan 
10551 304 13075 137948 

 سمنان

Semnan 
4599 553 18200 83698 

 هاسایر اسنان

Other Provinces 
49154 4133 12900 - 

 جمع کل/میانگین

Total/Average 
221058 12820 1571 2778444 

* Ahmadi et al. (2019) 
 

مورد مزا، ه در هر اسینان   هایشهرسنان 2جدول  در

در هیر    اسیت شدفهر اسنان ارا ه  یو ت داد تاکسنان اننخاب

شهرسینان بیا بیشینری  سیز       چهیار بی  ییک تیا   اسنان 

-ت یداد تاکسینان  زیرکشت انگور برای ارزیابی اننخا  شد  

-مورد مزا، ه در هر اسنان منناسو با سز  تاکسنان های

 هیا تاکسینان   گردیید اسنان اننخا   نو تو،ید انگور در آ ها

 ازرا پوشیخ دهنید    قیکه ا لو شیرا  نداننخا  شد ییور

 رای  سی  و  ، با ی مخنلز هایتیریمد ،بافت کاآ :جمله

 و آ  هیای یشیور بردار )پیشرو و م مو،ی ، ، نوا بهرفانگور

روش کاشییت )داربسیینی و  و  یاریییآب هییایوشرکییاآ، 



 

311 

 های کشوروری آب  ر تاکستانارزیابی آب کارب  ی و به ه

تیا   5/5 حیدود های مورد مزا، ه از سز  تاکسنان   کتندف

  عصیار شیوری    شوری آ  آبیاری و استهکنار منغیر  11

در حید کیو    هیای میورد مزا، یه    اشعاا کیاآ تاکسینان  

  منوسق هدایت ا،کنریکیی آ  آبییاری و   ارزیابی شدف است

زیمینا بیر   دسیی  5/1و  1/1ترتیو عصار  اشعاا کاآ به

درلیید از  11منعییط تییامی  آ    اسییتگییتارش شییدفمنییر 

روش   استفها چاف و بقیه از منابط آ  سزحی بودتاکسنان

مورد مزا، ه سزحی و های کسنانتادرلد از  1/61آبیاری 

ها از جملیه همیدان،     در برکی اسنانهسنندای زرفبقیه ا

هایی که با روش تاکسنانشرای ربوی و آذربایجانکراسان

، اننخییا  بنییابرای   انییدشییدند انیدآ ای آبیییاری میییازیرف 

هیای  فراوانی روشبراساا  ،ها از نرر روش آبیاریتاکسنان

بیودف  ای در منیایف میورد مزا، یه    آبیاری سزحی و ازرف

  است
 

  ر ه  استانمور  م ااع   هایو تعدا  تاکستان هاشه ستان -1 جدو 

Table 2- Cities and number of vineyards studied in each province 

 

آ  حجییی  جملیییه  میییوردنرر از هیییایشیییاک 

و  داربهییرف یاریییبییدون دکا،ییت در برنامییۀ آب  ،کییاربردی

دبیی منعیط     ندشید  یرگیی انیدازف تاکیداران   تیریتحت مد

تیا   3تیی   بسینه بیه مقیدار دبیی از     ) WSC بیا فلیو   آبی 

شیید   یرگیییانییدازفو دسیینگاف او،نراسییونیک  کننییور  ، 5

هییای آبیییاری در زمییان هییر نوبییت آبیییاری و ت ییداد نوبییت

بسینه بیه    یاریی دور آبیول فصیف زراعیی نییت  عیت شید       

بییه آ ،  ی ، دسنرسییایزییرفو ا ی)سییزح یاریییروش آب

در فصیف  عوامیف   ریچیاف  و سیا   ایی نوا منعیط آ  )شیعکه   

هیای میورد مزا، ییه   آبییاری تاکسینان   بیود   ریی منغزراعیی  

از اواسییق اردیعهشییت شییروا و تییا اواکییر شییهریور مییاف    

 ادامه داشت   

گیییری شییدف، عمییف  هییای انییدازفبییا اسیینفادف از دادف

ر ییییک از حجییی  آ  کیییاربردی در هیییآ  دادف شیییدف و 

اابییف محاسییعه بییود   یدر فصییف زراعیی یاریییآب هییاینوبییت

بییا   ماننییی -نم مرجییط بییه روش پیی  افیییگ یآبیی ازییین

 مییورد ۀمنزقی  یبیرا  ریییسیال اک  15 هیای اسینفادف از دادف 

  شییدبییرآورد  یهواشناسیی سیینگافیا  تییریکییینرییر از نتد

 Allen) یاهیی گ ویعمیال بیر  ا مرجیط بیا   افیی گ یآبی  ازین

et al., 1998) شیید   فیتعیید افیییگ یآبییکییا،   ازیییبییه ن

 ردیف
 No 

 استان

Province 
 های مورد مطالعهشهرستان

Town 
 انتخابی  تاکستان تعداد 

  No. of  selected vineyards 
 هادادهکل درصد از 

Percentage from total data 

1 
 اتوی 

Qavvin 
 تاکسنان

Takestan 
23 14 

 فارا 2

Fars 
 شیراز، جهر ، کوار ،ریا

Ghir, Jahrom, Quar,Shiraz 
20 12.2 

 همدان 3

Hamedan 
 م یر

Malayer 
29 17.7 

 شرایآذربایجان 4

East Azarbaijan 
 مرا ه ،ملکان

Malekan, Maragheh 
15 9.1 

  ربیآذربایجان 5

West Azarbaijan 
 نقدف ،ارومیه، میاندوآ 

Urmia, Miandoab, Naghadeh 
11 6.7 

 ربویکراسان 6

Khorasan-e Razavi 
 آباد و کاشمراوچان، کلیف

Ghoochan, Khalil Abad, Kashmar 
16 9.8 

 کراسان شما،ی 7

North Khorasan 
شیروان، فاروج  

Farooj, Shirvan 
7 4.3 

 زنجان 8

Zanjan 
 کرمدرف ،ابهر

Abhar, Khorramdarreh 
22 13.4 

 مرکتی 9

Markazi 
 کندا ، شازند، اراآ

Khondab, Shazand, Arak 
12 7.3 

 سمنان 10

Semnan 
 بسزا  ،شاهرود

Shahrood, Bastam 
9 5.5 

 100 164 جمع
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 11/5، 56/5بییرایو گیییاهی انگییور در سییه مرحلییۀ رشیید 

گییتارش شییدف اسییت  بییا کسییر بییارش مییو ر، نیییاز  11/5و 

 یبارنیدگ کا،  آبی به نییاز کیا،  آبییاری تعیدیف شید       

مقییادیر    SCS, 1972بییرآورد شیید ) SCSمییؤ ر بییه روش 

نیییاز کییا،  آ  آبیییاری بییا مقییادیر سییند ملییی آ  بییرای 

 منایف مورد مزا، ه مقایسه شدند  

آوری و بییا توجییه بییه نوسییانات تو،ییید بییه د،یییف سییال

عملکییرد هییای محیزییی از جملییه سییرمازدگی،    تیینخ

گییری شید  عملکیرد    در دو سیال مخنلیز انیدازف   محصول 

و  یرگیییانییدازف 1391-91 یفصییف زراعیی انیییدر پاانگییور 

  نیییت از یریییف تکمیییف 1396-91در سییال زراعییی اعییف )

بییرداران اکییذ و میییانگی  عملکییرد دو  پرسشیینامه از بهییرف

  کییههییا اسیینفادف شیید  سییرانجا  اییی    سییال در تحلیییف 

در  ر دف سییا،ه  آ  آبیییاری و بییارش مییؤ  )آ   وریبهییرف

میورد مزا، یه محاسیعه     هیای از منیایف و اسینان   کیی هر 

 1 ۀآ  از رابزیی یوربهییرف هییایشییاک شیید   سییهیو مقا

  شد  ییت 
 

(1  
ICW

CY
WP


 

 

 در آن، که

WPبییه لییوگر یانگییور )کدر تو،ییید آ   یور= بهییرف-

= عملکییرد انگییور CY؛ منرمک ییو آ  کییاربردی ازای هییر 

= حجییی  آ  دادف شیییدف CWو  ؛ر هکنیییار بییی لیییوگر ی)ک

 مییؤ ر )منرمک ییو یبارنییدگ=  Iو  ؛ر هکنییار بیی)منرمک ییو 

    بر هکنار

 کییاربردی حجیی  آ تفییاوت احنمییا،ی  یبررسیی یبییرا

از  در منییایف مییورد مزا، ییه،   آ  یورشییاک  بهییرف و 

ترتیییو میییانگی  بییدی  اسیینفادف شیید  انایییوار فیییتحل

وری آ  در هییای حجیی  آ  کییاربردی و بهییرف   شییاک 

هییای مخنلییز بییا اییی  روش مقایسییه و تحلیییف    اسیینان

هییای مییورد مزا، ییه   شییدند  میییانگی  وزنییی شییاک    

هییای )نسییعت بییه سییز  زیرکشییت انگییور در اسیینان     

 یبییراهییا اسیینفادف شیید  مننخییو  محاسییعه و در تحلیییف

 2 ۀشیدف، از رابزی   یریی گانیدازف  یهیا نمونه تیکفا یبررس

  (Sarmad et al., 2001) شداسنفادف 
 

(2   

 ،در آن که

n  = فیییتحل ی ز  بییرا یهییایریییگت ییداد انییدازف 

=  z ؛انگیییورو عملکیییرد حجییی  آ  کیییاربردی  اناییییوار

درلیید، مقییدار  95سییز  اعنمییاد  یسییز  اعنمییاد )بییرا

2؛ اسییت 96/1آن 
میییانگی  =  µ ؛تیییجم  انایییوار= 

بییه د،یییف   هاسییتیریییگانییدازف  یانگیییم=  xو ؛ جم یییت

وجییود عوامییف کییارج از کننییرل محقییف ماننیید تنییوا      

االیمییی، مییدیریت بییا ی، بافییت کییاآ، نیییاز آبییی و سییایر 

عوامیییف، کیییه همگیییی موجیییو افیییتایخ در وارییییانا   

شییوند، سیی ی شیید   شییدف مییی گیییریهییای انییدازف دادف

هییا در هییای بیشیینری بییرای تایییید کفایییت دادف تاکسیینان

ری، نریییر تحلییییف آمیییا  از نریییر گرفنیییه شیییود تیییا    

هییای پییژوهخ دارای اابلیییت اعنمییاد و    گیییریننیجییه

 ایمینان باشند 
 

 نتایج و بحث

هییییای آمییییاری ۀ شییییاک ک لیییی 3در جییییدول 

هیا شیامف مییانگی ، انحیراآ م ییار و ت یداد       گییری اندازف

شییدف بییرای حجیی  آ    گیییریفهییای  ز  و انییداز دادف

کییاربردی و عملکییرد انگییور ارا ییه شییدف اسییت  در اییی      

 165هییای انگییور هییا در بییاغگیییریت ییداد انییدازفپییژوهخ، 

هییای  ز  بییود  گیییریمییورد و بیشیینر از ت ییداد انییدازف  

هییا بییرای تحلیییف      بنییابرای ، کفایییت دادف 3)جییدول 

تیر  ییور کیه پییخ   اعنماد و محیرز بیود  همیان   آماری اابف

هیی  گفنییه شیید، در اییی  تحقیییف شییاک  عملکییرد بییرای 

ز تو،ییید انگییور  وری آ  در منییایف مخنلیی ت یییی  بهییرف 

  گیری شدف بوداندازف

z
n

(x )






2 2

2
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 توايد انگورهای با   ر های يگاندازهميانگين، انح ا  معيار و کاای   -9جدو  

Table 3  Mean, standard deviation and adequacy of measurements in vineyards 
 شاخص آماری

Statistical index 
 *کاربردیحجم آب 

Applied water 
 *عملکرد انگور

Grape yield 
 میانگی 

Average 
6544 20.1 

 انحراآ م یار

Standard deviation 
2857 11.6 

 گیری  ز ت داد اندازف

Number of measurements needed 
73 128 

 شدفهای انجا گیریت داد اندازف

Number of conducted measurment 
164 164 

 حج  آ  کاربردی بر حسو منرمک و بر هکنار و عملکرد انگور بر حسو ت  بر هکنار است * 
 

انگییور  کییاربردیبییرای بررسییی تغییییرات حجیی  آ  

از تحلییییف وارییییانا ، میییورد مزا، یییههیییای در اسییینان

 نشییان دادبررسییی    ننییایج 5د )جییدول شییاسیینفادف 

انگییییور در  کییییاربردیحجیییی  آ  میییییانگی  تفییییاوت 

هییای مننخییو در سییز  احنمییال کمنییر از یییک   اسیینان

 است دار درلد م نی
 

 های منتت  ر استان انگور ر توايد  آب یوربه هو  کارب  یتحلي  واریانس حج  آب  -4جدو  

Table 4  Analysis of variance of applied water and water productivity in grape production in selected provinces 

 منبع تغییرات

Source of variations 

مجموع 
 Sum مربعات

of squares 

 درجه آزادی

Degrees of 
freedom 

 میانگین مربعات

Average of 
squares 

 F مقدار
F value 

 Pمقدار 

P value 

 Analysis of variance of applied water  کاربردیتحلیل واریانس حجم آب 
 Less than 1% 10.4 53/5×115 9 91/5×115 هابی  اسنان
   29/5×615 151 15/1×115 هادرون اسنان

    311 81/3×131 های منتخباستان
 Analysis of variance of water productivity آب یوربهره انسیوار لیتحل

 هااسنان  یب

Between provinces 
475 9 52.7 14.3 Less than 1% 

 هااسنان درون

In each province  
497 135 3.7   

 های مننخواسنان

Selected provinces 
972 144    

 

آ  )آ  آبییییاری و  یوربهیییرف اناییییوار فییییتحل

هییای مننخییو نیییت در   اسییناندر  انگییوربییارش مییو ر   

نشیان  ایی  تحلییف نییت     جیننیا ارا ه شیدف اسیت     5جدول 

در تو،ییید انگییور در   آ  یوربهییرفمیییانگی  داد تفییاوت 

در سییز  احنمییال کمنییر از یییک   ادشییدفی یهییااسیینان

د،یییف الییلی اییی  تفییاوت بییه     اسییت داریم نیی درلیید

اکیین آ عملکییرد محصییول،حج  آ  کییاربردی و بییارش   

شیود کیه کیود    مو ر در منایف مورد مزا، یه مربیو  میی   

 منییا ر از عوامییف مخنلییز از جملییه االییی ، تغذیییه، بافییت 

کییاآ، اراییا  انگییور، مییدیریت و روش آبیییاری اسییت      

(Yan et al., 2020)    در  کییاربردیدامنییۀ تغییییرات آ

بییر   اسییتگسیینرف هییای مییورد مزا، ییه بسیییار  تاکسیینان

تیییوان ، مییییکیییاربردیمعنیییای مییییانگی  حجییی  آ   

  کیرد الیلی تقسیی     ۀهای کشور را به چهیار کوشی  اسنان

 در تو،یییید انگیییور کیییاربردیحجییی  آ   ،اول ۀدر کوشییی

های آذربایجیان  ربیی، همیدان، آذربایجیان شیرای      اسنان

در تو،ییید  کییاربردیحجیی  آ   ،دو  ۀدر کوشیی ؛و زنجییان

 ۀدر کوشیی؛ اییتوی و  هییای کراسییان شییما،یانگییور اسیینان

هییای در تو،ییید انگییور اسیینان کییاربردیحجیی  آ   ،سییو 

حجییی  آ   ،چهیییار  ۀو در کوشییی ؛فیییارا و سیییمنان 

 های کشوروری آب  ر تاکستانارزیابی آب کارب  ی و به ه
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ربییوی و کراسییان هییایانگییور اسییناندر تو،ییید  کییاربردی

میییانگی  حجیی  آ      5)جییدول دارنیید مرکییتی اییرار  

 6555انگیییور در منیییایف میییورد مزا، یییه     کیییاربردی

   گییییری شیییدف اسیییت انیییدازفهکنیییار منرمک یییو بیییر 

 بیییه اسیییت مربیییو   کیییاربردیکمنیییری  حجییی  آ   

از جملییه )کوشییۀ اول  منییایف سردسیییر هییای تاکسیینان

 زنجییانشییرای و آذربایجییان  ربییی، همییدان، آذربایجییان

، 5311ترتیییو بییه حجیی  آ  دادف شییدف  بییا منوسییق  

  منرمک ییییییو بییییییر هکنییییییار 5536و  5212، 5911

 االییی  سییرد، بییا   بییا وجییود  شییما،ی اسیینان کراسییان 

منرمک یییو بیییر  6112 کیییاربردیمنوسیییق حجییی  آ  

 کییییه  دو  اییییرار گرفنییییه اسییییت ۀهکنییییار در کوشیییی

 یکییییی از د یییییف آن کییییاربرد دو نوبییییت آبیییییاری در 

بیشییینری  حجییی  آ  آ  اسیییت  زمسییینان بیییرای ییییخ

-کراسییان هییایهییای اسیینانهیی  بییه تاکسیینان کییاربردی

 15153و  9111بیییا ت لیییف دارد ربیییوی و مرکیییتی  

 ایییرار کیییه در کوشیییۀ چهیییار  منرمک یییو بیییر هکنیییار 

   اندگرفنه
 

 منتت  یهاانگور  ر استان هایبا  کارب  یحج  آب  نيانگيم -4جدو  

Table 5  Average volume of applied water of vineyards in selected provinces 

 ردیف

No 
 خوشه

Cluster 
 استان

Province 

 کاربردیحجم آب 
Applied water 

(/ha3m) 

 ایرتبه مقایسه

Comparative 
rank 

1 

1 

 آذربایجان  ربی
West Azarbaijan 

43198 a 

 همدان 2
Hamedan 

4988 a 

 آذربایجان شرای 3
East Azarbaijan 

5272 ab 

 زنجان 4
Zanjan 

5436 ab 

5 
2 

 کراسان شما،ی
North Khorasan 

6182 abc 

 اتوی  6
Qazvin 

6397 bc 

7 
3 

 فارا
Fars 

7278 c 

 سمنان 8
Semnan 

7348 c 

9 
4 

 کراسان ربوی
Khorasan-e Razavi 

9818 d 

 مرکتی 10
Markazi 

10103 d 

 های مننخواسنان کف  
Total 

6669  

 دار نیسنند   باحروآ مشابه، دارای اکن آ م نیای اعداد در سنون رتعۀ مقایسه یهامیانگی  *                      
* The means with similar letters are not significantly different. 

 

تحیییت  یهیییاتاکسیییناندر آ  کیییاربردی  از حجییی 

هییای چنییدانی  گییتارشدر کشییور تاکییداران  تیریمیید

حجیی  آ  سییه سییا،ۀ  منوسییق  نشییدف اسییت   مننشییر

-هییای انگییور در میانییدوآ  بییرای روش کییاربردی در بییاغ

برابیر بیا    ویی ترتبیه  یبیابلر و سیزح   ،ایازرف یاریآبهای 

منرمک ییو بییر هکنییار گییتارش    13261و  1115، 1361

کریمییی و   (Nikanfar & Rezaee, 2015)شییدف اسییت 

مییییانگی  دو  (Karimi & Baghani, 2011)با یییانی 

هییای انگییور را در  سییا،ۀ حجیی  آ  دادف شییدف بییه بییاغ   

تییا  5115تاکسیینان اییتوی  بییا روش آبیییاری سییزحی    

انیید کییه بییا  گییتارش کییردفر هکنییار بییمنرمک ییو  1255

 دسییت آمییدف از اییی  تحقیییف در اسیینان اییتوی  ننییایج بییه
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 کرمییییینیییییا و کییییوانی کییییوبی دارد  شییییاهر هیییی 

(Shahrokhnia & Karami, 2017)  میییانگی  دو سییا،ۀ

حجیی  آ  دادف شییدف بییه یییک بییاغ انگییور بییا مییدیریت    

با یییدار را در اییییر و کیییارزی  اسییینان فیییارا بیییا روش 

گییتارش ر هکنییار بییمنرمک ییو  1665ای آبیییاری ازییرف 

 Ghasedi)انیید  االییدی یو،قونلییو و همکییاران    کییردف

Yulghonolou et al., 2020)   تیییا یر تغیییییر روش

ای را بیر حجی  آ  کیاربردی    ای بیه ازیرف  آبیاری جویچیه 

زراعییی  انگییور رایی  بیدانییۀ سییفید در م یییر در دو سییال  

منوسییق حجیی  آ  کییاربردی انگییور بییه روش   وارزیییابی 

منرمک ییو بییر هکنییار و منوسییق     5515ای را جویچییه

 5131تییا  2555 را بییی ای چنیید تیمییار آبیییاری ازییرف  

 اند منرمک و بر هکنار گتارش کردف

 هییایاز دادفآبیییاری آ  کییا،   ازییین 1در شییکف 

و   ماننییی میی بییه روش پیی  ریییسییال اک 15 یواشناسییه

هیییای در اسییینان  NETWAT) سیییند ملیییی آ نییییت از 

مییورد مزا، ییه مقایسییه شییدف اسییت  ننییایج دو روش در    

هییا برکییی اسیینانهرچنیید در انیید هییا مشییابها لییو اسیینان

شییما،ی و فییارا و تییا حییدودی سییمنان، کراسییان ماننیید 

اییتوی  تفییاوت مقییادیر بییرآورد شییدف بییه دو روش اییدری  

م رفییی ، کییه اییدیمی بییودن سییند ملییی آ اسییت بیشیینر 

و افییتایخ   رؤتغییییرات بارنییدگی مییاراییا  جدییید انگییور، 

د ییف آن  تیری   عمیدف هیوا در چنید دهیۀ اکییر از      دمای

عیی وف بییر تییا یر بییر نیییاز آبییی گیییاف  دمییاافییتایخ   اسییت

موجییو تغییییر مراحییف فنو،ییوژیکی گیاهییان نیییت شییدف    

مقییادیر بییرآورد شییدف در اییی  گییتارش بییا مقییادیر  اسییت  

ارا ییه شییدف توسییق فییا و بییرای انگییور مزابقییت دارد  فییا و 

هیتار منرمک یو بیر هکنیار را بیرای       12تیا  هتار  5مقادیر 

اسیییت کیییردف گیییتارش در منیییایف مخنلیییز  انگیییور 

(Doorenbos & Kassam, 1979)   مقیییادیر بیییرآورد

شییدف در اییی  گییتارش بییا مقییادیر تخمینییی توسییق       

 ,Shahrokhnia & Karami)نییییا و کرمیییی شیییاهر 

بیییرای شهرسییینان اییییر و کیییارزی  در اسییینان    (2017

فارا که یکیی از منیایف میورد مزا، یه در ایی  تحقییف       

آبیی  کیا،   نییاز  ایی  پژوهشیگران     انید مشیابه  هستنیت 

 6311ماننیییی  را -مییی انگیییور ییییااوتی بیییا روش پییی  

-در بیشینر اسینان    انید کیردف منرمک و بر هکنیار بیرآورد   

آبیییاری آ  مقییادیر نیییاز کییا،    ،هییای مییورد مزا، ییه 

روش کمنییر از مقییادیر بییرآورد شییدف بییا   آ  سییند ملییی 

هییای دف سییال اکیییر  از دادفاسییت کییه ماننییی   -نم پیی

تییوان بییه میییاز د یییف الییلی آن   اسیینفادف شییدف اسییت

و بییه تعییط آن تییر شییدن هییوا در سییه دهییۀ اکیییر   گییر 

مییانگی  وزنیی دو     کیرد افتایخ نیاز آبیی گیاهیان اشیارف    

و  6556هییای مییورد مزا، ییه   روش بییرای همییه اسیینان  

کیه در سیز  احنمیال    اسیت  منرمک و بیر هکنیار    6655

رانییدمان شییاک    اسییتدار درلیید م نییی  5کمنییر از 

کییا،   ازیییادف از نسییعت نکییاربرد آ  در مترعییه بییا اسیینف

 15 یواشناسییه هییایدادفمیییانگی  وزنییی )کییه از  یییاریآب

و سییند ملییی آ    ماننییی میی بییه روش پیی  ریییسییال اک

برآورد شدف است  بیه حجی  آ  دادف شیدف، بیرآورد شید       

 95هییا بیییخ از مقییادیر اییی  شییاک  بییرای ا لییو اسیینان

-هیا )بیرای م یال آذربایجیان    درلد و برای برکیی اسینان  

  د،ییف زییاد   اسیت درلید   155های  ربی و شیرای  هی    

هیای میورد مزا، یه،    بودن شیاک  رانیدمان در تاکسینان   

بیرداران آ  کیافی بیرای      کیلیی از بهیرف  اسیت آبییاری  ک 

یییا انیید نداشیینههییای کییود در اکنیییار  آبیییاری تاکسیینان

 مقییداری از آ  را بییه کشییت برکییی محصییو ت از جملییه 

  منوسییق وزنییی  دادنییدفرنگییی اکنصییا  مییی  گوجییه

هیای میورد مزا، یه    شاک  راندمان کیاربرد بیرای اسینان   

   استبرآورد شدفدرلد  5/19
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 مانتيث و سند ملی آب-منآبياری ب آور  شده ب  روش پنآب نياز خااص  ةمقایس –2شک  

Figure 1- Comparison of net irrigation water requirement estimated by the Penman-Montith method and 

national water document 
 

  رؤآبیییاری و بییارش میی   آ  یوربهییرفبییر معنییای  

هییییای مییییورد مزا، ییییه را  بییییرای انگییییور، اسیییینان  

 سیییی  کیییرد بیییه چهیییار کوشیییۀ الیییلی تق تیییوانمیییی

    6)جدول 
 

 مور  م ااع  یهاانگور  ر استان  ر توايد آب یوربه همقایسة  -4جدو  

Table 6- Comparison of grape water productivity in the studied provinces 
 ردیف

No 
 خوشه

Cluster 
 استان

Province 
 آب یوربهره

)3WP (kg/m 
 *ایرتبه مقایسه

Comparative rank 

1 
1 

 اتوی 

Qazvin 
1.22 a 

 فارا 2

Fars 
1.62 a 

3 

2 

 شرایآذربایجان

East Azarbaijan 
2.01 ab 

 مرکتی 4

Markazi 
2.21 abc 

 ربویکراسان 5

Khorasan-e Razavi 
2.60 ab 

  ربیآذربایجان 6

West Azarbaijan 
2.57 ab 

 شما،یکراسان 7

North Khorasan 
2.69 abc 

8 
3 

 زنجان

Zanjan 
3.18 bc 

 سمنان 9

Semnan 
4.35 c 

 همدان 4 10

Hanmmedan 
6.29 d 

 های مننخوکف اسنان  

Total 
2.63  

 دار نیسنند باحروآ مشابه، دارای اکن آ م نیاعداد  یهامیانگی  *                                         
* The means with similar letters are not significantly different. 

 

در تو،ییییید انگییییور  آ  یوربهییییرفدر کوشییییۀ اول 

 یوربهییرفاییتوی ؛ در کوشییۀ دو  هییای فییارا و اسیینان

ربییوی، شییرای، کراسییان هییای آذربایجییان اسیینان آ 

 ربییی؛ در کوشییۀ شییما،ی و آذربایجییانکراسییان مرکییتی،
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هییای زنجییان و سییمنان؛ و در اسیینان آ  یوربهییرفسییو  

همییدان اییرار دارنیید  اسیینان آ  یوربهییرفکوشییۀ چهییار  

هییای وری آ  در اسیینان   منوسییق وزنییی بهییرف6)جییدول 

ازای هیییر منرمک یییو آ  کیلیییوگر  بیییه 61/2مننخیییو 

هییای اسیینان اییتوی  و اسییت  اییی  شییاک  در تاکسیینان 

 62/1و  22/1ترتیییو آن بییه فییارا کمنییری  و مقییدار  

منوسییق اییی   ازای هییر منرمک ییو آ  اسییت کیلییوگر  بییه

هیییای اسییینان همیییدان )م ییییر  شیییاک  در تاکسییینان

ازای هیییر کیلیییوگر  بیییه  29/6بیشییینری  و مقیییدار آن  

اسیینان همییدان هییای انگورمنرمک ییو آ  اسییت  در بییاغ 

در  یشیینریآ  بکییه نسییعت بییه برکییی منییایف دیگییر    

مییورد  آ  یععییارت هبیی انیید ودفکییرواحیید سییز  مصییرآ 

تییا سییه  5/1 ی آ وربهرف،دف اسییتشیی  یم تیی افیییگ ازییین

 فبیود  یاریی کیه مجعیور بیه کی  آب    اسیت   ییهابرابر اسنان

اراییا  اییی  شییاک  در دامنییۀ مقییادیر  در مجمییوا،  نیید ا

 گیییتارش شیییدف در منیییابط داکلیییی و کیییارجی بیییرای   

 Doulati Baneh)وری آ  در تو،ییید انگییور اسییت بهییرف

& Noorju, 2012; Jolaini, 2006; Karimi & 

Baghani, 2011; Nikanfar & Rezaee, 2015; 
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هیای میورد    یر روش آبییاری تاکسینان بیر شیاک      ت

تفیاوت حجی  آ    کیه  دهید  میی نشیان    1)جدول مزا، ه 

ای در در دو روش آبییییاری سیییزحی و ازیییرف کیییاربردی

هییای مییورد مزا، ییه از جملییه همییدان و   اسیینانبرکییی 

هییا )م ییف   ربییی نییاچیت و در برکییی اسیینان  آذربایجییان

 شیییرای و مرکیییتی  زییییاد اسیییت   فیییارا، آذربایجیییان

در مییدیریت آبیییاری و  هییا علییت الییلی اییی  تفییاوت   

آ  آبیییاری منییابط کییافی  بییرداران بییه  دسنرسییی بهییرف 

 آمییوزش و اسیینفادف لییحی  بییا اسییت  بییدیهی اسییت کییه 

هییا در حجیی  آ  هییای نییوی  آبیییاری، اییی  تفییاوتوشاز ر

میییانگی  وزنییی حجیی    کییاهخ کواهیید یافییت کییاربردی

هییای مننخییو در دو روش در همییه اسیینان کییاربردیآ  

 6165و  5551ترتیییییو ای و سییییزحی بییییه ازییییرف

کیه از نریر آمیاری نییت تفیاوت      اسیت  منرمک و بر هکنار 

  اسییتدار درلیید م نییی یییک آنهییا در سییز  احنمییال  

 درلیییید نسییییعت بییییه  3/19ای آبیییییاری ازییییرف روش
 

  ر بییودفؤمییآبیییاری آ  کییاهخ روش آبیییاری سییزحی در 

 3هییای آبیییاری در روش سییزحی از  ت ییداد نوبییتاسییت  

نوبییت در  21تییا  5ای از نوبییت و در آبیییاری ازییرف 21تییا 

میییانگی  وزنییی شییاک    اسییتمنییایف مخنلییز منغیییر 

در دو هییای مییورد مزا، ییه نیییت  وری آ  در اسیینانبهییرف

)جییدول اسییت ای و سییزحی مشییابه روش آبیییاری ازییرف

هییای وری آ  در برکییی بییاغمیییانگی  شییاک  بهییرف   1

شیرای، آذربایجیان  ربیی و    های فیارا، آذربایجیان  اسنان

 شیییوند میییی ای آبییییاریزنجیییان کیییه بیییا روش ازیییرف 

 هیایی کیه بیا روش سیزحی آبییاری     کمنر است تا در بیاغ 

 شییییوند  یکییییی از د یییییف آن کمنییییر بییییودن   مییییی

هییای آبیییاری شییدف بییا روش   میییانگی  عملکییرد در بییاغ 

 هیییای آبییییاری شیییدف   بیییاغ ای نسیییعت بیییه ازیییرف

 بیییه روش سیییزحی اسیییت  د،ییییف کیییاهخ عملکیییرد را 

  نعایییید فقیییق در روش آبییییاری جسییینجو کیییرد  همیییۀ 

  بایییید ،ییییهیییای آبییییاری ذاتیییان کیییو  هسییینند وروش

بییه آ ،  یدسنرسیی داری شیود  بییردرسیینی از آنهیا بهییرف بیه 

 تیی عوامیف ن  ریرای  انگیور و سیا    ه،یی تغذ ،یاریی آب تیریمد

 ،کلیی  ییور د  بیه نی در عملکیرد محصیول دار   ینقیخ مهمی  

 یارییییعملکیییرد انگیییور در دو روش آب یوزنییی  یانگییییم

 6/11و  5/11 ویییترتمشییابه و بییه  ایو ازییرف یسییزح

 یاز نرییر آمییار دسییت آمییدف اسییت کییهبییهتیی  بییر هکنییار 

  رندندا داریتفاوت م ن

شییود کییه روش کاشییت  دیییدف مییی 1در جییدول 

  یر م عیت و ت داربسنی، در مقایسه با روش کتندف/ زمینی، 

هیای میورد مزا، یه دارد  ایی      داری بر همه شیاک  م نی

درلید در حجی  آ     15روش کاشت  باع  کاهخ حدود 

 31درلیید در عملکییرد و افییتایخ  51کییاربردی، افییتایخ 

هیای  آبیاری بیاغ  .وری آ  آبیاری شدف استدرلد در بهرف



 

311 

 299-240ص  /2911 پایيز /08/ شماره 12/جلد زهکشیهای آبياری و تحقيقات مهندسی سازه             

هیای هیرز در   تر، معارزف با علزیور م مو،راحتداربسنی به

هیای  تر و سرعت پیشیروی آ  در بیاغ )در روش  آنها آسان

 یمیار یبتر است  کاهخ پوسیدگی مییوف و  سزحی  سریط

 در کاشت داربسنی استاز د یف افتایخ عملکرد  دآیسف
 

 س حیای و ق  هآبياری  باهای با  ر  وری آبو به هکارب  ی حج  آب مقایسة  -1 جدو 

Table 7. Comparison of applied water and water productivity in vineyards with drip and surface irrigation systems 

 استان

Province 

 حجم آب کاربردی
/ha)3water (mApplied  

 آب یوربهره
)3WP (kg/m 

 ایقطره

Drip 
 سطحی

Surface 
 **کل

Total 
 ایقطره

Drip 
 سطحی

Surface 
 **کل

Total 
 اتوی 

Qazvin 
6064 6978 6397 1.56 0.78 1.22 

 فارا

Fars 
7153 8405 7278 1.59 1.89 1.62 

 همدان

Hamedan 
4940 4994 4988 6.42 6.27 6.29 

 ربویکراسان

Khorasan-e Razavi 
-* 9818 9818 -* 2.60 2.60 

 شرایآذربایجان

East Azarbaijan 
3313 
 5412 5272 1.45 2.05 2.01 

  ربیآذربایجان

West Azarbaijan 
3868 4418 4318 2.37 2.61 2.57 

 زنجان

Zanjan 
4590 5530 5436 2.42 3.26 3.18 

 مرکتی

Markazi 
64880 10908 10103 2.47 2.15 2.21 

 شما،یکراسان

North Khorasan 
-* 6182 6182 -* 2.69 2.69 

 سمنان

Semnan 
6922 7880 7348 5.00 3.70 4.35 

 میانگین وزنی
Weighted mean 

5458 6760 6669 2.59 2.67 2.63 

 وجود نداشت ها ای در ارزیابیآبیاری ازرف سامانۀدارای باغ  * 
 ای و سزحی در اسنان مربویه میانگی  دو روش آبیاری ازرف **

ineyards with drip irrigation doesn’t existV * 
Average of two Irrigation systems in related provinces ** 

 

 

 م ااع های مور  ب  شاخصتاکستان های کاش  ثي  روشتأ -0جدو  

Table 8. The effect of vineyard planting methods on the studied indicators 
 روش کاشت

Planting method 
 کاربردیحجم آب 

/ha)3Applied water (m 
 عملکرد

Yield (ton) 
 وری آببهره

)3WP (kg/m 
 خزنده

Creeping  
6617 19.0 3.46 

 داربستی

Scaffolding 
5656 26.8 4.76 

 

   گيرینتيجه

حجی   تغییرات  که نشان دادای  تحقیف میدانی ننایج 

تیا   5311از  انگیور در منیایف میورد مزا، یه     کاربردیآ  

 6669 منرمک و بیر هکنیار و مییانگی  وزنیی آن     15153

درلید   25ای حدود آبیاری ازرف .استمنرمک و بر هکنار 

  است ر ؤهای مورد مزا، ه مدر کاهخ آ  آبیاری تاکسنان

 22/1از های میورد مزا، یه   اسناندر  آ  یوربهرفشاک  

مییانگی   منرمک یو منغییر و   ازای هیر  بهکیلوگر   29/6تا 
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 های کشوروری آب  ر تاکستانارزیابی آب کارب  ی و به ه

تفیاوت    استمنرمک و ازای هر بهکیلوگر   63/2آن وزنی 

و ای ازیرف  روشبیه شیدف  آبییاری هیای  باغوری آ  در بهرف

علیت آن اسینفادف     نیسیت دار سزحی از نرر آماری م نیی 

هیای نیوی  آبییاری    درست از روشنابرداری لحی  و بهرفنا

درلید   35حیدود  حاکی از ها همچنی  بررسیننایج است  

ها از های ا لو اسناندر تاکسنانآبی به علت ک آبیاری ک 

شیرای، سیمنان،    ربیی، آذربایجیان  جمله فارا، آذربایجان

تهدییدی  در دراز میدت  کیه  است شما،ی و زنجان کراسان

هی  بیرای   و کیه بیه شیوری گرایید     بیرای کیاآ   ه  است 

روش کاشت انگیور تیا یر     شودتخریو ساکنمان کاآ که 

عملکرد انگور ، افتایخ کاربردیکاهخ حج  آ  بستایی بر 

اینکیه  بیا توجیه بیه      داردوری آ  آبیاری بهرفآن و به تعط 

آبییاری و تینخ آبیی مواجیه هسینند،      انگور با کی  های باغ

یاریییییآبکیییی  هییییایآمییییوزش و اسیییینفادف از روش 

 توانید یمی کشور انگور  هایباغدر  یو علم فیبه لورت دا 

مخر  تنخ آبیی  ا رهای کاهخ و آ   یوربهرف خیافتا در

 یاریی آب روشبا توجیه بیه اسینفادف گسینردف از      مو ر باشد 

 یها، آموزش و کاربرد روشهای کشورتاکسناندر  یسزح

هیای  کیارگیری روش هبی ) یسیزح  یاریی آبعملکیرد  بهعود 

فشییار از جملییه هییایک روشاسیینفادف از کییاهخ تعخیییر، 

رانیدمان  افیتایخ   ی ، بیرا و  ییرف  پاشیی ، میا،  دروفلو یه

بییا روش هییای تاکسیینانو کییاهخ مصییرآ آ  در  یاریییآب

هیای سیننی   تغیییر روش   شیود یم شنهادیپآبیاری سزحی

بیه   آبییاری سیزحی )اانیا    کاشت از کتندف به داربسینی و  

مسیا ف مربویعیه کیاهخ    در نریر گیرفن    با وی و پشنه ج

از یکییی ، تعخیییر عیی وف بییر کییاهخ سییرمازدگی ا رهییای 

انگیور و  هیای  بیاغ عملکیرد   خیافیتا بیرای  مو ر  یراهکارها

  است انگوردر تو،ید  آ  یوربهرف
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Extended Abstract 

 
Introduction 

Grapes is one of the most important horticultural products in terms of cultivation area, economic 

and high nutritional values. Iran with an annual production of 2.8 million tons, is among the top 

countries in the production of grape product in the world. However, there are not accurate 

information on the volume of irrigation applied water and water productivity of this product in 

Iran. Therefore, this study was conducted with the aim of measurement of applied water at field 

scale and evaluation of water productivity of grape in vineyards farms at different hubs of this 

crop production in Iran. 

 

Methodology 

The volume of irrigation water provided by gardeners in 164 vineyards were measured in the 

provinces of Qazvin, Fars, Khorasan-Razavi, Zanjan, West Azarbaijan, East Azarbaijan, 

Hamedan, Markazi, Northern Khorasan, and Semnan as hubs of this product. These hubs 

covered about 80 percent of the irrigated vineyard cultivated areas. In each hub, 1-4 cities with 

the highest area under vineyard cultivation were selected for evaluation. The measurements were 

carried out in different irrigation and planting methods, various soils, different salinity of 

irrigation water and soil and different grape varieties during the growing season of 2018-2019 

without interfering with the farmer's irrigation program. The measured values were compared 

with the net irrigation water requirement estimated by the Penman-Monteith method using the 

last 10 years meteorological data and also with the  national water document values. Crop yield 

was recorded at the end of the growing season and water productivity was calucated as the ratio 

of yield to total water (irrigation applied water and effective rainfall). Analysis of variance was 

used to investigate the possible difference between applied water and water efficiency among the 

hubs. Data adequacy was assessed by using the method prposed by Sarmad et al. (2001). 

 

Results and Discussion 

The results showed that the average of applied water and water productivity among the hubs 

were significant at 1% probability level. The applied irrigation water used in the vineyards and 
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water productivity were 6669 m3/ha and 2.63 kg/m3, respectively. Drip irrigation was about 20% 

effective compared with surface irrigation in reducing the applied irrigation water in the studied 

vineyards. Water productivity in drip irrigation orchards was essentially the same as surface 

irrigation and was not statistically significant. The reason was the lack of proper use and 

utilization of modern irrigation methods.  

The average net irrigation water requirement in the study areas estimated by the Penman-

Monteith method using meteorological data for the last 10 years as well as the national water 

document were 6645 and 6456 m3/ha, respectively. The range of irrigation application efficiency 

in the studied vineyards was from 68 to 100 and its average was 89%. Comparison of applied 

water and net irrigation requirement indicated deficit irrigation due to water shortage in 

vineyards of most hubs. In total, 31% deficit irrigation occurred in the studied vineyards, which 

is a threat to soil salinity and destruction of soil structure in long-term. Grape planting method 

had a significant effect on reducing the applied water, increasing grape yield and consequently 

water productivity  Scaffolding method had a positive and significant effect on all studied 

indices in comparison with the creeping planting method. It caused a decrease of about 15% in 

applied water, an increase of 41% in yield and 37% in crop water productivity. 

 

Conclusions 

Due to the fact that vineyards are faced with deficit irrigation and water stress, training the 

farmers about the accurate and scientific methods of deficit irrigation in the vineyards can be 

effective to reduce the destructive side effects of water stress. Due to the widespread use of 

surface irrigation in the vineyards, training and application of methods to improve surface 

irrigation performance (evaporation reduction methods, using low pressure methods such as 

gated pipes, mulching, etc.), to increase irrigation efficiency and to reduce irrigation water 

applied is recommended. Changing traditional planting methods from creeping to scaffolding 

and surface irrigation (qana) to furrow, in addition to reducing evaporation, are the effective 

ways to increase the yield of vineyards and water productivity. 

 

Keywords: Irrigation Method, Irrigation Water Requirement, National Document, Penman-

Monteith. 
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