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 چکيده
مصأأمآ آ  رر ب أأا مشأأاورزی اسأأغ   ۀ امنيأأغ اأأ اری رر شأأمارد مماأأ ر منأأابو آ  رر مشأأ ری یيازمنأأد مأأدرمرغ بهينأأ نيتأأ م

رر ت ليأأد محصأأ خت م تلأأر مشأأاورزی تحأأغ مأأدرمرغ  آبيأأاری آ ی آگأأاهی از م أأ  آ   ۀ بأأمای مأأدرمرغ بهينأأ مؤلفأأ  نرتمیاساسأأ
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ت جهی از منأابو آ  سأ حی م أ  رابأ  شأ ریماراضی باای مش ر رر جارگاه ی سأغ رأمار رارر  متناسأب بأا ارأن م أ  ت ليأدی بأمآورر 

تحأغ مأأدرمرغ سأأيب هأای بأأا رر  وری آ بهأمه   ارأن ژأأشوها بأا هأدآ ت يأأينشأأ ری بأمای ت ليأأد ارأن محصأأ   مصأمآ نأيمزمرزو 

امبأأیی ارربيأأ ی شأأمریی آذربار أأاناز آذربار أأان ایأأدهأأا ااأأارتهأأای منت أأب رر مشأأ ر اجأأما گمررأأد  ارأأن اسأأتانبااأأداران رر اسأأتان
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محراااو ت زراعااای و بااااغی تولیاااد شاااده اسااات 

(Gholizadeh et al., 2016)  ی فراوانااس هاار ساااا حجاا

از آ  تجدیدپاااذیر کشاااور بااارای تولیاااد محراااو ت 

از ایااح شااودس مختلااد در بخااش کشاااورزی مراار  ماای

ریازی کا ن در مادیریت و مرار  آ  برناماهباه  نیاز  رو،  

در  وری آ بهاارهدر کشااور، بررساای  ااامع و دقیاا  روی 

 سسازدمیبخش کشاورزی را ضروری  

ناا  علمای باا  سیب یکای از محراو ت بااغی اسات        

Malus domestica  افاازون کااهدار ی دانااههاااوهیمو از 

را نیااز  غیرنفتاایباار مراار  داخلاای، بخشاای از صااادرات 

تشکیل می دهدس ایاران باه دلیال شارایص خااي اقلیمای 

و آ  و هااوایی باارای کشاات محرااو ت سردساایری بااه 

 هااانی ژه ساایب دارای  ایگاااه ممتااازی در ساایر وی

خااوری اسااتس محرااوا ساایب عاا وه باار مراار  تااازه

مربااا، آ  ساایب، کم ااوت،  صااورتبهخانوارهااای ایراناای، 

د کاه عا وه بار شاومی  اساتفادهسرکه و برگه سایب نیاز  

مو ااب ایجاااد اشااتغاا و ،  امعااه ۀتااامیح ساا مت تغذیاا

 اساااس باارارزآوری باارای تولیدکنناادگان گردیااده اسااتس 

 1آماار ساازمان خوارباار و کشااورزی ساازمان ملال متحااد

(FAO)،  ساایر زیاار کشاات و تولیااد ساایب در ساااا

میلیااون هکتااار و  5/ 3بااه ترتیااب براباار در  هااان  2016

و کشاااورهای ،ااایح،  اساااتمیلیاااون تاااح باااوده 89/ 3

امریکاااا، ترکیاااه، ایاااران، هناااد، روسااایه،  متحااادهایا ت

تااریح کشااورهای تولیااد کننااده شاایلی و اکاارایح از مهاا 

س سایر زیرکشات ایاح محراوا هساتندسایب در  هاان 

 2/ 95هاازار هکتااار اساات کااه سااا نه  247ایااران در 

میلیااارد  2/ 5میلیااون تااح محرااوا بااا مراار  حاادود 

 ,.Ahmadi et al)آیااد مترمکعااب آ  بااه دساات ماای

2019; Nasseri et al., 2017a) ناصااری و همکاااران س

Nasseri et al. 2017a))  میاانگیح نیااز اناد دادهگازارش

مترمکعااب باار  6696ساایب در کشااور هااای بااا آباای 

یح نیاااز آباای ساایب در رتااکمهکتااار اسااتس بیشااتریح و 

هااای یاازد و گاای ن بااا مقااادیر شاارایص اقلیماای اسااتان

دساات آمااده بااهمترمکعااب باار هکتااار  2372و  10230

هااازار  48ریح )تهکتاااار( و بیشااا 6یح )رتاااکماساااتس 

هکتااار( ساایر برداشاات ایااح محرااوا از اراضاای فاریااا  

هااای بوشااهر و آذربایجااان غرباای اسااتانترتیااب در بااه

اسااتس منااابع مو ااود در تحقیقااات آبیاااری گاازارش شااده

، در همااهباایح، بساایار محاادود اسااتدر تولیااد ساایب 

هااای پژوهشااگران در مااورد ایااح یافتااه ۀادامااه بااه خ صاا

وهشااگران نشااان هااای پژیافتااهس شااودگیاااه اشاااره ماای

مترمکعاااب از مناااابع آ   10000تاااا  6000دهاااد مااای

ساابز یااا آباای در ساااا باارای رشااد ساایب کااافی اساات 

(Alizadeh, 1997) س بیشاااتریح مقاادار مرااار  روزاناااه

آ  توسص درخات سایب تاابع شارایص اقلیمای، گساترش 

شاااو و باارت و تااراک  و ارقااا  درخاات اسااتس حااداک ر 

دارد ر روز تغییاارات زیااادی مراار  آ  هاار درخاات در هاا

 لیتر استس   200تا   25و بیح  

 .Mills et al هااای میلااز و همکاااراندر پااژوهش      

 ۀآبیاااری باار رشااد و کیفیاات میااوکاا  تاایریر روی ((1996

کمبااود آ  در اوایاال فراال رشااد  شاادنشااان دادهساایب 

 کاه  درحاالیباشاد،    ماثررممکح اسات در کیفیات میاوه  

نااا،یزی روی کیفیاات  تاایریرکمبااود آ  در آخاار فراال، 

 .Yazdani et al) یزدانااای و همکااااران سداردمیاااوه 

ای و هااای آبیاااری قیاارهروش تاایریردر بررساای   (1993

کااه میاازان دادنااد سایحی روی درختااان ساایب، گاازارش 

و  12400در روش آبیااااری سااایحی بااایح  آبیااااریآ  

ای مترمکعاااب بااار هکتاااار و در روش قیاااره 12980

  لیناای ساسااتمترمکعااب باار هکتااار  9472تااا  6638

(Joleini 2005)  نشاان داد کاه اعمااا تیماار کا  آبیااری

 اسااتس درشااده مو ااب کاااهش عملکاارد میااوه ساایب 

و   اسات  آبیاری کامل بیشاتریح عملکارد باه دسات آماده

نیاااز درصااد  70و درصااد 50عملکاارد ناشاای از اعماااا 

لیاب و همکااران هاای بعادی قارار گرفتنادس  آبی در رتباه

 1- Food and Agriculture Organization (FAO) 
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    س حی  آبياری  های سامای   ماربمر  با آ  وری بهمه ت يين                     

 

(Leib et al. 2006) سااه تیمااار آبیاااری را باار  تاایریر

 خشاااا نیمهعملکاااارد درختااااان ساااایب در اقلاااای  

در ایااح بررساای، س کردناادبررساای  آمریکااا ۀمتحاادایا ت

آبیاااری و تیمارهااای آبیاااری شااامل آبیاااری کاماال، ک 

آبیااااری باااارانی باااا  ۀآبیااااری بخشااای باااودس از ساااامان

هااای کو،اا  زیردرختاای باارای اعماااا تیمارهااای آب اااش

س مقادار آ  آبیااری بارای تیمارهاای شادآبیاری اساتفاده  

 272و  302، 538ماااذکور در سااااا اوا باااه ترتیاااب 

متاار میلاای 389و  434، 670متاار و در ساااا دو  میلاای

بودس عملکرد میوه در تیماار کا  آبیااری نسابت باه تیماار 

، همااهباایحداری کاااهش یافااتس معناای طوربااهشاااهد 

عملکرد تیمار آبیااری بخشای نسابت باه دو تیماار دیگار 

 پاااارودی و ،ااااواری داری نداشاااتساخااات   معنااای

(Parodi & Chávarri 2004) ساایوم مختلااد  تاایریر

ساایب  ۀدر عماار انبااارداری و کیفیاات میااورا آبیاااری 

بررسااای کردنااادس بااارای هااار اصاااله درخااات در سااااا، 

و  2201، 1894، 1578تیمارهااااای آبیاااااری شااااامل 

کیفیات و عماار انبااارداری میااوه  سلیتار اعماااا شااد 2814

آبیاااری شااده بودنااد، بهتاار از سااایر  تاارک درختااانی کااه 

 تیمارها بودس

 موردنیااازدهااد آ  هااای اخیاار نشااان ماایپااژوهش      

 بیشااتر  ماننااد گنااد  ن معمااولیدرختااان ساایب از گیاهااا

هاااای مختلاااد رشاااد متفااااوت و تقاضاااای آ  در دوره

وری آ  در تولیااد س بهااره(Zhong et al., 2019)اساات 

ساایب بااا روش آبیاااری غرقااابی کاا  اسااتس بررساای در 

باغاداران از حجا  دهاد  مایسیب ماراکش نشاان  های  با 

کننااد و آ  زیااادی باارای تولیااد محرااوا اسااتفاده ماای

درصااد نیااازآبی  75ریزی آبیاااری بااا اسااتفاده از برنامااه

 El)شااود ماایگیاااه مو ااب افاازایش عملکاارد درختااان 

Jaouhari et al., 2018) س اساااتفاده از روش آبیااااری

ریشااه مو ااب افاازایش عملکاارد  ۀتوسااع ۀبخشاای منیقاا

ایااح شاایوه  کااارگیریبااهس شااودماایوری آ  میااوه و بهااره

 ۀتولیااد ساایب در منیقااآبیاااری فرفیاات زیااادی باارای 

  س(Du et al., 2017)خش  دارد 

در ایاااران نیاااز مانناااد ساااایر کشاااورها، بخاااش       

هااای ساایحی و زیرزمیناای در از منااابع آ  تو هیقاباال

 ,.Nasseri et al) شااودبخااش کشاااورزی اسااتفاده می

2017b).   شااارایص اقلیمااای کشاااور هماااواره در معااار

 و نیااازاساات  سااالیخش ریساا  تاانش کمبااود آ  و 

هااای آ ، در ساااا مختلااد بااه هااایروزافاازون بخااش

بارای مرار  آ  مو اب را  آینده، رقابات هر،اه بیشاتر  

وری ارتقاااا و بهباااود بهاااره ، از ایاااح رو خواهاااد گردیاااد

 کاااربردیو  ارااربخشیکاای از راهکارهااای مراار  آ   

برای تولیاد محراو ت بااغی ارزشامند در شارایص تانش 

تااوان گفاات باارآورد رودس ماایبااه شاامار ماای آ  کمبااود

 مراار  هااای ماادیریتنساابتاد دقیاا  یااا تعیاایح شاااخ 

 در باااغی و  زراعاای محرااو ت آ  وریبهااره از ملااهآ  

 در کلیاااادی هااااایفراساااان  مهمتااااریح از کشااااور،

 و  تخراای  تاایمیح، بااه مربااو   کاا ن هایریزیبرنامااه

 از ملااه مختلااد هااایبخش در آ  از اصااولی مراار 

 کاه  ملای  سایر  در  رودس پاژوهشبه شامار مای  کشاورزی

وری واقعای آ  بهاره  در ماورد  مشخرای  اعاداد  باه  بتواند

 و مناات  ر کشااور منتهااید باااغی محرااو ت در تولیااد

 آ  وریتعیاایح بهااره اهمیاات اسااتسباو  یضاارور، گااردد

هاد  اصالی   منااط  مختلاد کشاور،سایب در    در تولید

 هااای ایااح پااژوهشیافتااهاساات و بنااابرایح  ایااح پااژوهش

 باا مارتبصان گیارترامی   باه  شاایانی  مسااعدت  توانادمی

 بنمایدس    کشاورزی  و   آ 

 

 هااد و روشمو

وری آ  در بهاارهحاضاار بااا هااد  تعیاایح پاارو ۀ       

هااای قیااب ساایب تحاات ماادیریت باغااداران در تولیااد

در کشاور ا ارا گردیادس باا تو اه باه   ایاح محراوا  تولید

، عملکارد سایب در دو یاا هااباا تغییرات سا نه عملکارد  
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 و  1396-97، 1395-96سااااااه ساااااااا زراعاااااای )

باار عملکاارد  مااثررس عواماال شاادگیااری ( اناادازه98-1397

 ملااهاز عواماال اقلیماای )انااد از عبااارتمحرااو ت باااغی 

 از ملااه) عواماال فیزیولو یاا ساارمازدگی و بارناادگی(، 

 افشااانی(و سااح درخاات و شاارایص گااردهرقاا  ، آوریساااا

، آفااات و بیماااری ماادیریت از ملااهماادیریت زراعاای ) و 

ماااادیریت آبیاااااری و ماااادیریت تغذیااااه( و کیفیاااات 

بااودن واریااان  س بااا عنایاات بااه ک هااای مراارفینهاده

در  آبیاااریگیااری مسااتقی  آ  ، اناادازهآبیاااریحجاا  آ  

منتخااب مناااط  هااای بااا در  1396-97ساااا زراعاای 

مختلااد کشااور صااورت گرفااتس باار مبنااای آخااریح 

 Ahmadi et)گاازارش آماااری وزارت  هاااد کشاااورزی 

al., 2019) مناااط  دارای بیشااتریح ساایر زیرکشاات و ،

هااای پااایلوت اسااتان عنوانبااه تولیااد محرااوا ساایب

هااای (س اسااتان1ا اارای پاارو ه انتخااا  شاادند )شااکل 

درصااد ساایر زیرکشاات ساایب را در  75پااایلوت حاادود 

از  اناادهااا عبااارتس ایااح اسااتانشااوندماایکشااور شااامل 

 ،اهاار( و  های مراغااه، میانااه)شهرسااتان شاارقیآذربایجااان

های نقاااده، مهاباااااد، )شهرسااااتان غربااایآذربایجاااان

 ، فاااااارسارومیاااااه( و  میاندوآ ،اشاااانویه، سااااالماس

 اصااافهانهای سااا یدان، اقلیاااد و آبااااده(، )شهرساااتان

 رضاااویخراسانهای سااامیر  و شهرضاااا(، )شهرساااتان

 تهااارانهای مشاااهد، ،نااااران و نیشاااابور(، )شهرساااتان

 ،شااهر()شهرسااتان مشااکیح اردبیاالدماونااد(،  )شهرسااتان

 سشاهرود(  )شهرستان و سمنان

هااای هااای پااایلوت، شهرسااتانپاا  از تعیاایح اسااتان

پااایلوت در هاار اسااتان از ن اار ساایر زیرکشاات و تولیااد 

هاای پاایلوت در شهرساتانهاا  باا   سسیب مشخ  گردیاد

کااه امکااان تعیاایح حجاا  آ  شاادند بااه نحااوی انتخااا  

بااا دقاات قاباال قبااولی و ااود داشااته باشاادس  آنهااا آبیاااری

و آزماایش قارار  بررسای ماورد باا  سایب  145  درمجموع

بااا  تحاات سااامانه آبیاااری  63گرفااتس از ایااح تعااداد بااا  

 ایباااا  تحااات ساااامانه آبیااااری قیاااره 82سااایحی و 

بودندس  

 

 
 (Ahmadi et al., 2019)های ژارل ت رر مش ر وض يغ س   زرممشغ سيب رر استان -1شک  

 

بااا   145 درمجمااوعبااا  و  6حااداقل  ،در هاار منیقااه

بارداری و پاایش انتخاا  گردیادس گیاری، دادهبرای انادازه

منتخااب بسااته بااه هااای بااا ساایب در  آبیاااریحجاا  آ  

روش آبیاااری بااا اسااتفاده از فلااو ، کنتااور حجماای یااا 

آبیااری   ۀس برناماشادگیاری  انادازهطور مساتقی   باهسرریز  

تحات مادیریت باغاداران ربات گردیادس بناابرایح هاای  با 

ریزی و متغیرهااای  ز  باارای برنامااه آبیاااریحجاا  آ  

در منااااط  هاااا باااا  در وخاااا آ آبیااااری و کیفیااات 
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اط عااات تکمیلاای در خرااوي س شاادمختلااد مشااخ  

 الااد( زیاار بااود: صااورتبهانتخااابی هااای بااا هااای ویژگی

 14منتخاب سایب رقا  قرماز، در هاای باا درصد   13در  

درصااد آن ارقااا  ترکیباای  43درصااد آن رقاا  زرد، در 

درصاد بقیاه، ارقاا  باومی یاا ساایر   30)زرد و قرمز( و در  

درصاد   25حادود    درختاانِ   (ارقا  تجااری سایب باودس  

 22، هسااال 20تااا  11درصااد   46، هسااال 10تااا  4هااا بااا 

 هسااال 55تااا  31درصااد   7، و هسااال 30تااا  21درصااد  

هااای بااا س بنااابرایح بیشااتریح درصااد فراواناای سااح بودنااد

شااوری آ  آبیاااری  ج(ساااا بااودس  20و  11ساایب باایح 

زیمان  بار متار، دسای  0/ 5تاا    0/ 2بایح  ها  با درصد    58

زیماان  دساای 1/ 0و  0/ 51باایح آنهااا درصااد  36شااوری 

 2/ 1و  1/ 1باایح هااا بااا درصااد  6باار متاار و شااوری 

درصااد  12شااوری خااا   د(ماان  باار متاار بااودس زیدساای

زیماان  باار متاار، شااوری دساای 0/ 5و  0/ 3هااا باایح بااا 

 1/ 0و  0/ 51هااااا باااایح درصااااد بااااا  50خااااا   

هااا درصااد بااا  24زیماان  باار متاار، شااوری خااا  دساای

زیماان  باار متاار و شااوری خااا   دساای 2/ 0و  1/ 1باایح 

زیمان  بار متار دسای  4/ 6و    2/ 1هاا بایح  درصد باا   14

 بودس 

وری آ  از نسااابت عملکااارد سااایب شااااخ  بهاااره

)مترمکعااب  آبیاااری)کیلااوگر  باار هکتااار( بااه حجاا  آ  

 شاااخ  دیگاار عبارتبااه دساات آماادسباار هکتااار( بااه

 دست آمد:به 1  ۀوری آ  در تولید سیب از رابیبهره

 

WP= 
CY

CW
           (1)  

 

 ،که در آن

WP  =وری آ  )کیلااااوگر  باااار مترمکعااااب آ  بهااااره 

 

عملکااارد سااایب =  CY ؛فرااال(سراسااار در  آبیااااری

 آبیااااریحجااا  آ  =  CWو  ؛)کیلاااوگر  بااار هکتاااار(

 )مترمکعب بر هکتار(س  

 

 نتايج و بحث 

، هااابااا عملکاارد  ۀبااا تو ااه بااه تغییاارات سااا ن      

، 1395-96عملکاارد ساایب در دو یااا سااه ساااا زراعاای )

(س 2)شااکل شااد گیااری ( اناادازه1397-98و  97-1396

، میااانگیح دو مقالااهدر ایااح  شاادهتحلیلمقااادیر عملکاارد 

دهااد مااینشااان هااا بررساایس نتااای  اساات یااا سااه ساااا

تااح باار  22/ 4براباار  1396میااانگیح عملکاارد در ساااا 

باار هکتااار و در تااح  22/ 7براباار  1397هکتااار، در ساااا 

)شاکل   اساتهتاح بار هکتاار باود  24/ 5برابر    1398ساا  

 1398از د یاال زیاااد بااودن نساابی عملکاارد در ساااا (س 2

بااا تر ساارمازدگی و )نبااود  تااوان بااه عواماال اقلیماایمی

تغییااارات آوری و سااااادر آن سااااا(،  بارنااادگیباااودن 

 ساالهسهیاانگیح  م  سکارداشااره    هااآفاات و بیمااریهجو   

 23/ 2ساایب در ساایر کشااور براباار هااای بااا عملکاارد در 

(س از 3و  2هااای تااح باار هکتااار بااه دساات آمااد )شااکل

سوی دیگر، میاانگیح وزنای )بار مبناای سایر زیرکشات 

هشاات   ۀ)ریشاا ساایب( و میااانگیح هندساایهااای بااا 

عملکارد باه   ها(اساتانهاای  باا ضر  عملکارد در  حاصل

تاح بار هکتاار باه دسات آماد   23/ 2و    23/ 2ترتیب برابار  

  (س2)شکل  

)شااکل  باار تغییاارات عملکاارد ساایب مااثرراز عواماال     

آوری و ماادیریت عواماال اقلیماای، ساااا، عاا وه باار (3

آبیاااری  ۀتااوان بااه نااوع سااامان، میهاااآفااات و بیماااری

ای( و ارقااا  مختلاد ساایب )قرمااز، زرد، )سایحی و قیااره

 سکردترکیبی و بومی( اشاره  
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 ( 1397- 98و   1396-97ی 1395-96سيب رر س  سا  مت الی )های ميایگين املکمر با  ۀمقارس -2شک  

 

 
 ( 1397-98و  1396- 97ی  1395-96)  م ررم ال  سيب مش ر رر س  سا  های با املکمر  ۀمقارس -3شک  

 

 هااایبااا در  آبیاااریتغییاارات حجاا  آ   ،4در شااکل 

 ارائااه ایقیااره و  ساایحی آبیاااری هااایسااامانه در ساایب

 بااا  63 شااده، انتخااا  بااا  145 مجمااوع ازس اساات شااده

 سااامانه تحاات بااا  82 و  ساایحی آبیاااری سااامانه تحاات

 بااا آبیاااری آ  حجاا  میااانگیحس بااود ایقیااره آبیاااری

 10736 براباار ترتیااببااه ایقیااره و  ساایحی هااایسااامانه

 میااانگیحس آمااد دساات بااه هکتااار باار مترمکعااب 8222 و 

 آبیااری  هاایساامانه  باا  آبیااری  آ   حجا   کال(  حسابی)

 هااایبااا  در بنااابرایحس بااود هکتااار باار مترمکعااب 9294

 ۀساامان باه نسابت  ،ایقیاره ۀساامان از اساتفاده  باا  سیب

 شااده مراار  رتااکم آ  درصااد 23/ 4 اناادازهبه ساایحی،

  ساست
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 ای )الر( و س حی ) (های آبياری ر مههای سيب رر سامای ميایگين م   آ  آبياری با  -4شک  

ساایب هااای بااا وری آ  در تحلیاال واریااان  بهااره      

هااای باا وری آ  در تفااوت بهاارهدهاد ماایکشاور نشاان 

اسات   دارهاای مختلاد کشاور بسایار معنایسیب اساتان

-بااا وری آ  در تغییاارات بهااره ،در ادامااه س(1) اادوا 

 ۀدامناا سشااودهاار اسااتان بااه تفکیاا  تحلیاال ماایهااای 

اسااااتان هااااای بااااا وری آ  در تغییاااارات بهااااره

و کیلااااوگر   3/ 77و  2/ 18شاااارقی باااایح آذربایجااااان

س اسااتباار مترمکعااب کیلااوگر   2/ 91میااانگیح آن براباار 

ساایب تحاات  هااایوری آ  در بااا تحلیاال واریااان  بهااره

 دهاادماایای نشااان هااای آبیاااری ساایحی و قیاارهسااامانه

داری بایح کااربرد دو ساامانه آبیااری و اود تفاوت معنای

هاااای بااا وری آ  (س میااانگیح بهاااره1) ااادوا ناادارد 

ای بااه ساایب در دو سااامانه آبیاااری ساایحی و قیااره

کیلاااوگر  بااار مترمکعاااب  3/ 01و  2/ 86ترتیاااب برابااار 

هااای آبیاااری تحاات سااامانههااای بااا س بنااابرایح اساات

ری آ  بیشااتری و درصااد بهااره 5/ 2 اناادازهبهای قیااره

 ادوا )دارناد تحات آبیااری سایحی  هااینسبت به باا 

 (س  2

اسااااتان هااااای بااااا وری آ  در تغییاااارات بهااااره

کیلااااوگر  باااار  6/ 18تااااا  0/ 77غرباااای از آذربایجااااان

هااای بااا وری آ  در س میااانگیح بهاارهاسااتمترمکعااب 

اساات کیلااوگر  باار مترمکعااب  3/ 05ساایب اسااتان براباار 

هااای بااا وری آ  در س تحلیاال واریااان  بهااره(2 ) اادوا

ای هااای آبیاااری ساایحی و قیاارهساایب تحاات سااامانه

داری بایح کااربرد دو تفااوت بسایار معنای  دهادمینشان  

س (1) ااادوا داردو اااود هاااا باااا ساااامانه آبیااااری در 

ساااامانه آبیااااری وری آ  سااایب در دو میاااانگیح بهاااره

 4/ 15و  2/ 39ترتیاااب برابااار ای باااهسااایحی و قیاااره

-بااا (س بناابرایح 2 ادوا )اسات کیلاوگر  بار مترمکعاب 

 73/ 6 ۀاناادازبهای هااای آبیاااری قیاارهتحاات سااامانههااای 

تحات هاای  باا وری آ  بیشاتری نسابت باه  درصد بهاره

   سدارندآبیاری سیحی 

سایب هاای  باا عملکارد  توضایر داده شاود   ز  است  

ای در آبیااااااری سااااایحی و قیاااااره ۀدر دو ساااااامان

تااااح در  27/ 1و  29/ 2شاااارقی بااااه ترتیااااب آذربایجان

 19/ 5و  22/ 1غربی باااه ترتیاااب هکتاااار و در آذربایجاااان

تاااح در هکتاااار و حجااا  آ  مرااارفی در دو ساااامانه 

شااارقی باااه ای در آذربایجانآبیااااری سااایحی و قیاااره

ر مترمکعااااب در هکتااااار و د 9160و 10357ترتیااااب 

مترمکعااب  5134و  9546غربی بااه ترتیااب آذربایجااان

 ۀوری آ  در دو سااامانبهااره       درنتیجااهدر هکتااار و 

شااارقی باااه ای در آذربایجانآبیااااری سااایحی و قیاااره

کیلاااوگر  بااار مترمکعاااب و در  3/ 01و  2/ 86ترتیاااب 

کیلااوگر  باار  4/ 15و  2/ 39غربی بااه ترتیااب آذربایجااان
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تفاااوت عملکاارد و  هکاااینس بااا تو ااه بااه اسااتمترمکعااب 

آبیااااری سااایحی و  ۀحجااا  آ  مرااارفی در دو ساااامان

و در  دارمعناااای غیاااارشاااارقی ای در آذربایجانقیااااره

وری آ  ، بنااابرایح بهاارهاسااتدار غربی معناایآذربایجااان

آبیاااااااری در  ۀدر تولیااااااد ساااااایب در دو سااااااامان

غربی و در آذربایجاااان دارمعنااای غیااارشااارقی آذربایجان

 دار گردیدسمعنی

ای در هر،نااد حجاا  آ  مراارفی در آبیاااری قیااره      

حجاا  آ  از شاارقی کمتاار ساایب آذربایجان هااایبااا 

تحاات آبیاااری هااای ای در بااا مراارفی در آبیاااری قیااره

 ۀتحاات سااامان هااای، در بااا همااهباایح ساایحی اساات

 ای در آذربایجاااان شااارقی نسااابت باااهقیااارهآبیااااری 

در ای قیاااارهتحاااات سااااامانۀ آبیاااااری هااااای بااااا 

شااودس از د یاال ی مراار  میترغربی آ  زیااادآذربایجااان

یکنواخاات غیرتااوان توزیااع احتمااالی مراار  زیاااد آ  می

هااا و های آبیاااری، آساایب دیاادن لتراافشااار در لولااه

نشاات عمقاای یااا ساایحی از اترااا ت و ناکااافی بااودن 

را ذکاار  ایقیاارهدانااش یااا مهااارت کاااربران سااامانه 

 .(Piri, 2012)کرد

 

ساایب اسااتان اردبیاال از هااای بااا وری آ  در بهااره

س اسااتکیلااوگر  باار مترمکعااب متغیاار  5/ 85تااا  2/ 02

ساایب تحاات هااای بااا وری آ  در تحلیاال واریااان  بهااره

 دهاادماایای نشااان هااای آبیاااری ساایحی و قیاارهسااامانه

آبیااری   ۀداری بایح کااربرد دو ساامانبسایار معنای  تفاوت

وری (س میااانگیح بهااره1) اادوا دارد و ااود هااا بااا در 

آبیاااری ساایحی و  ۀساایب در دو سااامانهااای بااا آ  

کیلااوگر  باار  5/ 85و  2/ 64ترتیااب براباار ای بااهقیااره

بناااابرایح، اساااتفاده از  (س2) ااادوا اسااات مترمکعاااب 

وری آ  ش بهاارههااای آبیاااری نااویح مو ااب افاازایساامانه

وری آ  از ساااامانه سااایحی برابااار بهاااره 2/ 2 انااادازهبه

ساایب هااای بااا وری آ  در اسااتس میااانگیح بهاارهشااده 

) ادوا اسات  کیلاوگر  بار مترمکعاب    3/ 18استان برابار  

 (س2

اسااتان اصاافهان هااای بااا وری آ  در تغییاارات بهااره

میااانگیح  و کیلااوگر  باار مترمکعااب  5/ 83تااا  1/ 24از 

اساات کیلااوگر  باار مترمکعااب  2/ 59وری براباار بهااره

هااای بااا وری آ  در تحلیاال واریااان  بهااره (س2) اادوا 

ای هااای آبیاااری ساایحی و قیاارهساایب تحاات سااامانه

داری باایح کاااربرد دو تفاااوت معناایدهااد مااینشااان 

(س 1) اادوا ناادارد و ااود هااا بااا آبیاااری در  ۀسااامان

 ۀساایب در دو سااامانهااای بااا وری آ  در میااانگیح بهااره

و  2/ 29ای بااه ترتیااب براباار آبیاااری ساایحی و قیااره

 (س2 ااادوا )اسااات کیلاااوگر  بااار مترمکعاااب  2/ 71

هااای آبیاااری نااویح مو ااب بنااابرایح، اسااتفاده از سااامانه

 18/ 3 ۀاناادازبهساایب هااای بااا وری آ  در بهبااود بهااره

 ساستشده   درصد

ساایب اسااتان تهااران از هااای بااا وری آ  در بهااره

س اسااتکیلااوگر  باار مترمکعااب متغیاار  4/ 70تااا  1/ 49

آبیااااری  ۀسااایب در دو ساااامان آبیااااریمیاااانگیح آ  

 3/ 28و  1/ 49ای باااه ترتیاااب برابااار سااایحی و قیاااره

بنااابرایح،  (س2) اادوا اساات کیلااوگر  باار مترمکعااب 

هااای آبیاااری نااویح مو ااب بهبااود اسااتفاده از سااامانه

وری آ  حاصاال براباار بهااره 2/ 2 ۀاناادازبهوری آ  بهااره

از سااامانه آبیاااری ساایحی گردیااده اسااتس میااانگیح 

 3/ 05ساایب اسااتان براباار هااای بااا وری آ  در بهااره

  (س2) دوا  است کیلوگر  بر مترمکعب 

اسااااتان هااااای بااااا وری آ  در تغییاااارات بهااااره

کیلااااوگر  باااار  6/ 49تااااا  0/ 81رضااااوی از خراسااااان

کیلاااوگر  بااار  3/ 36برابااار  آن میاااانگیح  و مترمکعاااب 

وری تحلیاال واریااان  بهااره (س2) اادوا اساات مترمکعااب 

هااای آبیااااری ساایب تحااات سااامانههااای بااا آ  در 

و اود تفااوت رغا   دهاد باهمایای نشاان  سیحی و قیره

تفااااوت  آبیااااری، ۀمیاااانگیح شااااخ  بااایح دو ساااامان
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باه   ،هااباا آبیااری در    ۀداری بیح کااربرد دو ساامانمعنی

تحاات آبیاااری هااای بااا دلیاال یکسااان نبااودن تعااداد 

دارد و ااود در سایر احتماااا باا تر  ،ایسایحی و قیااره

هااای آبیاااری ، اسااتفاده از سااامانههمااهباایح (س1) اادوا 

 درصااد 62/ 5 اناادازهبهوری آ  نااویح مو ااب بهبااود بهااره

سایب در دو هاای باا وری آ  میاانگیح بهاره  ساساتشده  

ای بااه ترتیااب براباار آبیاااری ساایحی و قیااره ۀسااامان

 اادوا )اساات کیلااوگر  باار مترمکعااب  3/ 69و  2/ 27

   (س2

تااا  0/ 34اسااتان فااارس از هااای بااا وری آ  در بهااره      

س میااانگیح اسااتکیلااوگر  باار مترمکعااب متغیاار  2/ 30

 1/ 12ساایب اسااتان براباار هااای بااا وری آ  در بهااره

تحلیااال  (س2) ااادوا اسااات کیلاااوگر  بااار مترمکعاااب 

سااایب تحااات هاااای باااا وری آ  در واریاااان  بهاااره

دهااد ماایای نشااان هااای آبیاااری ساایحی و قیاارهسااامانه

آبیاااری در  ۀداری باایح کاااربرد دو سااامانتفاااوت معناای

تفااوت رغا  نداشاتحِ  باه(س  2) ادوا  نادارد  و اود  هاا  با 

وری آ  دو ساااامانه، اساااتفاده از هدار بااایح بهااارمعنااای

ای هاای آبیااری سایحی نسابت باه ساامانه قیارهسامانه

شااده درصااد  25 اناادازهبهوری آ  مو ااب بهبااود بهااره

ساایب تحاات دو هااای بااا وری آ  میااانگیح بهاارهس اساات

 1/ 30ترتیاب برابار  ای باهآبیااری سایحی و قیاره  ۀسامان

 ز   (س2 اادوا )اساات کیلااوگر  باار مترمکعااب  1/ 04و 

سایب در هاای  باا عملکارد  داده شاود کاه  توضایر  است  

ای در فااارس بااه آبیاااری ساایحی و قیااره ۀدو سااامان

تااااح در هکتااااار و حجاااا  آ   15/ 9و  19/ 1ترتیااااب 

ای بااه آبیاااری ساایحی و قیااره ۀمراارفی در دو سااامان

مترمکعاااااب در هکتاااااار و  16586و 18155ترتیاااااب 

آبیاااری ساایحی و  ۀوری آ  در دو سااامانبهااره جااهیدرنت

 کیلااوگر   1/ 04و  1/ 30ای در فااارس بااه ترتیااب قیااره

 

 ۀانادازبهس باا تو اه باه تفااوت عملکارد  است  مترمکعببر  

 9 ۀانااادازبهحجااا  آ  مرااارفی تفااااوت درصاااد و  20

ای در ایااح آبیاااری ساایحی و قیااره ۀدرصااد در دو سااامان

 ۀوری آ  در تولیاااد سااایب در دو سااااماناساااتان، بهاااره

بیشااتریح  ،س بنااابرایحاسااتدرصااد  25 اناادازهبهآبیاااری 

سااه  در تفاااوت ایااح شاااخ  بااه تفاااوت عملکاارد در دو 

 سشودمیسامانه مربو   

کشااور هااای بااا وری آ  در تحلیاال واریااان  بهااره

وری آ  سااایب در تفااااوت بهااارهدهاااد ماااینشاااان 

 (س2) ااادوا اسااات  دارهاااای مختلاااد معنااایاساااتان

های کشااور در ساایب در اسااتانوری آ  بهاارهمیااانگیح 

درصااد مقایسااه گردیاادس باار مبنااای  5ساایر احتماااا 

تاااوان می هاااادر ایاااح باااا وری آ  بهااارهمیاااانگیح 

س کارداصالی تقسای     ۀهای کشاور را باه ساه خوشااستان

فاااارس  اساااتان وری آ  سااایب،بهااارهاوا  ۀدر خوشااا

دو   ۀکیلااااوگر  باااار مترمکعااااب(، در خوشاااا 1/ 12)

 2/ 59اسااتان اصاافهان )هااای بااا وری آ  ساایب، بهااره

 2/ 91شااارقی )کیلاااوگر  بااار مترمکعاااب( و آذربایجاااان

وری بهاارهکیلااوگر  باار مترمکعااب( و در خوشااه سااو  

 3/ 05غربااای )هاااای آذربایجااااناساااتانهاااای باااا آ ، 

کیلااوگر  باار  3/ 05وگر  باار مترمکعااب(، تهااران )کیلاا

کیلااوگر  باار مترمکعااب(،  3/ 18مترمکعااب(، اردبیاال )

کیلاااوگر  بااار مترمکعاااب( و  3/ 36خراساااان رضاااوی )

 سداردکیلاااوگر  بااار مترمکعاااب( قااارار  3/ 46سااامنان )

 از وری آ  سااایببهااارهبناااابرایح حاااداقل و حاااداک ر 

 هااای فااارس و ساامنان بااه دسااتاسااتان هااایبااا 

 س آمد

میااانگیح وزناای )مبتناای باار ساایر زیرکشاات( ایااح  

کیلااوگر  باار مترمکعااب  2/ 73شاااخ  در کشااور براباار 

 سمحاسبه شده است
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 سيب رر رو س   استایی و مش ری های با وری آ  رر تحلي  واررایا بهمه –1جدو  

 منبع تغییرات سطح
مجموع  

 مربعات 

درجه  

 آزادی 

میانگین 

 مربعات 
 )درصد(  Pمقدار  Fنسبت 

 سیر کشور 

 از ی   ترک  4/3 1/7 7 8/49 ها بیح استان

   1/2 123 0/255 ها درون استان

    130 8/304 کل کشور 

 شرقی آذربایجان

 54 4/0 10/0 1 10/0 های آبیاری بیح سامانه

   24/0 18 35/4 های آبیاری سامانهدرون 

    19 45/4 ها همه سامانه

 غربیآذربایجان

 از ی   ترک  2/9 93/28 1 93/28 های آبیاری بیح سامانه

   13/3 38 08/119 های آبیاری درون سامانه

    39 01/148 ها همه سامانه

 اردبیل 

 از ی   ترک  8/46 58/8 1 58/8 های آبیاری بیح سامانه

   18/0 4 73/0 های آبیاری درون سامانه

    5 31/9 ها همه سامانه

 اصفهان 

 49 49/0 79/0 1 79/0 های آبیاری بیح سامانه

   61/1 20 14/32 های آبیاری درون سامانه

    21 93/32 ها همه سامانه

 تهران 

 21 99/1 79/2 1 79/2 های آبیاری بیح سامانه

   40/1 6 42/8 های آبیاری سامانهدرون 

    7 21/11 ها همه سامانه

 خراسان رضوی 

 15 34/2 68/4 1 68/4 های آبیاری بیح سامانه

   99/1 11 99/21 های آبیاری درون سامانه

    12 67/26 ها همه سامانه

 فارس 

 57 34/0 19/0 1 19/0 های آبیاری بیح سامانه

   57/0 11 25/6 های آبیاری سامانهدرون 

    12 44/6 ها همه سامانه

 39 82/0 68/1 1 68/1 های آبیاری بیح سامانه سمنان 

   40/2 7 32/14 های آبیاری درون سامانه 

    8 99/15 ها همه سامانه 
 

 

 های مش ر ای رر استانتحغ آبياری س حی و ر مههای وری آ  )ميل گم  بم متممک ب( رر ت ليد سيب رر با ميایگين بهمه -2جدو  

 ای آبیاری قطره آبیاری سطحي  استان

 01/3 86/2 شرقی آذربایجان

 15/4 39/2 غربیآذربایجان

 85/5 64/2 اردبیل 

 71/2 29/2 اصفهان 

 8/3 49/1 تهران 

 69/3 27/2 خراسان رضوی 

 04/1 30/1 فارس 

 77/3 85/2 سمنان 

 15/3 44/2 سیر کشور 



 

53 

 

    س حی  آبياری  های سامای   ماربمر  با آ  وری بهمه ت يين                     

 

هاای آبیااری وری آ  سایب باا ساامانهتغییرات بهاره     

 نشاان داده شاده اساتس  5ای در شاکل سیحی و قیاره

هااای دهااد تاایریر سااامانههااا نشااان مااینتااای  بررساای

در کشااور در ساایر  وری آ  ساایبآبیاااری باار بهااره

وری دار اسااتس میااانگیح بهاارهاحتمااا پاان  درصااد معنای

 2/ 44آ  حاصااال از کااااربرد ساااامانۀ آبیااااری سااایحی 

 3/ 15ای براباار کیلااوگر  باار مترمکعااب و سااامانه قیااره

(س بنااابرایح 2کیلااوگر  باار مترمکعااب اساات ) اادوا 

ای مو اااب بهباااود نۀ آبیااااری قیااارهاساااتفاده از سااااما

درصد شده استس 29اندازۀ  وری آ  بهبهره

 

 
 ایهای آبياری س حی و ر مههای سيب با سامای وری آ  رر با مقارسۀ بهمه -5شک  

 

باار عملکاارد محرااوا و آ   مااثررعاا وه باار عواماال       

 ایاح عوامال  تاریح  مررفی در تولیاد سایب، یکای از مه 

هاا  در  ،آ  در تولیااد ایااح محرااوا وریبهاارهدر تفاااوت 

های و هااا  در اساااتفاده از ساااامانه هااساااتانسااایر 

 6در شااکل آبیاااری، میاازان تحراای ت باغااداران اسااتس 

وری آ  سایب نشااان تحرای ت باغاداران باار بهاره تایریر

بااا دهااد مااینشااان هااا بررساایداده شااده اسااتس نتااای  

وری آ  افااازایش افااازایش تحرااای ت باغاااداران، بهاااره

 وری آ  در تولیااد ساایب از رویکااردیافتااه اسااتس بهااره

تااوان در دو خوشااه اصاالی تحراای ت باغااداران را ماای

بااا هااا بااا وری آ  در اوا شااامل بهااره ۀقاارار دادس خوشاا

تااار از مااادیریت باغاااداران دارای تحرااای ت پااااییح

کیلااوگر  باار مترمکعااب و  2/ 06بااا میااانگیح  دی ل فااو 

بااا ماادیریت  هاااوری آ  در بااا دو  شااامل بهااره ۀخوشاا

تااا دکتااری بااا  دی ل فااو باغااداران دارای تحراای ت 

(س6)شکل  است کیلوگر  بر مترمکعب  3/ 50میانگیح  
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 وری آ  سيب رر مش ر تحصيرت بااداران بم بهمه ت ثيم -6شک 

 

 گيرينتيجه

سایب هاای باا در  پاژوهشنتاای  حاصال از ا ارای       

دهااد مااینشااان هااای منتخااب در ساایر کشااور اسااتان

 و عملکااارد محراااوا در  آبیااااریمیاااانگیح حجااا  آ  

 9814سااایب در کشاااور باااه ترتیاااب برابااار هاااای باااا 

س اسااتتااح باار هکتااار  23/ 2مترمکعااب باار هکتااار و 

سااایب هاااای باااا وری آ  در میاااانگیح شااااخ  بهاااره

کیلاوگر  بار مترمکعاب باه دسات آمادس   2/ 73کشور برابر  

در تولیاااد وری آ  حاااداقل و حاااداک ر شااااخ  بهاااره

 باه دسات   سامنانهاای فاارس و  اساتانهاای  با از    سیب

 

 آمدس

وری هااای آبیاااری دارای بهاارهاسااتفاده از سااامانه      

ساایر راهکارهاای زیاد و باا مادیریت مناساب، اساتفاده از  

 ۀتوانااد منجاار بااه اسااتفادماای وریمناسااب ارتقااای بهااره

بهینااه از منااابع آ ، بهبااود عملکاارد محرااوا و ارتقااای 

 وری آ  در تولید محروا گرددس بهره

سااایر محرااو ت  وری آ  در تولیاادبهاارهتعیاایح       

هااااای بهینااااه از داده ۀباااااغی و زراعاااای و اسااااتفاد

 عنوانبااهتااوان بااا روش فراتحلیاال را ماای شاادهآوری مع

س  کردپیشنهادهای پژوهشی میرم 
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Extended Abstract 

Introduction 

Providing food security in scarcity conditions of water resources requires the optimal 

management of irrigation water. Estimation or determination of indices of water consumption 

management, such as water productivity in agricultural productions is one of the most important 

keys in macro-planning for the supply, allocation and consumption of water in different sections 

such as agricultural section. Therefore, conducting research at the national level that can lead to 

the real water productivity in the horticultural production in Iran, is essential and important. 

According to the production (3.4 million tons), a significant amount of surface and groundwater 

resources are consumed for apple production. This research was conducted with the aim of 

determining the amount of consumed water in apple orchards in selected provinces under the 

management of gardeners at the national level. Findings of this study could assist to the decision 

on management of water and agriculture. 

Methodology 

The selected provinces were East Azarbaijan, West Azarbaijan, Ardabil, Isfahan, Tehran, 

Khorasan Razavi, Fars and Semnan. The water productivity in 145 sites was estimated, in 

addition to direct measurement of water consumption and crop yield. The factors such as 

irrigation systems, apple cultivars, gardeners' education, soil texture; and salinity of soil and 

irrigation water were also measured or recorded in apple orchards. The ANOVA was used to 

investigate the possible difference between the volume of consumed water, yield, and water 

productivity in apple production. 

Result and Discussion 

 The results showed that the difference between the volume of water consumption, crop yield 

and water productivity was very significant in the orchards from provinces. The volume of 

consumed water and crop yield in apple orchards over the country averaged 9814 m3 ha-1 and 

23.2 t ha-1, respectively. The water index was 2.73 kg m-3 in apple orchards over the country. 

The lowest and highest water productivity were obtained from the orchards of Fars and Semnan 

provinces. 
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Conclusions 

Some strategies have been proposed to optimize the consumption of water resources; and to 

improve apple yield and water productivity in the country's level. The results of the research in 

apple orchards of selected provinces in Iran revealed that average of water consumption in apple 

orchards were 9814 m3 ha-1 with the water productivity of 2.73 kg m-3. Application of high-

efficiency and well-managed irrigation systems, and other appropriate improving methods of 

water productivity can lead to optimal use of water resources, improve yield and enhance water 

productivity in production. 
Keywords: Irrigated orchards, Water productivity, Apple orchards, Water use efficiency. 
 


