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 چكيده
های مزرعه در قطب 091وری آب پیاز در شرایط مدیریت کشاورزان در این تحقیق حجم آب آبیاری، عملکرد و بهرهدر 

شمالی و  کرمان، فارس، خراسان، خراسان تولید پیاز کشور شامل آذربایجان شرقی، اصفهان، خوزستان، زنجان، جنوب
وری وری آب آبیاری وبهرهگیری شد. میانگین حجم آب آبیاری، عملکرد، بهرهاندازه 0999-0011 هرمزگان در سال زراعی
خب های منتدار بود. میانگین حجم آب آبیاری در استانهای منتخب در سطح احتمال یک درصد معنیآب کاربردی در استان

مترمکعب  01199نگین وزنی با میا 3103و  1091، 00991، 09111، 9801، 08011، 9301، 09939، 9019ترتیب به
تن بر هکتار  91/09با میانگین وزنی  91تا بیش از  91های مذکور بین در هکتار بدست آمد. عملکرد پیاز نیز در استان

کیلوگرم  99/0با میانگین وزنی  91/8تا  09/9وری آب آبیاری در مزارع منتخب کشور بین گیری شد. بهرهاندازه
کیلوگرم برمترمکعب بود. میانگین وزنی نیاز خالص  01/0وری آب کاربردی یانگین وزنی بهرهبرمترمکعب به دست آمد، م

و  1190ترتیب های هواشناسی سال تحقیق و سند ملی آب بهمانتیث با استفاده از داده-منآبی در کشور به روش فائو پن
اطق مورد مطالعه در سه روش آبیاری سطحی، میانگین حجم آب مزارع پیاز در من مترمکعب بر هکتار به دست آمد. 8939

ها در سطح احتمال مترمکعب در هکتار بود که تفاوت آن 01903و  09301، 00009ترتیب برابر ای نواری بهبارانی و قطره
وری درصد کاهش و بهره 01ای نواری، حجم آب آبیاری دار است. با تغییر روش آبیاری از سطحی به قطرهپنج درصد معنی

درصد  3/00 درصد افزایش یافت. همچنین کشت نشایی در مقایسه با کشت بذری موجب 90ب کاربردی مزارع پیاز آ
وری آب شد. با توجه به نتایج این تحقیق، کاربرد توأمان کشت درصد افزایش در بهره 3/08کاهش حجم آب آبیاری و 

 شود.نهاد میای نواری در مزارع پیاز پیشو استفاده از آبیاری قطره نشایی

 نشایی کشت آبی، خالص نیاز آبیاری، روش عملکرد، وری،بهره :كليدي هايواژه

                                                           
 -  :ترویج کشاورزی، کرج، ایران.موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و آدرس نویسنده مسئول 
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 مقدمه

 بخش در آب مدیریت کالن هایریزیبرنامه برای

 هایشاخص تعیین یا و دقیق نسبتاً تخمین به کشاورزی

 آبیاری راندمان آبیاری، آب حجم جمله از یاریآب مدیریت

 کشور در باغی و زراعی در محصوالت آب وریبهره و

در این راستا، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی . استنیاز

تعیین آب آبیاری "طرح کالن  1931کشاورزی از سال 

 و را شروع نمود "محصوالت زراعی و باغی در کشور

تاکنون آب آبیاری چندین محصول زراعی و باغی 

ای، لوبیا، پنبه، گندم، چغندرقند، برنج، یونجه، علوفه)ذرت

گیری زیتون، پسته، زعفران، سیب، هلو و شلیل و ...( اندازه

و گزارش برخی از این محصوالت نیز منتشر شده است که 

و  باغانی؛ 1931توان به عباسی و همکاران، از آن جمله می

اکبری و ؛ 1931اکبری و همکاران،  ؛1931همکاران، 

شتر بی در پیاز به اینکه توجه بااشاره کرد.  1044همکاران، 

 از توجهیقابل بخش و شودمی کشت کشور فاریاب مناطق

رد دا اختصاص پیاز به زراعی محصوالت زیرکشت سطح

های بررسی شاخص (، لذا1933همکاران،  و )احمدی

 در مؤثری نقش تواندمی محصول این یاریمدیریت آب

 نماید که ایفا کشور در آب مدیریت کالن هایریزیبرنامه

 هدف اصلی این تحقیق بوده است.

نشان داد  آمارنامه وزارت جهاد کشاورزینتایج 

 3/2 حدود 1931-38 زراعی سال در ایران در پیاز تولید که

 متوسط و هکتار هزار 11/14 زیرکشت سطح با تن میلیون

برابر  1/2که نزدیک به  بود هکتار در تن 1/01 عملکرد

 (2421فائواستات، تن در هکتار، 9/13) میانگین جهانی

 هب توانمی کشور در پیاز تولید اصلی هایقطب از است.

 اصفهان، فارس، ،کرمان جنوب هرمزگان، هایاستان

 کرد اشاره خراسان و آذربایجان ،خراسان زنجان، خوزستان،

 .(1933همکاران،  و احمدی)

آب آبیاری در پیاز به روش آبیاری، بافت حجم 

اری های آبیخاک و اقلیم منطقه وابستگی زیادی دارد. سامانه

سطحی به دلیل داشتن سطح تبخیر زیاد، روناب سطحی و 

 هاینفوذ عمقی، مصرف آب بیشتری نسبت به سامانه

ش کشت نیز ای دارند. میزان آب آبیاری پیاز به روقطره

آب آبیاری در روش کشت نشائی  کهطوریبهبستگی دارد 

به علت اینکه بخشی از مراحل رشد را در خزانه سپری 

مکاران ه اکبری و) کمتر از کشت مستقیم بذر استکند می

1041.) 

 تأثیرتحقیقات زیادی در جهان در خصوص 

آب آبیاری و عملکرد پیاز  حجمبر  آبیاری هایروش

 تأثیر توان به مطالعهمی جمله آناست که از  شدهانجام

ای بر میزان رشد و عملکرد پیاز در دو سایت آبیاری قطره

-11و  2419-10تحقیقاتی در هند طی دو سال زراعی 

اشاره کرد. نتایج این تحقیق نشان داد که میزان آب  2410

های مذکور ای در سالآبیاری در روش آبیاری قطره

بوده و در مقایسه با روش  مترمیلی 111و  149ترتیب به

( نزدیک مترمیلی 191و  810آبیاری سطحی در همین بازه )

است. عملکرد محصول پیاز نیز در  یافتهکاهشدرصد  94به 

تن در  3/23و  3/99ترتیب ای و سطحی بههای قطرهروش

هکتار بود. این نتایج مبین آن است که در روش آبیاری 

درصد  14ی فیزیکی آب آبیاری پیاز حدود ورای بهرهقطره

کیلوگرم  12/1در روش سطحی به  03/9افزایش داشته و از 

(. 2418باسکر و همکاران، بر مترمکعب افزایش یافته است )

وری فیزیکی و اقتصادی آب در بهره 2413رائو و همکاران 

های آبیاری بررسی کردند. در این محصول پیاز را در روش

 های تراوا وای، بارانی، لولهروش آبیاری قطرهتحقیق چهار 

سطحی در سایت تحقیقاتی ایکاردا در هند، مورد ارزیابی 

تن در هکتار(  9/01قرار گرفت. بیشترین عملکرد محصول )

تن در هکتار(  1/20ای و کمترین عملکرد )قطره آبیاری از

از روش سطحی بدست آمد. همچنین حداکثر و حداقل 

 0/12ای )وری آب پیاز به ترتیب مربوطه به آبیاری قطرهبهره

کیلوگرم بر  1/0کیلوگرم بر مترمکعب( و سطحی )

ای هاجرای آبیاریای، در روش آبیاری قطرهمترمکعب( بود. 

د شرایط رش که شد( با تعداد زیاد باعث کم عمق باسبک )

عملکرد محصول پیاز دو  کهطوریبهمناسبی ایجاد شود، 

درصد کاهش یافت. در  14برابر و میزان مصرف آب 

در شمال غربی چین نیز نتایج مشابهی  شدهانجامتحقیقات 
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در تحقیق دیگری در  (.2419ژنگ و همکاران، ) بدست آمد

ای مختلف آبیاری جویچههای روش تأثیرکشور مصر 

ای ثابت و جویچه درمیانیکای ای سنتی، جویچه)جویچه

( بر عملکرد و کیفیت محصول ارقام پیاز متغیر درمیانیک

مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان داد که 

بر عملکرد  داریمعنی تأثیرای های آبیاری جویچهروش

 بیاریآ ن میزان آبکمی و کیفی محصول داشتند. بیشتری

 هکدرحالیای سنتی بود مربوط به روش آبیاری جویچه

 19/1وری آب )و بیشترین بهره آبیاری کمترین میزان آب

ای کیلوگرم بر مترمکعب( از روش آبیاری جویچه

ب وری آبدست آمد که در مقایسه با بهره متغیر درمیانیک

کیلوگرم بر  21/1ای سنتی )در روش آبیاری جویچه

گریز و داشت ) داریمعنیمترمکعب( اختالف 

در  2424در مطالعه دیگری که در سال  (2424همکاران،

کشور اتیوپی با هدف تعیین روش آبیاری مناسب، کاهش 

انجام شد، دو  وری آب پیازآب آبیاری و بهبود بهره حجم

ای و سه سطح مدیریت ای و جویچهروش آبیاری قطره

درصد از آب  124و  144، 84تخلیه  (،MAD) آبیاری

مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق  الوصولسهل

نشان داد که تیمارها بر عملکرد، عملکرد قابل ارائه به بازار 

د عملکر داری داشتند. حداکثرمعنی تأثیروری آب و بهره

و  11/01 ترتیبمحصول، عملکرد قابل ارائه به بازار به 

اه ای و همرتن بر هکتار بود که از روش آبیاری قطره 93/98

 کهدرحالیبدست آمد.  الوصولسهلدرصد آب  84با تخلیه 

حداقل عملکرد پیاز و عملکرد قابل ارائه به بازار به ترتیب 

روش آبیاری سطحی تن بر هکتار، در  1/91و  08/90برابر 

مشاهده شد.  الوصولسهلدرصد از آب  124تخلیه  از پس

کیلوگرم بر مترمکعب(  41/19وری آب پیاز )بیشترین بهره

درصد تخلیه آب  84ای با از روش آبیاری قطره

کیلوگرم بر مترمکعب(  80/1و کمترین مقدار ) الوصولسهل

درصد تخلیه  124مربوط به روش آبیاری سطحی همراه با 

 (.2424آمبومسا و همکاران، بود ) الوصولسهلآب 

 حجم زیادی در خصوصتحقیقات  در ایران نیز

 شدهانجام پیاز تولید در وری آببهره و عملکرد آبیاری، آب

ارائه  1در جدول برخی از آنها  نتایج ازای است که چکیده

 یراتتغی دامنة دهد کهتحلیل این نتایج نشان می شده است.

 هکتار، در مترمکعب 11444 تا 9244 از آبیاری آب حجم

 و هکتار در تن 4/39 تا 4/13 از پیاز عملکرد تغییرات دامنة

 2/11 تا 9/2 از پیاز تولید در آب وریبهره تغییرات دامنة

 حقیق،ت این اصلی هدف متغیر است. مترمکعب بر کیلوگرم

های آبیاری در قطب آب وری آب و حجمارزیابی بهره

 .بود کشاورزان مدیریت اصلی تولید پیاز تحت

 

 مواد و روش

گیری حجم آب آبیاری و که اندازهبا توجه به این

ر پذیانهای کشور امکعملکرد محصول در تمام مزارع استان

صورت میدانی و نبود، حجم آب آبیاری و عملکرد پیاز به

 ورکش های تولید پیاز دردر قطب تحت مدیریت کشاورزان

گیری شد. اندازه (1933-1044) زراعی فصل یک طول در

های اصلی تولید پیاز از آمارنامه سال برای تعیین قطب

سطح زیرکشت و میزان تولید پیاز در  1931-31زراعی 

 های(. استان1938احمدی و همکاران، ) کشور استفاده شد

 زنجان، خوزستان، اصفهان، فارس، کرمان، جنوب هرمزگان،

درصد  14بیش از  خراسان و شرقی آذربایجان خراسان،

 عنوانسطح زیرکشت پیاز را در کشور پوشش داده و به

 های تولید محصول پیاز انتخاب شدند. سپس درقطب

برتر تولید این محصول  هایشهرستان منتخب، هایاستان

 های مختلفمزارع منتخب در شهرستان .در نظر گرفته شد

با نظر کارشناسان معاونت تولیدات گیاهی، مدیریت 

های جهاد سازمان خاک و آبترویج و مدیریت هماهنگی 

سنتی و  مزارع/منابع آبیها، با توجه به کشاورزی استان

ری( گیپیشرو شناسایی و انتخاب شدند. طرح آماری )نمونه

 بیرتت نیبددار برای این تحقیق انتخاب شد. ای نظامطبقه

های مجزا تقسیم و که جامعه آماری به طبقات و گروه

تلفیقی از روش تصادفی  صورتبه مطالعه مورد هاینمونه

ها و ها، شهرستاندار انتخاب شدند. انتخاب استانو نظام

و  هاآنبا توجه به شرایط متفاوت  مطالعه موردمحصول 

در انتخاب  طور اهداف طرح، کامالً تصادفی نبوده وهمین
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 آبیاری که مدیریت شد عمل ایگونهبه االمکانحتیمزارع 

نماینده کشاورزان منطقه  و کار کشاورزان منتخب،شت ک و

د و در صورت امکان حداقل شامل یکی از مورد مطالعه باش

مزارع کشاورزان پیشرو منطقه باشد. با توجه به موارد فوق 

آبیاری و حجم  آب مزرعه انتخاب شد. حجم 134تعداد 

نتور ک، فلوماستفاده از با آب مصرفی برای تولید نشاء، 

با توجه  شد. گیریاندازهسنج اولتراسونیک و یا دبی حجمی

 ع آبیدبی منب منابع، گونهبه تغییرات احتمالی دبی، در این

تعداد  شد. گیریاندازه زراعی فصل طول در نوبت طی چند

 برای نیز آبیاری نوبت هر زمان مدت و آبیاری هاینوبت

گردید. در مزارع منتخب بیش از ثبت  هر یک از مزارع پیاز

مینروا، ایتالیا و تاکی  ،Psرقم پیاز کشت شده بود. ارقام  24

نسبت به سایر ارقام از درصد فراوانی بیشتری برخوردار 

درصد را  9/1و  8/1بودند. ارقام فالت و والنسیا به ترتیب 

سه  به خود اختصاص دادند. ارقام محلی نیز میزان حدود

نی پیاز کشت شده در کشور را به خود درصد از فراوا

برداران پیشرو از درصد از بهره 11اختصاص دادند. 

درصد و  02ای نواری های آبیاری تحت فشار )قطرهروش

د. کردندرصد( برای آبیاری مزارع خود استفاده می 99بارانی 

تا  0/4هدایت الکتریکی آب آبیاری در مزارع منتخب از 

زیمنس بر متر بوده و شوری آب دسی 02/1با میانگین  1/1

زیمنس درصد از مزارع منتخب کمتر از سه دسی 34آبیاری 

بر متر بود. شوری عصاره اشباع خاک در مزارع پیاز مورد 

زیمنس بر دسی 11/2 با میانگین 3/8تا  1/4 نیز بین مطالعه

درصد از مزارع دارای شوری کمتر  14متر بود. نزدیک به 

بر متر بودند. شوری عصاره اشباع خاک زیمنس دسی 2از 

زیمنس بر دسی 1/2های مورد مطالعه کمتر از در اکثر استان

متر بود.
 های مختلف آبیاریهوری آب پیاز در برخی از نقاط کشور با کاربرد سامانحجم آب آبیاری، عملکرد و بهره -1جدول 

ف
دی

ر
 آب آبیاری 

 )مترمکعب بر هکتار(

 عملکرد

)تن در 

 هکتار(

 وری آببهره

)کیلوگرم بر 

 مترمکعب(

 مالحظات منابع

 میناب هرمزگان (1033و همکاران )نکوآمال کرمانی  0/11 8/03 0033 1

 شرقی آذربایجان (1030ناصری ) 1/6   0

 ای زیرسطحیقطره -سیستان (1031پیری ) 0/3 3/08 3333 0

 سطحی -سیستان (1031پیری ) 0/0 3/13 8033 4

 سطحی-اصفهان (1080اکبری و همکاران )  3/33  3

 بارانی-اصفهان "  3/66  6

 تیپ -بلوچستان (1083ادیم و خسروی ) 3/4 4/03 6133 1

 تیپ -بلوچستان " 3/4 3/00 1133 8

 سطحی -بلوچستان " 1/0 8/40 11833 3

 سطحی -بلوچستان " 1/0 3/44 10133 13

 تیپ -فریدن اصفهان (1033)سالمی و همکاران  1/3 3/30 3433 11

 سطحی -فریدن اصفهان " 3/3 1/81 13333 10

 سطحی -رضوی خراسان (1033) همکارانزاده و کریم 1/1 0/83 11033 10

 

های هنیاز آبی خالص گیاه بر اساس داد

ایستگاه هواشناسی برای سال انجام تحقیق و  تریننزدیک

ده سال گذشته به روش پنمن مانتیث محاسبه و با مقادیر 

شاخص  .در سند ملی مقایسه شد شدهارائهآبی  نیاز

وری آب آبیاری از نسبت مقدار عملکرد محصول بهره

)مترمکعب در )کیلوگرم بر هکتار( به حجم آب آبیاری 

به دست  شود،وارد مزرعه می ربرداتوسط بهره که( هکتار

به دست  1وری آب در تولید پیاز از رابطه شاخص بهره .آمد

 (.1338ملدن و همکاران، آمد )

W

Y
WP                                                   )1(  
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رم )کیلوگوری آب آبیاری در تولید پیاز بهره WPکه در آن،

 W وعملکرد پیاز )کیلوگرم در هکتار(  Yبر مترمکعب(،

حجم آب آبیاری در تولید پیاز )مترمکعب در هکتار( است. 

در  مؤثریدر هر منطقه نقش  مؤثربا توجه به اینکه بارش 

 وری آب آبیاریتولید محصول پیاز دارد که در شاخص بهره

در طول دوره رشد  مؤثرمیزان بارش دیده نشده است، 

بوس و ) USDA-SCSبا استفاده از روش  محصول

و شاخص دیگری تحت عنوان برآورد  (2448همکاران، 

 رتصوبه( مؤثروری آب کاربردی )آب آبیاری و بارش بهره

ع مجمونسبت عملکرد محصول )کیلوگرم بر هکتار( به 

ب )مترمکعمؤثربردار و بارش حجم آب آبیاری توسط بهره

اخص در ش گریدعبارت؛ بههکتار( تعریف و محاسبه شدبر 

بردار ی که توسط بهرهوری آب کاربردی، بجای حجم آببهره

مجموع حجم آب  از ،شودبرای تولید پیاز وارد مزرعه می

 استفاده شد. مؤثرآبیاری و بارندگی 

برای بررسی تغییرات عملکرد، حجم آب آبیاری، 

 ری آب در تولید پیازوحجم آب کاربردی و شاخص بهره

های منتخب کشور از تحلیل واریانس استفاده شد. در استان

عنوان یک ها، هر مزرعه پیاز بهگیرینظر به ماهیت اندازه

اد دسعی شد در انتخاب تع اگرچهتکرار در نظر گرفته شد. 

سطح زیرکشت مد نظر قرار گیرد ولی در برخی  ،مزارع

ا برعایت نشده بود. لذا مسئله موارد به علل مختلف این 

ف های مختلتوجه به اینکه درصد مساحت زیرکشت استان

میانگین کشوری آب آبیاری، عملکرد  ،باهم مساوی نبود

وزنی و بر اساس  صورتبهوری آب غده پیاز و بهره

)احمدی و  31-38آمارنامه سطح زیرکشت سال زراعی 

 ( محاسبه شد.1933همکاران، 

گیری حجم آب داد اندازهبرای بررسی کفایت تع

)تعداد مزارع انتخاب  وری آبکاربردی، عملکرد پیاز و بهره

سرمد و ) استفاده شد 2شده( از رابطه  گیریاندازهو 

 (.1984همکاران، 

 (2)                                          

های الزم برای تحلیل گیریتعداد اندازه nکه در آن، 

واریانس عملکرد، حجم آب آبیاری/کاربردی در تولید پیاز 

 31برای سطح اعتماد  zدر سطح کشور،  وری آبو بهره

 ،واریانس جمعیت در نظر گرفته شد،  z=31/1درصد، 

µ است. هاگیریمیانگین اندازه و  میانگین جمعیت 

 

 نتایج و بحث

هاي پياز در استان و عملكرد ، آب كاربرديحجم آب آبياري

 منتخب

تجزیه و تحلیل آماری نتایج نشان داد که 

انحراف معیار،  های میانگین حجم آب آبیاری،شاخص

های گیریهای الزم و تعداد اندازهگیریتعداد اندازه

مترمکعب در هکتار،  11111ترتیب به در کشور  شدهانجام

نشان داد که تعداد مزرعه است. این نتایج  119و  91 ،9342

در گیری شده اندازههای آب آبیاری و عملکرد گیریاندازه

ن های الزم است، بنابرایگیریتعداد اندازهبیش از مزارع پیاز 

اد و اعتم ها برای تحلیل آماری این کمیت قابلکفایت داده

حجم آب نتایج تجزیه واریانس . تشخیص داده شد محرز

، بمنتخهای پیاز در استان و عملکرد آب کاربردی ،آبیاری

در سطح احتمال کمتر ها این شاخصنشان داد که تفاوت 

ی هایریگاندازهبر اساس نتایج  .دار استاز یک درصد معنی

استان کشور،  نهآب آبیاری و آب کاربردی مزارع پیاز در 

 11188و  1411های هرمزگان و زنجان به ترتیب با استان

متر مکعب در هکتار دارای کمترین و بیشترین میزان آب 

در . (2جدول ) بودندآبیاری و آب کاربردی برای تولید پیاز 

 بذری و از ابتدا در زمین صورتبهاستان زنجان کشت پیاز 

توجهی از اراضی بخش قابل  اگرچه. شوداصلی انجام می

 یای نوارقطرهپیاز در این منطقه به روش آبیاری بارانی و 

عداد ت سبک بودن خاک زراعیبه  توجه با وشود آبیاری می

 والنیط ولی به علت نوبت است 21تا  18های آبیاری نوبت

مدیریت نامناسب دوره رشد پیاز در منطقه و طول بودن 

ایر نسبت به سمزارع در این استان میزان آب آبیاری  آبیاری

ستان ا. این نتایج نشان داد که در فته استافزایش یاها استان

د پیاز ها برای تولیآب کمتری نسبت به سایر استانهرمزگان 

z
n

(x )






2 2

2

2

x
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آب  حجمدر هکتار استفاده شده است. ازجمله علل کاهش 

دتاً توان به کشت عمآبیاری در این استان و مناطق مشابه، می

پیاز در فصل پاییز، کوتاه بودن طول دوره رشد  نشایی

، پایین بودن مؤثرمحصول در زمین اصلی، وجود بارش 

تبخیرتعرق در طول دوره رشد، استفاده از روش آبیاری 

ها اشاره کرد. در صورتی که در سایر استان ای نواریقطره

 تاًعمداز جمله فارس، اصفهان و خراسان رضوی کشت پیاز 

 عمدتاًشود و روش کشت نیز انجام می در فصل بهار

کشت بذر مستقیم در مزرعه اصلی است، لذا به  صورتبه

تانسیل از طرفی با توجه به پ و تعداد آبیاری بیشتری نیاز دارد

، یاه(گ دوره رشد) فصل بهار و تابستانتبخیر و تعرق در 

یابد. چشمگیری افزایش می طوربهمیزان آب آبیاری 

تغییرات حجم آب آبیاری پیاز در کشور بسته به شرایط آب 

مترمکعب  1444و هوایی، شرایط مدیریت زارع از حدود 

مترمکعب در هکتار متفاوت  24444هکتار تا بیش از در 

، حجم آب کاربردی حجم آب آبیاری حسابی میانگینبود. 

 12018و  11111 به ترتیب در مناطق مورد مطالعه

ها این شاخص ار بود که با میانگین وزنیهکتدر  مترمکعب

مترمکعب بر هکتار( اختالف  11821و  14829 ترتیببه)

اختالف میانگین وزنی حجم آب  در داری نداشت.معنی

در  رمؤثان داد که میانگین بارش نش آبیاری و آب کاربردی

است.  مترمیلی 144حدود  در سال تحقیق تولید پیاز کشور

 تعرق تبخیر مقدار که داد نشان) 1981 (میالنی تحقیق نتایج

 که است هکتار در مکعب متر 14111 رشد فصل طی پیاز

 بارندگی توسط هکتار در مترمکعب 1101 مقدار این از

 آبیاری توسط باقیمانده متر مکعب در هکتار 3418 و تأمین

 .گردید که با نتایج این تحقیق مطابقت دارد تأمین

 نشان داده شده است، میانه 2که در جدول  طوریهمان

ین وزنی و میانگ میانگینبه  حجم آب آبیاری و آب کاربردی

دهد که ها نزدیک است و نشان میحسابی این شاخص

ها دارای انحراف زیادی نیستند و از یک توزیع نسبتاً داده

کنند. همچنین ضریب تغییرات حجم آب نرمال تبعیت می

گیری شده تحت مدیریت ردی اندازهآبیاری و آب کارب

بدست  99و  91 به ترتیب زارعین در این تحقیق میدانی

آمد که با توجه به کار میدانی قابل قبول و از دقت مناسبی 

 آب حجم حاضر بر اساس نتایج تحقیق برخوردار است.

نشایی نسبت به کشت بذری کشت  در روشآبیاری پیاز 

 ا نتایج سایر تحقیقاتاست که ب یافتهکاهشدرصد  1/10

 (.2441کادایفچی و همکاران، ) داردمطابقت  شدهانجام

 های منتخبکاربردی مزارع پیاز در استان وری آب آبیاری و آببهرهعملکرد، آب کاربردی،  آبیاری، میانگین حجم آب -2جدول 
تاریخ کاشت  تعداد مزارع استان

 خزانه

تاریخ 

کاشت 

 مزرعه

 طول دوره رشد

 روز

 آب آبیاری
/ha3m 

 آب کاربردی

/ha3m 
 عملکرد غده

 
ton/ha 

وری آب بهره

 3kg/mآبیاری 

وری آب بهره

 کاربردی
3kg/m 

تیر 03 13 هرمزگان مهر 13   143 1331a 1004a 41d 30/3 ab 61/3 b 

شهریور03 18 جنوب کرمان دی1   133 3618ab 3113b 43d 83/4 bcd 10/4 cd 

شرقی آذربایجان اسفند 1 - 13   011 3330b 13413bc 31b 03/6 a 10/3 ab 

شمالی خراسان آذر 13 - 10   043 8408b 13403bc 43d 40/3 ab 01/4 de 

آبان 13 - 00 خوزستان  131 3143b 11413c 00e 33/0 de 03/0 f 

رضوی خراسان اسفند 1 - 10   000 11338c 10630d 38b 18/3 abcd 43/4 de 

بهمن 13 13 اصفهان فروردین13   130 10010c 14000d 63a 43/3 ab 31/4 bcd 

اسفند 1 - 00 فارس  110 10883c 16334e 38b 08/4 cd 68/0 ef 

اسفند13  10 زنجان  013 16388d 16388f 34bc 10/0 e 33/0 f 

80/4 33 10418 11111 186 - - - میانگین حسابی  01/4  

31/4 33 11416 13033 130    میانه  08/4  

1/16 4383 0330 41    انحراف معیار  34/1  13/1  

 03 43 00 00 03 03    ضریب تغییرات

میانگین وزنی 
های استان

 منتخب

-    13800 11806 33 30/4  33/4  
 درصد آماری است پنجدار بودن در سطح احتمال *عدم وجود حروف مشابه به مفهوم معنی
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نتایج تغییرات عملکرد غده پیاز در کشور بسته به 

شرایط آب و هوایی، میزان بارش، شرایط مدیریت زارع از 

کیلوگرم  03381و میانگین وزنی  34444تا  24444حدود 

کیلوگرم بر  13444بود. استان اصفهان با  متغیربر هکتار 

 99444هکتار بیشترین مقدار غده پیاز و استان خوزستان با 

وگرم بر هکتار کمترین مقدار این شاخص را به خود کیل

نتایج اکثر تحقیقات  اگرچه(. 2جدول ) استاختصاص داده 

( و ادیم و 1931در کشور از جمله پیری ) شدهانجام

( نشان داده است که متوسط عملکرد پیاز 1983) خسروی

کیلوگرم در هکتار است ولی نتایج  14444در کشور حدود 

(، نشان داد که با استفاده از 1931) همکارانسالمی و 

توان به های نوین آبیاری و مدیریت کاشت میروش

کیلوگرم در هکتار دست یافت.  34444عملکردهای بیش از 

های وزنی و حسابی که میانگین دهدمینشان  2نتایج جدول 

عملکرد محصول با مقدار میانه آن برابر است و نشان 

از توزیع مناسبی برخوردارند. ضریب ها که داده دهدمی

درصد بدست آمد که با توجه  99تغییرات این شاخص نیز 

مقایسه میزان عملکرد به کار میدانی قابل قبول است. 

های مختلف حاکی از آن محصول و آب آبیاری در استان

است که عملکرد محصول فقط تابع میزان آب آبیاری نیست 

ز جمله میزان دسترسی به آب، و به بسیاری از عوامل دیگر ا

روش آبیاری، مدیریت زراعی، اقلیم، تغذیه، آفات و 

 و ... بستگی دارد. ، فصل کشتهابیماری

 

 شورك پياز توليد در كاربردي آب و آبياري آب وريبهره

نشان  (2جدول ) شدهانجامتجزیه و تحلیل  جینتا

لید تودر و آب کاربردی  آبیاری آب یورتفاوت بهرهکه داد 

 در سطح احتمال یک درصد ادشدهی یهااستانغده پیاز در 

ه ک ای نشان دادهای مزرعهگیرینتایج اندازه .است داریمعن

پیاز در شرایط مدیریت زارع  وری آب آبیاریبهره شاخص

 با 14بسیار متفاوت و از کمتر از یک تا بیش از  کشور در

ن با میانگی است که مترمکعب برکیلوگرم  89/0میانگین 

 داریمعنیکیلوگرم بر مترمکعب اختالف  39/0وزنی 

ه تفاوت ب وری آب آبیاری،تغییرات بهرهدلیل اصلی نداشت. 

 و حجم آب کاربردی حجم آب آبیاری ،عملکرد محصول

وری آب آبیاری در نتایج محاسبات بهره شود.مربوط می

های ناهای منتخب نشان داد که استتولید غده پیاز در استان

کیلوگرم بر  1هرمزگان و آذربایجان شرقی با حدود 

وری آب آبیاری را به خود مترمکعب بیشترین بهره

کیلوگرم  19/9استان زنجان با  کهدرحالیاند، اختصاص داده

وری آب آبیاری بود. بر مترمکعب، دارای کمترین بهره

کیلوگرم  84/0 کرمان جنوبوری آب آبیاری در منطقه بهره

 استمترمکعب و نزدیک به میانگین وزنی کشوری  بر

وری آب کاربردی بهره شاخصبدیهی است که  .(2جدول )

ته وابس محصول و عملکرد مؤثرآب آبیاری، بارش  حجم به

 شود.است و مجموع تغییرات در این شاخص نمایان می

 یوربهره ووری آب آبیاری شاخص ضریب تغییرات بهره

 درصد بدست آمد که بیش 93و  04آب کاربردی به ترتیب 

آبیاری و عملکرد آب  حجمهای از ضریب تغییرات شاخص

دهد که مجموع تغییرات در این محصول بوده و نشان می

کارهای تحقیقاتی که در  اگرچه شاخص نمایان شده است.

قابل کنترل هستند ضریب تغییرات کمتر از پارمترها  سایر

قبول است ولی در کارهای میدانی که عوامل زیاد قابل  94

غییرات ، ضریب تمؤثرندغیر قابل کنترلی در نتیجه تحقیق 

ملکرد عدرصد نیز قابل قبول است. در این تحقیق نیز  14تا 

محصول به عوامل زیادی از جمله میزان دسترسی به آب، 

روش آبیاری، مدیریت زراعی، اقلیم، تغذیه، آفات و 

(، گزارش داد 1939) ناصریو ... بستگی دارد.  هابیماری

ال از س شرقی آذربایجانوری آب پیاز در که میانگین بهره

کیلوگرم بر مترمکعب بوده  1/1 برابر 1981تا سال  1910

 است که با نتایج این تحقیق مطابقت دارد.

 

آب آبياري، عملكرد و  حجمهاي آبياري بر روش تأثير

 وري آببهره

های روش آبیاری سطحی یکی از روش اگرچه

نیز در  اکنونهممعمول در آبیاری مزارع پیاز است و 

های مختلف کشور از روش آبیاری سطحی برای بخش

های اخیر شود، ولی در دههمیاستفاده آبیاری مزارع پیاز 
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و بارانی  ای نواریقطرههای آبیاری استفاده از انواع روش

 9/01 شدهانجامنتایج ارزیابی مرسوم شده است. بر اساس 

درصد از مزارع پیاز مورد مطالعه به ترتیب به روش  9/11و 

شدند و روش آبیاری سطحی و بارانی آبیاری  ای نواریقطره

. مزارع پیاز را به خود اختصاص داددرصد از  0/91فقط 

 آب آبیاری حجماین نتایج حاکی از آن است که تغییرات 

مترمکعب بر  22444تا بیش از  1044 ازدر روش سطحی 

مترمکعب در هکتار، در روش  11019هکتار با میانگین 

 12104با میانگین  18444تا بیش از  1144بارانی از 

تا  0344از  ای نواریقطرهمترمکعب در هکتار و در روش 

 بوده متغیرمترمکعب  14911با میانگین  21444بیش از 

 (.1)شکل  است

آبیاری  ب آبیاری در روشآ حجماگرچه میانگین 

کاهش یافته درصد  14نسبت به آبیاری سطحی  ایقطره

ای نشان داده است های مزرعهگیریولی نتایج اندازه است

وند شای نیز آبیاری میکه برخی از مزارع که به روش قطره

آب  حجماز مدیریت مناسب آبیاری برخوردار نبوده و 

در روش . (1شکل ) استآبیاری بیش از مقدار قابل انتظار 

بیشترین تلفات مربوط به نفوذ عمقی و آبیاری سطحی 

 ای نواریقطرهدر آبیاری  کهدرحالیرواناب سطحی است، 

و بارانی این امکان وجود دارد که آب بصورت یکنواخت 

در سطح مزرعه توزیع گردد و مصرف آب تا حد زیادی 

بد. مقایسه میانگین آب داده شده به مزارع کشور کاهش یا

، بارانی و سطحی نشان ای نواریقطرهدر روش آبیاری 

 ای نواریقطرهدر روش آبیاری  آبیاری آب حجمدهد که می

درصد نسبت به روش سطحی کاهش یافته است.  14

، اختالف آب آبیاری شدهانجامبراساس نتایج آزمون آماری 

آماری  نظرو بارانی از  ای نواریقطرههای سطحی، در روش

 دار بود.معنیدرصد  پنجدر سطح 

عملکرد نشان داد که  1در شکل  شدهارائهنتایج 

تا  21غده پیاز در مزارع مختلف در روش آبیاری بارانی از 

تن بر هکتار  91/13تن بر هکتار متغیر و دارای میانگین  81

های آبیاری . بین مقادیر عملکرد محصول در روشاست

داری مشاهده اختالف معنی ای نواریقطرهسطحی، بارانی و 

میانگین عملکرد غده پیاز در روش آبیاری بارانی و  .شد

تن بر هکتار و  13/14و  13/ 91 ترتیببه  ای نواریقطره

درصد بیشتر از روش آبیاری سطحی بود.  19و  99به میزان 

توانست عالوه  ای نواریقطرههای آبیاری اده از روشاستف

آب آبیاری، عملکرد محصول  حجمدرصدی  14بر کاهش 

در افزایش تولید  مؤثریدرصد افزایش دهد و نقش  19را 

. نتایج تحقیقات (1شکل ) باشدغده پیاز در کشور داشته 

 و همکاران، ، دبنگره2413یاس، ) جهاندر  شدهانجام

، 2421هیله و همکاران،  ،2418همکاران،  ، باسکر و2424

نیز حاکی  (2424، یان و همکاران 2413رائو و همکاران، 

های نوین از آن است که عملکرد محصول پیاز در روش

و بارانی( نسبت به روش سطحی  ای نواریقطرهآبیاری )

ن ه با نتایج ایک درصد افزایش یافته است 94تا  14حدود 

 تحقیق مطابقت دارد.

های مختلف در روش وری آب آبیارینتایج بهره

ی آب آبیاری پیاز در روش وربهرهکه  دادآبیاری نشان 

و بارانی افزایش یافته است و با روش  ای نواریقطرهآبیاری 

اختالف  درصد پنج احتمال در سطح آبیاری سطحی

. با توجه به اینکه میزان آب آبیاری در روش داردداری معنی

درصد نسبت به روش سطحی  14 ای نواریهقطرآبیاری 

درصد افزایش  19کاهش یافته بود و عملکرد محصول نیز 

وری آب آبیاری در روش آبیاری داشت، افزایش بهره

نیز ناشی از افزایش عملکرد و استفاده بهینه  ای نواریقطره

از وری آب آبیاری پیاز آب آبیاری بوده است. میانگین بهره

 ای نواریقطرهاری سطحی، بارانی و های آبیدر روش

 مترمکعبکیلوگرم بر  21/1و  88/0، 23/0معادل  بیترتبه

توان می 1در شکل  شدهارائه. بر اساس نتایج (1شکل ) بود

وری آب آبیاری در روش آبیاری بارانی و که بهره گفت

 درصد افزایش داشته است 22و  10ترتیب هب ای نواریقطره

درصد  پنجدر سطح احتمال افزایش از نظر آماری  و این

وری آب محاسبه شده در این نتایج بهره. استدار معنی

در تحقیقات مختلف از  شدهارائهتحقیق با برخی نتایج 

(، رستگار و 2413، رائو و همکاران )(2413)جمله آیاس 
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( 1931) پیری( و 1983) خسروی(، ادیم و 1981) همکاران

 دارد.مطابقت 

 
 های مختلف آبیاریپیاز در روش وری آب آبیاری و آب کاربردیمقایسه حجم آب آبیاری، عملکرد، بهره -1شکل 

 

اختالف حجم آب آبیاری و حجم آب کاربردی 

 از آن است که حاکی( 2های مختلف )جدول در استان

 ؤثرم پیازتولید محصول  ها دراز استان برخی درها بارندگی

 تأثیر وکرده  تأمیناز نیاز آبی گیاه را  لی بخش کمیبوده و

مجموع آب آبیاری )وری آب کاربردی بر بهره توجهیقابل

تر در بیش به اینکه توجه با( نداشته است. مؤثرو بارش 

زان که می انتهای بهار و تابستانپیاز در  های کشوراستان

بارش بر  تأثیرکند، رش ناچیز است، رشد و نمو میبا

یابد. میانگین کاهش می شدتبهوری آب کاربردی بهره

های وری آب کاربردی در محصول پیاز در روشبهره

ل معاد بیترتبه ای نواریقطرهآبیاری سطحی، بارانی و 

و  (1شکل ) بود مترمکعببر  کیلوگرم 83/0و  21/0، 19/9

وری آب کاربردی نیز، در روش نشان داد که شاخص بهره

درصد  91و  11 ترتیببه ای نواریقطرهآبیاری بارانی و 

 پنجدر سطح احتمال این اختالف و  افزایش داشته است

 .استدار معنیدرصد 

 

 درآب آبياري مزارع پياز ميزان خالص آبياري و نانياز 

 منتخب هاياستان

بخیر مقدار تبرای تعیین نیاز خالص آبیاری ابتدا 

های هواشناسی سال انجام داده اساس برگیاه مرجع و تعرق 

 ET0افزار ( با استفاده از نرم1933-1044تحقیق )

Calculater  ( 1338آلن و همکاران، ) مانتیثو روش پنمن

 میزان تبخیر تعرق ،و با اعمال ضریب گیاهی پیازبرآورد 

گیاهی پیاز تعیین شد. سپس با در نظر گرفتن میزان بارش 

ل کل فص در طول دوره رشد، نیاز خالص آبیاری برای مؤثر

های مختلف کشور محاسبه و با گیاه پیاز در استان رشد

مقایسه  ،(Netwat) کشوردر سند ملی آب  شدهارائهمقادیر 
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در استان خوزستان در سال انجام تحقیق  .(9جدول ) شد

 تأمین رمؤثاز طریق بارش از نیاز آبی گیاه  توجهیقابلبخش 

 تایجنشده است لذا نیاز آبیاری پایینی بدست آمده است. 

شان نها در سایر استان تجزیه و تحلیل نیاز خالص آبیاری

هرمزگان، خراسان  ها از جملهدر برخی از استان داد که

شمالی، آذربایجان شرقی و اصفهان اختالف بین دو روش 

از میانگین نیاست ولی  پوشیچشمدرصد و قابل  1کمتر از 

در سند ملی آب کشور، در  شدهارائهخالص آبیاری 

 کرمان جنوب، زنجان، فارس و رضوی خراسانهای استان

اری کمتر از مقدار نیاز خالص آبی درصد 122تا  11بین 

است. از های سال انجام تحقیق دادهبرآورد شده بر اساس 

ات توان به تغییر، میدر این خصوص تأثیرگذارجمله عوامل 

سرعت  ،طول دوره رشد گیاه، افزایش درجه حرارت هوا

 اشاره کرد. و ارقام جدید باد، کاهش میزان رطوبت هوا

فصلی نیاز خالص برای امکان مقایسه بدیهی است که 

باید مقادیر  توسط زارعین هداده شدبا مقدار آب آبیاری 

ر با توجه به د. نیاز آبیاری فصلی تعیین شود ناخالص

برای تبدیل نیاز  دسترس نبودن راندمان آبیاری مزارع،

( از نیاز ناخالص) آبیاریخالص آبیاری برآورده شده به نیاز 

های مختلف آبیاری راندمان پتانسیل آبیاری در روش

تفاده و مقدار راندمان پتانسیل برای آبیاری سطحی، بارانی اس

درصد در نظر  34و  11، 14به ترتیب  ای نواریقطرهو 

نشان داد که (. نتایج 2411ایرماک و همکاران، ) شدگرفته 

ها، میانگین مقدار آب داده شده به مزارع پیاز در اکثر استان

 ری مطابقتهای مختلف آبیابا مقدار برآورد شده به روش

 ،(9)جدول  شده است تأمینفصلی گیاه  آبی نیازو  دارد

مقدار از جمله خراسان شمالی ها ولی در برخی از استان

ناخالص برآورده آب داده شده به مزارع کمتر از مقدار نیاز 

. با توجه به اینکه راندمان آبیاری در اکثر مزارع شده است

ت، آبیاری اس هایسامانهدر کشور کمتر از راندمان پتانسیل 

بردار بر اساس میزان دهد که بهرهاین نتایج نشان می

دسترسی به آب، آبیاری کرده است و در مناطق مختلف 

متفاوت و از روند  کامالً آبیاریبیشیا  آبیاریمیزان کم

 کند.خاصی پیروی نمی
 تحت شرایط زارع داده شدهو ناخالص آب آبیاری مزارع پیاز با مقدار آب  خالص نیازمقایسه  -3جدول 

(مترمیلی) آبیارینیاز خالص  استان  (مترمیلیآبیاری ) نیاز ناخالص اختالف دو روش 

(مترمیلیآبیاری)  

  نسبت آب داده شده به آب داده شده

جاریسال  درصد Netwat سال جاری  Netwat مترمیلی ناخالصمیانگین نیاز     

3/4 463 430 هرمزگان  341 300 136 0/1   

-0/0 134 688 خراسان شمالی  1141 1114 844 1/3   

0/13 316 1300 خراسان رضوی  1400 133 1033 1/1   

0/3 333 331 آذربایجان شرقی  611 611 333 3/1   

-3/0 131 100 اصفهان  1343 1381 1001 0/1   

-8/03 036 033 خوزستان  431 361 314 3/0   

3/61 133 1101 زنجان  1401 830 1633 4/1   

3/100 480 1313 فارس  1401 600 1088 0/1   

4/13 036 431 جنوب کرمان  338 413 360 3/0   

   1111 133 303  300 634 میانگین حسابی

   1303 340 130  416 313 میانه

   033 011 480  034 000 انحراف معیار

   03 44 30  03 48 ضریب تغییرات

میانگین وزنی 
های منتخباستان  

661 308  884 631 1380   
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نشان داد که در همه  9در جدول  شدهارائهنتایج 

خراسان شمالی، نسبت مقدار آب داده شده  جزبهها استان

 1به مزارع پیاز به میانگین نیاز ناخالص برآورد شد بیش از 

شده  تأمینفصلی گیاه  آبیاری نیازکه  دهدمیاست و نشان 

خراسان شمالی مقدار آب داده شده به  است، ولی در استان

 أمینتمزارع کمتر از مقدار نیاز آبیاری بوده و نیاز آبیاری 

نیاز آبیاری عدم  تأمینهای عدم نشده است. یکی از علت

ر این ددسترسی به منابع آب کافی است. با توجه به اینکه 

اده شده استف آبیاری هایسامانه درتحقیق از راندمان پتانسیل 

راندمان آبیاری در اکثر مزارع در و با توجه به اینکه  است

حجم آب آبیاری در ، راندمان پتانسیل استکشور کمتر از 

های هرمزگان، خراسان رضوی، اصفهان و فارس استان

 زستان و جنوبهای خورسد ولی در استانمنطقی به نظر می

کرمان که دو برابر نیاز ناخالص آبیاری شده است، حجم 

چه بین اگر .شده است آبیاریبیشآب آبیاری منطقی نبود و 

ر د شدهارائههای میانگین وزنی و میانگین حسابی شاخص

شود ولی اختالف بین اختالف زیادی مشاهده نمی 9جدول 

 مالحظه و حاکی ها با میانه مربوطه قابلمقادیر این شاخص

است. از طرف دیگر ضریب  هاهاز وجود چولگی در داد

مبین آن  باال و نسبتاًخالص و ناخالص نیز  آبی نیازتغییرات 

ال برای س شدهمحاسبهاست که نیاز آبی خالص و ناخالص 

 تحقیق نتایجاند. تحقیق از تغییرات زیادی برخوردار بوده

آبیاری  آب مقدار که داد نشان) 1931 (سالمی و همکاران

روش آبیاری سطحی در منطقه فریدن اصفهان  درمزارع پیاز 

این است که با  بوده هکتار در مکعب متر 11444 حدود

مترمکعب در هکتار( که مربوط به میانگین  19214) تحقیق

. همچنین اختالف فاحشی ندارد های آبیاری استروش

مزارع پیاز  حجم آب آبیاری (1931) همکارانزاده و کریم

 11944 به روش آبیاری سطحی در استان خراسان رضوی را

 12444کردند که در این تحقیق  گزارش هکتار در مترمکعب

 بدست آمده است. در هکتار مترمکعب

 

 حجم آب موردنياز براي توليد پياز در كشور

حجم آب مورد نیاز تولید پیاز در  برآوردرای ب

های استان آبیاری درهای حجم آب میانگین کشور از

تفاده اسدر هر استان پیاز منتخب و سطح زیرکشت محصول 

وزنی حجم آب میانگین از  برآورد. در این (0 جدول) شد

 مترمکعب 14829یعنی  ،های منتخب کشوراستاندر آبیاری 

 هاتانسایر اسدر  آبیاریمیانگین حجم آب  عنوانبههکتار  بر

اشتند و در این تحقیق ند توجهیقابلکه سطح زیرکشت 

رد نتایج این برآو. گردیداستفاده  ،بودند گیری نشدهاندازه

میلیون  89با کاربرد حدود  فارساستان  نشان داد که

را  شورک درپیاز بیشترین حجم آب برای تولید مترمکعب 

های کرمان و اصفهان به به خود اختصاص داده است. استان

میلیون مترمکعب در  12و  11ترتیب با مصرف حدود 

های بعدی قرار گرفتند. همچنین بر اساس نتایج برآورد رتبه

میلیون مترمکعب از  111ساالنه حدود ، 0شده در جدول 

منابع آب سطحی و زیرزمینی کشور برای تولید پیاز در 

 یابد.ختصاص میکشور ا
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 های مختلف کشورپیاز در استانمورد نیاز  آبیاری برآورد حجم آب -4جدول 

 استان
 سطح زیرکشت

 

مترمکعب بر هکتار() آبیاریحجم آب   
 حجم آب مورد نیاز

 )میلیون مترمکعب( میانگین حداکثر حداقل )هکتار(

3/13 3330 14100 1333 1310 آذربایجان شرقی  

0/10 10010 18133 8833 3816 اصفهان  

3/14 3618 10403 1611 1188 جنوب کرمان  

6/04 11338 11333 1116 0330 خراسان رضوی  

3/08 8408 13333 6483 0403 خراسان شمالی  

1/40 3143 11348 3418 4081 خوزستان  

6/36 16388 00304 3103 0413 زنجان  

0/80 10883 18144 13300 6333 فارس  

1/36 1331 11103 4833 8341 هرمزگان  

هااستانسایر   18333- - 13800 4/133  

63334- - 13800 4/633 کل کشور  

 

وري آب آبياري و بهره حجمهاي كاشت بر روش تأثير

 آب

خورشیدی تولید پیاز در  84تا اوایل دهه اگرچه 

شد، ولی با توجه به از طریق کشت بذر انجام میایران 

پیاز  زنیجوانهیت محدودیت منابع آب و همچنین حساس

ز گرایش به تولید پیاز ا نامناسب فیزیکی خاک، شرایط در

 ،ای گسترش یافته استطریق کشت نشایی و غده

بر اساس نتایج این تحقیق کشت این محصول  کهطوریبه

نوبی کشور از جمله هرمزگان و های جدر برخی از استان

ای نشایی یا کشت غده صورتبهفقط  کرمان جنوبمنطقه 

 1و  94، 11نتایج این تحقیق نشان داد که  شود.انجام می

درصد از مزارع منتخب پیاز به ترتیب به روش کشت بذری، 

ای انجام شده است. با توجه به اینکه در روش نشایی و غده

 حدودمان آبیاری در زمین اصلی ای، زکشت نشایی و غده

سه ماه کمتر از روش کشت بذری است، این عامل نقش 

وری آب آب آبیاری و افزایش بهره حجممهمی در کاهش 

ب وری آآب آبیاری و بهره حجمدر تولید پیاز دارد. نتایج 

با در نظر گرفتن میزان آب  های مختلفدر روش کشت

 ،ازنشان داد که درکشت نشایی پی کاربردی برای تولید نشاء،

 کاهش نسبت به کشت بذری درصد 1/10آب آبیاری  حجم

منابع آب در مناطق  محدودیتداشته است که با توجه به 

در تولید  مؤثریتواند نقش خشک میخشک و نیمه

یز پیاز ن کاربردیوری آب محصول ایفا نماید. نتایج بهره

 1/11 کاربردی آبوری نشان داد که درکشت نشایی بهره

در  شدهارائهنتایج . (1جدول ) استدرصد افزایش داشته 

وری آب ه تغییرات آب آبیاری و بهرهک نشان داد 1جدول 

ته شای نیز روند مشابهی با کشت نشایی دادر کشت غده

 همکارانزاده و نتایج این تحقیق با نتایج حسن .است

 ( مطابقت دارد.1932)
 های مختلف کشت در کشورگیری شده در مزارع پیاز در روشهای اندازهمیانگین شاخص -5جدول 

خزانه آبیاری آب نوع کشت  
m3/ha 

 آب آبیاری
m3/ha 

 آب کاربردی
m3/ha 

 عملکرد غده

kg /ha 
بهرهوری آب آبیاری 
kg/m3 

وری آب کاربردیبهره  

kg/m3 

10/4 31133 10010 11834 - بذری  38/4  

ایغده  033 3310 3380 41343 31/3  30/4  

34/3 46033 13661 3363 130 نشایی  16/4  
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 كلی گيري نتيجه

تحقیق حجم آب آبیاری، عملکرد و  این در

 134وری آب پیاز در شرایط مدیریت کشاورزان در بهره

های تولید پیاز کشور شامل آذربایجان مزرعه در قطب

، فارس، کرمان جنوبشرقی، اصفهان، خوزستان، زنجان، 

 زراعیشمالی و هرمزگان در سال  ، خراسانرضوی خراسان

 یج کلی زیر بدست آمد:گیری شد و نتااندازه 1044-1933

 ،های آبیاری در روش آبیاری سطحیمیانگین تعداد نوبت

نوبت آبیاری  04 و 92، 11 به ترتیب ای نواریقطرهبارانی و 

های ها در روشبدست آمد و نشان داد که تعداد آبیاری

ز داری بیشتر امعنی طوربهو بارانی  ای نواریقطرهآبیاری 

 روش آبیاری سطحی بوده است.

حجم آب آبیاری پیاز در کشور بسته به روش 

های آبیاری، شرایطی اقلیمی، شوری آبیاری، تعداد نوبت

 وزنیبا میانگین  24444تا بیش از  1444آب آبیاری از 

متغیر بود. این شاخص در روش  مترمکعب بر هکتار 14829

، 11019به ترتیب ای نواری قطرهو آبیاری سطحی، بارانی 

کل حجم  بر هکتار بدست آمد. مترمکعب 14911 و 12104

 مترمکعبمیلیون  111آب آبیاری برای تولید پیاز در کشور 

 در سال برآورد گردید.

 03381میانگین وزنی عملکرد غده پیاز در کشور 

های بدست آمد. این شاخص در روش هکتار برکیلوگرم 

 14134و  13914به ترتیب  ای نواریقطرهآبیاری بارانی و 

درصد بیشتر از آبیاری  22و  10کیلوگرم بر هکتار و به میزان 

. این نتایج نشان بود( کیلوگرم بر هکتار 00104سطحی )

 نواری ایقطرههای آبیاری دهد که استفاده از روشمی

درصدی آب  14 حدودوه بر کاهش توانسته است عال

ر د مؤثریآبیاری، عملکرد محصول را افزایش دهد و نقش 

 افزایش تولید پیاز در کشور داشته باشد.

و هرمزگان با نزدیک  شرقی آذربایجانهای استان

یاری را وری آب آبکیلوگرم بر مترمکعب بیشترین بهره 1به 

کیلوگرم  9 زنجان با کهدرحالیاند، به خود اختصاص داده

وری آب آبیاری بود. بر مترمکعب، دارای کمترین بهره

 ، خراسانرضوی خراسانهای وری آب آبیاری در استانبهره

کیلوگرم بر  1حدود  کرمان جنوبشمالی، اصفهان و منطقه 

 39/0) در کشورمترمکعب و نزدیک به میانگین وزنی 

 ( بود.مترمکعبکیلوگرم بر 

آب آبیاری و ) کاربردیوری آب میانگین بهره

های آبیاری سطحی، ( در محصول پیاز در روشمؤثربارش 

 83/0و  21/0، 19/9معادل  بیترت به ای نواریقطرهبارانی و 

وری آب بود و نشان داد که بهره مترمکعبکیلوگرم بر 

نسبت به روش  ای نواریقطرهآبیاری در روش آبیاری 

 .درصد افزایش داشته است 91سطحی حدود 

 موجبکشت نشایی در مقایسه با کشت بذری 

درصد افزایش  1/11درصد کاهش میزان آب آبیاری و  1/10

 وری آب شد.در بهره

کشت  توأمانبا توجه به نتایج این تحقیق، کاربرد 

ای نواری در مزارع پیاز و استفاده از آبیاری قطره نشایی

 شود.پیشنهاد می

 

 و تشکر تقدیر

معاونت و معنوی پژوهش حاضر با حمایت مالی 

در  و است کشاورزی انجام گرفته آب و خاک وزارت جهاد

جهاد  هایسازماناجرای آن همکاران گرانقدری از 

آذربایجان شرقی، اصفهان، خوزستان، های کشاورزی استان

زنجان، کرمان، فارس، خراسان رضوی، خراسان شمالی و 

خاک و آب و همکاران ، موسسه تحقیقات هرمزگان

های تحقیقات فنی و مهندسی مراکز تحقیقات بخش

های مذکور مشارکت و کشاورزی و منابع طبیعی استان

 مراتب، نگارندگان وسیلهبدیناند. داشته مؤثریهمکاری 

های این قدردانی خود را از زحمات و همکاریو  سپاس

 د.دارعزیزان اعالم می
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Abstract 
This project was implemented with the aim of measuring water applied to onion under 
farmers’ management in 190 selected sites at the production hubs of onion in Iran 
including Azarbaijan Sharghi, Isfahan, Khusestan, Zanjan, Kerman, Fars, Khorasan 
Razavi, Khorasan Shomali, and Hormozgan provinces. According to the results, 
differences between the average volumes of irrigation water in those provinces, different 
irrigation methods, various sources and salinities of irrigation water and soil, and 
different onion varieties were significant (p<1%), during the growing season of 2020-
2021. The average amount of applied water by farmers in those provinces was 9502, 
13273, 9740, 16588, 9618, 13880, 11998, 8438 and 7057 m3/ha, respectively, with the 
weighted average of 10823 m3/ha. The onion yield in selected sites, varied from 20000 to 
90000 kg/ha, with an average of 49980 kg/ha. The measured values were compared with 
the net irrigation water requirement estimated by the FAO Penman-Monteith method and 
with the National Water Document values. The results showed that the differences 
between average volumes of applied water by farmers, yield and irrigation water 
productivity, and irrigation water plus effective rainfall productivity in the selected sites 
were significant at 5% probability level. Irrigation water productivity varied from 3.13 to 
6.30 kg/m3 and its average was 4.93 kg/m3. The average irrigation water plus effective 
rainfall productivity for onion in Iran was 4.50 kg/m3. The average net irrigation water 
requirement in the study areas by the Penman-Monteith method and the National Water 
Document were 8834 and 6972 m3/ha, respectively. These results showed that the 
average applied water in surface, sprinkler, and drip irrigation methods were 11453, 
12740 and 10317 m3/ha, respectively, with significant (p<5%) difference. These results 
showed that in drip irrigation method, applied water was 10% lesser while irrigation 
water plus effective rainfall productivity was 35% higher. Transplanting seedling 
compared to direct seeding caused 14.7% reduction in applied water and 16.7% increase 
in water productivity. According to the results of this study, drip irrigation and 
transplanting method for onion fields is recommended.  
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