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استان خراسان های باغبرخی وری آب در تولید انگور و بهرهآبیاری بررسی آب 

 آباد()کاشمر و خلیل رضوی
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تیق:قههیی و و هه    بخههت تیق:قههیی و هه  و  ک اسهه    ههیوپ     ی هه   ؛ و اان هه:یپ وهوی هه اسههدیاریپ وهوی هه بههت تیت:هه    -3و  1

    اریان  کا  یوپ   و   یبع طب:ع  اسدین خیاسین پض    

 اسدیا وهوی   بخت وب:یپ  و  یک      سست تیق:قیی و   و  ک اس    یوپ     یج  اریان - 2

 3/12/1401  ی روذ خرتیپ ؛4/7/1401  یوتراپ خرتیپ

 

 چکیده

آب . از ميمزار اسم آبما   وی ) ر  و منطقم  ااشمما و سليم انگور یکی از محصوالت مهم  بما ی  ر اسم ار سااسمار ر م

وجمو  اطالعمات  یيقمی  ،وریافمزای  بهماه امم  بم  ریمزی آبيماری وبانامم منظمور بم باای توليد انگور  با دارار آبياری

بما . داجماا گا یموری آب  ر منماطق یما  شمده آبيماری و ارزیمابی بهماهگيای حجم  آب همد  انمدازهندار . این تحقيق با 

ااشممما بمم  تاتيمم  منطقمم  وری مصمما  آب  ر ، عملکمما  انگممور و بهمماهآبيمماریاسممان ن مماین ایممن پمماونه، ميممزار آب 

تاتيمم  بمم   ر منطقمم  سليمم  آبمما  وايلمموگاب بمما م امک مم   76/1تممن  ر هک ممار و  19م مما مک مم   ر هک ممار،  12049

ميممزار آب م وسمم  .  سمم  آمممدا م امک مم  بمم ايلمموگاب بمم 59/2و تممن  ر هک ممار  3/27، م مما مک مم   ر هک ممار  10827

تممن  ر هک ممار  2/23م امک مم   ر هک ممار و  11146ر بمم  تاتيمم  مممواورمنطقمم   و و ميممزار عملکمما  انگممور  ر  آبيمماری

همای بما بما توجم  بم  اینکم  بماای آبيماری  .شمدايلوگاب بما م امک م  محاسم    17/2 نيزوری آب بهاهم وس   وت يين 

همای امارگيای روش بياری سطحی اسم اا ه ممی شمو ، به مو  عملکما  روش آبيماری سمطحی بما بماز روش آا ل  انگور 

بایمد ااه  ت خيا مانند ممال  پاشمی و اسم اا ه از روش آبيماری ام  فشمار ماننمد آبيماری بما هيمدروفلوب  ر اوتماه ممدت 

 شمماای  امما ر بمما لحمما  انگممور،هممای بمما بمما تیييمما روش آبيمماری از سممطحی بمم  یطمماه ای  ر  مممد نظمما یمماار گيمما . 

انمد. بنمابااین  ر  راز ممدت،  رصمد اماه  پيمدا ممی 3/26نيماز ناسمالآ آبيماری  ،شماای  فنمی آبمی و سمایا –سماای 

 شو . ای توصي  میتیييا روش آبياری سطحی ب  آبياری یطاه

 

 های کلیدیواژه

  آب آبياریميزار  ،آب وریبهاههای آبياری، عملکا  انگور، روش
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  و  پاعه   یصه تی وب وپ بکهی  و پانها ین وب:هیپ 

 

 و اب اپیههی تههیرنا   کهه    هه پ اپ  خدلهه  بههی  

  هنن  یبه   یهی پره  بینی هت اپ  ل:ها  یی  یخ  

 اپ وب ا  اصهه     صههی  تخصهه:  و تههی :ن  بههت

 وب  حجه  اسهت    هیوپ   ا جملهت یهی   خدله ختب 
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 یههی  ههیخ  ا  رکهه   یصهه تی   ههیوپ   وب:ههیپ 

 نقههت اسههت و    ههیبع وب ا  بک: ههت اسههددیا  اپ رههیب 

 اپ  هنن یهی پره  بینی هت و  هاریرت اپ  کمه  بسه:یپ

 ههیپ یههی  اجههیا  .ااپا وب  ک اسهه  و  ههاریرت ۀحهه  

ق هه  وهوی هه  اپ سههشو   هه پ  ههت بد انهها بههت اعههااا  د

 یصهه تی  خدلهه  اپ   هه پ  وب وب:ههیپ اپبههیپ  حجهه  

ت انها و ندهیر  ون  ه اسهت   دک   ه ا  ا هی  ضهیوپ  

 ههیتبب بههی وب و   ههیوپ    سههئ تن گ:ههی  بههت تصههم: 

گ:ههی   سههدق:    ارههن وهیوب  بههی یهها  انهاا   مه    هها

اسههدین یههی  ت  :هها انگهه پ انگهه پ اپ  شهه  وب:ههیپ وب 

وبهیا  اجهیا  ها  :ه  ی همی و خل ۀ)  شقه پض  خیاسین

 39/116493  سهیحت بهی پضه   خیاسهین اسهت  اسهدین

   ه پ اپ انگه پ ت  :ها یهی   شه  ا  رکه   یبع  :ل  دی

و اپی  ههاۀ اسههت  بههی اسههین وخههیرن و یپیههی    د ی

جکههیا   ههیوپ    سههشو  رههی   ههت انگهه پ بههیپوپ و 

عملکههیا اپ واحهها سههشو اپ   شقههت  ی ههمی بههت تیت:هه  

گیم اپ یکدههیپ اسههت  اپ  :لهه  20000یکدههیپ و  3093

خل:هه  وبههیا  سههشو  رههی   ههت انگهه پ بههیپوپ و  ۀ  شقهه

یکدههیپ و  5427ا اپ واحهها سههشو بههت تیت:هه  عملکههی

 ,.Ahmadi et al) :لهه گیم اپ یکدههیپ اسههت  22000

   هیط  اپ وب   هیبع  یهاوارت بهت ت جهت   بهی(2020

 ن:مهت و خ ه  یه ار  و وب عمهاتی  هت    ه پ  خدله 

 پره  بینی هت و گ:هی  وب:هیپ  وب بهت ت جهت  ااپنها خ  

 بکبه ا بهیا  وهی د پ تهیرناسهت   که  ضهیوپ  ون بهیا 

وه  ا   و گ:هی  وبه  ن:هی  تع:ه:ن و  ه یخت وب  بکهیوپ 

 وب:هیپ    یسه  اعمهیل پو  و وب:هیپ  پره  بینی هت ون

 ندهیر  اسهین بهی وب و خهی  تیق:قهیی   سسهت .اسهت

 بهی و   ه پ یهی اسهدین اپ ی ا  یسه  و هیپ و  شی عهیی

 ن:هی  وبه   یند:ه،  وه من  عدبهی تجیبه  پو  ا  اسددیا 

 پا   ه پ بهی   و  پاعه  گ:ییهین ارگهی و انگه پ گ:هی 

  ه پا وب بهیووپا"  دهیب او جلها اپ پا ند:جهت و بیپسه 

اپ  . اسهت ااا  اپائهت "  ه پ بهی   و  پاعه  گ:ییهین ن:هی 

گ:هی   ودینسه:  تعهی  -تبخ:هی  جم عهت   ارهن 2 جلها

 بهیپان و  دهی :له  4/799ن  ی همی کیسهدی اپ پا انگه پ

 گ:هی  ارهن خهی   وب:هیپ  ن:هی  و  دهی :له  4/52 پا  ؤثی

 ,.Farshi et al).اسهت   هیا  ب:هین  دهی :له  747 پا

بههی اسههین ااا  یههی  اپائههت  هها  اپ نههیم اوهه اپ  (1997

NETWAT ۀانگهه پ اپ   شقهه خههی   وب:ههیپ    ن:ههی 

ا ایهیهی ن هین     وهویتاسهت دهی  :له  736 ی می 

 جههی   ۀحههاا  ی ن:ههی  وبهه  انگهه پ و دهه  اسههت  ههت تخل:هه

اپصهها وب  یبهه   45تههی  35پطهه بد  خههی  اپ حههاوا 

گ:ههی  بی هها  بههارک  اسههت اپ اوپۀ پسهه:اگ  و  ۀاسههددیا

 جههی  پطهه بد  بهه:ت ا  ارههن  ۀتخل:هه  بیاا ههت  یصهه ل

 ,Doorenbos & Kassam)ت انهها بی هها  قههااپ ن:هه    

1979)   

 دی کعهه  اپ  3820انگهه پ ا  خههی   وب:ههیپ  ن:ههی  

 دی کعهه  اپ یکدههیپ اپ  12170یکدههیپ اپ اپاب:هه  تههی 

 ,.Farshi et al).  ک هه ج )اسههدین  ی ههین   دس: ههی اسههت

انگهه پ اپ  یاحهه   خدلهه   وب:ههیپ   :هه ان وب  (1997

اپصهها ا   9   لهه   اپ  بههیووپا  اسههت؛پ هها  ددههیوی 

 نه  تهی ج انهت ۀحج     وب  ه پا ن:هی  انگه پ اپ  یحله

ا  حجهه   هه  وب  هه پا ن:ههی  اپ  یاحهه   اسههت  گلههای 

گ:هی   گلای  تهی ت هک:   :ه    ت هک:   :ه   تهی پنه 

گ:ی  تهی   هین بیاا هت و   هین بیاا هت تهی خه ان پن 

 صههی  خ ایهها اپصهها  14و  36  35  6بههت تیت:هه  ب تههت 

 Medrano et)    ههاپان  و یمکههیپانNSW, 2004) هها )

al., 2015)   بههههت بیپسهههه  اپ اسههههاین:ی اپ تیق:قهههه

وب اپ   هههت انگههه پ  وپ بکهههی یکیپیهههی  اوههه ارت پا

یههی   خدلهه  و  ههت خههی   تههیث:ی پو  و ویااخد هها

وپ  وب وب:هیپ  پا بهی بکهی یهی   ه و  ت گ:هی  و پو 

 Williams) ورل:ههی   و یمکههیپان   یانههاانگهه پ بیپسهه  

et al., 2003)  ین اپخدهه وب:ههیپ اپ تیق:قهه   قههااپ وب

رههه   بهههی:دین:هههی اپ اری هههت  ی انگههه پ پا سهههی ۀ  7تهههی  4

پو     یانهههاگ:هههی  ترسههه:مدی و نههه  بههه پ  انهههاا  
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 ...هایوری آب  ر توليد انگور باسی با و بهاه بارسی آب آبياری

   هت ارهن  یققهین بهی اسهین ندهیرجا  ب ا  وب:یپ   شی 

حههاا  ی  صههی  وب اپخههت انگهه پ اپ اسههت ووپانهها بههت

تیت:ههه  بهههت 1993و  1992  1991  1990یهههی  سهههیل

وب بههه ا   قهههااپ بهههی پو   دهههی  :ل  7/6و  6  4/6  1/6

 718نگهه پ اپ سههیل اول  عههیال اپخههت ا ۀسههیتن وب:ههیپ 

 865تههی  811یههی  بعهها  بهه:ن  دههی و اپ سههیل :ل 

بهههی اسهههددیا  ا  اپ تیق:قههه  بههه ا   دس:هههی  دهههی  :ل 

انگهه پ اپ  ی :دین:ههی  وب وب:ههیپ ترسهه:مدی و نهه   حجهه  

  ن:هی  وبه  ارهن تیق:ه   بهی اسهین ندهیر   اگ:ی  اناا  

یل ا دبهی بهیا  سه 31 هیپن تهی  15انگ پ اپ بی     هین  

 784  1999 دههههی و بههههیا  سههههیل  :ل  687  1998

  (Williams & Ayers, 2005) اسهت و ههات دهی به :ل 

 ,Williams & Fidelibus)ورل:هههی   و و:هههاا :ب  

انگههه پ پا بهههی  وب وب:هههیپ اپ تیق:قههه   قهههااپ  (2016

و  2008  2007اسهههددیا  ا  ترسههه:مدی و نههه  اپ سهههیل 

ی بهههیووپا  دههه :ل  952و  943  952تیت:ههه  بهههت 2009

اپ  (Amini et al., 2014)ا : هه  و یمکههیپان    یانهها

 ب ها  ا له:  اپ تع:ه:ن ن:هی  خهی  ا  نقت وک هت شی عت

 یصهه تی بههی   اسههدین  یاسههدین پا بیپسهه  و ون  وبهه 

یهی بهی پا بی ن:هی  وبه   ییسهبت  ها  اپ سهشو  کیسهدین

ارههن    یانههااوهه اپ  ههیات وای  قیرسههت اسههددیا  ا  نههیم

-وبهه  خههی   انگهه پ پا بههی اسههین تقسهه:  ن:ههی  یققههین 

 دههی  و  :ل  605ا  ب هها  ا ل:مهه  اپ ا لهه:   اردیانههت

یههی  سهه  اج  بیاسههین تقسهه:میی س:یسهه  اپ  کیسههدین

  504  585تیت:هه  سههق    ههیو   ب:جههیپ و  یرهه ان بههت

اسههت ووپانهها  ت دههی اپ سههیل بهه :ل  589و  751  683

اپ  (Nikanfar & Rezee, 2015)ر  و پضههی وههیکههین:ن

 وب   صههی  اپ جهه ر بههی یهها  اوهه ارت صههیوت  قهه:تیق

 و بههیبلی سههشی    ههی   وب:ههیپ   خدلهه  پو  سههت اثههی

 یههی یههی   مهه  و  :دهه  تههی ورهگهه  بههی پا ا  شههی 

-1390) سهیل سهت اپ سهد:ا انگه پ پ ه    م ه   سن

 و  یانههها بیپسههه   :ینهههاووب  کیسهههدین اپ  1388

وب  وپ پو  وب:ههیپ   بکههی  س::ههیت بههی نههاااا گهه اپ 

  عملکههیا انگهه پ اپ ریبهها هه و عملکههیا  ههییت  تراوهه ا

  6/19 تیت:هه  بههت ا بههیبلی و  شههی    وب:ههیپ  سههشی

   د سههب و هها اسههتتبهه یکدههیپ اپ تههن 8/15  و 1/17

بهیبلی   ا  شهی   یپ:هاعمهیل  ها  اپ وب  یپ:هحج  وب وب

 7810  7367بیابهی بهی  تیت:ه اپ سهت سهیل بهت  و سشی

ب: ههدیرن  گهه اپ   هها   دی کعهه  بههی یکدههیپ 13267و 

 :له گیم بهی  دی کعه   یبه   بهت  21/2 وب بهی وپ بکی 

وب اپ وب:ههیپ   وپ بکههی ا  بهه ا و   شههی پو  وب:ههیپ 

:لهه گیم   48/1 و اپ وب:ههیپ  سههشی  حههاوا 16/2 بههیبلی

بهی نصه   قهااپ وب  صهیو   .بهیووپا  ها بی  دی  کعه 

اپوب:ههیپ  سههشی   عملکههیا انگهه پ اپ وب:ههیپ  بههیبلی و 

تههن اپ یکدههیپ  ههییت  8/3 و 5/2 ا  بههت تیت:هه  شههی 

 هه  عملکههیا و ن:هه   ی ههییت نسههبدبههت بههی ت جههت  .ریوههت

یههی   :دهه  ا  ورهگهه  حدههو و حدهه  بکبهه ا بسهه:یپ 

 م: ههت  ههیان اوههت  بههیا  :هه   انگهه پ و یم  هه:ن 

 یههی  اول  تس::ههی پو  وب:ههیپ  بههت یصهه ل اپ سههیل

تیههت و ههیپ و اسههددیا  ا  وب:ههیپ  بههیبلی بههیا  وب:ههیپ  

ن:ی و  ههییی  . هها  اسههتیههی   سههن ت صهه:ت سههدینتی 

ن:ههههی   (Shahrokhnia & Karami, 2017) ی هههه  

خهههی   وب:هههیپ  انگههه پ رهههی  ت  اپ  کیسهههدین  :هههی و 

 دی کعهه  بههی یکدههیپ و  3800 ههیپ رن اسههدین وههیپن پا 

 اپ رهه  بههین  انگهه پ وب وب:ههیپ  :ههینگ:ن او سههی ۀ حجهه  

 دی کعههه  بهههی یکدهههیپ  8660پا  ا بهههی وب:هههیپ   شهههی 

 ههها   و:یو وبهههیا  و یمکهههیپان    انهههاااا گههه اپ  

(Ghadami Firouzabadi et al., 2020) وب   :هه ان

 یهی بهین اپ وب ا دصهیا  و و: رکه  وپ بکهی  و وب:هیپ 

 یانها یمهاان پا اپ رهیب  اپ اسهدین انگ پ   شقهت  نرهی 

 او اپ انگه پ یهی بهین اپ  هیپبیا  وب حجه  تس::هیای و

 ا  بهت تیت:ه  پا  ا ی  شه و وب:هیپ  سهشی  س:سهد 

 یکدهیپ اپ  دهی  کعه  5400 تهی 650 و 8640 تهی 1080

 پو   هت ااا ن هین تیق:ه  ندهین  ارهن  است ووپانهابت
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  هییت سهشی  وب:هیپ  نسهبت بهت پو  ا  شی  وب:یپ 

  پا اپ وه  اا هدت اسهت انگه پ وب وب:هیپ  اپصها اپ 40

 انگهه پ اپ وب:ههیپ  یههی بههین اپ وب وپ بکههی   :هه ان

 بههی  :لهه گیم 8/7و اپ وب:ههیپ  سههشی   1/25  ا شههی 

 ههها  گههه اپ   و یمکهههیپان   ییسهههبت  دی کعههه 

(Goodarzi et al., 2020)  یههی  ههیخ  بههی اپ رههیب 

 ی ه    اپ اسهدین انگه پ ت  :ها اپ وب:هیپ  وب  هاریرت

 اپ انگه پ یهی بهین وب:هیپ  وب حجه  ند:جت گیود ها  هت

 و وب:هیپ  ن بهت وب:هیپ   پو  بهت بسهدت اسهدین سهشو

تههی  5973ون ا   حجهه  و  ددههیوی بههین  ههاریرت ۀنیهه 

 پانها ین  دس:هی اسهت  یکدهیپ اپ  کعه   دهی 18168

تهی  35ا    ه پا  شی عهت یهی بهین اپ وب:هیپ  وب  هیپبیا

 ارهن بهیا  ن:ه  وب وپ  و بکهی اسهت اپصا  دس:هی  100

 7/3تههی  1/1بهه:ن   ی هه   اسههدین سههشو اپ  یصهه ل

 اسهدین سهشو اپ یهی گ:هی انهاا     ندهیر   هاتس::ی  ه 

  ه پا وب:هیپ  پو  ا  نظهی صهی   هت ن هین ااا  ی ه  

 نقهت  کمه    هیوپ  ت سهب وب:هیپ   هاریرت اسهددیا  

  ه پا  شی عهت یهی  تی سهدین اپ وب وب:هیپ   :ه ان اپ

 وب:هیپ  ه  اجهیا   یبل:هت ب:هینگی تیق:  ارن یر ند ااپا 

 و تهیور ا  ارهن پو اسهت   اسهدین یهی تی سهدین سشو اپ

 بهت  هیپبیا  و صهی:و پو  بهت وب:هیپ   ه و ه   

 وب وپ بکهی  ت جهت  یبه  اوه ارت بهت ت انها ه  بی ااپان

  یههیاثههی پو   قهه:اپ تیق .ب: جی هها انگهه پ ت  :هها اپ

انگهه پ اپ  صههی  ت:ههد:بههی عملکههیا و    یپ:هه خدلهه  وب

  یپ:هههوب  یهههیپو    :هههتیق نرههه  اپ ا ههها  قیرسهههت

 بههی  یپ:هه خدلهه  وب وب یرو  قههیا  یسههشیرو    سههشی

بههی عملکههیا   وبهه ی :ههاپصهها ن 100و  80  60اسههین 

  یپ:ههوب ۀسههی ین  ههت   هها ن ههین ااا و  انگهه پ بیپسهه

 نربهههیتتی  ااپا  وبههه ی :هههاپصههها ن 80بهههی   یسههشیر 

  (Sheren et al., 2017)اسههت وب   وپ قههااپ بکههی 

 ا  بیاا هت ب: هدی وب حهی   یهی ن:ه  ندیر  بیخ  وههیت

 

گ:ههیی   یههی  ت سهب پر ههۀ انگهه پ و ب: ههدی بهه ان ضههیر

اپ  قیرسههت بههی پو    ا   ریسههشی اپ وب:ههیپ   شههی 

 ;Fandi˜no et al., 2012)ا  اسههت وب:ههیپ   شههی 

Cancela et al., 2015) اتههههیو  و یمکههههیپان  

(Atroosh et al., 2013)  اپ تیق:قههه  او سهههی ت اپ

او پو  اپ انگهه پ پا  وب وب:ههیپ رمههن  د سههب حجهه  

 3950و  2590تیت:ههه  وب:هههیپ  بهههیبلی و سهههشی  بهههت

 دی کعهه  بههی یکدههیپ و پانهها ین  ههیپبیا وب وب:ههیپ  پا 

اپصهها  8/69و  3/82تیت:هه  ن:هه  اپ او پو   ههذ  پ بههت

وپ  وب پا اپ او بکههی ارههن  یققههین    یانههاگهه اپ  

 :لهه گیم بههی  4/3و  8/1تیت:هه  پو  سههشی  و بههیبلی بههت

 Civit et)سهه: رت و یمکههیپان   یانهها دی کعهه  اعههنم 

al., 2018)  ا  اپ ن ااانههها  ههت وب:ههیپ   شهههی ن ههی

  اپ وپباندهه:ن Mendozaیههی  اسههدین   ههاو ا )تی سههدین

رههین و   ااپاجهه ر  اپصهها اپ  صههی  وب صههیوت 3/14

وپ  وب وب:ههیپ  بکههی  (Yan et al., 2020)یمکههیپان 

سههی ت اپ  15اپ ت  :هها انگهه پ بههیا  رهه  اوپۀ   ههین  

 :لهه گیم بههی  24/3چهه:ن پا   Turpan  شقههۀ ت پوههین )

 Abbasi)عبیسه  و یمکهیپان   ااانهادی کعه  گه اپ   

et al., 2020)  اپ وب وپ بکهههی  و وب وب:هههیپ 

 نههان ههین ااا  یانهها و پا بیپسهه     هه پ یههی تی سههدین

وپ  وب و بکههی  وب وب:ههیپ  ههت اخههدن   :ههینگ:ن حجهه  

   :ههینگ:ن اسههتااپ اپ سهشو احدمههیل رهه  اپصها  ع هه 

بههی یکدههیپ و  دی کعهه   6669 پا وب وب:ههیپ و نهه  حجهه  

ا ا  یهههی  بهههت  :لههه گیم انگههه پ 63/2 پا وپ  وببکهههی 

   د سههب ن:ههی  خههی   اووپانههاسههت  دی کعهه  وب بههت

 وب:ههههیپ  اپ   ههههیط   هههه پا  شی عههههت بههههت پو 

و  6645تیت:هه   یند:هه، و سهه ا  لهه  وب بههت -وهه من

 دی کعههه  بهههی یکدهههیپ اسهههت  اا  هههۀ تس::هههیای  6456

تهی  68عهت ا  یهی   ه پا  شی پانا ین  هیپبیا اپ تی سهدین

   اپصهها  ییسههبت  هها 89اپصهها و  د سههب ون  100
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وب:هیپ  اپ ا له  حهی   ا  اعمهیل  ه ارهن تیق:ه  ندیر  

 ناا هدنیهی   ه پا  شی عهت بهت علهت اسدیسه تی سدین

   ب ا  استبت وب  یو   

 چ ههاان نههتا ههی یههی   خدلهه  )یههی حههیل  وهویتبههت

انگهه پ اپ ااخهه    هه پ  وب وب:ههیپ  ههیو   بههیا  تع:هه:ن 

اپ ههیم اپئههت  هها  ا   :هه ان وب صهه پی گیودههت اسههت  

یی  عمهها  اپ  ههیارب تی سههدین ط پبههتانگهه پ وب:ههیپ  

-وهوی هه  بههی ت:میپیههی  و  یر هه  و ا لهه  اپ ارسههدگی 

 ههت اپ بیخهه   هه اپا  اسههتیههی   یا هه  تیق:قههیت  بهه ا 

وب:ههیپ  و سههش ت  خدلهه  وب بههیا  ن:هه  ت:میپیههی   هه 

پ   شقهۀ  ه پا ریودن سهشو   یسه  وب وب:هیپ  انگه پ ا

یهها  اصههل  ا  ارههن تیق:هه   نظههی تعیرهه   هها  اسههت  

وپ  وب و اپ رههیب  بکههی  وب وب:ههیپ گ:ههی  حجهه  انههاا  

 کیسههدین  ی ههمی و یههی  انگهه پ اپ تی سههدیناپ ت  :هها 

 است ب ا   اسدین خیاسین پض  خل:  وبیا اپ 

 

 هامواد و روش

 ی همی  ۀبهین انگه پ اپ   شقه 6  بیا  اجهیا  وهیوب 

اندخهیب  ها  اسهت  خل:ه  وبهیا  ۀن ارگی اپ   شقهبی 6و 

بهت پو  وب:هیپ  سهشی   اندخهیب  ها یهی  بهینتمی   

  بههع وبهه  )جهه   و و ههدت ا   وب:ههیپ   هه   ههانا و 

یهی  بهین  خصهیی عمه      چی  عم:ه  به اتمی   ونکی 

  انگهه پ یههیبین و هها  اسههت  1اندخههیب  هها  اپ جههاول 

   خدلهه   هه پا  شی عههت بههی اپ نظههی گههیودن ت هه   ع ا هه

 بههت  یپ:ههوب وب ت:ههد: ین هها بیوههت خههی   پ هه  و  

پا و  ههت   ا ههت بههی   گسههدیا  نااندخههیب  هها  اگ نههت

  وب وب:ههیپ ا  جملههت   هه پانظییههی   ههیخ  ای هها 

و تیهت  هاریرت یهی بهینباون اخی هت اپ بینی هۀ وب:هیپ  

 هت ابدهاا اپ یهی  صه پینرباگ:هی   ها  انهاا   بی ااپان

انگه پ بهی یهی  بهین شی عهت   ایهی   ه پر  ا   کیسهدین

 یهههی  جکهههیا یمهههیی گ   یا ههه  خههها یی و  هههاریرت

 

  ههیوپ   اندخههیب و حجهه  وب ااا   هها  بههاون اخی ههت 

 حجمهه  رههی   دهه پ  بههی ولهه م بی ههااپانۀ وب:ههیپ  بینی ههاپ 

گ:هی  حجه  انهاا  بهی ت جهت بهت ار کهت گ:ی   ها  اناا  

یههی  وب:ههیپ  اپ طهه ل وصهه  اپ یمههۀ ن بههت وب:ههیپ وب 

 ههت ن بههت اپ  وب:ههیپ  مکههن ن:سههت  حجهه  وب  پ هها

و او  :ینهههۀ اپ   او ن بهههت ابدهههاااپ او ن بهههت وب:هههیپ  )

بههیا  گ:ههی   هها  انههاا   اندکههی  وصهه  پ هها اپ ن بههت 

گ:ههی   یجههع ا  ااا  یههی  اااپ   تعههی  -تبخ:ههیۀ  ییسههب

 ههه  ی ا  یسههه  اسهههدین خیاسهههین پضههه   )ارسهههدگی  

  ارهن ی ا  یس  سه:  ود:   ی همی  اسهددیا   ها  بهیا

ااا  یههی  ا  سههی ت   دکهه  بههت سههیل تیق:هه  ا    ظهه پ 

  سهها  بههی اسههددیا  ا  گیارهها  اسههددیا  1398-1388)

گ:ههی   یجههع  تعههی  -تبخ:ههی ETCalculatorنههیم اوهه اپ 

 ییسبت  ها  ن:هی  وبه  خهی   انگه پ بهی اسهین ضهیر  

 ها  بهیا  گ:هی   ییسهبتتعهی   -گ:یی  انگه پ و تبخ:هی

ی  بهیا  گ:هی  انگه پ اپ  یجع  تع:ه:ن  ها  ضهیر  گ:هی

 ن:هی  بهیووپا" یاح   خدله  پ ها بهی اسهددیا  ا   دهیب 

 ,.Farshi et al)  هه پ  بههی   و گ:ییههین  پاعهه  وبهه 

بههی اعمههیل بههیپ   هه ثی  ن:ههی    اسههدخیاج گیارهها (1997

  بیپنهاگخی   وب  بت ن:هی  خهی   وب:هیپ  تبهار   ها  

 قههیاری    SCS, 1972)بههیووپا  هها  SCS ههؤثی بههت پو  

ی  خههی   وب:ههیپ  بههی  قههیاری سهه ا  لهه  وب بههیا  ن:هه

   ههیط   هه پا  شی عههت  قیرسههت  ههانا   قههیاری ن:ههی 

خههی   بههی اسههددیا  ا  پانهها ین  ههیپبیا وب وب:ههیپ  بههت 

 قههیاری نیخههی   تبههار   ههانا  بههی اسههین تیق:قههیی 

  پانهها ین (Abbasi et al., 2016)عبیسهه  و یمکههیپان 

اپصهها  3/66 ههیپبیا وب وب:ههیپ  اپ اپاضهه  بههی     هه پ 

گهه اپ   هها  اسههت  بههیا  تبههار  عمهه  خههی   وب:ههیپ  

بت  قهیاری عمه  نیخهی   وب:هیپ  ا  ارهن  قهااپ اسهددیا  

  ا 

 عملکهههیا  یصههه ل اپ ویرهههین وصههه   پاعههه  ن:ههه  
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  ه پا  هیط   وپ  وب اپ یهی ره  ا گ:هی  و بکهی اناا  

وپ  وب  ییسههبت و  قیرسههت  هها   ههیخ  بکههی    شی عههت

  ا   تع::ن 1پابشۀ ) ا 

(1  
    CW

CY
WP =

 
               

   ت اپ ون

 WP ا ا  یهههی وپ  وب انگههه پ ) :لههه گیم بهههت= بکهههی

= عملکههیا انگهه پ ) :لهه گیم CY  وب وب:ههیپ  دی کعهه  

 =  جمههه   حجههه  وب ااا   ههها  و CWاپ یکدهههیپ  و 

 

 اپ ت  :ا انگ پ ) دی کع  اپ یکدیپ     ؤثیبیپناگ  

بهی اسهددیا  ا  انگه پ  یهی بهینب اپ پانا ین  هیپبیا و

 بهی  ییسهبت  ها  وبه  )ن:هی   یپ:هخهی   وب ی :هنسبت ن

 و و هیپ اسهین  یند:ه، و بهی - وه من پو  ا  اسهددیا 

بهت حجه  وب ااا   اخ:هی  ۀسهی  ا  ی ا  یسه  اطنعهیی

 هه پا  یههی بههینا    رههیههی  بی ههااپان بههیا  هها  ت سههب 

ا     د سههش  پو  نرهه هها  ا  :هه شی عههت بههیووپا و تیل

اپائههت    ههیخ  پانهها ین  ههیپبیا وب پا اپ وصهه   پاعهه

  (Bos et al., 1994)   ا  

 مشخصات عمومی با ات انگور من خ  -1جدول 

Table 1- General characteristics of selected vineyards 

شماره 

 gardenباغ

number 

سطح زیر 

کشت )هکتار( 

Area under 

cultivation 

(ha) 

سن 

درختان 

       ل()سا

Age of 

shrubs 

(year) 

 آرایش کاشت

planting 

arrangement 

 رقم/ واریته

Cultivar/ 

variety 

بافت 

خاک    

soil 

texture 

 شوری آب آبیاری 

)دسی زیمنس بر متر( 

Irrigation water 

salinity (ds/m) 

  شوری خاک 

)دسی     

زیمنس بر 

  Soil      متر(

salinity 

(ds/m) 

به دبی ورودی 

تاکستان )لیتر در 

     ثانیه(

Entrance 

discharge   (l/s) 

1 1.5 22 2*2 
و:کی   و 

 عسگی 

پس  

     
0.5 0.8 25.22 

 تی م   2*2 4 4 2
پس  

     
0.5 0.8 42.34 

3 1.5 5 1.75*1.75 
و:کی   و 

 عسکی 

پس  

     
0.6 0.9 25.17 

 25.43 0.9 0.6 پس  و:کی   1.7*2 5 0.45 4

 عسکی  1.8*1.8 24 0.79 5
پس  

     
0.6 0.9 35.15 

 عسکی  2*2 16-17 0.79 6
پس  

     
0.6 0.9 22.66 

7 3 27 1.8*1.8 
عسگی  و 

 و:کی  

     

    
0.6 0.9 27.71 

 28.13 0.8 0.6     عسکی  1.8*1.8 12 2 8

9 3 8 , 16 2*2 
عسگی  و 

 و:کی  
     0.6 0.9 26.05 

10 2.7 12 1.75*1.75 
ی  و عسگ

 و:کی  
     0.6 0.9 24.65 

 25.45 1.1 0.7      عسکی  1.8*1.8 5 0.94 11

 28.31 0.8 0.6      عسکی  2*2 20 0.9 12
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 ه پا  شی عهت یهی  بهینب   پا ن:ی  بهیا  وب ه ر  و      

 ,Ayers and Westcot) 29وههیئ   ۀبههی اسههین ن ههیر

  2) ۀاپ وب:ههههیپ  سههههشی  و بههههیپان  ا  پابشهههه (1994

  ا  وپا بیو

(2  
we

w

ECEC

EC
LR

−
=

5 
   ت اپ ون 

=ECw یههاارت ا کدیرکهه  وب وب:ههیپ  و=ECe   یههاارت

تیمهه   ۀوسههدین ECeوسههدینت تیمهه   یصهه ل  ا کدیرکهه  

  استاس   رم   بی  دی  5/2 یص ل بیا  انگ پ 

 

 نتایج و بحث

 تس::ههیای بیخهه  ا  ااا  یههی   ۀ یههاوا 2اپ جههاول 

 

اپائهت  ها  اسهت  یهی بهیناپ  ویرت اناا   گ:هی   ها 

بهی انیهیا  اپ ثین:هت  :دهی  28یهی  د سب  : ان اب  چهی 

 :هینگ:ن سهشو  ری  هت   :دهی اپ ثین:هت به ا  5/5 ع:یپ 

اسهه   57/0 هه پ  وب وب:ههیپ  ن:هه   و یکدههیپ 8/1انگهه پ 

 5/2انگهه پ ) ۀ رمهه   بههی  دههی بهه ا  ههت ا   هه پ  وسههدین

پ  وب عبهیپت   ه تاس   رم   بی  دهی   مدهی به ا  به

وب:ههیپ  و  هه پ  خههی  تههیث:ی  پو   ههییت عملکههیا 

وب:هیپ   ۀانگ پ اپ   شقت نهااپا  بهی ت جهت بهت نه   سهی ین

 هت پو  وب:هیپ  سهشی  به ا  یهی بهیناسددیا   ها  اپ 

ن هین  2ضیر  وب ه ر  ن:ه  تهی :ن  ها  اسهت  جهاول 

 دههی   :لهه  123 هه  ایهها  ههت  :هه ان بیپنههاگ   هه ثی )

پا ن:ههی  انگهه پ پا اپ ت انسههدت اسههت بخ هه  ا  وب  هه 

     ا  شقت تی :ن 

 مور  مطال  های با  ر يای شده گاهای اندازه تیيياات باسی پارام  ۀمحدو -2جدول  

Table 2-The range of changes of some measured parameters in the vineyards 
 بارندگی موثر

 متر()میلی

Effective 

rainfall 

(mm) 

بارندگی  

 تر(م)میلی

Rainfall 

(mm) 

نیاز 

آبشویی          

 )درصد(

leaching 

need (%) 

          شوری خاک

)دسی زیمنس بر 

 Soil        متر(

salinity (ds/m) 

 شوری آب آبیاری

)دسی زیمنس بر 

 Irrigation متر( 

water salinity 

(ds/m) 

 سطح باغ

انگور 

 )هکتار(

Vineyard 

area (ha) 

      دبی               

)لیتر بر 

 ثانیه(

Discharge 

(l/s) 

 

  ی می 7.7±29.3 1.3±1.5 0.05±0.56 0.07±0.85 0.08±0.94 21±165 16±124

6±121 9±162 0.08±0.99 0.0±0.91 0.05±0.59 1.0±2.1 1.5±27.6 
خل:  

 وبیا

12±123 16±163 0.08±0.97 0.09±0.88 0.05±0.57 1.1±1.8 5.5±28.0 
   

 ییبین

 

گ:ههی  یههی  انههاا  بیخهه  ا  ااا ن:هه   3ول اپ جهها

 ۀیههی    دخهه  اپائههت  هها  اسههت  اا  هه هها  اپ بههین

 دهی بههی  :له  85تهی  51تس::هیای عمه  وب وب:هیپ  به:ن 

 دههی  :لهه  11 دههی و انیههیا   ع:ههیپ  :لهه  72 د سههب 

 اپ اوپۀ وب:ههیپ  بهه ا  حههاا   و حههاا  ی تعههااا وب:ههیپ 

ت بههت عمهه  وب به ا  بههی ت جه 2و انیهیا   ع:ههیپ  20و  13

تس::ههیای عمهه  وب  ۀیههی اا  ههوب:ههیپ و تعههااا یههی وب:ههیپ 

 دههی بههی  د سههب  :لهه  1446تههی  854ااا   هها  بهه:ن 

  دهههی :لههه  204 دهههی و انیهههیا   ع:هههیپ  :لههه  1115

 11146 وب وب:ههیپ اسههت و هها   :ههینگ:ن حجهه  تبهه

 دی کعهه   2039 دی کعه  اپ یکدههیپ بههی انیهیا   ع:ههیپ 

 وب وب:هههیپ ن حجههه   :ههینگ:اپ یکدههیپ حیصههه   ههها  

اسههت و هها  اپ ارههن تیق:هه  بههی ندههیر  تیق:قههیی تبهه

  (Nikanfar & Rezee, 2015) ن:کهههیندی و پضهههیر 

و  (Abbasi et al., 2020) عبیسهههه  و یمکههههیپان

 (Goodarzi et al., 2020)گهههه اپ   و یمکههههیپان
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بیابههی  یههیبههین :ههینگ:ن عملکههیا انگهه پ اپ  ااپا  یمخهه ان 

تههن اپ  4/8یا   ع:ههیپ ون تههن اپ یکدههیپ و انیهه 2/23بههی 

انگهه پ اپ و هها  ههت ا   د سههب عملکههیا  اسههتتبههیکدههیپ 

بههی اسههین سههی  ی ت و ههیپ  بخههت   ههیوپ   ) اسههدین

  1397-98اسههدین خیاسههین پضهه   اپ سههیل  پاعهه  

اپصهها  3/33تههن اپ یکدههیپ  حههاوا  4/17  :هه انبههت

اسهت و ها  اپ تانگه پ به  :هینگ:ن عملکهیاب: دی اسهت  

ن:کههههیندی و  ییتیق:قهههه ارههههن تیق:هههه  بههههی ندههههیر 

و عبیسههه  و  (Nikanfar & Rezee, 2015)پضهههیر 

 ااپا  یمخههه ان  (Abbasi et al., 2020)یمکهههیپان

 :لهه گیم بههی  دی کعهه  و  17/2وپ  وب وب:ههیپ  بکههی 

 :لهه گیم بههی  95/1پوپ  وب و بههیپ   هه ثی بیابههی بههی بکههی 

 :ههینگ:ن بکههی  وپ  وب   دی کعهه  حیصهه   هها  اسههت 

  اپ ارهن تیق:ه  بهی ندهیر  تیق:قهیی است و هاتوب:یپ  ب

  (Goodarzi et al., 2020) گههه اپ   و یمکهههیپان

و اتههیو   (Abbasi et al., 2020)عبیسهه  و یمکههیپان 

ااپا  یمخهه ان   (Atroosh et al., 2013) و یمکههیپان

بهه:ن  یههیبههینتس::ههیای پانهها ین  ههیپبیا وب اپ  ۀاا  هه

و انیهههیا   7/64اپصههها بهههی  :هههینگ:ن  6/86تهههی  3/47

 هت بهی ندهیر  تیق:قهیی عبیسه    اپصها به ا 1/19 ع:یپ 

و  عبیسههه  و    (Abbasi et al., 2015)و یمکهههیپان 

 یمخهه ان  ن ارهه  (Abbasi et al., 2016)یمکههیپان 

  ااپا 

 
 مور  مطال   با  ر يای شده گاندازهاهای  پارامتیيياات باسی    امن -3جدول  

Table 3-The range of changes of some measured parameters in the vineyards 

راندمان 

آب  کاربرد

 )درصد(

Efficienc

y of 

applied 

water 

(%) 

بهره وری 

آب  کل 

)بارندگی 

موثر + 

      آبیاری(

Total 

water 

productivit

)3kg/m( y 

بهره وری 

 آب آبیاری

)کیلوگرم در 

 متر مکعب(

Irrigation 

water 

productivit

)3kg/m( y 

رد عملک

 کشمش

)تن در 

 هکتار(

Yield 

of 

Raisin 

(ton/ha

) 

عملکرد 

 انگور

)تن در 

هکتار( 

Yield 

of 

grape 

(ton/ha

) 

حجم آب داده 

شده+بارندگی 

 موثر

)مترمکعب در 

            هکتار(

 The volume 

of applied 

water + 

Effective 

rainfall   

)/ha3m( 

حجم آب 

داده 

)مترمکعشده

 ب در هکتار(

          The 

volume of 

applied 

water 

)/ha3m( 

 تعداد کل

     آبیاری

The total 

number 

of 

irrigation

s 

متوسط 

عمق آب 

 آبیاری

-)میلی

   متر(

The 

average 

depth of 

irrigatio

n water 

(mm) 

 

 حاا   51 13 8544 9684 6.4 1.6 0.72 0.63 47.3

   

 بی یی

86.6 3.40 3.40 10.8 32.5 15981 14457 20 85 
حاا  

 پ

64.7 1.95 2.17 6.9 23.2 12371 11146 16 72 
 :ینگ:

 ن

19.1 0.87 0.99 2.7 8.4 2088 2039 2 11 
انییا  

  ع:یپ

 

بهه:ن تس::ههیای عملکههیا نسههبت  ۀابشههپ  4اپ جههاول 

طه پ  هت اپ ارهن اپائهت  ها  اسهت  یمهین وب وب:هیپ بت 

 ههیپ  ی پریضهه  و رههی وظهها  ن   هه اجههاول   ههییا    

و  وب وب:ههیپ   ههخ  و   یسهه  بهه:ن حجهه   ا پابشههت

وجهه ا نههااپا    دخهه  یههی  بههیناپ  یصهه ل عملکههیا 

 یصهه ل اپ عملکههیا    ههت اپ بسهه:یپ  ا   هه اپاط پ بت
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عملکههیا ب: ههدی   مدههی ا   وب:ههیپ حجهه  وب بههی   بههی 

  اسههت مدی وب:ههیپ حجهه  وب ارگههی بههی بههین  یصهه ل اپ 

 بهیت  بهینملکهیا ع  ها  اسهت  هت ن:  ارها  اپ   اپا 

ا :ه  ارهن اسهت  به ا  یمهیا  ب: هدی  وب:یپ وب بی حج  

 یههههی رهگ واسههههت  ههههت  ههههیارب و    ضهههه   ون

   دخههه  یهههی بهههینا ل:مههه   وب و خهههی  و  هههاریرت 

 و عملکیایههههی عههههنو  بههههی  اسههههتبسهههه:یپ  ددههههیوی 

  بهههیا   یسهههد ان:ههه  ع ا ههه   ارگهههیوب  دهههیثی ا  

  وب:ههههیپ  ههههت حجهههه  وب  یههههیر بههههیناپ     ههههیل

 بهههینو ههه  سهههیری  هههیارب  هههاریرد  و و ههه    مدهههی

ب: ههدی   ههینعملکیا ارهها   هها   ههتبکدههی بهه ا  اسههت  

 است 

 

 انگورهای با  آب آبياریتیيياات عملکا  نس   ب   -4جدول  

Table 4- Yield changes in relation to applied water in vineyards 

 شماره باغ

garden 

number 

 آبیاری   حجم آب

هکتار(     )مترمکعب در

The volume of 

applied water 

)/ha3(m 

)تن در  عملکرد انگور

 Yield of      هکتار(

grape (ton/ha) 

)تن در  عملکرد کشمش

 Yield of Raisinهکتار( 

(ton/ha) 

                بهره وری آب آبیاری

     )کیلوگرم در مترمکعب(

Irrigation water productivity 

)3(kg/m 

1 11955.5 11.7 3.3 0.98 

2 10544.26 32.5 10.8 3.08 

3 8875.692 6.4 1.6 0.72 

4 8544.48 28.7 8.0 3.35 

5 14415.95 16.0 4.6 1.11 

6 14456.51 19.0 5.4 1.31 

7 11638.2 29.7 9.0 2.55 

8 9215.5 29.8 8.5 3.23 

9 11816 22.1 6.3 1.87 

10 9991.5 25.6 7.1 2.56 

11 12792.6 24.5 7.7 1.92 

12 9511.6 32.4 10.0 3.40 

 2.2 6.9 23.2 11146.48  :ینگ:ن

 

انگه پ اپ   هیط  تیق:ه  ) ی همی و خل:ه  یهی  بین

و بههت  یسههد اوبههیا   ب: ههدی ا  اپ ههیم و:کههی   و عسههگی  

تههی گ  ا  پ هه  تی م هه  ن:هه  اپ   شقههت  ی ههمی اسههددیا  

 ها   ا  ارهن پ ه  اسهددیا  2 ۀ ا  اسهت  اپ بهین  همیپ

 ههت نسههبت بههت او پ هه  و:کههی   و عسههگی  عملکههیا 

 د سههب عملکههیا اپ    4بههیتتی  اا ههدت اسههت )جههاول 

عسههگی   و:کههی   و عسههگی   -انگهه پ و:کههی  یههی  بههین

اسههت تتههن اپ یکدههیپ بهه 5/17و  8/28  1/19بههت تیت:هه  

 انگهههه پ یههههی  بههههینو هههها   د سههههب عملکههههیا اپ 

 ییعسهههگی  و عسهههگی  بهههی ندهههیر  تیق:قههه -و:کهههی  

 شیبقههت  (Abbasi et al., 2020)یسهه  و یمکههیپان عب

 انگهههه پ خههههی   وب:ههههیپ  ن:ههههی    5اپ جههههاول  ااپا 

  یند:ه، و بهی - وه من پو  ا  اسهددیا  بهی  ها  ییسبت 

اخ:ههی   ۀسههی  ا  ی ا  یسهه  اطنعههیی و و ههیپ اسههین

اسههدخیاج  هها  بههی اسههین سهه ا  لهه  وب  و  دههیب 

 ,.Farshi et al) "بهیووپا وب  ه پا ن:هی  گ:ییهین بهی  "

انگهه پ ا   یپ ن:ههی  نیخههی   وب:هه اپائههت  هها  اسههت  (1997

 ییسههبت  هها   اسههدخیاج  یپ وب:ههخههی   تقسهه:  ن:ههی  

بههیووپا وب " هها  بههی اسههین سهه ا  لهه  وب  و  دههیب 

پانها ین  هیپبیا وب وب:هیپ  بهی  "  پا ن:ی  گ:ییهین بهی  

اپصههها   هههت ت سهههب  3/66اپ اپاضههه  بهههی     ههه پ )

گهه اپ   (Abbasi et al., 2016)عبیسهه  و یمکههیپان 

 5ندههیر  ون اپ جههاول  اسههت و هها  ههتت هها  اسههت  بهه

 و ا  است  
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باآور  آب مور  نياز گياهار "ا اب  و باآور  شده با اسان سند ملی و اتینياز ناسالآ آبی محاس ی با آبيارحج  آب   مقایس -5جدول 

 "با ی

Table 5- Comparison of the volume of irrigation water with the calculated and estimated impure water requirement 

based on the national document and the book "Estimation of Water Required of Garden Plants" 

 شماره باغ

garden 

number 

نیاز خالص آبیاری انگور 

محاسبه شده )مترمکعب 

   در هکتار(                            

Net irrigation 

requirement of grape 

/ha)3(m (Calculated) 

 راندمان کاربرد آب )درصد(

The efficiency of water 

application (%) 

نیاز ناخالص آبیاری انگور 

محاسبه شده )مترمکعب در 

هکتار(                               

Gross irrigation 

requirement of grape 

/ha)3(m ted)(Calcula 

1 6522.4 54.6 9837.7 

2 6681.3 63.4 10077.4 

3 6583.7 74.2 9930.2 

4 7398.4 86.6 11159.0 

5 7223.3 50.1 10894.9 

6 6812.7 47.1 10275.6 

7 7095.7 61.0 10702.4 

8 7205.9 78.2 10868.6 

9 7153.4 60.5 10789.4 

10 7125.5 71.3 10747.4 

11 6905.6 54.0 10415.7 

12 7131.9 75.0 10757.0 

 10537.9 54.6 6986.6  :ینگ:ن

 

انگه پ  اسهدخیاج  ها  بهی اسهین سه ا  یپ ن:هی  وب:ه      

بهههیووپا وب  ههه پا ن:هههی  گ:ییهههین " لههه  وب  و  دهههیب 

  دی کعهه  اپ یکدههیپ  7470و  7360بههت تیت:هه   "بههی  

انگه پ  اسهدخیاج  ها  بهی اسهین  یپ ن:ی  نیخهی   وب:هو 

بههیووپا وب  هه پا ن:ههی  گ:ییههین "لهه  وب  و  دههیب سهه ا  

 دی کعههه  اپ  11267و  11101بهههت تیت:ههه   "بهههی  

 بت است و ا یکدیپ 

 ههت   هه ا  ههییا   هه  5 و 4او جههاول  ۀبههی  قیرسهه

حجههه  وب وب:هههیپ  اسهههددیا   ههها  ت سهههب  د سهههب 

 دی کعهه  اپ  5/11146) بی ههااپان بههیا  ت  :هها انگهه پ

وب:هههیپ  ی   ن:هههی  نیخههه :هههینگ:ن  ا  ب: هههدی یکدهههیپ 

 اسههت  دی کعهه  اپ یکدههیپ  9/10537)  ییسههبت  هها 

بههیووپا   هها  بههی اسههددیا  ا  و بههی ن:ههی  نیخههی   وب:ههیپ  

و   دی کعهههه  اپ یکدههههیپ  11101) سهههه ا  لهههه  وب

 وبه  ن:ههی  بههیووپا"بهیووپا   ها  بههی اسهددیا  ا   دهیب 

 دی کعهه  اپ  11267) "  هه پ بههی   و گ:ییهین  پاعهه 

ن:ههی   ۀبههت انههاا ا  ارههن پو پا  یکدههیپ  اخههدن  نههیچ:   اا

وب اپ اخد:ههیپ ارههن وب:ههیپ    ۀاپ اوپبههت وب گ:ههی  انگهه پ 

 5جههاول طهه پ  ههت اپ یمههینت اسههت  دههگ:ههی   ههیاپ گیو

ن:ههی  نیخههی   وب:ههیپ  اخههدن     ههییا   هه   هه ا 

بهههی اسهههین اطنعهههیی اپائهههت  ههها   دهههیب  ییسهههبیت  

بهی ن:هی   "  ه پ بهی   و گ:ییهین  پاعه  وبه  ن:ی  بیووپا"
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اسهدخیاج  ها  ا  سه ا  له  وب   ه پ  یپ وب:هخی   نی

انگه پ نیخهی   وب:هیپ  ن:هی    ا هی اسهتبیا  انگ پ نهیچ:  

 ETCalculator ییسههبت  هها  بههی اسههددیا  ا  نههیم اوهه اپ 

اپ رهیب   ها  ا  او  قهااپ  هذ  پ  مدهی یهی  بیناپ ا  ی 

 ب ا  است  

 

 گیری نتیجه

 ,.Abbasi et al)  بههی اسههین وخههیرن تیق:قههیی

تههی  4318حجهه  وب وب:ههیپ  انگهه پ اپ   هه پ ا    (2020

 دی کعهه  بههی یکدههیپ  دس:ههی و  :ههینگ:ن و نهه   10103

وپ  وب وب:ههیپ  بکههی و  دی کعهه  بههی یکدههیپ  6669ون 

 27/3 دس:ههی و  :ههینگ:ن و نهه  ون  87/6تههی  88/1ا  ن:هه  

اپ  ی ههمی و خل:هه   :لهه گیم بههی  دی کعهه  بهه ا  اسههت  

وپ  وب اپ و بکهههی   وب وب:هههیپ د سهههب  :ههه ان وبهههیا  

 دی کعهه  اپ یکدههیپ  11146انگهه پ بههت تیت:هه  یههی  بههین

اسههت و هها   :هه ان ت :لهه گیم اپ  دی کعهه  بهه 17/2و 

 اپ ت  :هها انگهه پ اپ اسههدین خیاسههین پضهه  وب وب:ههیپ  

و اپصهها ا   د سههب   هه پ  ون ب: ههدی  2/40حههاوا 

اپصهها ا   د سههب  5/17وپ   صههی  وب حههاوا بکههی 

بهی ت جهت بهت ار کهت بهیا  اسهت  به ا     پ  ون  مدهی 

ا له  اپ اسهدین خیاسهین پضه   انگه پ یهی  بهینوب:یپ  

بکبهه ا ا  پو  وب:ههیپ  سههشی  اسههددیا   هه   هه ا  

یهی   هیپگ:ی  پو تعملکیا پو  وب:هیپ  سهشی  بهی به

وی هه  و اسههددیا  ا  پو   ههی   ههییت تبخ:ههی  ین هها 

اپ وب:ههیپ  بههی ی:ههاپوول م وب:ههیپ   هه  و ههیپ  ین هها 

 هها بیرهها اپ   تههی   ههای ییت  صههی  وب پاسههدی   هه

   ییسههبت  هها  ن:ههی  وب:ههیپ  انگهه پنظههی  ههیاپ گ:ههیا  

اسههدخیاج  هها  بههی اسههین سهه ا  لهه  وب  و  دههیب 

 بههت تیت:هه  "بههیووپا وب  هه پا ن:ههی  گ:ییههین بههی  "

بهههه ا   دی کعهههه  اپ یکدههههیپ  7470و  7360  6987

 یهی بهینپانها ین  هیپبیا وب وب:هیپ  اپ   است  ا  طیوه 

 ههت اسههت اپصهها  3/66پ پو  وب:ههیپ  سههشی   هه پ ا

گهه اپ   (Abbasi et al., 2016)عبیسهه  و یمکههیپان 

   ییسههبت  هها  ن:ههی  نیخههی   وب:ههیپ  انگهه پ  انههاااا 

اسههدخیاج  هها  بههی اسههین سهه ا  لهه  وب  و  دههیب 

 بههت تیت:هه  "بههیووپا وب  هه پا ن:ههی  گ:ییههین بههی  "

 دی کعههه  اپ یکدهههیپ بهههت  11267و  11101  10538

   قهههااپ ا  شهههی وب:هههیپ   بهههیا  پو   اسهههت و ههها

اپصهها اپ نظههی گیودههت  90ودینسهه:  پانهها ین  ههیپبیا وب 

   (Abbasi et al., 2016)   ا  

  ن:ههی  نیخههی   پو  وب:ههیپ   شههی  ا  بههی  ههیپبیا

 وه من پو  ا  اسهددیا  وب:یپ  انگه پ  ییسهبت  ها  )بهی

 ا  ی ا  یسه  اطنعهیی و و هیپ اسهین  یند:ه، و بهی -

   اسهدخیاج  ها  بهی اسهین سه ا  له  وب و اخ:هی سی ت

 بهت تیت:ه  "بهیووپا وب  ه پا ن:هی  گ:ییهین بهی  " دیب 

 دی کعههه  اپ یکدهههیپ  0/8300و  8/8177  9/7762 بهههت

بهی تس::هی پو  وب:هیپ  ا  ارهن پو      ییت خ ایها ریوهت

  هههیارب   هههیان بهههی  یهههی  ا  شهههی بهههت ا  سهههشی  

وب:هیپ   نیخهی     ن:هی وبه  و سهیری  هیارب و ه  -خی  

اپ اپا    هها  ب ههیبیارن  هه  اپصهها  ههییت و:ههاا  3/26

ا   ههای  تس::ههی پو  وب:ههیپ  سههشی  بههت وب:ههیپ   شههی 

   ا  ت ص:ت   
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Extended Abstract 

Introduction 

Water management in the agricultural sector is very important as the largest consumer of water 

resources in the country. Estimation or determination of water use management indicators, 

including the amount of water consumed, irrigation efficiency and water productivity of various 

agricultural and horticultural crops in the country, is one of the most important key indicators in 

macro-planning related to supply of water, allocation and consumption in different sectors 

including agriculture. The volume of water used by agricultural crops as one of the indicators for 

evaluating the optimal use of water resources and plays a very important role in the management 

and macro-planning in the field of water management and engineering. Grapes is one of the most 

important horticultural crops 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 inIran. 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 Khorasan 

Razavi province. 

 

Methodology 

In Khorasan Razavi  province, 2 cities with the highest area under vineyard cultivation were 

selected for evaluation, Kashmar and Khalilabad. To conduct this research, 6 vineyards in 

Kashmar region and 6 other vineyards in Khalilabad region have been selected. The volume of 

irrigation water was measured in these 12 vineyards during the irrigation season. 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 management. The measured 

values were compared with the gross 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.  

 

Results and Discussion 

The results showed that the amount of applied water, the amount of grape yield and the water 

productivity in Kashmir region were 12049 m3/ha, 19 ton/ha and 1.76 kg/m3, respectively. The 

amount of applied water, the amount of grape yield and the water productivity in Khalilabad 

region were determined as 10827 m3/ha, 27.3 ton/ha and 2.59 kg/m3,  respectively. The average 
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amount of applied water and the amount of grape yield in the above two regions were 

determined as 11146 m3/ha and 23.2 ton/ha, respectively. The average water productivity was 

calculated as 2.17 kg/m3. The efficiency of water application in selected vineyards in the two 

regions of Kashmir and Khalilabad was 62.65% and 66.66%, respectively. The average 

efficiency of water application in the selected vineyards was 64.60%. 

 

Conclusions 

According to the latest research conducted (Abbasi et al., 2020), the average amount of 

irrigation water and water productivity in the country's vineyards are 6669 m3/ha and 2.63 

kg/m3, respectively. The average amount of irrigation water and the water productivity in the 

vineyards of this research area were 11146 m3/ha and 2.17 kg/m3, respectively. By comparing 

these results with national results, it was concluded that the amount of irrigation water in grape 

production in Razavi Khorasan Province is about 40.2% higher than the national average and the 

water productivity is about 17.5% lower than the national average. Considering that the surface 

irrigation method is often used to irrigate grape orchards in Razavi Khorasan province, 

improving the performance of the surface irrigation method by using methods to reduce 

evaporation such as mulching and using low pressure irrigation methods such as irrigation with 

hydroflume in order to reduce water consumption should be considered in the short term. For the 

drip irrigation method, the potential value of water applied efficiency is considered to be 90% 

Abbasi et al. (Abbasi et al., 2016). In the drip irrigation method, the gross requirement of grape 

irrigation is calculated (using the Penman-Monteith method and based on the statistics and 

meteorological data of the last ten years), extracted based on the national water document and 

the book "Estimation of Water requirement  by Garden Plants" respectively. It will be reduced to 

7762.9, 8177.8 and 8300.0 m3/ha. Therefore, by changing the irrigation method from surface to 

drip irrigation, the gross irrigation requirement decreases by 26.3%. Therefore, in the long term, 

it is recommended to change the surface irrigation method to drip irrigation. 

 

Keywords: Amount of irrigation water, Irrigation methods, Water productivity, Yield of 
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