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  چکیده
 رشد طوالنی و ءکه داراي دوره  محدودیت منابع آب، پتانسیل تبخیر باال، کشت بسیاري از محصوالت کشاورزي را        

چغندرقند از محصوالت استراتژیک کشور بوده که .  ساخته استمواجه باشند را با محدودیت جدي نیاز آبی باال می
-هاي کشور کشت میطور صنایع جانبی بسیار حائز اهمیت است و در اکثر استانتولید آن در بخش کشاورزي و همین

 تامین نیاز آبی چغندرقند با. شونددر کشت فاریاب، اکثر اراضی تحت کشت چغندرقند با روش نشتی آبیاري می. گردد
دلیل طوالنی بودن دوره رشد این گیاه و نیاز آبی نسبتاً زیاد ه موضوعی است که ب تیپ اي آبیاري قطرهاستفاده از سیستم

اي از موانع مهم توسعه  از طرفی هزینه باالي اولیه براي راه اندازي سیستم آبیاري قطره.آن درخور اهمیت فراوان است
 به منظور بررسی کارآیی  زیاي"هاي اخیر تحقیقات نسبتادر سال. ن روش آبیاري در مزارع چغندرقند می باشدای

ریزي آبیاري و تعیین اي تیپ برعملکرد کمی و کیفی چغندقند، کارآیی مصرف آب، مدیریت برنامهسیستم آبیاري قطره
 مهمترین نتایج. صورت گرفته استي آبده تیپ، ترین آرایش کاشت، به منظور کاهش هزینه مصرف نوارهامناسب

اي تیپ با تأمین کامل نیاز آبی گیاه، در مقایسه با آبیاري نشتی حاصله نشان داده که استفاده از سیستم آبیاري قطره
اي سیستم آبیاري قطره. شود درصد کارآیی مصرف آب می70 درصد در مصرف آب و افزایش60 تا 37باعث کاهش 

- را بطور معنی داري بر افزایش عملکرد کمی و کیفی محصول چغندرقند ندارد، ولی کارآیی مصرف آبمعنیتیپ تاثیر 
اي تیپ در کشت پائیزه حدود دو صرفه جویی در مصرف آب با استفاده از سیستم آبیاري قطره .داري افزایش می دهد
نش بوده و باید از اعمال تنش آبی در این مرحله غده رفتن چغندرقند از مراحل حساس به ت. برابرکشت بهاره است

متر و استفاده از یک نوار تیپ براي دو ردیف کاشت،  سانتی40 *50 با آرایش کاشت. خوداري شود"مرحله جددا
استفاده از این روش کاشت . هاي مصرف نوارهاي تیپ، بیشترین عملکرد ریشه حاصل شده استعالوه بر کاهش هزینه

   .مل گیاه در طول فصل رشد قابل توصیه به کشاورزان می باشدو تأمین نیاز آبی کا
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  مقدمه  
 رشد نسبتاً طـوالنی و نیـاز        ء چغندرقند داراي دوره  

هاي کـشور کـشت     باشد و در اکثر استان    آبی نسبتاً باال می   
ري وري آب، مـدیریت آبیـا     جهت افزایش بهـره   . گرددمی

مزارع چغندرقند از مهمترین موضوعات تولید اقتصادي و        
دلیل قدمت کـشت  به  . پایدار این محصول در کشور است     

ــادي در     ــات زی ــون تحقیق ــا کن ــشور، ت ــد در ک چغندرقن
هاي آبیاري، مـدیریت    خصوص نیاز آبی، استفاده از روش     

این .  صورت گرفته است ...آبیاري، کیفیت آب آبیاري، و 
هاي آبیـاري سـطحی    با استفاده از روش  "تاتحقیقات عمد 

اي بوده و در خصوص اسـتفاده از سیـستم آبیـاري قطـره            
نواري در زراعت چغندرقند مطالعات کمی صورت گرفتـه   

  ). 1389صدرقاین و همکاران، (است 
 هـزار  186چغندرقند با سـطح زیـر کـشت حـدود          

هکتار در کشور از جمله محصوالت عمده و با اهمیت بـه    
. باشـد   خودکفایی در تولید قند مورد نیاز داخلی می       لحاظ  

 روز و متوسط آب   200متوسط طول دوره رشد چغندرقند      
  مترمکعب در هکتـار در سـطح کـشور      8500نیاز آن    مورد

این در حالی است که با احتساب راندمان       . شودمی برآورد
 درصد در اراضی فاریاب، میزان آب     50کاربرد آب حدود    

  مترمکعـب 17000 چغندرقند بالغ بـر     مصرفی براي کشت  
. باشـد مـی  درصد عملکـرد     100در هکتار براي رسیدن به      

نیاز آبی در زراعت چغندرقند به شدت تابع شرایط آب و          
هوایی، مدیریت آبیاري، طول دوره رشد، تراکم ژنوتیپ و         

). 1372، همکاران کوچکی و(ست میزان نیتروژن مصرفی ا   
 رشد در مناطق مختلـف  ءوره در طول د چغندرقندنیاز آبی   

آلـن  ( متر گزارش شده است    میلی 1150 تا   350جهان بین   
   ).1998و همکاران، 

چغندرقند محصولی است کـه آب زیـادي مـصرف        
   این موضوع مـانع توسـعه کـشت آن در منـاطقی            .کندمی
فیب ریو  (است  شود که منابع آب قابل استفاده محدود        می

ــاران،  ــن م نم). 2003و همک ــه ای ــاطقون ــیم،ن ــاي  اقل           ه
که در آن چغندرقند به صـورت سـطحی      است  اي  مدیترانه

آبیاري شده و آب عمدتاً صرف تولید محصوالت با ارزش 
از ایـن رو یـافتن   . )2003توك نتـی و همکـاران،     (میشود
جلـوگیري از کـاهش     بـراي   هاي آبیاري جـایگزین     روش

 یستی باسطح زیر کشت و رفع تنش خشکی در چغندرقند    
   ).1384همکاران، میرزایی و  (قرار گیرد مورد بررسی

هاي مؤثر تأمین آب و مواد غذایی براي        یکی از راه  
که عالوه بـر کـاهش      است  اي  گیاه استفاده از آبیاري قطره    

 موجب می شود که ،اريبیو افزایش راندمان آ آب   مصرف
 ،همچنـین  . شـود دقت بیشتري استفاده  آب با یکنواختی و   

 ش سبب کاهش تلفات عمقی آب، کنترل شوري و      این رو 
 شـود  مـی  کیفـی گیاهـان زراعـی      افزایش عملکرد کمی و   

 )2003 تــایواري و همکــاران، و 2004هنــسون و مــی، (

 بـا   اي نواري قطرهاثرات متقابل دو روش آبیاري نشتی و        .
و سـه   ) 0 و   kg/ha180 ، 120 ، 60 (نیتـروژن چهار سطح   
  بر روي رقم چغندرقنـد  )0 وkg/ha 60 ،30(سطح فسفـر  

نتایج نشان  . قرار گرفتند مورد تحقیق    1385 در سال    7233
 اي نـواري  آبیاري قطـره  ارآیی مصرف آب در روش      کداد  

 نتایج ایـن تحقیـق       همچنین، . برابر روش نشتی است    7/1
اي نـواري   قطرهروش آبیاري   که  دهد به دلیل این   نشان می 

صرف آب  موجب افزایش عملکرد کمی بذر و کـاهش مـ         
در زراعت  تواند جایگزین روش آبیاري نشتی می،شودمی

نیتـروژن و    که مـصرف  مضافا این .  گردد چغندر قند بذري  
 کیلوگرم در هکتار نیـز توصـیه        60و   120فسفر به ترتیب    

   .)1385صدرقاین و چگینی، (شودمی
 سـال دوم کـه رشـد         چغندرقنـد در   تولید بذر براي  

اي و آبیـاري   آبیـاري قطـره   تـوان از   می ،زایشی گیاه است  
 اجتناب بایست مینشتی استفاده کرد ولی از آبیاري بارانی   

طـول گلـدهی از آزاد       در واقع هـواي مرطـوب در      . گردد
توانـد عملکـرد و       کنـد و مـی      ها جلوگیري می    سازي گرده 

 ش حساس به تن    مهمترین دوره . کیفیت بذر را کاهش دهد    
موقـع  ،  بـذري براي کمیت و کیفیت عملکـرد چغندرقنـد         

شود آبیاري به طور مـنظم از          توصیه می  . است تشکیل بذر 
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هفته قبـل از برداشـت در اوایـل          دو اوایل خرداد انجام و   
  ). 1993دون هام، ( مرداد متوقف شود

اي  سیـستم آبیـاري قطـره   ) 1381(لیاقت و همکـاران   
نواري را گزینه مناسـبی بـراي آبیـاري برخـی از گیاهـان              

در  .داننـد   جـات مـی   یفیصـ درقنـد و    ردیفی از قبیـل چغن    
ی مـصرف   آیهاي آبیاري برکار  تحقیقی که روي اثر سیستم    

 کـشت   مؤسسهکیفی چغندرقند در     عملکرد کمی و   آب و 
 ،صنعت مزرعه نمونه آستان قـدس رضـوي انجـام شـد          و

ــدمعلــوم  ــاثیر گردی ــشار ت ــستم آبیــاري تحــت ف           کــه سی
چغندرقنـد  کیفـی   داري بـر افـزایش عملکردکمـی و      معنی
یی آتا کارگردید ها موجب  اما استفاده از این سیستم،ندارد

داري افزایش مصرف آب در زراعت چغندرقند بطور معنی      
اي نـواري بـا    ایـن آزمـایش روش آبیـاري قطـره      در. یابد

متـر داراي   سـانتی 100 هـا لترال و فواصل    20فواصل روزنه 
در  kg/m36/10 ه برابـر  غدعملکرد بر یی مصرف آب آکار

  .  بودkg/m3 18/4   روش آبیاري شیاريمقایسه با
  کـه بـا  تحلیل اقتصادي تیمارهاي آزمایش نشان داد

جـوئی در مـصرف آب       توجه به شرایط منطقـه بـا صـرفه        
 در صـورت    . سطح زیـر کـشت وجـود دارد         توسعۀ امکان

ترال یک متر،   لاي با فواصل      قطرهآبیاري  استفاده از سیستم    
کـریم  ( گـردد  اي مـی  یمار جویچـه  برابر ت3/2سود خالص  

 مطالعـات انجــام شــده در منطقــه ویومینــگ  .)1381زاده، 
ــا در ــارآ  امریک ــصوص ک ــود یخ ــصرف آب و ک   در  ی م

ــايروش ــرهه ــاري قط ــه  آبی ــواري و جویچ اي روي  اي ن
چغندرقند نشان داد که عملکرد غده، درصد قنـد و میـزان           

 از  بیـشتر  نـواري اي نیترات خاك در حالت آبیـاري قطـره    
  مشخص شد در سـامانه     ،همچنین. اي است   روش جویچه 

کـود کمتـر     اسـتفاده از آب و      بـا   نـواري  اي   قطـره  آبیاري
اي   آبیاري جویچه  نسبت به روش     توان به تولید یکسان     می

  .)2000شرم اساکر و همکاران،  (رسید
تحقیقات انجام شده در کالیفرنیا که با محدودیت آب 

اي    روش آبیـاري قطـره     دکـاربر ،   نـشان داد   اسـت، مواجه  
باعـث کـاهش چـشمگیر آب مـصرفی چغندرقنـد           نواري  

این آزمـایش   . گرددهاي مرسوم آبیاري می   نسبت به روش  
 اینچ کـارگزاري و  12و  6 ،0 در سه عمق     آبدههاي  نواربا  

 اءهفته و هفتگی اجـر     با سه رژیم آبیاري روزانه، دوبار در      
هـاي  بلوك  و مترگیري رطوبت بوسیله نوترون     اندازه. شد

.  کنتور انجـام شـد  توسط آب مصرفی  گیري اندازه گچی و 
از برداشـت، عملکـرد ریـشه، درصـد قنـد، خلـوص              بعد

هاي پوسیدگی ریشه براي کلیه تیمارهـا         شربت و شاخص  
 هـاي علـف ماده خـشک     همچنین    و و تکرارها تعیین شد   

 بـین نتایج نـشان داد از      . ند جمع آوري و مقایسه شد     زهر
عمـق کارگـذاري    آبیاري در هفتـه و   بار  یم دو   تیمارها، رژ 

 ایکـر در    پونـد قنـد    6158در سطح زمین با تولیـد       نوارها  
عمـق   تیمار آبیاري روزانـه و     ترین تیمار بوده و با    مطلوب

  . باشد دار می اینچ داراي تفاوت معنی12کارگذاري 
روند کلی آزمایش نشانگر رابطه معکوس دور آبیاري 

میـانگین  . دار نشد لی این روند معنی   عملکرد قند بوده و    و
 پوند قند  6113تیمار آبیاري جویچه اي با       عملکرد قند در  

  دو آبیـاري در هفتـه و   تیماردر ایکر از دیگر تیمارها بجز       
هنون  (دار باالتر بود  صورت معنی ه  اري صفر ب  ذعمق کارگ 
    در ارزیــابی اقتـــصادي کــه بـــر روي    .)2004وکفکــا،  

مـزارع چغندرقنـد در ایـاالت متحـده       هاي آبیـاري    سیستم
نـرخ   هـاي کلـی شـامل سـود خـالص و           هزینه ،انجام شد 

قـرار   هکتار مـد نظـر     40-10بازگشت در مزارع با وسعت    
 شـامل مـساحت تحـت    ،هاي حـساس  آنالیز هزینه . گرفت

ــصادي آب و   ــستم، ارزش اقت ــاربري سی ــاري، دوره ک  آبی
   . لحاظ شدندهاي هرز نیز هاي کنترل علفهزینه
میزان شکر تولیـدي در      تایج نشان داد که عملکرد و     ن

ــره  ــستم قط ــه  سی ــستم جویچ ــت  اي از سی ــشتر اس  اي بی
)05/0P≤ .(آبیـاري  گـذاري در سـامانه      هاي سـرمایه  هزینه

یابد  شدن سطح زیرکشت کاهش می   با زیاد اي نواري   قطره
 اي نواريآبیاري قطرههاي کلی سامانه تغییرات در هزینه و

نتـایج  . اي اسـت    ات آن در سـامانه جویچـه      کمتر از نوسان  
هاي هر هکتار چغندرقند در دو سـامانه        نشان داد که هزینه   

دالر  2080 و   2310اي به ترتیب       و جویچه  نوارياي    قطره
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اي در نهایت، تولید چغندرقنـد توسـط سیـستم قطـره       .بود
 40که مساحت مزرعه     درحالتی سود آورترین خواهد بود    

بـا افـزایش    . سـال باشـد   10-7داخت  هکتار و زمان باز پر    
هـاي هـرز،   هاي کنترل علـف     هزینه ارزش اقتصادي آب و   
اي منجر به سودآوري بیشتر خواهد    استفاده از سامانه قطره   

 .)2001شرم اساکر و همکاران، (شد 

در این مطالعه تحقیقـات انجـام شـده در کـشور در             
اي نـواري در  هاي آبیاري قطره خصوص استفاده از سیستم   

هاي اخیر ارائه و تحلیـل شـده و        زارع چغندرقند در سال   م
ــاً ــراي توســعه ایــن دســتاوردنهایت   هــاي کــاربردي الزم ب
  .ها در مزارع چغندرقند ارائه گردیده استسیستم

  هامواد و روش
 هاي مختلف کشور و عمدتاً    ها در استان      این طرح 

 سـه  کامل تـصادفی در     هايدر قالب طرح بلوك   درکرج و   
 چهــار 1382-1381هــاي در ســال. ر اجــراء گردیــدتکــرا

هاي اصفهان و چهار محال و بختیاري کـه   مزرعه در استان  
اي نـواري بـراي آبیـاري مـزارع         از سیستم آبیـاري قطـره     

چغندرقند استفاده می شـد، در مقایـسه بـا روش آبیـاري             
در ایـن تحقیـق،   .  اقتـصادي شـدند  –شیاري ارزیابی فنـی  

ریـشه، قنـد خـالص و ناخـالص،         هـاي عملکـرد     شاخص
، )AELQ(کارآیی مصرف آب، راندمان واقعی کاربرد آب        

هـا در ربـع پـائین       چکـان یکنواختی خـروج آب از قطـره      
)EUm(         هـا  چکـان ، یکنواختی خـروج مطلـق آب از قطـره
)EUa(     ضریب یکنواختی کریستیانسن ،)CUc (   و ضـریب

و مورد بررسـی   ) DU(یکنواختی توزیع آب در ربع پائین       
  .مطالعه قرار گرفت

در تحقیقی اثـر دو روش   1386 -1385 هاي  در سال 
       اي نـواري بـا چهـار سـطح نیتـروژن        آبیاري نشتی و قطره   

)kg/ha180 ، 120 ، 60 ــسفـر) 0 و ــه ســــطح فــ            و ســ
)kg/ha 60  ،30 7233بر عملکرد بذر رقم چغندرقنـد    ) 0 و 

 صورت اسـپلیت    طرح آماري به  . مورد بررسی قرار گرفت   
هاي اصـلی و      هاي آبیاري در کرت     فاکتوریل بود که روش   

هـاي فرعـی در       سطوح مختلف نیتروژن و فسفر در کـرت       

هاي کامـل تـصادفی در سـه تکـرار            قالب طرح پایه بلوك   
 عملکرد کمی وکیفی  1382 - 1381هاي در سال  .انجام شد 

اي نـواري در   چغندرقند در دو روش آبیاري نشتی و قطره       
و ) 1385صدرقاین و همکـاران،     (هاي همدان، کرج     اناست

تیمارهاي این طرح تحقیقاتی عبارت . دزفول مقایسه شدند
مصرفی معادل  با مقدار آب  نواري اي  آبیاري قطرهبودند از

آبیـــــــاري نشتی  و نیاز آبی گیاه  درصد   50 و 75،  100
 40 *50 درصد نیاز آبـی بـا آرایـش کاشـت    100با تأمین   

  ). 1385میرزائی و همکاران، (متر یسانت
آبیاري بر مراحـل مختلـف       ثیر کم أبررسی ت به منظور   

در  مناسب آبیاري  و همچنین تعیین برنامه رشد  چغندرقند 
طرح تحقیقاتی  تحت عنوان  اي نواري،  قطره روش آبیاري 

برنامه بهینه آبیاري چغندرقند در مراحل مختلف رشد بـا       "
دو منطقه کرج و بردسیر     در   "بیارياستفاده از تکنیک کم آ    

در آزمـایش   .  انجام شـد   1384 - 1383کرمان در سالهاي    
 3در    تیمـار  11هاي کامـل تـصادفی بـا        قالب طرح بلوك  

 . شـد  ء   اجـرا   سانتی متـر   40 *50 با آرایش کاشت     تکرار
ــه   ب ــه  ــا توج ــا ب ــار تیماره ــچه ــاه ۀمرحل  رشــد گی

ـ  (ند  شد  اعمال   1چغندرقند بصورت جدول   ا فرزام نی
   .)1385و همکاران، 
 تحقیقی بـا هـدف تعیـین        1389-1388هاي در سال 

هـاي  بهترین آرایش کاشت چغندرقند در قالب طرح بلوك  
کامل تصـادفی با هفت تـیمار و سه تـکرار در کرج انجام       

تیمـارها شامل آرایـش    ). 1389صدرقاین و همکاران،    (شد
ه متـر فاصـل   سانتی40 *60 و 40 *50، 50،60 ، 45کاشت  

بین خطوط کاشت وبا قرار دادن نوارهاي آبـده بـصورت           
، A4  ،A3 ،A2یک در میان بین خطوط کشت بـه ترتیـب           

A6 وA7متـر بـا قـرار     سانتی60 و50دو آرایش کاشت   و
 A1دادن نوارهاي آبده روي تمام خطوط کشت به ترتیـب        

در ایـن   .  ، اجـرا شـد    )هاي کاشـت  در کنار ردیف   (A5و  
 استفاده شـده کـه   224 از نوارهاي آبده  مدل    ثراًکها ا طرح

متـر و    سـانتی  20فاصله مجـاري خـروج آب از یکـدیگر          
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 لیتر 5/4 بار، 7/0 تا 6/0آبدهی آن در واحد طول در فشار      
  . باشددر ساعت می

در هر یک از تیمارها سه ردیف کاشت به طول سـی      
هـا بـرروي خطـوط کـشت        متر انجام شده و فاصله بوتـه      

قبـل از کـشت،     . بوده است ) 18-22(متر   سانتی 20 وداًحد
نمونه برداري خاك جهت تجزیه شیمیایی به منظور تأمین         

اي بر اساس توصـیه آزمایـشگاه شـیمی خـاك             نیاز تغذیه 
 همزمان با آمـاده    کود پتاسه و فسفره تماماً    . صورت گرفت 

سازي زمین براي کشت به صورت سرك و کـود اوره در             
تلف بعد از مرحله تنـک کـردن و از طریـق         هاي مخ نوبت

پـس از کاشـت      . شد  سیستم آبیاري تزریق و به زمین داده        
به منظور سبز یکنواخت بذور آبیاري سنگین تا ایجاد یک          

  . نوار مرطوب پیوسته انجام شد
در طول فصل رشـد حجـم آب آبیـاري بـر اسـاس               
محاسبه نیاز آبی از فرمول پنمن مانتیث اصـالح شـده بـا              

تفاده از کتاب برآورد آب مورد نیاز گیاهان عمده زراعی  اس

و بـا احتـساب   ) 1376فرشی و همکـاران،  ( و باغی کشور 
آب مصرفی در هر نوبت با کنتور . شد انجام % 90 راندمـان

جهــت جلــوگیري از . گیــري شــد واســنجی شــده انــدازه
در . ها از فیلتـر دیـسکی اسـتفاده شـد           چکان  گرفتگی قطره 

 کلیـه عملیـات زراعـی از جملـه تنـک،            طول فصل رشد،  
وجین، سمپاشی و غیره بطور یکنواخت در کلیـه تیمارهـا           

هاي برداشت شـده از     در هنگام برداشت، ریشه   . شد  اعمال  
هـا تهیـه و جهـت تجزیـه      هر تیمار توزین و پولپ ریـشه      

از هـر  . شیمیایی به آزمایشگاه تکنولوژي قند ارسال گردید    
 نمونه خمیر .جزیه کیفی تهیه شدنمونه خمیر براي  تتیمار 

 براي تعیین میزان درصد قنـد ناخـالص، سـدیم، پتاسـیم،            
. گردیـد انجـام    مضره به کمـک دسـتگاه بتـاالیزر          نیتروژن
 عملکـرد قنـدخالص،     ، به کمـک نتـایج حاصـله       ،همچنین

میزان قند   ناخالص، درصد قند خالص، راندمان استحصال     
سـتفاده از نـرم    و با ا  کارآیی  مصرف آب برآورد      و مالس

   .افزارهاي مربوطه تجزیه و تحلیل شدند
  

  . تیمارهاي اعمال شده آبیاري در مراحل مختلف رشد چغندرقند-1جدول
  تیمارها

  T1  T2  T3  T4  T5  T6  T7  T8  T9  T10  T11  مراحل رشد

مرحله استقرار 
(Settling)  

I1  I1  I1  I1  I1  I1  I1  I1  I1  I1  I1  

مرحلۀ توسعه 
(Development)  

I1  I1  I1  I2  I2  I2  I3  I2  I3  I3  I3  

مرحله غده رفتن 
(Swelling)  

I1  I1  I1  I1  I1  I2  I2  I2  I1  I1  I2  

مرحله رسیدن 
(Ripening)  

I1  I4  I3  I4  I3  I3  I4  I4  I3  I4  I3  
  = I 4 روز 5دور آبیاري   ،= I3 روز 4 ، دور آبیاري I2 = روز3 ،  دور آبیاري I1 =روز  2دور آبیاري              
  . بعنوان شاهد در نظر گرفته شده است T1 تیمار             

  
  نتایج

 اي نواري  اقتصادي سیستم آبیاري قطره- ارزیابی فنی

هاي آبیاري اقتصادي سیستم - نتایج ارزیابی فنی
سالمی و ( ارائه شده است 3 و2 اي در جداولقطره

 AELQ راندمان واقعی کاربرد آب  ).1384همکاران 
انگر راندمان موجود در مزرعه است و تعیین آن براي نش

بهبود و اصالح اقدامات مدیریتی الزم بوده و یکی از 
موارد ارزیابی سیستم است که نشان دهنده کارآیی سیستم 

 نشانگر AELQمقادیر باالي . باشدو نحوه عملکرد آن می
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      ها چکانعملکرد هیدرولیکی خوب سیستم و قطره
 به ویژه در AELQاز دالیل پایین بودن مقدار . باشدمی

توان به مشکالت مزارع استان چهار محال و بختیاري می
برداري از طراحی، اجراء و نیز نواقص مدیریتی در بهره

  .سیستم اشاره کرد
گیري شده در مزرعه هاي اندازه تمامی شاخص

 از سایر مزارع آزمایشی باالتر و در 2مبارکه طبق جدول
یکنواختی خروج آب در . باشده بلداجی کمتر میمزرع

         درصد بوده و قابل قبول90 و70مزرعه مبارکه بین 

 CUc 85( در رده خوب  CUcهمچنین، ضریب . باشدمی

 درصد بوده و قابل قبول 67 نیز باالتر از Duو ضریب ) <
) EUm(با توجه به ضریب یکنواختی ربع پائین . باشدمی

زمایشی، این ضریب در مزرعه بلداجی کمتراز در مزارع آ
در این مزارع گرفتگی ). عملکرد ضعیف( درصد بود 70

ها منجر به توزیع غیریکنواخت آب در سطح چکانقطره
هاي متعدد در طول فصل گیريدر اندازه. مزرعه شده بود

 لیتر در 4/5 تا 9/2کاشت، دبی در هر متر نوار آبده از 
  .ساعت متغیر بود

  
  .اي نواري در مناطق مورد مطالعههاي آبیاري قطره نتایج ارزیابی سیستم-2جدول

 پارامتر

  مزرعه
EUm  

  )درصد(
EUa 

  )درصد(
CUc 

  )درصد(
DU 

  )درصد(
AELQ 

  )درصد(

 )چهار محال و بختیاري(بلداجی 

 )چهار محال و بختیاري(فرادنبه 

  )اصفهان( خوراسگان 
 )اصفهان(مبارکه 

7/66  
76  

7/73  
9/78  

1/68 

5/72 

76 

79 

4/76 

84 

5/82 

4/85 

3/67 

78 

7/75 

2/83 

49  
63 

59 

5/74 

  
مقایسه میانگین صفات کمی و کیفی در مناطق مورد 

نتایج نشان می دهد .  ارایه شده است3مطالعه در جدول 
اي نواري کمترین حجم آب مصرفی در روش آبیاري قطره

 شده در  مصرفبمربوط به مزرعه بلداجی و بیشترین آ
نتایج . باشداي در اراضی مبارکه میروش آبیاري جویچه

نشان داد که عملکرد ریشه، عملکرد قند ناخالص و 
اي واقع در جویچه عملکرد قند سفید در روش آبیاري
اي نواري باالتر بوده، مزرعه بلداجی از روش آبیاري قطره

 .)p≤0.05(دارگردیدمعنی% 95و تفاوت موجود در سطح 
هاي محاسبه شده در مزرعه بلداجی با سه  ر شاخصسای

طور نتایج همین. داري نداشتندمزرعه دیگر تفاوت معنی
نشان می دهد که کارآیی مصرف آب برعملکرد قند 

در ) WUEwsy(و عملکرد قندخالص ) WUEsy(ناخالص 
به ناي نواري در مزرعه فراداراضی تحت آبیاري قطره

اي در مزرعه ویچهحداکثر و در اراضی آبیاري ج
کارآیی مصرف آب دو پارامتر . باشدخوراسگان حداقل می

عملکرد قند ناخالص و عملکرد قند قابل استحصال در بر
دو روش آبیاري در کلیه مزارع به جز مزرعه بلداجی 

)05.0(باشنددار میداراي تفاوت معنی p .  
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  یفی چغندرقند در مناطق مورد مطالعه مقایسه میانگین عملکرد کمی وک-3جدول

  نام منطقه
  روش
 آبیاري

حجم آب 
 مصرفی 

(m3/ha) 

 عملکرد ریشه
(t/ha) 

WUEsy  
(kg/m3)  

عملکرد قند 
 ناخالص
(t/ha) 

WUEwsy 
(kg/m3) 

  عملکرد قند
   سفید
(t/ha) 

  مبارکه

اي  قطره
 نواري

 ي اجویچه

 tآزمون 

7100  
12000 

- 

33/38 

21/39 
N.S 

01/1 

82/0 

* 

20/7 

29/7 
N.S 

61/0  
5/0  

*  

83/5 

04/6 
N.S 

  فرادنبه

اي  قطره
  نواري
 ي اجویچه

 tآزمون 

6400 

9200 

- 

21/38 

78/39 
N.S 

05/1 

88/0 

* 

74/6 

85/6  
N.S 

74/0 

61/0 

* 

62/5 

61/5 
N.S 

  بلداجی

اي  قطره
  نواري
 ي اجویچه

 tآزمون 

6223 

9003 

- 

91/27 

66/39 
* 

78/0 

75/0 
N.S 

89/4 

77/6 
* 

75/0 

62/0 
N.S 

13/4 

61/5 
* 

  خوراسگان

اي  قطره
  نواري
 ي اجویچه

 tآزمون 

7000 

11550 

- 

95/35 

21/37 
N.S 

8/0  
67/0  
*  

61/5 

77/5 
N.S 

5/0 

37/0 

* 

68/4 

34/4 
N.S 

  . ها می باشددار میانگین عدم اختالف معنیN.Sدار و  درصد معنی5 و 1به ترتیب در سطح *و**

اي نواري بر عملکرد بذر شتی و قطرهاثر آبیاري ن
  چغندرقند

نتایج این تحقیـق نـشان داد کـه روش آبیـاري            
اي نواري باعث افزایش عملکرد کمی بذر چغندرقند        قطره

کارآیی مـصرف   . داري از خود نشان داد      گردید و اثر معنی   
اي نواري و نشتی در سـطح       آب در دو روش آبیاري قطره     

نتایج نـشان داد،    . د نشان داد  داري از خو  اختالف معنی % 1
 7/1اي نـواري  کارآیی مصرف آب در روش آبیاري قطـره     

روش آبیاري نشتی اسـت و  از لحـاظ صـفات کمـی در               
اسـتفاده از   . تولید بـذر چغندرقنـد  برتـري کامـل را دارد           

اي  نواري عـالوه بـر افـزایش عملکـرد بـذر          آبیاري قطره 
. ش داد درصـد آب مـصرفی را کـاه    37چغندرقند، حدود   

همچنین، تعداد بوته مستقرشده و درصد بوته به ساقه رفته   
داري بیشتر از   اي نواري  بطور معنی    در روش آبیاري قطره   

مقایـسه میـانگین صـفات      . باشـد روش آبیاري نشتی مـی    
  . ارائه شده است4گیري شده در جدولاندازه
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  روش دانکن درتیمارهاي مختلفها به  ین مقایسه میانگ- 4جدول

 تیمار
عملکرد بذر 

)kg/ha( 

  درصد سایز باالي
 متر میلی5/3

زیر  درصد سایز
 متر میلی5/3

درصد 
  زنی جوانه

کارآیی مصرف 
 (kg/m3) آب

 2107a 73/79a 69/19b 84/65a 4./a اي نواريقطره

 1601b 76/78b 91/20a 93/65a 2./b نشتی

P0 1642b 68/79a 77/19a 94/64a 27./b 

P30 1922a 29/79a 45/20a 68/65a 32./a 

P60 1998a 29/79a 39/20a 04/67a 33./a 
N0 1785a 48/80a 24/19a 25/67a 29./a 

N60 1815a 16/78a 54/21a 13/67a 29./a 

N120 1893a 73/79a 04/20a 07/65a 31./a 

N180 1922a 29/79a 04/20a 1/64a 31./a 

  
اي نواري و نشتی بر  آبیاري  قطرهمقایسه دو روش

  عملکرد کمی و کیفی چغندرقند 
 اي نـواري   قطره نتایج تجزیه واریانس دو روش آبیاري        

و نشتی بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند نـشان داد کـه از        
لحاظ عملکرد شکر و کارآیی مصرف آب بر عملکرد ریـشه           

. باشـد یدار مـ    معنی% 1و شکر، تفاوت بین تیمارها در سطح        
هاي موجـود در ریـشه     لیکن از لحاظ درصد قند و ناخالصی      

بیشترین عملکرد . داري بین تیمارها وجود ندارد      تفاوت معنی 
نیـاز  %  100اي با تأمین    ریشه مربوط به آبیاري نشتی و قطره      

  . آبی بود
اي   در کشت پائیزه حجم آب مصرفی در آبیاري قطـره         

 درصـد حجـم     38ود  تأمین نیاز آبی، حـد    % 100نواري با   

ــود مقایــسه عملکــرد صــفات مختلــف . آبیــاري نــشتی ب
کـشت  (چغندرقند در تیمارهـاي آبیـاري در منطقـه کـرج      

 ارائه شـده  6 و5در جداول   ) کشت پائیزه (و دزفول   ) بهاره
         مــشابه نتــایج کــرج نتــایج منطقــه همــدان تقریبــاً. اســت

 تیمارها از  نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین  .باشدمی
ــد و       ــد قن ــوایی، درص ــدام ه ــشه، ان ــرد ری ــر عملک نظ

داري وجـود     هاي موجود در ریشه تفاوت معنـی        ناخالصی
لیکن از لحاظ عملکرد شکر و کارآیی مـصرف آب        . ندارد

بر عملکرد ریشه و شکر، تفاوت بین تیمارهـا در سـطوح            
  .دار  می باشد مختلف آماري معنی

  

  . دزفول1381هاي آبیاري در سال کیفی چغندرقند در تیمار مقایسه عملکرد کمی و -5جدول

 آب مصرفی   روش آبیاري

(m3/ha) 

 عملکرد ریشه
(t/ha) 

WUERy 
(kg/m3) 

 عملکرد قند ناخالص
(t/ha) 

  عملکرد قند سفید
(t/ha) 

WUEsy  
 (kg/m3) 

اي  قطره
 نواري

100%  
75%  
50٪  

5239 

4168 
3313 

8/73 

2/69 
2/64 

1/14 

6/16 
4/19 

10 

5/9 
9/8 

6/8 

2/8 
7/7 

9/1  
3/2  
7/2  

 73/0 6/8 1/10 4/5  74 12359  ي اجویچه



  

283  /1391 / 3شماره  / 26جلد / ب / مجله پژوهش آب در کشاورزي 

  . کرج1381هاي آبیاري در سال  مقایسه عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در تیمار-6جدول

 آب مصرفی   روش آبیاري

(m3/ha) 
 عملکرد ریشه

(t/ha) 
WUERy 
(kg/m3) 

 عملکرد قند ناخالص
(t/ha) 

  یدعملکرد قند سف
(t/ha) 

WUEsy  
 (kg/m3) 

اي قطره
 نواري

100%  

75%  

50٪  

9100 

7040 

5020 

45 

13/38 

10/26 

94/4 

42/5 

2/5 

83/7 

83/6 

93/4  

56/6 

86/5  

27/4 

86/0  

97/0  

98/0  

 73/0 37/6 4/7 89/2  13/42 14570  ي جویچه ا

  

اي نـواري بـا     مقایسه میانگین تیمارهاي آبیاري قطـره   
 درصد نیاز آبی و آبیـاري نـشتی از نظـر      100 و   75تأمین  

در یـک گـروه     % 5تولید شکر به روش دانکـن در سـطح          
اي نواري باتأمین  اما تیمار آبیاري قطره. آماري قرار گرفتند  

 درصد نیاز آبی کمترین مقدار تولید شکر را داشـت و            50
داري نسبت به دیگر تیمارهـا از خـود نـشان             تفاوت معنی 

واریانس نشان داد که تفاوت بین تیمارها  نتایج تجزیه   .داد
از نظر عملکرد ریشه، قند و قند قابل استحصال در سـطح           

بیـشترین و کمتـرین عملکـرد ریـشه         . دار اسـت    معنی% 1
 50 و 100  بـا تـأمین    اي نـواري    درتیمارهاي آبیاري قطـره   
  .  تن در هکتار بود1/26 و 45درصد نیاز آبی به ترتیب 

اي نواري با   آبیاري قطرهعملکرد ریشه در تیمار
اي نواري   آبیاري قطرهبه  درصد نیاز آبی نسبت50تأمین

 درصد کاهش یافت، که 58 درصد نیاز آبی، 100با تأمین 
بیانگر حساسیت تولید ریشه چغندرقند به تنش آبی متوالی 

از نظر عملکرد قند و قند . باشددر طول فصل رشد می
 100اي نواري  قطرهقابل استحصال نیز تیمار آبیاري 

 تن در هکتار باالترین و 53/6 و 83/7درصد به ترتیب با 
 و 93/4 درصد به ترتیب با 50اي نواري  تیمار آبیاري قطره

تیمار آبیاري .  تن در هکتار کمترین عملکرد را داشتند3/4
نیاز آبی، در مقایسه با آبیاري  % 100اي نواري با قطره

 آب مصرفی و همچنین در%  5/37نشتی، باعث کاهش 

 نتیجه حاصل از اجراي این طرح .افزایش عملکرد گردید
 براي بدست آوردن عملکرد و در سه منطقه نشان داد که

تولید شکر قابل قبول در کشت بهاره و پاییزه چغندرقند و 
با هدف کاهش مصرف آب و دستیابی به کارآیی مصرف 

نیاز آبی بدون % 75اي نواري آب بیشتر، تیمار آبیاري قطره
  . باشددار عملکرد قابل توصیه میکاهش معنی

اي نواري سبب کاهش مصرف     استفاده از آبیاري قطره   
آب و افزایش کـارآئی مـصرف آب از نظرتولیـد شـکر و             

طوري که میزان مصرف آب در تیمارهـاي      ریشه گردید، به  
درصد نیازآبی در کـشت بهـاره بـه ترتیـب     100 و75 ،   50

 و 30 ،23)  دزفـول ( و در کشت پاییزه   68و    56 ، 44برابر
این بدان .  درصد میزان مصرف آب در روش نشتی بود 38

 100اي نـواري بـا تـأمین      باشد که آبیـاري قطـره     معنی می 
 و 32درصد نیازآبی در کشت بهاره و پاییزه بترتیب باعث        

شــود و  درصــد صــرفه جــویی در مــصرف آب مــی62
 دو  پائیزه تقریبـاً  میزان آب صرفه جوئی شده در کشت        

  . برابر می باشد
    مقایسه دو ساله عملکرد صفات مـورد بررسـی         

ــد در مراحــل  " در طــرح ــاري چغندرقن ــه آبی ــه بهین برنام
 بـراي دو  "مختلف رشد با استفاده از تکنیک کـم آبیـاري        

مقـدار  . اند ارایه شده8 و   7منطقه اجراي طرح در جداول      
 مترمکعب  8926 و   5595آب استفاده شده در بردسیر بین       
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در ایـن آزمـایش از نظـر وزن      . در هکتار متغیر بوده است    
 11داري بـین   ریشه و کارآیی مصرف آب، اختالف معنـی  

ــال   ــطح احتم ــار در س ــت %  1تیم ــود داش ــین . وج از ب
تیمارهایی که هم از نظر وزن ریشه و هم از نظر عملکـرد          

هـاي  شکر در گروه برتر از نظر آماري قرار گرفتنـد، تیمار        
T4   و T9    و 77/44ترتیب بـا    داراي بیشترین وزن ریشه به 
ترتیب بـا    تن در هکتار و بیشترین عملکرد شکر به       68/44
 تن در هکتار بودند، تیمارهاي فوق از نظـر          54/7 و   69/7

. کارآیی مصرف آب هم گروه بـا تیمارهـاي برتـر بودنـد            
را داشـت    نیز شرایط مشابه با تیمارهاي مذکورT10تیمار 
با توجه به اینکه . هاي برتر قرارگیرد تواند جزء گزینه  و می 

ــاي   ــاربردي در تیماره ــهT10 و T4 ،T9آب ک ــب   ب ترتی
باشـد، در     متر مکعب در هکتـار مـی       6840 و 6944،  7277

باشـیم و تولیـد شـکر         شرایطی که محدودیت آب نداشته      
 گزینۀ برتر اسـت و   T4باشد، تیمار     براي ما اهمیت داشته     

تواننــد   مــیT9و T10 ایــن صــورت تیمارهــاي در غیــر 
ذکـر اسـت هـیچ کـدام از      الزم بـه  . هاي برتر باشند    گزینه

غـده  (اي    ذخیـره   تیمارهاي مذکور در زمان تشکیل ریـشۀ        
اند و در مراحل دیگر رشد     با تنش آبی مواجه نبوده    ) رفتن

که در  ) شاهد (T1دهد تیمار     نتایج نشان می  . اند  تنش دیده 
اسـت     از رشـد محـدودیت آبـی نداشـته           اي  هیچ مرحلـه  

  . کمترین کارآیی مصرف آب را دارد
  

  . مقایسه دو ساله عملکرد  صفات مورد بررسی در بردسیر-7جدول

WUESy 
(kg/m3)  

WUERY 
(kg/m3)  

حجم آب 
  مصرفی

)m3/ha( 

عملکرد قند 
  خالص
(t/ha)  

قند عملکرد 
  ناخالص
(t/ha)  

  وزن ریشه
 (t/ha)  

ضریب 
  استحصال

)Yield(  

  تیمار
)A(  

8117/0 

7733/0  
86/0  
062/1  
87/0  

8833/0 

8017/0  
98/0  
088/1  
048/1  
96/0  

865/4 

863/4  
305/5  
167/6  
485/5  
273/5 

892/4  
98/5  
435/6 

29/6  
3/6  

8926  
8173  
8277  
7277  
7361  
6116  
5595  
6012  
6944  
6840  
5699  

922/5  
118/5  
73/5  
348/6  
152/5  
463/4  
707/3 

92/4  
195/6  
833/5  
54/4  

238/7  
323/6  
128/7  
693/7  
397/6  
403/5  
488/4  
6  
54/7  
163/7  
5/5  

45/43 

76/39  
92/43  
77/44  
39/40 

26/32  
84/27  

36  
68/44  
05/43  
78/35  

87/81 

82/81  
33/81  
1/83  
21/81  
9/82  
29/82  
62/82  
45/82  
19/82  
68/82  

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
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 .بررسی درکرج مقایسۀ دو ساله عملکرد صفات مورد -8جدول

WUESy  
(kg/m3)  

WUERY 
(kg/m3)  

حجم آب 
  مصرفی

)m3/ha( 

عملکرد قند 
  خالص
(t/ha)  

قند عملکرد 
  ناخالص
(t/ha)  

  وزن ریشه
 (t/ha)  

ضریب 
  استحصال

)Yield(  

  تیمار
)A(  

7317/0  
83/0  

7833/0  
8817/0  
93/0  

8067/0  
7783/0  
9233/0  
9483/0  
985/0  
9083/0  

363/4 

713/4  
71/4  
01/5  
367/5  
42/4  
142/4  
833/4  
392/5  
248/5  
035/5  

10138  
9256  
9347  
8251  
8342  
7231  
6647  
7140  
7849  
7758  
6738  

27/6  
387/6  
868/5  
095/6  
575/6  
025/5  
47/4  
635/5  
248/6  
577/6  
245/5  

425/7  
695/7  
338/7  
303/7  
81/7  
903/5  
195/5  
683/6  
527/7  
685/7  
195/6  

31/44  
65/43  
1/44  
43/41  
92/44  
29/32  
57/27  
93/34  
43/42  
79/40  
28/34  

16/83  
39/82  
38/76  
79/81  
63/82  
66/84  
08/85  
46/83  
22/81  
46/84  
32/83  

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  

  

در منطقه کرج تیمارهایی که هم از نظر عملکرد 
شکر و کارآیی مصرف آب بر اساس عملکرد ریشه و 

 T5 و T10 ،T9اند تیمارهاي  شکردر گروه برتر قرارگرفته
آب کاربردي تیمارهاي مذکور در طول فصل . باشندمی

 مترمکعب در هکتار 8342 و7849، 7758رشد به ترتیب 
رهاي مذکور در زمان تشکیل کدام از تیما و هیچ بوده 
با تنش آبی مواجه نبوداند و ) غده رفتن(اي   ذخیره ریشۀ

  .است تنش در مورد آنها در مراحل دیگر اعمال شده 
 از بین تیمارهاي انتخابی در صورت وجود 

 این  با توجه به T9 و T10محدودیت منابع آبی تیمارهاي 
 T1 تیمار  درصد کمتر از23 آب در آنها تقریبأ که مصرف

بود، نسبت به تیمار )  متر مکعب در هکتار10138شاهد، (
T5نتایج کرج هم نشان داد، تیمار .باشند  میتر ارجح T1 

اي از رشد محدودیت آبی  که در هیچ مرحله) شاهد(
است، نسبت به بقیۀ تیمارها از کارآیی مصرف آب  نداشته 

   .کمتري  برخوردار است
منطقه نشان داد واریانس مرکب دو  تجزیه 

ترتیب با تنش آبی متوسط و بدون   بهT9 و T10تیمارهاي 

رفتن و با تنش  ترتیب در مراحل توسعه و غده تنش آبی به
آبی شدید و متوسط در مرحلۀ رسیدن از نظر عملکرد ریشه 
و شکر، کارآیی مصرف آب براساس وزن ریشه ، شکر و 

 .باشند صیه میعیارقند در گروه برتر قرار گرفته و قابل تو
 7398 و 7298ترتیب  آب مصرفی در تیمارهاي فوق به

 درصد از آب 23مترمکعب در هکتار بود که تقریباً حدود 
تیمارهاي یاد . کمتر است) شاهد (T1مصرف شده در تیمار 

  . شده در تجزیۀ مرکب هریک از دو منطقه نیز برتر بودند
رفتن  نتایج نشان دادند که تنش در مرحلۀ غده     

نسبت به مراحل دیگر نقش بیشتري در کاهش وزن ریشه 
همچنین، تیمارهایی که در مراحل اولیۀ رشد .  است داشته

، داراي )T1 ،T2 ،T3(اند  محدودیت آبی نداشته
باشند و کمتر قابل  کمترین کارآیی مصرف آب می

  .توصیه می باشند
تعیین بهتـرین آرایـش کاشـت بـا اسـتفاده از سیـستم         

  اي نواريي قطرهآبیار
نتایج طرح تعیین بهترین آرایـش کاشـت نـشان      

 40 *50بیشترین عملکرد ریشه از تیمار آرایش کاشت      دادکه  



  
  اي نواري بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند قطره آبیاري سامانهاثر /

 

286

بـه   )A6(متر و یک نوار آبده وسط دو ردیف کاشـت           سانتی
ــدار  ــت   56/55مق ــش کاش ــار آرای ــرین آن از تیم  60 و کمت

ار به مقد ) A7(متر و آرایش یک درمیان نوارهاي آبده        سانتی
بیـشترین عملکـرد قنـد      .  تن در هکتـار حاصـل شـد        95/41

متر  سانتی 40 *60ناخالص و خالص از تیمار آرایش کاشت        
کمتـرین  .  تن در هکتـار بدسـت آمـد   66/6 و  79/8با مقادیر   

متـر بـا     سـانتی  60مقادیر این دو صفت نیز از آرایش کاشت         
  و 79/7به ترتیب به میـزان      ) A7(نوارهاي آبده یک در میان      

ــد  71/4 ــل ش ــار حاص ــن در هکت ــرین  .  ت ــشترین و کمت بی
 و  708مقدارکارآیی مصرف آب عملکرد قند خالص به مقدار       

  A7 و A2 گرم بـر مترمکعـب بـه ترتیـب از تیمارهـاي     571
         با توجه به نتایج حاصـله تیمـار آرایـش کاشـت      . حاصل شد 

متر با یک نوار آبده  وسط دو ردیف کاشـت            سانتی 40 *50
)A6 (ز سایر تیمارها برتري نسبی از خود نشان دادا  .  

  نتیجه گیري 
گرچه تا کنون تحقیقات نسبتا کمی در خصوص کاربرد 

اي نـواري در کـشور انجـام گرفتـه          هاي آبیاري قطره  سیستم
است، امـا دسـتاوردهاي کـاربردي و تاثیرگـذار ارزشـمندي            

  هـاي آبیـاري   توسـعه و کـاربرد سیـستم      . حاصل شده اسـت   
تواند تاثیر ي نواري مبتنی بر دستاوردهاي تحقیقاتی می  اقطره

هـاي  بسزایی بر افزایش کارآیی مصرف آب، کـاهش هزینـه         
تولید و افزایش درآمد تولیـد کننـدگان چغندرقنـد را داشـته        

بطور خالصه نتایج کاربردي حاصل از تحقیقات فـوق    . باشد
الذکر جهت توسعه این سیستم آبیاري در مـزارع چغندرقنـد      

  .شرح زیر می باشدب
اي نواري بـا تـأمین نیـاز      استفاده از سیستم آبیاري قطره     -

آبی کامل گیاه، در مقایسه با آبیاري نشتی باعث کاهش           
این بـا نتـایج   . شود درصد در مصرف آب  می60 تا   37

و تـایواري   ) 2004( هنون وکفکا  ،)2004(هنسون و می  
 .مطابقت دارد)  2003( و همکاران

اي کاشــت در سیــستم آبیــاري  قطــرهبهتــرین آرایــش  -
متـر بـا اسـتفاده از        سانتی 40 *50نواري، آرایش کاشت  

یک نوار آبده در وسط هر دو ردیف کاشت اسـت کـه             

عالوه بر حداگثر تولید، باعث کاهش مصرف نوارهـاي         
هاي اجراي سیستم را  آبده  در واحد هکتارشده و هزینه      

 تـاثیر   اي نـواري  سیـستم آبیـاري قطـره     . دهدکاهش می 
داري بر افزایش عملکرد کمـی و کیفـی محـصول          معنی

را بطـور   چغندرقند نـدارد، ولـی کـارآیی مـصرف آب    
این با نتایج شـرم اسـاکرو       . داري افزایش می دهد   معنی

) 1382( و لیاقــــت و همکــــاران) 2000( همکــــاران
 .همخوانی دارد

  هکتـار بـه ازاي       5/2تـا   5/1افزایش سطح زیرکشت از      -
اي نواري مقـدور  ر سیستم آبیاري  قطره   اجراي هر هکتا  

لـیکن منـافع ملـی ایجـاب مـی نمایـد کـه از           . باشدمی
افزایش سطح زیر کشت خودداري شود، تـا آب صـرفه    
جویی شـده منجـر بـه تعـادل بخـشیدن بـه منـابع آب              

 . زیرزمینی و پایداري در تولید محصول شود

چغندرقند نسبت به تنش متـوالی در طـی فـصل رشـد             -
ه و این کار باعث کاهش عملکرد می شود،          حساس بود 

هـاي متـوالی در طـول فـصل رشـد           لذا از اعمال تـنش    
با تـنش رطـوبتی کنتـرل شـده،         . بایستی خوداري نمود  

میتوان با کاهش مصرف آب به حداکثر تولیـد ریـشه و            
مرحله غده رفتن چغندرقند از . تولید قند ناخالص رسید

عمال تنش آبـی    مراحل حساس به تنش بوده و باید از ا        
بـه منظـور بدسـت      .  خوداري شود  در این مرحله جدداً   

آوردن حداکثر تولید ریشه، شکر و کارآیی مصرف آب،   
اعمال تنش آبی متوسط در مرحله توسعه و بدون تـنش     
آبی در مرحله غده رفتن و تنش آبی متوسط تـا شـدید            

 .باشددر مرحله رسیدن قابل توصیه می

ا استفاده از سیستم آبیاري صرفه جویی در مصرف آب ب  - 
اي نواري در کشت پائیزه حـدود دو برابـر صـرفه          قطره

جویی در مصرف آب در کشت بهاره است، لذا استفاده          
اي نــواري  بــراي منــاطقی مثــل از آبیــاري قطــره

خوزستان که کشت پائیزه دارنـد، بیـشتر بایـستی          
 .مورد توجه قرار گیرد

 
  

  



  

287  /1391 / 3شماره  / 26جلد / ب / مجله پژوهش آب در کشاورزي 

  

   مورد استفادهمنابع
اي و شیاري در     ارزیابی و مقایسه فنی و اقتصادي روشهاي آبیاري قطره        . 1384. جهاد اکبر . نیکویی و م  . ، ع .سالمی، ح  .1

  . ص71.تحقیقاتیگزارش نهائی طرح . موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزي ،چغندرقند
 شده در خصوص کـاربرد  جمع بندي نتایج تحقیقات انجام  . 1389. نخجوانی مقدم . باغانی و م  . ، ج .ح. صدرقاین، س  .2

،  سومین سمینار ملی توسعه پایدار روش هاي آبیاري تحـت فـشار         ،سیستم آبیاري قطره اي تیپ در زراعت چغندرقند       
  . بهمن، کرج27

 اثر دو روش آبیاري تیپ و نشتی و سطوح ازت و فسفر بر کمیت و  بررسی. 1385. چگینی. ع. و م . ح. صدرقاین، س  .3
  .ش ساالنه طرح تحقیقاتی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزيکیفیت بذر چغندرقند، گزار

ــدرقاین، س .4 ــدیان و م. ، ر.ح. ص ــدم . محم ــوانی مق ــد و                 . 1389. نخج ــت چغندرقن ــش کاش ــرین آرای ــین بهت تعی
  آبیـاري و زهکـشی،   سومین همایش ملی مدیریت شبکه هاي ،)تیپ(اي کارایی مصرف آب تحت سیستم آبیاري قطره     

  . اسفند، دانشگاه اهواز1-2
 نیـاز  مـورد  آب بـرآورد  1376 .  توالیی، .ح .م فر، شهابی .م ,قائمی .ر .م جاراللهی، .ر شریعتی، .ر .م ،.ا .ع فرشی .5

 .کشاورزي آموزش نشر کشاورزي، جهاد وزارت زراعی، گیاهان :اول حلد کشور، باغی و عمده زراعی گیاهان

بهینه آبیاري چغندرقند در مراحـل مختلـف   ء برنامه. 1385. فتح اهللا طا لقانی   . رعی و د  زا.  درویشی، ق . ، د .فرزام نیا، م   .6
رشد با استفاده از تکنیک کم آبیاري، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزي، گزارش نهـایی طـرح تحقیقـاتی، شـماره      

1271/85.  
 کمـی وکیفـی چغندرقنـد، پایـان نامـه      هاي آبیاري بـر کـارآیی مـصرف آب و عملکـرد           تأثیر سیستم . 1381. کریم زاده، م   .7

  .صفحه115.دانشگاه فردوسی مشهد . کارشناسی ارشد
  .رابطه آب وخاك در گیاهان، جهاد دانشگاه مشهد. 1372.نصیري محالتی. حسینی و م. ، م.ع ،کوچکی .8
یاهان زراعی، فصلنامه اي ـ نواري روشی نوین در آبیاري گ سیستم آبیاري قطره. 1381.میرزائی،. ج، امید وف. ، م.لیاقت، ع .9

  . 47-40، ص5خشکی و خشکسالی کشاورزي، شماره 
.  اوراضـی زاده، و م . حـسین پـور، م  .صـدرقاین، م . ح.پـوران، س . فتح اهللا طالقانی، م. قدمی فیروزآبادي، د  . ع. میرزایی، م  .10

ارش نهـایی طـرح   گز بررسی کمیت و کیفیت محصول چغندرقند در دو سیستم آبیاري نشتی و میکرو،. 1385.خرمیان
 .892/85، شماره ثبتتحقیقاتی

11. Allen, R., Pereira, L. S., Raes, D. and Smith, M. 1998. Crop evapotranspiration: 
guidelines for computing crop water requirements. FAO. Irrigation and drainage paper 
No.56, Italy. 

12. Dunham, R. J. 1993. Chapter 9, Water use and irrigation,The sugarbeet crop. Cooke, D. 
A. & R.K.Scott. Chapman and hall. Pp.301-305. 

13. Fabrio, C., Martin de santa Olalla, R. Lopez and A. Dominguez. 2003. Production and 
quality of sugar beet Cultivated under controlled deficit irrigation condition in 
semiarid-climate. Agricultural water management, 62:215-227. 

14. Hanon, B. and Kaffka, S. 2004. The use of drip irrigation for sugar beet 
production.(on–line ) http//www.use of drip irrigation .com 

15. Hanson, B. and May, D. 2004. Effect of subsurface drip irrigation on proceding tomato 
yield, water table depth, soil salinity, and profitability. Agricultural water management, 
48:1-17. 



  
  اي نواري بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند قطره آبیاري سامانهاثر /

 

288

16. Sharmasarker, F. C., Sharmasarker, S. Hello1, L. J., Miller, S. D., Vance, G. F. and 
Zhang, R. 2001. Agroeconomic analyses of drip irrigation for sugar beet production. 
Agron. J., 93:517-523. 

17. Sharmasarker, F. C., Sharmasarker, S. Hello1, L. J., Miller, S. D., Vance, G. F.,  and 
Zhang, R. 2000. Assesement of micro irrigation for sugar beet production. Journal of 
sustainable Agriculture, 17, No. 2/3. 

18. Tiwari, K. Ajai singh, N., and Mal, P. K. 2003. Effect of drip irrigation on yield of 
cabbage  under mulch and no-mulch condition. Agricultural water management, 58:19-
28. 

19. Tognetti, R., Palladion, M. minnocci, A. Delfine, S. and Alvion, S. 2003. The response 
of sugar beet to drip and low- pressure sprinkler irrigation in southern Italy. 
Agricultural water mangement, 60: 135-55. 

 
 
 
 
 

 


