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  مشخصات نشریه

 )مشهد موردي مطالعه( چغندرقند آبیاري ریزيبرنامه و آبی نیاز: عنوان

  محمدحسین رحیمیان: نویسنده

  مؤسسه تحقیقات خاك و آب: ناشر

  1395 :انتشارسال 

  اول: نوبت چاپ

  نسخه 100 :تیراژ

  محمدي قیومی حمید دکتر آقاي: ویراستار

  اسدزاده شیرین: حروفچینی و آراییصفحه

  محمدي زهرا: انتشارات کارشناس

   سید هرمز سجادي: طراح جلد

  انتشارات سنا: لیتوگرافی، چاپ و صحافی

  تومان 5000 :قیمت

  .حق چاپ براي ناشر محفوظ است

در مرکز اطالعات و مدارك علمی کشاورزي به  3/7/95در تاریخ  50287این نشریه با شماره 
  . ثبت رسیده است

  .نقل مطالب با ذکر منبع بالمانع است

   



 
 

 

 پیشگفتار

 اقتصادي علمی، توسعه در قدماولین  و پیشرفت اصلی هايپایه از پژوهش
 سـاله،  20 انـداز چشم اهداف سند از یکی. شودمی محسوب کشوري هر اجتماعی و

 به دستیابی. باشدمی 1404  افق سال در منطقه علمی برتر قدرت به ایران رساندن
 توسـعه  ویـژه  بـه  مختلـف  شـرایط  و هـا زمینـه  شدن فراهم نیازمند مهم هدف این

 در ریـزي هبرنامـ  .گـردد می محسوب پیشرفتی هرگونه پایه و مبنا که است پژوهش
نظـام   هـر  جدي نیازهاي و الزامات از کاربردي و بنیادي مطالعات و پژوهش حوزه

یکی از اجزاي مهم منابع پایه و بستر اصـلی کشـت   خاك از آنجا که  .تحقیقاتی است
مؤسسه تحقیقات خاك باشد و با توجه به اینکه یکی از اهداف اساسی و مهم گیاه می

و آب کشور، شناخت تـوان تولیـدي منـابع خـاك و آب و بهـره بـرداري و مـدیریت        
باشـد  مناسب از این منابع در راستاي تولید پایدار، امنیت غذایی و سالمت جامعه می

و با عنایت به اینکه انتقال دانش و تجربیات بدسـت آمـده بـه بهـره بـرداران اعـم از       
منـدان از  داران، پژوهشـگران، دانشـجویان و سـایر عالقـه    گلخانه کشاورزان، باغداران،

اهمیت خاصی برخوردار است، لذا تهیه و تدوین نشریات و کتب علمی و فنـی، آموزشـی،   
اي مناسب براي بیان و ارائه راهکارهاي علمی و عملـی  تحقیقی و ترویجی به عنوان وسیله

امید است نشریه حاضـر و سـایر   . آیددر جهت افزایش آگاهی و دانش مخاطبان بشمار می
  .  انتشارات از این دست گامی مؤثر در راستاي این هدف مهم باشد

  

  کامبیز بازرگان
   رئیس مؤسسه تحقیقات خاك و آب کشور

 )ع(امام علی                         .      نشر، زیور دانش است
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 هدف 
 داراي عمـدتا  کـه  کشـور  مختلف مناطق در آب منابع محدودیت به توجه با

 و گیـاه  مصـرفی   آب بـه  توجـه  باشند، می خشک نیمه و خشک هوایی و آب شرایط
 39/116493 مسـاحت  با رضوي خراسان استان. است ضروري  آن براي ریزي برنامه

 زیرکشـت  سـطح  .اسـت  کشـور  در قند چغندر تولید هاي قطب از یکی مربع کیلومتر
 در کیلوگرم 36513 عملکرد میانگین با هکتار 21745 استان این در آبی قند چغندر
 تولیـد  کـه  اسـت  هکتـار  750 مشـهد  در قند چغندر زیرکشت سطح. باشدمی هکتار

 هکتـار  در تن 36 متوسط عملکرد داراي و است تن 27000 مشهد در آن قند چغندر
 و کـارایی  کـردن  بهتـر  بـراي  فـاکتور  مهمترین. )1391 ،آمارنامه کشاورزي( باشدمی

 اعمـال  و آبیـاري  ریـزي  برنامـه  سپس و گیاه آبی نیاز تعیین و شناخت آب، بهروري
  .است آبیاري مناسب روش

  
  دامنه کاربرد

مناطق چغنـدرکاري از جملـه مشـهد و شهرسـتانهایی کـه       این نشریه براي
شرایط زیست بوم شناختی و اقلیمی مشـابه مشـهد دارنـد در بـازه زمـانی ده سـاله       

   .کاربرد دارد
  
  :  مخاطبین

  دانشجویان، پژوهشگران و کارشناسان کشاورزي ،کشاورزان، مروجان
  
   :متن اصلی

 از شـده  بخـار  آب مجمـوع  از عبـارت  گیـاه  تعـرق  و تبخیر یا گیاه آبی نیاز
 طول در) تبخیر( گیاه خاك سطح از شده تبخیر آب و) تعرق(گیاه  هايروزنه  طریق
 کـه  بـریم مـی  بکار محاسبات در تعرقی را و تبخیر عمل در .باشدمی گیاه رشد فصل
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 را تعـرق  و تبخیـر  بـاالترین  و رشـد نداشـته   زمینـه  در محـدودیتی  گونـه هـیچ  گیاه
 مـی  پتانسـیل  تعـرق  و تبخیـر  آوردن بدست براي .است داده بروز خود از) پتانسیل(

ــوان ــايروش از ت ــتقیم ه ــیمتر( مس ــا و) الیس ــتفاده ی ــول از اس ــايفرم ــی ه  تجرب
  .کرد استفاده) غیرمستقیم(

تبخیـر   از معموال گیاه، پتانسیل تعرق تبخیر و تعیین براي تجربی روش در
 کـه  صورت بدین. شود می گرفته کمک) یونجه یا چمن(مرجع  گیاه پتانسیل تعرق و

 (Kc) ضـریبی  در را آن سپس و شده تعیین مرجع گیاه پتانسیل تعرق تبخیر و ابتدا

  کـه   ETcorp=Kc.ETo :آیدمی بدست نظر مورد گیاه تعرق و تبخیر و نموده ضرب
ETcorp  گیاه پتانسیل   تعرق و تبخیر مقدار ،Kc  گیاهی  ضریب ، ETo  تبخیـر  مقدار 

  .باشدمی  مرجع  گیاه  تعرق و
  ملی  کمیته  زراعی  محصوالت  مدیریت و  گیاهان نیاز مورد  آب کار  گروه

جهت  استاندارد تجربی روش  عنوان  به را  مانتیث- پنمن روش  ایران  زهکشی و  آبیاري
   .است  کرده  معرفی ایران   براي)  فرضی  چمن(  مرجع  تعرق و تبخیر برآورد 

 نتـایج  و شـده  انجـام  مطالعات نتایج اساس بر آب و خاك تحقیقات موسسه
 نیاز مانتیث، پنمن معتبر تجربی روش از استفاده با و کشور هاياستان در هواشناسی

دو  در را حاصـل  و بررسـی  را کشور باغی و زراعی گیاهان سایر و چغندرقند گیاه آبی
 در. اسـت  نمـوده  ارائه "کشور باغی و زراعی گیاهان نیاز مورد آب برآورد" کتاب جلد
 روش( چغندرقنـد   ETcrop  گیـاه   پتانسـیل   تعـرق  و تبخیـر   مجموعـه  این یک جلد

  و نیـاز خـالص   72 مـؤثر   بـاران  و میلیمتـر  1067 در مشهد را) مانتیث پنمن تجربی
  ).1376، همکاران و فرشی( است نموده   بیان میلیمتر 995 را  گیاه  این  آبیاري

  بـراي  تنهـا  هـا آن بـودن    تجربـی   به دلیل  تعرق و تبخیر  محاسبه  هايروش
منـاطق   سایر  براي و کنند  می  ارائه  صحیح  جواب  آزمایش مورد  مناطق  خاص شرایط
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  دقیـق  و  تـرین   مطمئن  تعرق و تبخیر  گیري اندازه  مستقیم  روش . است  تقریبی  جواب 
  . است  روش  ترین

 کـه  شـده  اجرا مشهد چغندرقند در  پتانسیل  آبی نیاز عنوان تحت اي پروژه
 معـادل ) 1,5*2*2 ابعـاد ( دار الیسیمتر زهکـش   طریق از چغندرقند آبی نیاز  در آن
 73 که مؤثر باران به توجه با  )1381. ح.م رحیمیان(است  شده اعالم میلیمتر 1238

-می میلیمتر 1165 قند چغندر براي آبیاري آب خالص نیاز مقدار باشد، میلیمتر می
 روز 200مشـهد  در قنـد  چغندر رشد دوره است آمده 1 جدول در که همانطور. باشد
 چهـار . یابـد مـی  خاتمـه  آبـان  اول دهه در و شروع فروردین آخر دهه از که باشد می

 مرحلـه  و فصل رشـد  میانی مرحله سریع، رشد مرحله اولیه، مرحله شامل رشد مرحله
 آب میلیمتـر  3/303 و 7/518 و 5/292 و 5/50 مقـدار  بـه  ترتیب به نهایی رسیدگی

  .دارند نیاز
  مشهد شهرستان در رشد دوره در قند چغندر گیاه آبیاري خالص نیاز - 1 جدول

  
 داده نشان رشد دوره طول در چغندرقند آبی نیاز روزه ده توزیع نحوه 1 شکل در

   .است حداکثر تیرماه 30 تا 20 در آبی نیاز که است مشخص نمودار از. است شده
 

 نام
شهرستا

 ن

 دوره
 رشد

)روز(  

شروع 
دوره 
 رشد

کاشت(
( 

انتهاي 
دوره 
 رشد

برداش(
)ت  

آب خالص 
مورد نیاز 
دوره رشد 

ETcrop 
(mm) 

 بارندگی
 مؤثر

Eff.Rain 
(mm) 

نیاز خالص 
 آب آبیاري

IRReq 
(mm) 

نیاز خالص 
در مرحله 

  .Initاولیه 
(mm) 

نیاز خالص 
در مرحله 
رشد سریع 

Deve.  
(mm) 

نیاز خالص در 
میانی   مرحله

  فصل رشد
 .Mid  

(mm) 

نیاز خالص در 
مرحله 

  نهایی گیرسید
 Late .  

(mm)  

فرور20 200 مشهد
آبان10 دین  1238 73 1165 

5/50 
فروردی20(

 20ن تا 
 اردیبهشت

( 

5/292  
اردیبه20(

 10تا شت
)تیر  

7/518  
 دهمتا  تیر10(

)شهریور  

3/303  
تاشهریور10(

)آبان10  
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 روزه 10 هاي دوره در چغندرقند) میلیمتر حسب بر( آبیاري آب خالص نیاز توزیع -1 شکل

  مشهد شهرستان
  

  دور آبیاري
) تعیین دور و مقدار آبیاري(برنامه ریزي آن پس از تعیین نیاز آبی چغندرقند، 

اگـر منبـع آبـی داراي    . دور آبیاري بستگی به منابع آبی منطقه دارد. در اولویت است
محدودیت باشد مثال در شرایطی که زارع داراي حقابه است نـاگزیر بایسـتی تنظـیم    

بع آب کـه محـدودیتی در منـا   در صـورتی . آبیاري و دور آبیاري براساس حقابه باشـد 
برنامه ریزي آبیاري بر اساس مقدار آب خالص مورد نیاز چغندرقنـد و  . نداشته باشیم

در خاك و منطقـه ریشـه صـورت مـی     ) آب قابل استفاده(میزان رطوبت ذخیره شده 
  :برنامه ریزي و مدیریت آبیاري مناسب به درك خوب از عوامل .گیرد

نــوع  -خـاك، آب و گیـاه  روابـط   -) نیـاز تغذیـه اي محصــول  (حاصـلخیزي خـاك    -
 -دسترسـی بـه آب    -مراحل رشـد گیـاه   -حساسیت محصول به تنش آبی -محصول
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قابلیـت هـا و    -عوامل اقلیمی نظیر بارندگی، درجه حرارت، رطوبت و تشعشع خـالص 
 ).2011افتا (هاي سیستم آبیاري نیاز دارد محدودیت

و بـر اسـاس   دراین نشریه فرض بر این است که محدودیت منـابع آب نداشـته   
 .دور آبیـاري را تعیـین خـواهیم کـرد     اصول علمی ذکر شده، برنامه ریـزي آبیـاري و  

  .آورده شده است 2هاي مختلف در جدول میزان آب قابل استفاده گیاه براي خاك
  

  )1389انصاري و همکاران (هاي مختلف آب قابل استفاده خاك -2جدول 

  آب قابل استفاده  بافت
  )متر خاكسانتی متر آب در (

  شن درشت
  شن ریز

  شن لومی
  لوم شنی

  لوم سیلتی
  لوم رسی سیلتی

  لوم رسی
  رسی سنگین

4  
6  
8  
13-11  
17-15  

17  
19-17  

15  
  

در مواردي می تواند مفید باشد که امکان آزمایش گسترده خاك بـویژه   2جدول 
براسـاس اطالعـات   . آزمایش فیزیکی تعیین نقاط مهم رطوبتی وجـود نداشـته باشـد   

نیـاز بـه   (، در منطقه، خاك داراي بافت متوسط بوده )3جدول (شناسی منطقه خاك
  .و این امر ما را در تصمیم گیري جهت دور آبیاري کمک می کند) ذکر ماخذ دارد
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   .)3ماخذ (تجزیه فیزیکو شیمیایی خاك منطقه مشهد  – 3جدول
  .ضمنا عنوان جدول باید باالي آن باشد. نتایج یک نقطه قابل تعمیم براي منطقه مشهد نمی باشد

  

  عمق  مشخصات
هدایت 
  الکتریکی

103× EC  

  اسیدیته
pH 
  

 
T.N.V 

%  
کربن 
  آلی

ازت 
  کل
%  

  

Mg/kg  
بافت 
  خاك

F.c 
رطوبت 
  زراعی

Pwp 
رطوبت 
  پژمردگی

S.A.R  
نسبت 
جذب 
 سدیم

فسفر 
قابل 
  جذب

پتاس 
قابل 
  جذب

  مس  روي  منگنز  آهن

 هایستگا
تحقیقات  

کشاورزي 
  کاشمر

لوم   42/1  56/2  58/3  2/4  185  8/8  053/0  48/0  18  1/8  97/0  0- 30
  86/4  0/7  5/13  سیلتی
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ــره       ــت ذخی ــدار رطوب ــیم مق ــه از تقس ــد در منطق ــاري چغندرقن دور آبی
بــر نیــاز آبــی روزانــه بدســت ) ســهل الوصــول(شــده یــا آب قابــل اســتفاده خــاك 

: آب ذخیــره شــده همــان مقــدار خــالص آب آبیــاري اســت کــه از فرمــول. آیــد مــی

DBdMADpwpFcn ...
100

)(F 
 ــه در آن ــاري و    Fnکـ ــاع آب آبیـ  Fcارتفـ

در  میــزان رطوبــت خــاك pwpدر نقطــه ظرفیــت مزرعــه،  درصــد رطوبــت وزنــی
 Dوزن مخصــوص ظــاهري خــاك و Bdنقطــه پژمردگــی بــر حســب درصــد وزنــی،  

ــی  ــه م ــعه ریش ــد و  عمــق توس ــین    MADباش ــوبتی، تعی ــه رط ــاز تخلی درصــد مج
ــد ــورتی  . گردی ــه درص ــه را   0/7را   PWPو %  5/13را   Fcک ــق ریش ــد و عم درص

) 3جــدول (در نظــر بگیــریم   6/1متــر و وزن مخصــوص ظــاهري خــاك را     7/0
 :تخلیه برابر خواهد بود%  60مقدار ارتفاع خالص آبیاري بر اساس 

 mm44 ) =m(044/0  =6/1  ×7/0  ×)070 %- 135/0 (6/0  =Fn  
 نیـاز  روزانـه  اکثرحـد  که شویم می متوجه نیاز مورد خالص آب 1 شکل به باتوجه

  .است روز در میلیمتر 96/8 ~9 معادل و تیرماه اواخر در چغندرقند آبیاري خالص
 شـده  ذخیره رطوبت است کافی فوق هاي ماه در آبیاري دور آوردن بدست جهت

. نمـاییم  تقسیم چغندرقند روزانه خالص نیاز حداکثر بر را  (Fn) تخلیه% 60حالت در
  .آمد خواهد بدست ذیل جدول بر اساس گیاه رشد هاي ماه در آبیاري دور لذا
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  راهنماي برنامه آبیاري چغندرقند در مشهد -4جدول 

 ماه
حداکثر نیاز خالص 

 روزانه آبیاري
mm/day 

دور 
 آبیاري

day 

تعداد آبباري 
 درماه
No. of 

irrigation 

عمق 
خالص 

آبیاري در 
 هرنوبت

mm 

 فروردین
 اردیبهشت

 خرداد
 تیر

 مرداد
 شهریور

 مهر
   آبان

2/1  
3 
6/7  

9 
8/8  
9/7  
4/5  
1/3  

 سبزآب
15 
6 
5 
5 
5 
9 
15 

1 
2 
5 
6 
6 
6 
3 
1 

15 
35 

36 

43 

44 

35 

46 

30  
  

 رشد دوره در آبیاري 30 تعداد شود می مشاهده 4جدول از طورکه همان
 و مرداد و تیر هايماه در روز 5 آبیاري دور حداقل. شود اعمال بایستی چغندرقند

 آبان و اردیبهشت هايماه در روز 15 معادل آبیاري دور حداکثر و باشد می شهریور
 شده تدوین درازمدت آماري دوره یک براي برنامه این داشت توجه بایستی .باشدمی

 و بارندگی مقدار به توجه با است نرمال از بیش بارندگی که خاص هايسال براي و
  باشد اعمال مدنظر بایستی آنچه .است تغییر قابل آبیاري تعداد و مقدار آن، توزیع
 رشد و سبزینگی مرحله معموال که است گیاه حساس مرحله در گیاه آبی تنش عدم
 افزایش در و است حیاتی بسیار رشد فصل اوایل هاي آبیاري لذا .باشد می اولیه

  .دارد بسزایی نقش عملکرد
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  آبیاري هاي سیستم
 استفاده توان می مختلف آبیاري هاي سیستم از محصول آمیزموفقیت تولید براي

 مسایل: جمله از دارد بستگی زیادي فاکتورهاي به آبیاري سیستم نوع انتخاب .نمود
 دسترس، در آب کمیت و کیفیت محصول، تولید و سیستم با مرتبط اقتصادي

 زمین ریخت و کشاورز، تاریخی تجربیات مزرعه، خاك فیزیکی و شیمیایی مشخصات
  ). 1389انصاري و همکاران (دارد  وغیره گیاه نوع ژئومورفولوژي منطقه،

 است، کمتر غرقابی آبیاري از بارانی و اي قطره آبیاري هاي سیستم آب تلفات
 با مکرر آبیاري .شود می خارج ریشه منطقه از کمتر شده فراهم آب مقادیر بنابراین
 غرقابی آبیاري سیستم. شود بیماري سریع گسترش باعث تواند می بارانی سیستم
 است ساز مشکل نمک غلظت که مناطقی در امالح شستشوي در بیشتري کارآیی

 و انتقال راندمان(آبیاري  کلی راندمان کهصورتی در ).2012 همکاران و اوتمن(دارد 
 راندمان داراي مزرعه باشد، درصد 60 تا 50 معادل) مزرعه در آب کاربرد راندمان

باشد می پایین درصد 30 از کمتر و قبول قابل درصد 40 راندمان بوده، خوبی
   ).1389 همکاران و انصاري(

  
  گیري نتیجه

 با محصول به دستیابی براي قند درچغندر آبیاري مناسب مدیریت از استفاده -  
 غذایی عناصر لحاظ از چنانچه البته. رویکرد مطلوبی می باشدباال،  کیفیت و عملکرد

  .گردد اعمال مناسبی مدیریت نیز ها بیماري و آفات کنترل و
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 این آبیاري خالص نیاز که دهدمی نشان چغندرقند روي بر پژوهشی طرح نتایج -
 دوره  یک براي)  میلیمتر 1240(در هکتار  مترمکعب 12400 حدود مشهد در گیاه
  .)3(باشد  می گیاه رشد

 رشد فصل در آبیاري 30 حدود بارندگی و توزیع مقدار و بافت به توجه با -
  .است الزم مشهد در چغندرقند

،  پنبه  چون  گیاهانی  به  نسبت گیاهی است که   آب  مصرف نظر از چغندرقند  گیاه -
 آبیاري آب محدودیت با کند و چنانچهزمینی آب بیشتري مصرف می  غالت، سیب

 )گیاه اولیه رشد مراحل( گیاه حساس مراحل در تنش بروز از بایستی هستیم روبرو
  .)4(کنیم  اجتناب

 اجتناب  زیاد تلفات بدلیل چغندرقند براي سطحی آبیاري کاربرد از حدامکان تا -
 قابل بارانی آبیاري بعدي درجه در و اي قطره آبیاري بویژه فشار تحت آبیاري و گردد

  است توصیه
 

  سپاسگزاري
آقاي دکتر دواتگر معاون محترم پژوهشی و سرپرست  بخـش تحقیقـات   جناب از 

خــانم سـرکار  آبیـاري و فیزیـک خـاك موسسـه تحقیقــات خـاك و آب و همچنـین       
مهندس رقیه رضوي عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاك و آب  بخاطر حمایت 

و همچنین از خانم زهـره فیـاض بخـاطر تایـپ      شان از نگارش تا چاپهاي بی دریغ
آقاي دکتر حمید قیومی محمدي، عضو هیئت علمی و ویراستار شوراي مجموعه و از 

  .این نشریه کمال تشکر را داریم انتشارات موسسه بخاطر ویراستاري
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