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  زميني در شهركرد اي بر برخي از صفات سيب آبياري بخشي و سنتي در آبياري قطره هاي كم بررسي تأثير روش                                       ٢

 

  مقدمه
بعد از گندم، برنج  ).SolanumTuberosum L( ينيزم بيس

و ذرت چهارمين محصول از نظر حجم توليدي است و به 
دليل داشتن ارزش غذايي باال به طور گسترده در صنايع 

(وانگ و  شود تبديلي و فرآوري غذايي استفاده مي
به ازاي هر واحد آب  ينيزم بيس). در ٢٠٠٩همكاران، 

كه شود  كيلوكالري انرژي توليد مي ٥٦٠٠استفاده شده، 
 ٢٣٠٠كيلوكالري، در گندم  ٣٨٦٠اين مقدار در ذرت 

كيلوكالري است (وانگ و  ٢٠٠٠كيلوكالري و در برنج 
). متوسط مصرف سرانه اين محصول در ٢٠١١همكاران، 

كيلوگرم در سال است كه با توجه به  ٣٥ايران بيش از 
شرايط  روند رشد جمعيت، توجه به توليد بيشتر آن در

(اسكندري  است ضروري كشور خشك نيمه و خشك اقليمي
هاي اخير تغيير پارامترهاي  ). در سال١٣٩٠و همكاران، 

ده است. شكاهش توليد محصوالت كشاورزي  سبباقليمي 
دليل   ) به٢٠٠٣منس (هيج يها اساس گزارش بر فقط

تغيير پارامترهاي اقليمي در سه دهه اول قرن حاضر، كل 
درصد  ١٨-٣٢در جهان  ينيزم بيسمحصول توليدي 

هاي  كاهش يافته است. در چنين شرايطي استفاده از روش
آبياري سنتي و متناوب  مديريتي مناسب از قبيل كم

استفاده بهينه از منابع آبي موجود و حفظ  سببتواند  مي
آبياري سنتي، روشي است كه در  محصول توليدي شود. كم

ر شود و اين امر د صورت هدفمند آبياري مي آن گياه به
دهد كه گياه كمترين حساسيت را به تنش  حالتي رخ مي

تنش داشته باشد. در اين روش كل ريشه گياه تحت 
نوع جديدي از  آبياري بخشي كمگيرد.  قرار مي آبي كم
آبياري سنتي است كه در آن ريشه گياه به دو بخش  كم

تقسيم شده و در هر آبياري، نيمي از ريشه گياه تحت 
گيرد. اين روش بر اساس مكانيزم  يقرار م آبي تنش كم

هاي شيميايي از ريشه قرار گرفته در ناحيه  ارسال سيگنال
تنظيم  سببخشك خاك به سمت اندام هوايي است كه 

نتيجه ميزان آب مصرفي  ها شده و در گشودگي روزنه
يابد (وانگ و  كاهش و كارايي مصرف آب افزايش مي

انجام شده  يها پژوهش). نتايج برخي از ٢٠٠٩همكاران، 
در زمان  آبياري بخشي كمدهد كه اعمال روش  نشان مي

 ينيزم بيسبهبود عملكرد گياه  سببتواند  مناسب، مي
و  ليوآبياري سنتي شود.  نسبت به آبياري كامل و كم

خود نشان دادند كه  يها پژوهشدر ) ٢٠٠٦( همكاران
زايي  در مرحله غده درصد نياز آبي گياه ٥٠اعمال 

گياه در  ١توده زيستكاهش ميزان  سبب ،زميني سيب
همچنين شده است.  آبياري بخشي كمآبياري سنتي و  كم

 آبياري بخشي كمو كامل درآبياري آب مصرف راندمان
 و جنسن. است بوده سنتي آبياري كم از وكمتر يكسان
 اعمال دادند نشان خود يها پژوهش در)، ٢٠١٠( همكاران

 متناوب و سنتي آبياري كم روش درصدي در ٣٠تنش 
 درصد ١٥ تا ينيزم بيس بازارپسند محصول افزايش سبب
. احمدي و است شده مصرفي آب درصد ٢٠-٣٠ كاهش و

آبياري سنتي و  ) نيز اثر اعمال كم٢٠١٠همكاران (
درصد نياز آبي  ٦٥مين أرا با ت آبياري بخشي كم
. کردنددر سه بافت خاك مختلف بررسي  ينيزم بيس

 آبياري بخشي كمايشان نشان داد كه اعمال  پژوهشنتايج 
درصدي عملكرد  ٣٦و  ٢٨افزايش  سببترتيب  و سنتي به

ثر در ؤلومي شده است. يكي از عوامل م -در خاك شني
افزايش كارايي مصرف آب در بخش كشاورزي، نوع سيستم 

كه با توجه به راندمان باالتر  استآبياري مورد استفاده 
اي در مقايسه با سيستم آبياري باراني  سيستم آبياري قطره

؛ اوندر و همكاران، ٢٠٠٤و سطحي (اتاهر و همكاران، 
هاي  )، الزم است تالش٢٠١١وانگ و همكاران،  و ٢٠٠٥

هاي رديفي  بيشتري در زمينه توسعه اين روش در زراعت
ت محصوال ترين عمده از يكي ينيزم بيس .شود  انجام كشور

 اساس . براست بختياري و چهارمحال دراستان كشاورزي
آمار موجود سطح زير كشت محصول در استان در سال 

ميزان محصول  هكتار و ٥١٥٢حدود  ٨٩-٩٠زراعي 
با  شتريبكه آبياري آن تن بوده  ٠٦/١٦٦٤٥٦توليدي آن 

شود  ميهاي سطحي و با راندمان آبياري پايين انجام  روش
(بانك اطالعاتي وزارت جهاد كشاورزي). بنابراين با توجه 

گير محصول  به كمبود منابع آبي در استان، كاهش چشم
هاي اخير و پايين بودن راندمان مصرف  توليدي در سال

بيشتري در زمينه اعمال  يها پژوهشآب، ضروري است 
استفاده بهينه از منابع  يبراهاي مديريتي مناسب  روش
  و افزايش محصول توليدي انجام شود. آبي
آبياري  كماثر اعمال روش  يبررسبه  رو پيش  پژوهشدر 
اي بر عملكرد و  و سنتي در سيستم آبياري قطره بخشي

رقم آگريا در  ينيزم بيسبرخي از اجزا عملكرد گياه 
  شرايط آب و هوايي شهركرد پرداخته شده است. 
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  ها مواد و روش
در مزرعه تحقيقاتي دانشكده  ١٣٩١اين پژوهش در سال 

هاي  كشاورزي دانشگاه شهركرد و در قالب طرح بلوك
تكرار انجام شد. شهركرد داراي طول  ٣كامل تصادفي با 

ثانيه و عرض  ٤٤دقيقه و  ٤٩درجه و  ٥٠جغرافيايي 
ثانيه است و بر  ٢٢دقيقه و  ١٨درجه و  ٣٢جغرافيايي 

ي اقليم خشك و اساس روش اقليم شناسي دومارتن، دارا
) ١٣٦١- ١٣٩١ساله ( ٣٠. ميانگين استخشك  نيمه

هاي خرداد، تير،  ماه درحداقل دماي روزانه در شهركرد 
ترتيب  هاي انجام آزمايش) به مرداد، شهريور و مهر (ماه

 سلسيوس درجه ٨١/٢، ٢٧/٧، ٥٥/١١، ٨٢/١١، ٤٢/٧
هاي مذكور  است. همچنين حداكثر دماي روزانه نيز در ماه

درجه  ٥٧/٢٤، ٨٩/٢٩، ٤١/٣٢، ٣٥/٣٣، ٦٦/٢٩ترتيب  به
ترتيب  . ميانگين رطوبت نسبي نيز بهاستسلسيوس 

درصد و ميانگين  ٨٧/٣٩، ٧٦/٣٤، ٧١/٣١، ٢٨/٣٣، ٦٣/٣٨
و  ٠٥/٠، ٠٨/٠، ١٢/٠، ١٤/٠ترتيب  بارندگي ماهانه نيز به

. بافت خاك مزرعه مورد نظر براساس استمتر  ميلي ٠٧/١
رسي بوده و رطوبت حجمي آن در  روش هيدرومتري،

و  ٣٣/٣٧ترتيب  نقطه ظرفيت مزرعه و نقطه پژمردگي به
فيزيكي و  هاي ويژگي. برخي از استدرصد  ٤٩/١٥

ارائه  ١هاي مختلف خاك مزرعه در جدول  شيميايي اليه
هايي  شده است. در خرداد ماه به كمك رديف ساز، رديف

هاي  شد. سپس غدهمتر در مزرعه ايجاد  سانتي ٧٥با فاصله 
گرم انتخاب و  ٧٠رقم آگريا به وزن تقريبي  ينيزم بيس

 ٢٥متري خاك و با فاصله  سانتي ١٠با دست در عمق 
اساس نتايج  متر كشت شدند. همچنين بر سانتي
كيفي خاك مزرعه و توصيه آزمايشگاه،  يها آزمايش

ترتيب  پتاسيم به تريپل و سولفات فسفات كودهاي اوره، سوپر
كيلوگرم در هكتار به خاك  ٥٠و  ١٥٠و ٤٠٠ميزان به 

ها و نيم  اضافه شد. نيمي از كود اوره در زمان كشت غده
ها و قبل از گلدهي، به خاك  دهي بوته ديگر در زمان خاك

ي ايجاد شده به ابعاد ها د. در هر يك از بلوكشاضافه 
اعمال تيمارهاي آبياري  يبراكرت اصلي  ٧، متر ٥/٢×٢٣

 ٥/٢رديف به طول  ٣ها  و در هر كدام از كرت ايجاد شد
نظر  درها يك پشته كشت نشده  متر كشت شد. بين كرت

نظر گرفته  ها در متر فاصله نيز بين بلوك ٥/١شد و  گرفته
طرف دو و در  نظر گرفته شد درتكرار  ٣شد. هر تيمار با 
اي دو رديف كشت  اثرات حاشيه رعايتمزرعه نيز براي 

هاي هرز به صورت دستي و كنترل آفات و  حذف علف د.ش

ها به طور مرتب و در مواقع لزوم در تمام واحدهاي  بيماري
براي آبياري مزرعه از  آزمايشي به صورت يكسان انجام شد.

اي استفاده شد. در تيمارهاي آبياري  سيستم آبياري قطره
آبياري سنتي از يك رديف لوله فرعي با قطر  كامل و كم

متر استفاده شد كه در وسط پشته قرار  ليمي ١٦داخلي 
ليتر  ٢هايي با دبي خروجي  چكان گرفته و روي آن قطره
ها  متر در مجاورت بوته سانتي ٢٥بر ساعت و با فاصله 

دو دو خط لوله فرعي در  آبياري بخشي كمنصب شد. در 
طرف پشته و به موازات يكديگر قرار داده شد و 

متر از يكديگر  سانتي ٥٠صله هاي ذكر شده با فا چكان قطره
ها بين  چكان كه قطره روي دو خط نصب شدند، به طوري

ها قرار گرفته و در زمان اعمال تيمار آبياري، فقط يك  بوته
سمت ريشه گياه آبياري شده و سمت ديگر خشك رها 

شد. براي تعيين حجم آب مصرفي در هر آبياري از  مي
لي استفاده شد. گيري حجم آب روي خط اص كنتور اندازه
ها، آبياري همه تيمارها يكسان  زايي بوته تا مرحله غده

%  ٨٠زايي و در حاليكه  انجام شد. پس از مرحله غده
متر بودند، تيمارهاي آبياري  ميلي ٢تر از  ها بزرگ غده

اعمال شدند. تيمارهاي آبياري مورد نظر شامل آبياري 
 ٣ بخشيآبياري  و كم (DI)٢آبياري سنتي  ، كم(FI)١كامل 

(PRD) سه سطح  ها در آبياري بودند و هر كدام از كم
كيلوپاسكال)  - ١٢٠و  -٨٠، -٦٠پتانسيل ماتريك خاك (

  . اعمال شدند
قبل از نصب، سنسورها بر اساس شرايط رطوبتي خاك 
مزرعه كاليبره شده و رابطه بين رطوبت حجمي خاك و 

نسورهاي عدد قرائت شده از سنسور، درنظر گرفته شد. س
هاي  مذكور در رديف مياني هر كرت و در مجاورت بوته

متري پشته به  سانتي ٣٠و  ١٥وسط رديف و در دو عمق 
صورت عمودي نصب شدند و رطوبت خاك به صورت 

هاي  صبح قرائت شد. ميانگين عدد ٨-٩روزانه در ساعت 
قرائت شده به عنوان رطوبت حجمي خاك قبل از آبياري 

گرفته شد و سپس حجم آب الزم براي تأمين سطح  درنظر
) و منحني ١رطوبتي مورد نظر با استفاده از رابطه (

  ) محاسبه شد. ١رطوبتي خاك مزرعه (شكل 
AZV ××−= )( 21 θθ                                )١(  

 1θ؛ بر حسب مترمكعبحجم آب الزم  Vدر رابطه مذكور 
كه از  نظر موردمكش  درسطحرطوبت حجمي خاک 

                                                 
1- Full Irrigation (FI) 
2- Deficit Irrigation (DI) 
3- Partial Root zone Drying (PRD) 



  زميني در شهركرد

، سنسورهاي رطوبتي در دو طرف پشته 
نصب شد، اما آبياري فقط در يك سمت ريشه و به ميزان 
درصد انجام شد و سمت ديگر 
ريشه خشك باقي ماند. پس از گذشت يك هفته، آبياري 
جا و اين تناوب تا پايان دوره رشد گياه تكرار شد. پس 
از تمام شدن دوره رشد گياه در مهرماه، آبياري قطع و از 

برداري  نمونه
  .گيري شد

bρ  
gr.cm-3(  

٢٢/١  
٢٣/١  
٢٤/١  

 

با سطح احتمال 

 )٢ ها (جدول
هاي آبياري اعمال 
شده روي صفت وزن خشك اندام هوايي گياه در سطح 
 آبي تنش كم

كه بيشترين 
به ميزان 

DI-  و به
گرم در بوته مشاهده شد. دربين تيمارهاي 
نيز كمترين مقدار وزن خشك اندام 

گرم در  

) ٢٠٠٩) و شيري و همكاران (
هاي خود نشان دادند كه با افزايش شدت 
زميني در مراحل 
مختلف رشد كاهش يافته است. بررسي نتايج به دست 
آبياري بخشي نسبت به 
متر وزن خشك اندام 
هوايي گياه شده است. به طوري كه در اين روش، وزن 

زميني در شهركرد اي بر برخي از صفات سيب

، سنسورهاي رطوبتي در دو طرف پشته 
نصب شد، اما آبياري فقط در يك سمت ريشه و به ميزان 
درصد انجام شد و سمت ديگر 
ريشه خشك باقي ماند. پس از گذشت يك هفته، آبياري 
جا و اين تناوب تا پايان دوره رشد گياه تكرار شد. پس 
از تمام شدن دوره رشد گياه در مهرماه، آبياري قطع و از 

نمونه رديف مياني
گيري شد برخي از صفات فيزيولوژيكي گياه اندازه

NTotal
(%))3

٠٣٢/٠ 
٠٢٦/٠ 
٠١٨/٠ 

 

LSD  با سطح احتمال

ها (جدول دست آمده از تجزيه واريانس داده
هاي آبياري اعمال  دهد كه اختالف بين تيمار

شده روي صفت وزن خشك اندام هوايي گياه در سطح 
تنش كمدار است. با افزايش شدت 
كه بيشترين  ، به طوري
به ميزان  FIگياه در تيمار 
120-گرم در بوته و كمترين آن در تيمار 

گرم در بوته مشاهده شد. دربين تيمارهاي 
نيز كمترين مقدار وزن خشك اندام 

 ٨٧/١٩٩و به مقدار 

) و شيري و همكاران (
هاي خود نشان دادند كه با افزايش شدت 

زميني در مراحل  آبي، وزن اندام هوايي سيب
مختلف رشد كاهش يافته است. بررسي نتايج به دست 
آبياري بخشي نسبت به 
متر وزن خشك اندام 
هوايي گياه شده است. به طوري كه در اين روش، وزن 

اي بر برخي از صفات سيب

، سنسورهاي رطوبتي در دو طرف پشته 
نصب شد، اما آبياري فقط در يك سمت ريشه و به ميزان 

درصد انجام شد و سمت ديگر  ±
ريشه خشك باقي ماند. پس از گذشت يك هفته، آبياري 
جا و اين تناوب تا پايان دوره رشد گياه تكرار شد. پس 
از تمام شدن دوره رشد گياه در مهرماه، آبياري قطع و از 

مياني هاي بوته
برخي از صفات فيزيولوژيكي گياه اندازه

 
mg.kg(  

NTotal 
 

٧٠٣٢ 
٧٠٢٦ 
٥٠١٨ 

 

LSDمقايسه ميانگين صفات نيز از آزمون 

  
دست آمده از تجزيه واريانس داده
دهد كه اختالف بين تيمار

شده روي صفت وزن خشك اندام هوايي گياه در سطح 
دار است. با افزايش شدت 

، به طورييافتوزن اندام هوايي گياه كاهش 
گياه در تيمار وزن خشك اندام هوايي 

گرم در بوته و كمترين آن در تيمار 
گرم در بوته مشاهده شد. دربين تيمارهاي 
نيز كمترين مقدار وزن خشك اندام 

PRD  و به مقدار

) و شيري و همكاران (٢٠٠٣
هاي خود نشان دادند كه با افزايش شدت 

آبي، وزن اندام هوايي سيب
مختلف رشد كاهش يافته است. بررسي نتايج به دست 

آبياري بخشي نسبت به  دهد كه كم
متر وزن خشك اندام آبياري سنتي سبب كاهش ك

هوايي گياه شده است. به طوري كه در اين روش، وزن 

اي بر برخي از صفات سيب آبياري بخشي و سنتي در آبياري قطره

، سنسورهاي رطوبتي در دو طرف پشته آبياري بخشي
نصب شد، اما آبياري فقط در يك سمت ريشه و به ميزان 

±٥ نظر رطوبت تنش مورد
ريشه خشك باقي ماند. پس از گذشت يك هفته، آبياري 
جا و اين تناوب تا پايان دوره رشد گياه تكرار شد. پس 
از تمام شدن دوره رشد گياه در مهرماه، آبياري قطع و از 

بوته از و كرت هر
برخي از صفات فيزيولوژيكي گياه اندازه

P 
g.kg-1)

٦/٧  
١/٧  
٢/٥  

 

مقايسه ميانگين صفات نيز از آزمون 
  درصد استفاده شد.

  
  وزن خشك اندام هوايي

دست آمده از تجزيه واريانس داده
دهد كه اختالف بين تيمار

شده روي صفت وزن خشك اندام هوايي گياه در سطح 
دار است. با افزايش شدت  درصد معني

وزن اندام هوايي گياه كاهش 
وزن خشك اندام هوايي 

گرم در بوته و كمترين آن در تيمار 
گرم در بوته مشاهده شد. دربين تيمارهاي  ١٨٧

نيز كمترين مقدار وزن خشك اندام  آبياري بخشي
PRD-120هوايي در تيمار 

  
٢٠٠٣كشياپ و همكاران (

هاي خود نشان دادند كه با افزايش شدت 
آبي، وزن اندام هوايي سيب

مختلف رشد كاهش يافته است. بررسي نتايج به دست 
دهد كه كم آمده نشان مي

آبياري سنتي سبب كاهش ك
هوايي گياه شده است. به طوري كه در اين روش، وزن 

آبياري بخشي و سنتي در آبياري قطره

آبياري بخشي
نصب شد، اما آبياري فقط در يك سمت ريشه و به ميزان 

رطوبت تنش مورد
ريشه خشك باقي ماند. پس از گذشت يك هفته، آبياري 

جا و اين تناوب تا پايان دوره رشد گياه تكرار شد. پس  جابه
از تمام شدن دوره رشد گياه در مهرماه، آبياري قطع و از 

هر مياني رديف
برخي از صفات فيزيولوژيكي گياه اندازهانجام و 

 مشخصات خاك مزرعه
K 

(mg.kg-1) 

٣٢٠ 
٣٠٩ 
٢٣٤ 

 

مقايسه ميانگين صفات نيز از آزمون 
درصد استفاده شد.

  نتايج و بحث
وزن خشك اندام هوايي

دست آمده از تجزيه واريانس دادهه نتايج ب
دهد كه اختالف بين تيمار نشان مي

شده روي صفت وزن خشك اندام هوايي گياه در سطح 
درصد معني يك

وزن اندام هوايي گياه كاهش 
وزن خشك اندام هوايي 

گرم در بوته و كمترين آن در تيمار  ٢٢٦/
٤٥/١٨٧ميزان 
آبياري بخشي كمتحت 

هوايي در تيمار 
  ه شد.ديدبوته 

كشياپ و همكاران (
هاي خود نشان دادند كه با افزايش شدت  نيز در گزارش
آبي، وزن اندام هوايي سيب تنش كم

مختلف رشد كاهش يافته است. بررسي نتايج به دست 
آمده نشان مي

آبياري سنتي سبب كاهش ك
هوايي گياه شده است. به طوري كه در اين روش، وزن 

آبياري بخشي و سنتي در آبياري قطره

آبياري بخشي كم
نصب شد، اما آبياري فقط در يك سمت ريشه و به ميزان 

رطوبت تنش مورد
ريشه خشك باقي ماند. پس از گذشت يك هفته، آبياري 

جابه
از تمام شدن دوره رشد گياه در مهرماه، آبياري قطع و از 

رديف
انجام و 

 
مشخصات خاك مزرعه

EC 
(dS.m-1) 

٥٢٦/٠  
٥٦٤/٠  
٥٣٨/٠  

 

مقايسه ميانگين صفات نيز از آزمون 
درصد استفاده شد. ٥
  

نتايج و بحث
وزن خشك اندام هوايي

نتايج ب
نشان مي

شده روي صفت وزن خشك اندام هوايي گياه در سطح 
يك

وزن اندام هوايي گياه كاهش 
وزن خشك اندام هوايي 

٤٩/
ميزان 
تحت 

هوايي در تيمار 
بوته 

كشياپ و همكاران (
نيز در گزارش
تنش كم

مختلف رشد كاهش يافته است. بررسي نتايج به دست 
آمده نشان مي

آبياري سنتي سبب كاهش ك كم
هوايي گياه شده است. به طوري كه در اين روش، وزن 

آبياري بخشي و سنتي در آبياري قطره هاي كم

منحني رطوبتي خاك و با توجه به سطح پتانسيل ماتريك 
 حجمي رطوبت
متر  ٦٠/٠که برابر با 

بر  رديفسطح مقطع 
خاك  است. در روش آبياري كامل رطوبت

درصد حفظ شد 
آبياري سنتي نيز رطوبت ناحيه ريشه گياه در حد 
درصد حفظ شد. در روش 

مشخصات خاك مزرعه -١جدول 

pH  

٠٦/٨  
٨٥/٧  
٧٨/٧  

 

اندام هوايي گياه قطع شد و به مدت 
درجه آون خشك و سپس وزن 
د. ريشه گياه نيز پس از خارج شدن از خاك با فشار 
ساعت در دماي 
استفاده از 

 ينظر آن بر اساس روش شاه
) تعيين شد. وزن و درصد ماده خشك 

) تعيين ١٣٩٠
شد. كارايي مصرف آب نيز با تقسيم وزن تازه غده بر 
ميزان آب مصرفي محاسبه شد. همچنين توزيع ماده 
زميني گياه در هر 
انس صفات 
انجام شد و براي 

هاي كم بررسي تأثير روش

منحني رطوبتي خاك و با توجه به سطح پتانسيل ماتريك 
رطوبت 2θ شود؛
که برابر با  اه
سطح مقطع متوسط 

است. در روش آبياري كامل رطوبت
درصد حفظ شد  ±٥ همواره در نزديكي حد ظرفيت مزرعه

آبياري سنتي نيز رطوبت ناحيه ريشه گياه در حد 
درصد حفظ شد. در روش 

جدول 
 سيلت
(%) 

٤٠ 
٣٨ 
٣٤ 

 

  منحني رطوبتي نمونه خاك

اندام هوايي گياه قطع شد و به مدت 
درجه آون خشك و سپس وزن 
د. ريشه گياه نيز پس از خارج شدن از خاك با فشار 

ساعت در دماي  ٢٤ماليم آب شسته شد. سپس به مدت 
استفاده از ها با  درجه آون خشك و وزن شد. ابعاد غده

آن بر اساس روش شاه
) تعيين شد. وزن و درصد ماده خشك 

١٣٩٠غده براساس روش اسكندري و همكاران (
شد. كارايي مصرف آب نيز با تقسيم وزن تازه غده بر 
ميزان آب مصرفي محاسبه شد. همچنين توزيع ماده 

زميني گياه در هر شده بين اندام هوايي و زير
انس صفات يك از تيمارهاي آبياري بررسي شد. تجزيه واري

SAS v.9  انجام شد و براي

بررسي تأثير روش

منحني رطوبتي خاك و با توجه به سطح پتانسيل ماتريك 
شود؛ مورد نظر خاك درنظر گرفته مي

اهيگ شهير عمق
متوسط A شده است و 

است. در روش آبياري كامل رطوبت
همواره در نزديكي حد ظرفيت مزرعه

آبياري سنتي نيز رطوبت ناحيه ريشه گياه در حد 
درصد حفظ شد. در روش  ±٥رطوبت تنش مورد نظر 

 شن
(%) 
٦٦/١١  
٦٦/١٣  
٦٦/١٩  

 

منحني رطوبتي نمونه خاك
 

اندام هوايي گياه قطع شد و به مدت 
درجه آون خشك و سپس وزن  

د. ريشه گياه نيز پس از خارج شدن از خاك با فشار 
ماليم آب شسته شد. سپس به مدت 

درجه آون خشك و وزن شد. ابعاد غده
آن بر اساس روش شاه يپسند

) تعيين شد. وزن و درصد ماده خشك 
غده براساس روش اسكندري و همكاران (

شد. كارايي مصرف آب نيز با تقسيم وزن تازه غده بر 
ميزان آب مصرفي محاسبه شد. همچنين توزيع ماده 

شده بين اندام هوايي و زير
يك از تيمارهاي آبياري بررسي شد. تجزيه واري

SAS v.9ر افزا

بررسي تأثير روش                         

منحني رطوبتي خاك و با توجه به سطح پتانسيل ماتريك 
مورد نظر خاك درنظر گرفته مي

عمق Z قرائت شده خاك،
شده است و 

است. در روش آبياري كامل رطوبتحسب مترمربع 
همواره در نزديكي حد ظرفيت مزرعه

آبياري سنتي نيز رطوبت ناحيه ريشه گياه در حد 
رطوبت تنش مورد نظر 

  رس
(%)  
٣٤/٤٨  
٣٤/٤٨  
٣٤/٤٦  

 

منحني رطوبتي نمونه خاك -١ شكل

اندام هوايي گياه قطع شد و به مدت برداری، 
 ٧٠ساعت در دماي 

د. ريشه گياه نيز پس از خارج شدن از خاك با فشار 
ماليم آب شسته شد. سپس به مدت 

درجه آون خشك و وزن شد. ابعاد غده
پسند کوليس تعيين و بازار
) تعيين شد. وزن و درصد ماده خشك ٢٠٠٧

غده براساس روش اسكندري و همكاران (
شد. كارايي مصرف آب نيز با تقسيم وزن تازه غده بر 
ميزان آب مصرفي محاسبه شد. همچنين توزيع ماده 

شده بين اندام هوايي و زير
يك از تيمارهاي آبياري بررسي شد. تجزيه واري

افزا گيري شده با نرم

                      

منحني رطوبتي خاك و با توجه به سطح پتانسيل ماتريك 
مورد نظر خاك درنظر گرفته مي

قرائت شده خاك،
شده است و  درنظر گرفته

حسب مترمربع 
همواره در نزديكي حد ظرفيت مزرعه

آبياري سنتي نيز رطوبت ناحيه ريشه گياه در حد  و در كم
رطوبت تنش مورد نظر 

  عمق خاك
)cm(  
٠- ٢٠  
٢٠- ٤٠  
٤٠-٦٠  

 

شكل

برداری،  بعد از نمونه
ساعت در دماي  ٤٨

د. ريشه گياه نيز پس از خارج شدن از خاك با فشار 
ماليم آب شسته شد. سپس به مدت 

درجه آون خشك و وزن شد. ابعاد غده ٧٠
کوليس تعيين و بازار

٢٠٠٧و همکاران (
غده براساس روش اسكندري و همكاران (

شد. كارايي مصرف آب نيز با تقسيم وزن تازه غده بر 
ميزان آب مصرفي محاسبه شد. همچنين توزيع ماده 

شده بين اندام هوايي و زيرتوليد خشك 
يك از تيمارهاي آبياري بررسي شد. تجزيه واري

گيري شده با نرم اندازه

٤              

منحني رطوبتي خاك و با توجه به سطح پتانسيل ماتريك 
مورد نظر خاك درنظر گرفته مي

قرائت شده خاك،
درنظر گرفته

حسب مترمربع 
همواره در نزديكي حد ظرفيت مزرعه

و در كم
رطوبت تنش مورد نظر 

عمق خاك

 
 

 

بعد از نمونه
٤٨
د. ريشه گياه نيز پس از خارج شدن از خاك با فشار ش

ماليم آب شسته شد. سپس به مدت 
٧٠

کوليس تعيين و بازار
و همکاران (

غده براساس روش اسكندري و همكاران (
شد. كارايي مصرف آب نيز با تقسيم وزن تازه غده بر 
ميزان آب مصرفي محاسبه شد. همچنين توزيع ماده 

خشك 
يك از تيمارهاي آبياري بررسي شد. تجزيه واري

اندازه



 ٥                                                                                                     ١٣٩٦ تابستان/ ٢٥/ پياپی ٢/ شماره ١١ايران/ جلد  آب پژوهش مجله

 

خشك اندام هوايي نسبت به آبياري كامل به طور متوسط 
آبياري سنتي اين  درصد كاهش يافته و در كم ٧٩/٨

درصد رسيده است. همچنين اختالف  ٥٠/١٢كاهش به 
آبياري بخشي  بين سطوح مختلف تنش اعمال شده در كم

آبياري سنتي نيز  دار نبود و در كم درصد معني ٥ در سطح
 ٥با ساير تيمارها در سطح  DI-60اختالف بين تيمار 

  ارائه شده است. ٢دار شد كه در شكل  درصد معني
 هاي گياه با ارسال سيگنال ريشه متناوب، آبياري در

 و ها روزنه بودن باز تنظيمسبب  هوايي اندام به شيميايي

 جذب در نيز ريشه توانايي و شده گياه در موجود آب حفظ
 افزايش خاكدوباره  شدن خيس از پس امالح و آب
). همچنين ريشه گياه ٢٠١٠(جنسن و همكاران،  يابد مي

مقادير بيشتري از نيتروژن موجود در خاك را جذب كرده 
هاي فصل رشد براي مدت بيشتري سبز  و گياه در آخر

دهد  ود ادامه ميباقي مانده و به فعاليت فتوسنتزي خ
توان انتظار  نتيجه مي ). در٢٠١٠(احمدي و همكاران، 

آبياري بخشي در  داشت كه وزن اندام هوايي گياه تحت كم
  آبياري سنتي، كاهش كمتري داشته باشد. مقايسه با كم

  
 گيري شده تجزيه واريانس صفات اندازه -٢جدول 

  مربعات ميانگين
  كارايي مصرف آب  تغييرات منابع  آزادي درجه

 (كيلوگرم بر مترمكعب)
  عملكرد

 (گرم در بوته)
 خشك درصد ماده 

  وزن خشك غده
  (گرم)

  ريشه خشك وزن
 (گرم)

  هوايي اندامخشك  وزن
 )گرم(

ns٠٠٠/٠ ns٣٢٦/٤  ns٠٠٠/٠ ns٥٧/٣  ns٠١٩٥/٠  nsتكرار ٢ ١٢٤/٣١ 
 تيمار ٦  ٢٩٦/٦١٩**  ٧١٧/٠** ٩٦٦/٧٤**  ٠٠١١/٠**  ٢٦٧/٦٦٥٥**  ٢٦٩/٠**

 خطا ١٢ ٨٩٨/٦٢ ٠٣٥٣/٠ ٩٠٥/٢ ٠٠٠/٠ ٦٩٤/٠ ٠٠٠/٠
  داري است. درصد و عدم معني ١درصد و ٥ترتيب معني داري در سطح  به ns و ** و *
  

  
اثر تيمارهاي آبياري بر وزن خشك اندام هوايي و  - ٢ شكل

  غده گياه
  

  غده وزن خشك
اثر تيمارهاي آبياري اعمال شده بر وزن خشك غده 

). ٢ دار شد (جدول درصد معني يكزميني در سطح  سيب
به ميزان  PRD-120بيشترين مقدار ماده خشك در تيمار 

 DI-120گرم در بوته و كمترين مقدار در تيمار  ٠٣/١١٣
گرم در بوته مشاهده شد. بررسي نتايج  ١٦٩/٩٨به ميزان 

، با DI-120دهد به استثناي تيمار  آمده نشان ميدست ه ب
آبياري، وزن  هاي مختلف كم افزايش سطح تنش در روش

نيز ارائه شده  ٢خشك غده افزايش يافته كه در شكل 

هاي تحت سطوح  است. درصد ماده خشك نيز در تيمار
تنش باالتر نسبت به ساير تيمارها افزايش يافته كه با 

) ١٣٨١خورشيدي و همكاران (نتايج ارائه شده توسط 
همخواني دارد. بيشترين درصد ماده خشك در تيمارهاي 

DI-120  وDI-80  درصد  ٦/٢٢و  ٧/٢٢به ترتيب به ميزان
 FIو  PRD-60و كمترين درصد آن نيز در تيمارهاي 

  درصد مشاهده شد.  ١٨و  ٤/١٨ترتيب به ميزان  به
  

  وزن خشك ريشه
دهد اختالف بين  نشان مي ٢نتايج ارائه شده در جدول 

تيمارهاي آبياري اعمال شده بر وزن خشك ريشه گياه در 
دار است. بيشترين وزن خشك  درصد معني يكسطح 

گرم در  ٩٨/٨و به ميزان  PRD-120ريشه گياه در تيمار 
 ٦٩/٧و به ميزان  FIبوته و كمترين مقدار آن در تيمار 

سطوح  گرم در بوته مشاهده شد. همچنين اختالف بين
در  آبياري بخشي كممختلف تنش اعمال شده در روش 

آبياري سنتي نيز  دار شد و در كم درصد معني ٥سطح 
 ٥با ساير تيمارها در سطح  DI-60اختالف بين تيمار 

ه ديد ٣طور كه در شكل  دار شد. همان درصد معني
افزايش بيشتر وزن خشك  سببشود، اعمال تنش آبي  مي

آبياري سنتي شده  نسبت به كم خشيآبياري ب كمريشه در 
. استاست كه اين امر از مزاياي روش آبياري متناوب 
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 وزن خشک اندام هوایی وزن خشک غده
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و  آبياري بخشي كمداري بين روش  هرچند اختالف معني
آبياري سنتي در يك سطح تنش مشخص ديده نشد،  كم

) نشان ٢٠١١و همكاران ( ژوليان يها پژوهشاما نتايج 
دو تناوبي با خيس شدن  آبياري بخشي كمدهد در  مي

يابد كه  هاي ثانويه افزايش مي طرف ريشه، توليد ريشه
نتيجه توانايي ريشه نيز براي جذب مواد غذايي بيشتر  در

شود.  تجمع ماده خشك بيشتر در ريشه مي سببشده و 
نتايج ارائه شده در اين بخش با نتايج ارائه شده توسط ليو 

خورشيدي ) همخواني داشته و با نتايج ٢٠٠٦و همكاران (
دليل اختالف در  ) همخواني ندارد كه به١٣٨٥و همكاران (

  .استشدت تنش رطوبتي اعمال شده و زمان اعمال تنش 
  

  
  تيمارهاي آبياري بر وزن خشك ريشه اثر -٣ل شك

  

  هاي گياهي و تخصيص آن به اندام توده زيستتوليد 
دهد كه اعمال روش  هاي انجام شده نشان مي بررسي
كاهش كل  سبب آبياري بخشي كمآبياري سنتي و  كم

توليد شده در مقايسه با آبياري كامل شده  توده زيست
هاي  بين اندام توده زيستچند الگوي توزيع  است. هر

ديده  ٤طور كه در شكل  همانمختلف گياه، متفاوت است. 
در اندام  توده زيستآبياري سنتي تجمع  در كمشود  مي

كه در  است. به طوري داشتهتري هوايي گياه كاهش بيش
در اندام هوايي گياه نسبت به  توده زيستاين روش، تجمع 

درصد كاهش  ٩١/٤روش آبياري كامل به طور متوسط 
در كاهش وزن  آبياري بخشي كمثير أداشته كه بيشتر از ت

آبياري تجمع  اندام هوايي گياه است. همچنين با اعمال كم
كه  افزايش يافته است. به طوريمواد در ريشه و غده گياه 
آبياري سنتي  در كم ينيزم بيسميزان تجمع ماده در غده 

درصد  ٧٩/٢٥نسبت به آبياري كامل به طور متوسط 
به طور  آبياري بخشي كمافزايش داشته و اين افزايش در 

درصد رسيده است. همچنين تجمع  ٨٠/٢٩متوسط به 

 اري بخشيآبي كمدر ريشه گياه در  توده زيستبيشتر 
دهد اين روش  دست آمده نشان ميه مشاهده شد. نتايج ب

ريشه به ميزان  توده زيستافزايش  سبببه طور متوسط 
آبياري  درصد نسبت به آبياري كامل شده و در كم ٥٤/١٧

درصد رسيده است. افزايش  ٧٨/١٥سنتي اين افزايش به 
در برخي از گياهان از  بخشيرشد ريشه در روش آبياري 

فرنگي  ) و گوجه١٩٩٨ه ذرت (كانگ و همكاران، جمل
) نيز گزارش شده است. ليو و ٢٠٠٤(مانيگو و همكاران، 

در ريشه  توده زيست) نيز بيشترين تجمع ٢٠٠٦همكاران (
دست ه ب بخشيزميني را تحت تيمار آبياري  سيب
  اند. آورده

  

  
به  توده زيستاثر تيمارهاي آبياري در تخصيص  -۴ل شك

  مختلف گياه هاي اندام
  

 عملكرد در بوته
دهد اختالف بين  نشان مي ٢نتايج ارائه شده در جدول 

هاي آبياري اعمال شده روي صفت عملكرد گياه در  تيمار
دار است. بيشترين مقدار عملكرد از  درصد معني ١سطح 
تن  ٤٠/٣٠كيلوگرم در بوته ( ٥٧٠/٠و به ميزان  FIر تيما

و به مقدار  DI-120در هكتار) و كمترين مقدار آن از تيمار 
دست ه تن در هكتار) ب ٩٣/٢٢كيلوگرم در بوته ( ٤٣٠/٠

نيز بيشترين  آبياري بخشي كمآمد. در بين تيمارهاي تحت 
كيلوگرم در  ٥٥٤/٠و به مقدار  PRD-60عملكرد از تيمار 

. نيز نشان داده شده است ٥كه در شكل  دست آمده ببوته 
دهد با افزايش سطح تنش  دست آمده نشان ميه نتايج ب

ها كاهش يافت كه با نتايج  آبي، متوسط وزن غده
همخواني دارد. همچنين ) ٢٠٠٣بوون ( يها پژوهش

 سبب آبياري بخشي كمدهد كه  بررسي نتايج نشان مي
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آبياري سنتي شده  كمحفظ بيشتر محصول در مقايسه با 
است. بيشترين ميزان كاهش محصول بين سطوح مختلف 

 PRD-120، در تيمار آبياري بخشي كمتنش اعمال شده در 
 ٣٧/١١ديده شد كه نسبت به نمونه تحت آبياري كامل 

درصد كاهش محصول داشت. در حاليكه بيشترين كاهش 
ديده شد  DI-120آبياري سنتي در تيمار  محصول در كم

درصد  ٣٩/٢٤نسبت به نمونه تحت آبياري كامل  كه
) نيز در ٢٠٠٨كاهش محصول داشت. سعيد و همكاران (

خود نشان دادند كه متوسط وزن غده  يها پژوهش
آبياري  نسبت به كم آبياري بخشي كمدر  ينيزم بيس

نظري و همكاران  سنتي افزايش داشته است. همچنين شاه
آبياري  كمدرصد نياز آبي گياه در  ٧٠) نيز با اعمال ٢٠٠٨(

داري در  ، كاهش معنيزايي و بعد از مرحله غده بخشي
 ها نسبت به آبياري كامل مشاهده نكردند. متوسط وزن غده

  

  
  اثر تيمارهاي آبياري بر عملكرد كل -۵ شكل

  
 بازار پسندي

عنوان يك  توان به مياندازه و بازار پسندي محصول را 
ن ياعامل در كيفيت محصول توليدي درنظر گرفت. در 

 ميزانتعيين  وها  غده اندازهپس از بررسي  پژوهش
مشاهده شد با افزايش سطح رطوبتي خاك،  بازارپسندي،

ها قطر  حجم غده افزايش يافته و درصد بيشتري از غده
 ارتيم دركه  متر دارند. به طوري ميلي ٦٠تر از  بزرگ
ها داراي متوسط قطر  درصد غده ٣٨/٤٨ كامل آبياري

و  PRD-60و در تيمارهاي  بودندمتر  ميلي ٦٠بيشتر از 
DI-60 ها داراي اين  درصد غده ٥٥/٥٥و  ٥٠ترتيب  نيز به
ها  درصد از غده ٦١/٤٧ ،PRD-80. در تيمار بودندقطر 

ها نيز  درصد غده ٣٣/٣٣متر و  ميلي ٤٠ - ٥٠داراي قطر 
نيز  PRD-120. در تيمار بودندمتر  ميلي ٥٠-٦٠قطر داراي 

متر  ميلي ٥٠-٦٠ها داراي متوسط قطر  درصد غده ٣٠/٤٢
. بودندمتر  ميلي ٤٠ -٥٠ها داراي قطر  درصد غده ٧٦/٣٠و 

آبياري سنتي نيز  ها در تيمارهاي تحت كم اندازه غده
، DI-80دهد در تيمار  . نتايج نهايي نشان ميشدبررسي 
متر و  ميلي ٥٠-٦٠ها داراي قطر  صد غدهدر ٠٣/٣٧
. بودندمتر  ميلي ٤٠ -٥٠ها داراي قطر  درصد غده ٦٢/٢٩

تر از  ها قطر كوچك درصد غده ١٠/٤٢نيز  DI-120در تيمار
 ٤٠-٥٠ها نيز قطر  درصد غده ٨٤/٣٦متر و  ميلي ٤٠
دست آمده نشان ه . مقايسه نتايج بداشتندمتر  ميلي
آبياري  نسبت به كم بخشي آبياري كمدهد در روش  مي

ها داراي اندازه يكنواخت بوده  سنتي درصد بيشتري از غده
هاي داراي متوسط قطر  هاي بازار پسند (گروه و در گروه

كه  اند. به طوري متر) قرار گرفته ميلي ٤٠ - ٥٠و  ٥٠ - ٦٠
هاي  مجموع غده قرار گرفته در گروه PRD-80در تيمار 

درصد نسبت به تيمار  ٤٤/٢١بازار پسند به طور متوسط 
DI-80  افزايش يافته و اين مقدار در تيمارPRD-120 

نظري و  درصد رسيد. شاه ٣١/٩٨به  DI-120نسبت به 
، آبياري بخشي كم) نيز با اعمال روش ٢٠٠٨همكاران (

ه بيشترين تعداد غده بازار پسند با اندازه يكنواخت را ب
  دست آوردند.

  
  كارايي مصرف آب

دهد اختالف بين  نشان مي ٢جدول  ه شده درنتايج ارائ
تيمارهاي آبياري اعمال شده روي صفت كارايي مصرف 

دار است. بيشترين كارايي  درصد معني يكآب در سطح 
كيلوگرم  ١١/٥به ميزان PRD-120 مصرف آب در تيمار 

 به ميزان DI-60بر مترمكعب و كمترين مقدار آن در تيمار 
 ٦كه در شكل  مشاهده شد كيلوگرم بر مترمكعب ٢٦٨/٤

) نيز با ١٣٨٦. اخوان و همكاران (نيز نشان داده شده است
استفاده از سيستم آبياري تيپ، كارايي مصرف آب 

كيلوگرم بر مترمكعب گزارش كردند.  ٢٨/٤را  ينيزم بيس
دهد به استثناي  دست آمده نشان ميه بررسي نتايج ب

و روش تنش در هر د ، با افزايش سطحDI-120تيمار 
آبياري، كارايي مصرف آب افزايش يافته است. مقايسه  كم

 نيز آبياري مختلف حجم آب مصرف شده در تيمارهاي
و  -٦٠دهد كه با اعمال تنش در سطوح پتانسيل  نشان مي

 ٤٥/٢٢و  ١٦، ٨٥/٩ترتيب  كيلوپاسكال به -١٢٠و  -٨٠
جويي شده است. در  درصد در حجم آب مصرفي صرفه

، PRD-60ي مصرف آب در تيمارهاي عين حال كاراي
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PRD-80  وPRD-120 ٣٣/١٤و  ٣٥/١٠، ١٤/٥ترتيب  به 
درصد نسبت به نمونه تحت آبياري كامل افزايش يافته 

-DIو  DI-60 است. در حاليكه صفت مذكور در تيمارهاي 

به نمونه تحت  درصد نسبت ٧٤/٢و  ٥٨/٤به ترتيب  120
 ١٤/١، DI-80آبياري كامل كاهش داشته و در تيمار 

) و ٢٠٠٨درصد افزايش يافته است. سعيد و همكاران (
خود  هاي پژوهش) نيز در ٢٠٠٨نظري و همكاران ( شاه

زميني،  سيب آبياري بخشي كماعمال  نشان دادند كه با
درصد نسبت به  ١/١٧و  ١٩ترتيب  كارايي مصرف آب به

آبياري كامل افزايش يافته است. بر اساس نتايج 
)، در روش ٢٠٠٧نظري و همكاران ( شاه يها پژوهش
، شدت فتوسنتز به اندازه تعرق تحت آبياري بخشي كم
گيرد و در نتيجه  اي قرار نمي ثير كاهش هدايت روزنهأت

يابد. به عالوه در گياهاني كه  كارايي مصرف آب افزايش مي
اند، اثرات سبز  قرار گرفته آبياري بخشي كمتحت روش 

سنتز نسبت به گياهاني كه تحت ماندن برگ و تداوم فتو
اند، براي مدت  آبياري سنتي قرار گرفته روش كم
افزايش توليد در  ببستري مشاهده شده و اين امر  طوالني

  ).٢٠١٣ده است (ياكتايو و همكاران، شاين روش 
  

  
  اثر تيمارهاي آبياري بر كارايي مصرف آب -٦ل شك

  
  گيري نتيجه
 كشاورزي، بخش در آبي منابع كمبود به باتوجه امروزه
افزايش ميزان  ياربمديريتي مناسب  هاي روش از استفاده

 افزايش به رومحصول توليدي در ازاي واحد آب مصرفي 
آبياري  كمدهد كه  نشان مي ن پژوهشيانتايج  .است
دار ماده خشك ريشه سيب  افزايش معني سبب بخشي

ها  هزميني، افزايش عملكرد بوته و افزايش بازارپسندي غد
آبياري سنتي شده است. همچنين وزن  نسبت به كم

خشك اندام هوايي گياه در اين روش در مقايسه با 
آبياري سنتي كاهش كمتري داشته است. بيشترين  كم

ديده  PRD-120مقدار وزن خشك ريشه و غده در تيمار 
-PRDشد و بيشترين مقدار راندمان مصرف آب از تيمار 

دست آمد ه كيلوگرم بر مترمكعب ب ١١/٥و به مقدار 120
درصد افزايش  ٣٣/١٤كه نسبت به تيمار آبياري كامل 

درصدي در آب مصرفي  ٤٥/٢٢جويي  صرفه سببداشته و 
  شده است. 
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