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 چکيده

عملکرد و کارایی مصرف آب آبیاری و بـازده اسـان     بر سطحی ای سطحی و زیر قطره نة آبیاریدر این تحقیق اثر دو ساما

. بدین منظور آزمایشـی  شدتعرق پتانسیل( ارزیابی  درصد مقدار تبخیر 40و  ،70، 100آبیاری ) سطح سه در گل محمدی

و منابع طبیعی  کشاورزی مرکز تحقیقات کامل تصادفی با سه تکرار در های بلوک ةپای بر خردشده های کرت طرح قالب در

یی مصـرف  اکار و نتایج نشان داد عملکرد .شداجرا  1392و  1391های  تحقیقاتی جوپار در سالدر ایستگاه استان کرمان 

 93/2716دار ندارنـد. بـارترین میـزان عملکـرد بـا مقـدار        اآبیاری تفاوت معن ةآب آبیاری و بازده اسان  در دو نوع سامان

یی مصرف آب آبیاری مربوط بـه تیمـار   اترین کار درصد تبخیرتعرق پتانسیل و بار 100رم در هکتار مربوط به تیمار کیلوگ

درصد تبخیرتعـرق   70مکعب در هکتار بود. همچنین تیمار کیلوگرم بر متر 14/2درصد تبخیرتعرق پتانسیل، با میزان  40

 پتانسیل بارترین بازده اسان  را داشت.
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 *مقدمه
 از مساحت کل باغـات کشـور در   درصد 22 در حال حاضر حدود

 و بدین لحاظ مقام اول باغبانی کشور به ایـن  استکرمان  استان

 Agricultural and Natural Resources) استان اختصـا  دارد 

Recearch Center of Kerman, 2003 .)   در این بین کشـت گـل

 ،بودن هزینه وهوایی، کم شرایط آب ابه دلیل سازگاری ب 1محمدی

 ایناست.  یافتهو سودآوری چشمگیر آن در استان کرمان توسعه 

 صـورت وحشـی   بـه  کـه  است معطر بسیار مهم های گونه از گیاه

 بـه  اسـترالیا  و مـراکش  و سـوریه  کشـورهای  در هنوز و روید یم

 گیـاه  ایـن  منشـ   را ایـران  دارد. همچنـین  رویش خودرو صورت

کاشت این گیـاه در اسـتان    ةسابق(. Chevallier, 1996) دانند می

های گل محمـدی یکـی از    فرآورده و ردقدمتی طورنی داکرمان 

که از  رود شمار می هاستان ب این ای تولیدات مهم مناطق کوهپایه

این درختچه با عمر نسبتاً  .استارزش اقتصادی باریی برخوردار 

و بـه   اسـت غـاایی مقـاوم    مـواد آب و  مبـود طورنی نسبت به ک

ای استان شرایط و  همین سبب اکثر اراضی کوهستانی و کوهپایه

. از طـرف  آمادگی رزم برای کاشت و توسعه ایـن گیـاه را دارنـد   

                                                                                             
 mas_delbari@yahoo.com نویسندة مسئول: *

1. Rosa damascene mill 

گالب و گل خشک از این گیـاه   و محصورتی مانند اسان  ،دیگر

حمایت  براییک گیاه راهبردی  به منزلةشود. بنابراین  تولید می

صـنایع   ةزایـی جوانـان، بـا توسـع     اشتغال و یانیاز اقتصاد روستا

 Kodoriکوچک، جایگاه خاصی را به خود اختصا  داده است )

and Tabaei-Aghdaei, 2007 .)ــا ت ــین بـ ــه همچنـ ــه بـ وجـ

بودن این محصول قیمت اسان  آن در بازارهای جهـانی   ارگانیک

 (.Ministry of Agriculture Jihad, 2007) استبسیار چشمگیر 

است کـه بـر رونـد     بسیار مهم آب یکی از عوامل محیطی

 یآبـ  کشت ت ثیر دارد. کـم  گیاهان دارویی زیر ةثرؤرشد و مواد م

بر رشد و مواد  یتواند صدمات سنگین در جریان تولید گیاهان می

ــ ــی گیاهــان وارد ؤم ــدثر داروی  Omidbaigy and Fakhr) کن

Tabatabai, 2005 .) هـا در   دلیل اساسی ساخت و تشکیل اسان

هـا بـه طـور     ولی اسان  .مشخص نیست درستی گیاهان هنوز به

 ،تابولیسـم گیاهـان  های اصلی م ینداهای ناشی از فر کلی بازمانده

 Omidbaigy) رونـد  شمار می به ،ویژه در شرایط و اوضاع تنش هب

and FakhrTabatabai, 2005.) 

ـ پژوهشگران کشاورزی   تالش  شیبـه افـزا   هعمـد طـور  ه ب

ازای واحـد   بـه  دیـ تول زانیو م استدر واحد سطح معطوف  دیتول

. در گیـرد  مـی کمتـر مـد نظـر قـرار      ،یاز جمله آب مصرف ،نهاده

ـ   تیمحـدود  طیکـه در شـرا   یصورت  ینسـب  یمنـابع آب و فراوان
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 اسـت،  رانیـ حاکم بر اکثر مناطق ا طیشرا، که قابل کشت یاراض

 نـه یبه ةو اسـتفاد  یازای واحد آب مصرف به دیبر باربردن تول دیبا

 (. کـاهش Sepaskhah et al, 2006) متمرکـز شـد  منـابع   نیاز ا

 سمت به را امروزه کشاورزان آن بهای افزایش و موجود آب منابع

 است. این داده سوق راندمان بار با آبیاری های  سامانه از استفاده

 بـر  عـالوه  ،آب از صـحیح  ةاسـتفاد  در صـورت  که حالی است در

 نیـز  را کشـت  زیـر  سـطح  توان می ،واحد سطح در تولید افزایش

 هـای  شـیوه  کاربرد اهداف این به نیل های از راه داد. یکی افزایش

 ،نـواری  ای قطـره  آبیـاری  سـامانه  از مانند استفاده ،آبیاری جدید

 افزایش آب، مصرف کاهش بر عالوه ،سامانهاین  از است. استفاده

 (. درCetin and Bilget, 2002) دارد پـی  در محصـول را  عملکرد

 ای قطـره  آبیـاری  هـای  از روش اسـتفاده  امکان گاشته ةده چند

 شرایط در مشخص شده و بررسی زراعی مختلف محصورت برای

 آبیـاری  مرسوم های روش به نسبت ای قطره روش آبیاری معینی

مختلـف   محصـورت  عملکرد افزایش و آبیاری آب به کاهش قادر

 (.Basal et al, 2009است )

 گیـاه و  رشـد  ةدور کـل  یـا  معـین  ای هدور برای آبیاری کم

 در گیـرد.  مـی  صورت دارد آبیاری وجود آب محدودیت زمانی که

 مقـدار  ولی نیست. انتظار از دور کاهش محصول ریزی برنامه این

 آب ةذخیر یا جویی صرفه از حاصل عواید و سود با در مقایسه آن

 Englishs) دار نیسـت  امعن محصورت ةبقی آبیاری و کشت برای

and Raja, 1996 .)آبیـاری در   مـدیریت کـم   توانـد  یمـ  تحقیقات

تحقیقـی در  شرایط محـدودیت منـابع آب را بهبـود بخشـد. در     

یکنواخـت انتخـاب و    ةسال 3یک قطعه گلستان گل سرخ کاشان 

ای  قطره در یک قسمت به روشآبیاری  شد. به دو قسمت تقسیم

روش آبیاری سـطحی مطـابق معمـول زارع     به و در قسمت دیگر

رع مطابق شرایط عرف انجام شد. میزان و دور آبیاری در روش زا

روزه بر اساس تبخیر از تشـتک   کای دور ی محل و در روش قطره

سـرخ   ضـمن برداشـت میـزان گـل     ،انجام شد. نتـایج نشـان داد  

ای  یکســان در هــر دو روش، میــزان آب مصــرفی در روش قطــره

هـا معـادل    هـای درختچـه   درصد کمتر و رشد سرشاخه 60حدود

 اسـت  بیشتریاری سطحی درصد نسبت به روش آب 5/47تا  6/35

(Yazdani, 2001 همچنین در این منطقه .)    بـه منظـور بررسـی

و  ،سه، چهـار ) و تعداد آبیاری ،ی ازتهیثیر کود آلی، کود شیمیا ت

ی و کیفی گـل محمـدی طـرح    بر عملکرد کمّ (پنج نوبت آبیاری

 ثیر تـ  دادنتـایج نشـان    .شـد انجام  79 و 78 های آماری در سال

. اثـر تعـداد آبیـاری بـر     اسـت دار  اعملکرد معنـ  در فاکتورها همة

میزان عملکرد گـل محمـدی در تیمارهـای سـه و چهـار نوبـت       

در تیمـار سـه نوبـت     لـی و .نداشتدار  اآبیاری با هم اختالف معن

 (. بـه Mousavi, 2002د )شـ مشـاهده  آبیاری عملکـرد کمتـری   

تعـداد   آن، یاجزا و گل عملکرد بین ةرابط و تنوع بررسی منظور

 طـرح  قالـب  در کشـور  مختلف نقاط محمدی از گل ژنوتیپ 12

 تحقیقاتی ایستگاه محل در تکرار سه با تصادفی کامل های بلوک

 مـال   همـراه  دیم و ،دیم )شاهد(، کشت آبی سه در آبسرد همند

 شـرایط  سـه  هـر  در گلبرگ تر وزن ،نتایج اساس بر د.ش بررسی

و  داشـت  گـل  عملکـرد  رویرا  مسـتقیم  تـ ثیر  بیشـترین  کشت

شـد.   شـناخته  محمـدی  گل عملکرد افزایش در صفت ترین مهم

 ارتفـاع  هکتـار،  در اسـان   عملکـرد  هکتـار،  در گل صفات تعداد

 تـر  وزن افزایش طریق از مستقیم غیر طور بوته به محیط و ،بوته

داشـتند   مهمـی  نقـش  محمـدی  گل عملکرد افزایش در گلبرگ

(Nemati Lafmajani et al, 2011 در یک .)  گلخانه در کالیفرنیـا

که بر اسـاس تـنش رطـوبتی خـاک کـار       ،کنترل آبیاری ةسامان

کند، برای تولید رز هیبرید ایجاد شد. ایـن سـامانه بـه طـور      می

کنـد.    مداوم شرایط رطوبت خاک را توسط تانسیومتر کنترل مـی 

رسد، آبیاری آغـاز   می کیلوپاسکال 5وقتی تنش رطوبت خاک به 

آب هنگامی است که آب به طور کـافی بـه   شود و زمان قطع  می

درصـد کـاهش و    26شـده در ایـن روش    گیاه برسد. آب استفاده

درصد افـزایش   66شده  های برداشت وری ناشی از تعداد گل بهره

تـر از   متـر بلنـد   سـانتی  8هـا تـا    داشت. به طور قابل توجهی گل

ــل ــر    گ ــاک کمت ــوری خ ــد. ش ــاهد بودن ــای ش ــد و  ه ــارش  آث

هـای تولیـد    کـاهش یافـت. همچنـین هزینـه     محیطی نیز زیست

(. Oki and lieth, 2001کاهش و کیفیت محصول افزایش یافت )
دور آبیـاری بـر تولیـد و کیفیـت گـل رز،       آثـار برای درک بهتـر  

ــک ســامان   ــا ی ــان، ب ــه، در شــرق یون ــک گلخان  ةآزمایشــی در ی

ریزی آبیاری بر  هیدروپونیک بر رز هیبرید قرمز انجام شد. برنامه

س تعرق گیاه و هر زمان کـه مجمـوع تـابش خورشـیدی در     اسا

 KJM-2)آبیــاری بــا دور بــار( و  KJM-21600خــارا از گلخانــه 

)آبیاری با دور کم( بود انجام شد. میزان آب کـاربردی در   3200

ترتیب برای دور بار و پـایین بـود.    متر به میلی 4/0 و 2/0 هر دور

هـای   بار وزن تر و خشـک، گـل  نتایج نشان داد در آبیاری با دور 

درصد بـارتر و تعـداد    33دار بریدنی  های گل و شاخه ،شده چیده

درصد بارتر بود. همچنـین رانـدمان    28 شده های برداشت شاخه

ولـی   ؛مصرف آب و تولید گل در آبیاری بـا دور بـار بیشـتر بـود    

شده تحـت تـ ثیر دور    های برداشت گل و کیفیت گل ةطول شاخ

 (.Katsoulas et al, 2006ار نگرفت )آبیاری قر

هـای مسـتمر و بحـران آب در     سالی با توجه به بروز خشک

و رانـدمان   ،از جملـه کرمـان   ،خشک کشور مناطق خشک و نیمه

ارزش اقتصـادی   و ای از یـک سـو   های آبیاری قطره باری سامانه
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باری محصول گـل محمـدی و توسـعة روزافـزون کشـت آن در      

 بـه منظـور  ایـن تحقیـق    دادن ی دیگر، انجاماستان کرمان از سو

بهینه از منابع آب کشور در بخش کشاورزی و در کشت  ةاستفاد

 رسد. نظر می گل محمدی ضروری به

 ها مواد و روش
در زمینی به مسـاحت   1392و  1391 های در سال این پژوهش

 18واقـع در  تحقیقـاتی جوپـار   متر مربع در ایستگاه  600حدود 

درجـه و   57با موقعیت طول جغرافیـایی   کیلومتری شهر کرمان

شمالی  ةدقیق 7درجه و  31شرقی و عرض جغرافیایی  ةدقیق 14

-Kodori and Tabaei) متــری از ســطح دریــا 1749ارتفــاع  و

Aghdaei, 2007) وهوای خشک و  . این منطقه دارای آبشد اجرا

ریزش نزورت  .استمعتدل با مقدار باران بسیار کم و متغیر  نیمه

اردیبهشـت سـال بعـد ادامـه      8و تا  شود می شروع  ی از آبانجوّ

 150بارنــدگی  متوســط درازمــدت میــزان. در ایــن منطقــه دارد

 Agricultural and Natural Resources) استمتر در سال  میلی

Research Center of Kerman, 2003). 

و ( A1)حی ای زیر سط آبیاری قطره ةسامان دو طرح این در

تـ مین   سـطح  به عنوان عامل اصلی و سـه  (A2)ای سطحی  قطره

مقدار  درصد 40و، 70، 100میزان  به ترتیب به B3 و، B1، B2آب 

 Aتشـت کـالس    65/0تبخیرتعرق پتانسیل )با احتساب ضـریب  

(Alizadeh, 2004) ــه ــوان ب ــل عن ــی عام ــب در فرع ــرح قال  ط

 تصادفی در سه تکرارکامل  های بلوک ةپای بر خردشده های کرت

 شـد.  اجرا  های محمدی دوساله گلروی این تحقیق  .شد ارزیابی

 بـود  یکـرت آزمایشـ   18بدین ترتیب آزمایش در مجموع شامل 

متـر   5/2در  5/2 ةاصله نهـال بـه فاصـل    4تعداد  که در هر ردیف

نشـد و   ی اسـتفاده کشـ  آفـت هـی   وجود داشت. در این طرح از 

 های جدوله صورت دستی انجام گرفت. های هرز ب مبارزه با علف

 را شـده  مطالعـه  ةمزرع خاک و ترتیب نتایج آزمایش آب به 2و  1

 دهد. می نشان
 

 نتايج آزمايش خاک .1جدول 

 EC pH FC PWP بافت خاک رس سیلت شن عمق خاک

(cm) (%) (%) (%)  (dS/m) - (%) (%) 

 84/5 3/16 7/6 3/1 لومی شن 6 8 86 30-0 

 6/6 5/16 6/6 3/1 شن لومی 10 9 81 60-30

 3/7 2/17 6/6 2/1 شن لومی 9 11 80 90-60
 

 کيفی آب چاه ةنتايج تجزي .2جدول 

 EC (meq/lit)ها  آنیون (meq/lit) ها کاتیون

(dS/m) pH 
Mn

2
 Fe

2  Na
  K

  Ca
2  Mg

2  SO
4

2  Cl- HCO
3
- CO

3

2- 

014/0 078/0 69 - 4/10 4/14 31 2/37 2/5 - 3/1 9/6 
 

ای بود که در تیمارهای  گونهطراحی آبیاری تحت فشار به 

 ةرتــرال بــا فاصــل ةای ســطحی و زیــر ســطحی یــک لولــ قطــره

لیتر در سـاعت بـرای هـر     4متر و دبی  سانتی 60های چکان قطره

ای زیـر سـطحی    شد. در تیمار قطـره  ردیف درخت درنظر گرفته 

متری خـاک کـار گااشـته شـد. بـرای       سانتی 30لترال در عمق 

د. شـ کنتور حجمـی اسـتفاده    3اری از گیری حجم آب آبی اندازه

مـاه(   هشـت مدت زمان آبیاری از اسفندماه تا مهرماه )به مـدت  

هـای تشـت تبخیـر     بود. نحوة آبیاری تیمارها بـا اسـتفاده از داده  

 و شـنبه  طور ثابت در روزهای یکه بدین صورت بود که آبیاری ب

عی شد. میزان تبخیر تجم هر هفته انجام می ةشنب شنبه و پنج سه

محاسبة میزان آب آبیاری بـا   شد. میدر ابتدای همان روز قرائت 

 آید. در پی میب مربوطه یاستفاده از ضرا

 شد:محاسبه  1ة میزان تبخیرتعرق پتانسیل با رابط

 ETo=Kpan(EP)                         (                    1رابطة (

ETo  تبخیرتعرق پتانسیل[L] ،Kpan   و  ،ضـریب تشـتEP 

 است. [L]زمانی مشخص  ةمیزان تبخیر از تشت در یک دور

 د:شمحاسبه  2ة رابطبا میزان تبخیرتعرق گیاه 

 ET =Kc. ETo                             (                  2)رابطة 

ET   تبخیرتعرق گیاه مورد نظـر[L]  وKc    ضـریب گیـاهی

 است.

از آنجا که ضریب گیاهی برای گیـاه گـل محمـدی وجـود     

مقـدار   بنـابراین  .فـرض شـد   1ندارد، مقدار آن در ایـن مطالعـه   

تبخیرتعرق گل محمـدی و تبخیرتعـرق پتانسـیل برابـر و بـرای      

 .شدآبیاری نیاز خالص شرایط محیطی اعمال 

 شد:محاسبه  3ة رابطبا میزان حجم آبیاری برای هر کرت 

 VT = ETo.A                                             (    3)رابطة 
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VT   حجم آب آبیـاری[L3]  وA     مسـاحت هـر کـرت[L2] 

 .است

 ميزان محصول و بازده اسانس گل محمدی

 ةهـا در سـاعات اولیـ    آوردن میزان محصول گل، گل دست هبرای ب

اسـت برداشـت گـل در     گفتنیترازو وزن شدند.  باصبح چیده و 

. همچنین در آزمایشگاه شدماه به صورت دستی انجام  اردیبهشت

توسـط دسـتگاه    آب بـا  تقطیـر  روش بهگیری از گل تازه  اسان 

 2 بـالن  یـک  در گـرم  100 تـازه  هـای  گـل  ازکلونجر انجام شد. 

به مدت  تقطیر عمل شد. اضافه آن به آب لیتر 1 و ریخته لیتری

 برای گیری اسان  .(Honarvar et al, 2008)شد  انجام ساعت 3

یکسـان انجـام    شـرایط  بـا  و زمان یک در تکرارها ها و تیمار همة

 ,Honarvar et al) دشـ محاسـبه   4 ةرابطـ  بـا شد. بازده اسان  

2008): 

 وزن اسان ( /)وزن گل ×100= بازده اسان (           4)رابطة 

 آبياری يی مصرف آباکار

محاسبه شد  5رابطة با  آبیاری یی مصرف آباکاردر این پژوهش 

(Burman et al, 1981:) 

T                                         (    5)رابطة 

T

IWUE Y
V

  

 

IWUE ــار ــاری اک ــرف آب آبی ) یی مص
3.

kg

m ha
 ) ،YT 

) عملکرد کل
kg

ha
 .است (m3)حجم آب آبیاری  VTو  ،( 

 از اسـتفاده  بـا  از تحقیـق  آمـده  دست به های پایان داده در
دانکـن   آزمون با ها میانگین و وتحلیل تجزیه SASافزار آماری  نرم
 .مقایسه شد درصد( 5داری  امعن سطح )در

 و بحث ها يافته
آبیـاری   ةتیمار نوع سـامان  آثارواریان  مرکب طرح  ةنتایج تجزی

(A( تیمار سطوح مختلف آبیاری ،)B)،  متقابل این تیمارها  آثارو
یی مصـرف آب  ابازده اسـان  گـل محمـدی و کـار     و بر عملکرد

واریان   ة. نتایج تجزیآید می 3سال در جدول  2آبیاری در طی 
دار  ایی مصرف آب آبیاری معنانشان داد اثر سال بر عملکرد و کار

شدن آن در سال  رشد گیاه و بزرگ ةدهند این مطلب نشان .است
 شده . اثر سطوح مختلف آبیاری بر هر سه صفت بررسیاستدوم 
 6و  5 و 4 هــای (. همچنــین در جــدول3دار شــد )جــدول  امعنــ
هـای   ترتیب در اثـر تیمـار   به شده میانگین صفات مطالعه ةمقایس
هـای   اثـر متقابـل تیمـار    ،آبیاری، سطوح مختلف آبیـاری  ةسامان
نگین مقـادیر  . میاآید میو سطوح مختلف آبیاری  ،آبیاری ةسامان

آب مصرفی در تیمارهای مختلف بر حسب متر مکعب در هکتـار  
 آید. می 7سال در جدول  2طی 

 واريانس مرکب طرح ةنتايج تجزي ةخالص .3جدول 

 منابع تغییر
 ةدرج

 آزادی
 عملکرد

(kg/ha) 
 یی مصرف آباکار

(kg/(ha.m3)) 

 بازده اسان 
(%) 

1 **66/15551047 **852/52 (Y) سال
 000/0

ns 

29/96975 4 )سال( تکرار  051/0  000/0  

1 99/992 (A) ع سامانهنو ns 003/0
ns 000/0

ns 

67/81136 1 نوع سامانه × سال ns *013/0
 000/0

ns 

41/12148 4 1 اشتباه  016/0  000/0  

2 **19/2692015 **341/1 (B) آبیاری رژیم
 **000/0

 

53/30132 2 رژیم آبیاری ×سامانه  نوع ns 019/0
ns 000/0

ns 

003/1** 74/464069** 2 رژیم آبیاری × سال
 000/0

ns 

17/24174 2 سال ×رژیم آبیاری  ×سامانه  نوع ns 02/0
ns 000/0

ns 

16/25097 16 2 اشتباه  023/0  000/0  

88/6  تغییرات ضریب  48/8  08/7 
                     ns  دهد درصد را نشان می 1و  5داری در سطح احتمال  داری و معنا ترتیب غیر معنا به **و  *و. 

 

 آبياری ةشده برای هر دو نوع سامان گيری صفات اندازه ةسال 2ميانگين  ةمقايس .4جدول 

نوع 

 سامانه
 عملکرد

(kg/ha) 

 یی مصرف آباکار
(kg/(ha.m3)) 

 بازده اسان 
(%) 

A1 a*94/2306 a79/1 a015/0 

A2 a44/2296 a78/1 a016/ 
 ای دانکن( ندارند. درصد )بر اساس آزمون چنددامنه 5داری در سطح احتمال  ها با حروف رتین مشابه اختالف معنا * در هر ستون میانگین



 409 ...ای سطحی و زيرسطحی بر ودی و همکاران: تاثير آبياری قطرهرمقبلی مهنی در 

 شده برای سطوح مختلف آبياری گيری صفات اندازه ةسال 2ميانگين  ةمقايس .5جدول 

 عملکرد سطوح آبیاری
(kg/ha) 

 مصرف آبکارآیی 
(kg/(ha.m3)) 

 بازده اسان 
(%) 

B1 a*93/2716 c48/1 b016/0 

B2 b33/2402 b73/1 a018/0 

B3 c82/1785 a14/2 c011/0 
 ای دانکن( دارند. درصد )با آزمون چنددامنه 5داری در سطح احتمال  ها با حروف رتین غیر مشابه اختالف معنا * در هر ستون میانگین

 
 و سطوح آبياری شده تحت تأثير اثر متقابل نوع سامانه گيری صفات اندازه ةسال 2ميانگين  ةمقايس .6جدول 

 عملکرد تیمارها
(kg/ha) 

 یی مصرف آباکار
(kg/(ha.m3)) 

 بازده اسان 
(%) 

A1B1 a3/2775 b53/1 b016/0 

A1B2 b9/2400 b74/1 b017/0 

A1B3 c6/1744 a11/2 c011/0 

A2B1 ab6/2658 b43/1 b017/0 

A2B2 b7/2403 b72/1 a019/0 

A2B3 c1827 a18/2 c012/0 
 ای دانکن( دارند. درصد )با آزمون چنددامنه 5داری در سطح احتمال  ها با حروف رتین غیر مشابه اختالف معنا * در هر ستون میانگین

 
 سال 2ميانگين مقادير آب مصرفی در تيمارهای مختلف طی  .7جدول 

 درصد تبخیرتعرق پتانسیل 100 درصد تبخیرتعرق پتانسیل 70 تبخیرتعرق پتانسیلدرصد  40 تیمار

 92 91 92 91 92 91 سال تحقیق

m3میانگین مقدار آب مصرفی 
/ha)) 660 67/616 33/983 17/1054 67/1206 33/1458 

 

 عملکرد

هـا نشـان داد اثـر سـال و اثـر سـطوح        مرکـب داده  ةنتایج تجزی

دار ادرصـد معنـ   1مختلف آبیاری بر عملکرد در سـطح احتمـال   

هـای   هـای آبیـاری و اثـر متقابـل بـین سـامانه       است و اثر سامانه

رد داری بر عملکرد نـدا اآبیاری و سطوح مختلف آبیاری ت ثیر معن

 (.3)جدول 

 ةر دو سـامان دهـد عملکـرد د   ها نشان می میانگین ةمقایس

 40و  100 هـای  (. تیمار4اند )جدول  آبیاری در یک گروه آماری

 ترتیـب بـا مقـادیر    شـده بـه   درصد تبخیرتعـرق پتانسـیل اعمـال   

تـرین   کیلوگرم در هکتار بارترین و پایین 82/1785و  93/2716

هـای اثـر    میـانگین  ة(. مقایس5میزان عملکرد را داشتند )جدول 

آبیاری و سـطوح مختلـف آبیـاری نشـان     های  متقابل بین سامانه

شـده در   درصد تبخیرتعرق پتانسـیل اعمـال   100 دهد تیمار می

کیلـوگرم در هکتـار    3/2775آبیاری زیر سطحی با مقدار  ةسامان

(. نتـایج  6)جـدول   دهد میبارترین عملکرد را به خود اختصا  

نشان داد کاهش میزان آب مصـرفی کـاهش میـزان عملکـرد را     

 70و 100 هـای آبیـاری   . تفاوت عملکرد بین تیمـار رددادنبال  هب

درصـد کـاهش و    5/11شـده   درصد تبخیرتعرق پتانسیل اعمـال 

ــار   ــین تیم ــرد ب ــاوت عملک ــاری  تف ــای آبی ــد  40و 100 ه درص

درصد کاهش را نشان داد.  3/34شده  تبخیرتعرق پتانسیل اعمال

 کـه  باشـد  علـت  ایـن  بـه  تواند می عملکرد در اختالف مقدار این

 توقـف  یـا  انـدازه  کـاهش  باعث گیاه به زیاد خشکی تنش اعمال

 Payeroد )شو می گیاه ةفتوسنتزکنند سطح کاهش برگ و رشد

et al, 2006) .موجب کـاهش وزن گـل و در     کاهش وزن گلبرگ

هـای مختلـف    خشـکی بـر جنبـه   د. شو نهایت کاهش عملکرد می

 فتـادن ت خیرا و موجـب کـاهش و بـه    گـاارد  مـی رشد گیاه ت ثیر 

 ةکـاهش تولیـد مـاد    و ،های هـوایی  زنی، کاهش رشد اندام جوانه

در صورتی که شدت تنش آب زیاد باشد، کاهش  .دشو خشک می

ینـدهای فیزیولـوژیکی، توقـف    اشـدن فر  مختل شدید فتوسنتز و

 .(Singh and patel, 1996) رخ خواهد دادسرانجام مرگ  و ،رشد

بهار دریافتنـد کـاهش    در تحقیقی روی گیاه همیشهوهشگران ژپ

اجـزای آن اسـت. در واقـع     ةعملکرد گل ناشـی از کـاهش انـداز   

گلبـرگ سـبب کـاهش عملکـرد گـل       ةکاهش تعداد گل و انداز

تـنش،   افـزایش  بـا  ،. از طرفـی (Rahmani et al, 2009) شود می

مواد  کاهش رسد می نظر به .یافت کاهش بهار گل همیشه عملکرد

 مواد آسـیمیالتی  انتقال و برگ سطح کاهش علت به فتوسنتزی
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 ,Hopkins) شـود  مـی  هـا  آن وزن کـاهش  سبب ها گل سمت به

ـ  گیـاه  تحقیقی که روی نتایج با نتیجه این (.1995 آلمـانی   ةبابون

 داشت. مطابقت (  ,Pirzad et al 2006شد )انجام 

درصـدی آب   30رسـد بـا کـاهش     نظـر مـی   در مجموع به

 شود. نمیدر عملکرد حاصل  چندانیآبیاری گل محمدی کاهش 

ازای  توان به جای دستیابی بـه حـداکثر محصـول بـه     بنابراین می

میزان مصـرف آب   ،آبیاری واحد سطح آبیاری کامل، با اجرای کم

 بدون اینکه کاهش زیادی در عملکرد ایجاد شود. ؛را کاهش داد

 يی مصرف آب آبياریاکار

ها، اثر سال و اثـر سـطوح مختلـف     مرکب داده ةبا توجه به تجزی

یی مصـرف آب مـؤثر   ادرصد بـر کـار   1آبیاری در سطح احتمال 

هـای   های آبیاری و اثر متقابل بین سـامانه  . همچنین سامانهاست

یی مصرف ادار بر کار امعن یآبیاری و سطوح مختلف آبیاری ت ثیر

 (.3)جدول  ردآب آبیاری ندا

یی مصرف آب در دو ادهد کار میها نشان  میانگین ةمقایس

 ة(. مقایســ4انــد )جــدول  آبیــاری در یــک گــروه آمــاری ةســامان

 40میانگین اثر سطوح مختلف آبیاری گویای آن است که تیمار 

 کیلوگرم بـر متـر   14/2شده با  درصد تبخیرتعرق پتانسیل اعمال

(. 5)جـدول   دیی مصـرف آب را دار امکعب در هکتار بارترین کار

 18/2یی مصـرف آب بـا مقـدار    اکار بارترین 6با توجه به جدول 

درصـد   40 مکعـب در هکتـار مربـوط بـه تیمـار      کیلوگرم بر متر

ای  آبیــاری قطــره ةشــده در ســامان تبخیرتعــرق پتانســیل اعمــال

ــار   ــا تیم ــت و ب ــیل   40ســطحی اس ــرق پتانس ــد تبخیرتع درص

( قرار aگروه آماری ) آبیاری زیر سطحی در ةشده در سامان اعمال

کـه    ( قرار گرفتند. از آنجـا bدارند. دیگر تیمارها در گروه آماری )

با کاهش میزان آب مصرفی عملکرد بـا نسـبت کمتـری کـاهش     

طـوری کـه    ؛یی مصرف آب آبیاری افزایش پیدا کردا، کاریابد می

 70و  100 هـای آبیـاری   یی مصـرف آب بـین تیمـار   اتفاوت کـار 

درصـد افـزایش و    45/14شده  تانسیل اعمالدرصد تبخیرتعرق پ

درصـد تبخیرتعـرق پتانسـیل     40و  100 های آبیـاری  بین تیمار

ــال ــده  اعم ــان داد.  84/30ش ــزایش نش ــد اف ــی درص ــای بررس  ه

 دنیـا نیـز   نقـاط مختلـف   در آبیـاری  کـم  زمینـة  در گرفتـه  انجام

 واحـد  هـر  از بهینه ةاستفاد در را مدیریتی تکنیک این کارآمدی

 ,Akbari et al) دهد می خالص نشان سود افزایش و مصرفی آب

درصـدی   59(. همچنین در تحقیقی روی ذرت با کـاهش  2005

درصد بـیش از آبیـاری    68ازای واحد آب مصرفی  سود خالص به

 (.English and Raja, 1996) کامل بوده است

 بازده اسانس

یـاری  ها نشان داد اثر سطوح مختلـف آب  مرکب داده ةنتایج تجزی

دار اسـت و اثـر    ادرصـد معنـ   1بر بازده اسان  در سطح احتمال 

های آبیاری  و اثر متقابل بین سامانه ،های آبیاری سال، اثر سامانه

 رددار بر بـازده اسـان  نـدا    امعن یو سطوح مختلف آبیاری ت ثیر

 (.3)جدول 

دهـد بـازده اسـان  در دو     هـا نشـان مـی    میانگین ةمقایس

(. نتایج میـانگین  4اند )جدول  آبیاری در یک گروه آماری ةسامان

بازده اسان  حاصل از اثر تیمارهای سطوح مختلف آبیاری نشان 

ترتیب  درصد تبخیرتعرق پتانسیل به 40و  70های  دهد تیمار می

 6. با توجه به جـدول  رندترین بازده اسان  را دا بارترین و پایین

ـ   بازدهبارترین  درصـد تبخیرتعـرق    70ه تیمـار  اسان  مربـوط ب

ــاری قطــره ةشــده در ســامان  پتانســیل اعمــال ای ســطحی و  آبی

درصــد  40هــای  اســان  مربــوط بــه تیمــار بــازده نتــری پــایین

این نشان  .استشده در هر دو سامانه  تبخیرتعرق پتانسیل اعمال

دهد تنش آبـی خفیـف موجـب افـزایش بـازده اسـان  گـل         می

 گیـاه  در ثانویه مواد تولید تنش ایطدر شر زیرا .شود محمدی می

 از مــواد ایــن علــت آن هــم ایــن اســت کــه .یابــد مــی افــزایش

 کنند. جلوگیری می ها سلول درونی اکسیداسیون

دار مرزنجـوش در اثـر کمبـود آب مقـدار      در گیاه اسـان  

 ,Rizopoulou and Diamantoglonاسان  و چربی بیشتر شد )

 نشـان داد  بهـار  همیشـه گـل   شده روی انجام های بررسی (.1991

 شـدت  بـه  خشـکی  شرایط تنش در گیاه در روغن و عملکرد دانه

 شـرایطی  چنـین  در درصـد روغـن   کـه  حالی در یابد؛ میکاهش 

 Aliabadi farahani et .(Shubhra et al, 2004) یابد می افزایش

al (2007) گشــنیز و  هــایی روی  آزمــایش درSafikhani (2007) 

دسـت آوردنـد.    های بـ  چنین نتیجه نیز بادرشبو دارویی روی گیاه

 دنکـر  فعال و خاک در آب دلیل کاهش به خشکی تنش بنابراین

 روی ،است همراه انرژی مصرف با که در گیاه، مختلف فرایندهای

 گاارد. می ت ثیر گیاه کیفی و یصفات کمّ

 گيری نتيجه

ر مصـرف  جـویی د  باعث صرفهآبیاری  کم ،تحقیقاساس نتایج  بر

کاهش عملکرد نیز  داریمق و دشو به آبیاری کامل می نسبت آب

آبیـاری   کاهش نسـبی عملکـرد در تیمارهـای کـم     .افتد اتفاق می

و  شـود جـویی در مصـرف آب جبـران     تواند از طریـق صـرفه   می

زمـین عامـل    اگـر . وری آب را به همراه داشته باشد حداکثر بهره

 ،محدودکننـده باشـد  عامل  آب فقطتولید نباشد و  ةمحدودکنند

آبیـاری سـطح    شده از طریق اعمال کم جویی توان با آب صرفه می

 و در نهایـت درآمـد را   گـل زیر کشت برد و عملکـرد   بیشتری را
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، گـل  تحقیقاین  های با توجه به یافته زمینه،در این د. افزایش دا

درصـد   40آبـی مقـاوم اسـت و در تیمـار     محمدی نسبت به کـم 

. شـود  میی مصرف آب بارتری حاصل ایارتبخیرتعرق پتانسیل ک

درصـد   100 تیمـار  ،آبی وجود نداشـته باشـد   چنانچه مشکل کم

شده بـرای حصـول حـداکثر عملکـرد      تبخیرتعرق پتانسیل اعمال

 شود. پیشنهاد می

درصد تبخیرتعرق پتانسیل بهتـرین   70طور کلی تیمار ه ب

 فقط درصدی آب آبیاری 30زیرا با کاهش  .شود تیمار معرفی می

عـالوه بـر ایـن در ایـن      .درصد کاهش عملکرد حاصل شد 5/11

گـل محمـدی    ةکـه ارزشـمندترین فـرآورد    ،تیمار بازده اسـان  

 د، بارترین مقـدار را بـه خـود اختصـا  داد. بـا      شو محسوب می

آبیـاری بـا هـم تفـاوت      ةتوجه به نتـایج ایـن تحقیـق دو سـامان    

هـای   گـااری نـوار  با توجه بـه اینکـه کار   ،اما .محسوسی نداشتند

 ةتر است و هزینـ  ای سطحی راحت آبیاری قطره ةآبیاری در سامان

شود و از طرفی  حفاری و کارگااری نوار در عمق خاک حاف می

هـا در   هـا و لولـه   چکـان  دوانی و مسدودکردن قطـره  مشکل ریشه

ای  آبیـاری قطـره   ةای زیر سـطحی را نـدارد، سـامان    آبیاری قطره

 شود. می معرفیبهتر  ةسطحی سامان
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