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تأثير آبياری قطرهای سطحی و زيرسطحی بر عملکرد گل محمدی تحت رژيمهای مختلف آبياری
اسماء مقبلی مهنی دررودی ،1معصومه دلبری ،*2نادر کوهی
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 .1دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب دانشکدة آب و خاک دانشگاه زابل
 .2دانشیار گروه مهندسی آب دانشکدة آب و خاک دانشگاه زابل
 .3عضو هیئت علمی بخش فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
(تاریخ دریافت1393/2/3 :ـ تاریخ تصویب)1393/6/9 :

چکيده
در این تحقیق اثر دو سامانة آبیاری قطرهای سطحی و زیرسطحی بر عملکرد و کارایی مصرف آب آبیاری و بـازده اسـان
گل محمدی در سه سطح آبیاری ( ،70 ،100و  40درصد مقدار تبخیرتعرق پتانسیل) ارزیابی شد .بدین منظور آزمایشـی
در قالب طرح کرتهای خردشده بر پایة بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
استان کرمان در ایستگاه تحقیقاتی جوپار در سالهای  1391و  1392اجرا شد .نتایج نشان داد عملکرد و کارایی مصـرف
آب آبیاری و بازده اسان در دو نوع سامانة آبیاری تفاوت معنادار ندارنـد .بـارترین میـزان عملکـرد بـا مقـدار 2716/93
کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار  100درصد تبخیرتعرق پتانسیل و بارترین کارایی مصرف آب آبیاری مربوط بـه تیمـار
 40درصد تبخیرتعرق پتانسیل ،با میزان  2/14کیلوگرم بر متر مکعب در هکتار بود .همچنین تیمار 70درصد تبخیرتعـرق
پتانسیل بارترین بازده اسان را داشت.
کليدواژگان :آبیاری قطرهای ،بازده اسان  ،کارایی مصرف آب آبیاری ،کمآبیاری ،گل محمدی
*

مقدمه

در حال حاضر حدود  22درصد از مساحت کل باغـات کشـور در
استان کرمان است و بدین لحاظ مقام اول باغبانی کشور به ایـن
استان اختصـا دارد ( Agricultural and Natural Resources
 .)Recearch Center of Kerman, 2003در این بین کشـت گـل
محمدی 1به دلیل سازگاری با شرایط آبوهوایی ،کمهزینهبودن،
و سودآوری چشمگیر آن در استان کرمان توسعه یافته است .این
گیاه از گونههای بسیار مهم معطر است کـه بـه صـورت وحشـی
می روید و هنوز در کشـورهای سـوریه و مـراکش و اسـترالیا بـه
صورت خودرو رویش دارد .همچنـین ایـران را منشـ ایـن گیـاه
میدانند ( .)Chevallier, 1996سابقة کاشت این گیـاه در اسـتان
کرمان قدمتی طورنی دارد و فرآوردههای گل محمـدی یکـی از
تولیدات مهم مناطق کوهپایهای این استان بهشمار میرود که از
ارزش اقتصادی باریی برخوردار است .این درختچه با عمر نسبتاً
طورنی نسبت به کمبـود آب و مـواد غـاایی مقـاوم اسـت و بـه
همین سبب اکثر اراضی کوهستانی و کوهپایهای استان شرایط و
آمادگی رزم برای کاشت و توسعه ایـن گیـاه را دارنـد .از طـرف
* نویسندة مسئولmas_delbari@yahoo.com :
1. Rosa damascene mill

دیگر ،محصورتی مانند اسان و گالب و گل خشک از این گیـاه
تولید میشود .بنابراین به منزلة یک گیاه راهبردی برای حمایت
از اقتصاد روستاییان و اشتغالزایـی جوانـان ،بـا توسـعة صـنایع
کوچک ،جایگاه خاصی را به خود اختصا داده است ( Kodori
 .)and Tabaei-Aghdaei, 2007همچنـــین بـــا توجـــه بـــه
ارگانیکبودن این محصول قیمت اسان آن در بازارهای جهـانی
بسیار چشمگیر است (.)Ministry of Agriculture Jihad, 2007
آب یکی از عوامل محیطی بسیار مهم است کـه بـر رونـد
رشد و مواد مؤثرة گیاهان دارویی زیر کشت ت ثیر دارد .کـمآبـی
در جریان تولید گیاهان میتواند صدمات سنگینی بر رشد و مواد
م ـؤثر دارویــی گیاهــان وارد کنــد ( Omidbaigy and Fakhr
 .)Tabatabai, 2005دلیل اساسی ساخت و تشکیل اسان هـا در
گیاهان هنوز بهدرستی مشخص نیست .ولی اسان هـا بـه طـور
کلی بازماندههای ناشی از فرایندهای اصلی متابولیسـم گیاهـان،
بهویژه در شرایط و اوضاع تنش ،بهشمار میرونـد ( Omidbaigy
.)and FakhrTabatabai, 2005
تالش پژوهشگران کشاورزی بـه طـور عمـده بـه افـزایش
تولید در واحد سطح معطوف است و میزان تولیـد بـهازای واحـد
نهاده ،از جمله آب مصرفی ،کمتـر مـد نظـر قـرار مـیگیـرد .در
صورتی کـه در شـرایط محـدودیت منـابع آب و فراوانـی نسـبی
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اراضی قابل کشت ،که شرایط حاکم بر اکثر مناطق ایـران اسـت،
باید بر باربردن تولید بهازای واحد آب مصرفی و اسـتفادة بهینـه
از این منـابع متمرکـز شـد ( .)Sepaskhah et al, 2006کـاهش
منابع آب موجود و افزایش بهای آن امروزه کشاورزان را به سمت
استفاده از سامانههای آبیاری با راندمان بار سوق داده است .این
در حالی است که در صـورت اسـتفادة صـحیح از آب ،عـالوه بـر
افزایش تولید در واحد سطح ،میتوان سـطح زیـر کشـت را نیـز
افزایش داد .یکی از راههای نیل به این اهداف کاربرد شـیوههـای
جدید آبیاری ،مانند استفاده از سـامانه آبیـاری قطـرهای نـواری،
است .استفاده از این سامانه ،عالوه بر کاهش مصرف آب ،افزایش
عملکرد محصـول را در پـی دارد ( .)Cetin and Bilget, 2002در
چند دهة گاشته امکان اسـتفاده از روشهـای آبیـاری قطـرهای
برای محصورت مختلف زراعی بررسی و مشخص شده در شرایط
معینی روش آبیاری قطرهای نسبت به روشهای مرسوم آبیـاری
قادر به کاهش آب آبیاری و افزایش عملکرد محصـورت مختلـف
است (.)Basal et al, 2009
کمآبیاری برای دورهای معـین یـا کـل دورة رشـد گیـاه و
زمانی که محدودیت آب آبیاری وجود دارد صورت مـیگیـرد .در
این برنامهریزی کاهش محصول دور از انتظار نیست .ولی مقـدار
آن در مقایسه با سود و عواید حاصل از صرفهجویی یا ذخیرة آب
برای کشت و آبیاری بقیة محصورت معنادار نیسـت ( Englishs
 .)and Raja, 1996تحقیقات مـیتوانـد مـدیریت کـمآبیـاری در
شرایط محـدودیت منـابع آب را بهبـود بخشـد .در تحقیقـی در
کاشان یک قطعه گلستان گل سرخ  3سالة یکنواخـت انتخـاب و
به دو قسمت تقسیم شد .آبیاری در یک قسمت به روش قطرهای
و در قسمت دیگر به روش آبیاری سـطحی مطـابق معمـول زارع
انجام شد .میزان و دور آبیاری در روش زارع مطابق شرایط عرف
محل و در روش قطرهای دور یکروزه بر اساس تبخیر از تشـتک
انجام شد .نتـایج نشـان داد ،ضـمن برداشـت میـزان گـل سـرخ
یکســان در هــر دو روش ،میــزان آب مصــرفی در روش قطــرهای
حدود 60درصد کمتر و رشد سرشاخههـای درختچـههـا معـادل
 35/6تا  47/5درصد نسبت به روش آبیاری سطحی بیشتر اسـت
( .)Yazdani, 2001همچنین در این منطقه بـه منظـور بررسـی
ت ثیر کود آلی ،کود شیمیایی ازته ،و تعداد آبیاری (سه ،چهـار ،و
پنج نوبت آبیاری) بر عملکرد کمّی و کیفی گـل محمـدی طـرح
آماری در سالهای  78و  79انجام شـد .نتـایج نشـان داد تـ ثیر
همة فاکتورها در عملکرد معنـادار اسـت .اثـر تعـداد آبیـاری بـر
میزان عملکرد گـل محمـدی در تیمارهـای سـه و چهـار نوبـت
آبیاری با هم اختالف معنادار نداشت .ولـی در تیمـار سـه نوبـت

آبیاری عملکـرد کمتـری مشـاهده شـد ( .)Mousavi, 2002بـه
منظور بررسی تنوع و رابطة بین عملکرد گل و اجزای آن ،تعـداد
 12ژنوتیپ گل محمدی از نقاط مختلف کشـور در قالـب طـرح
بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در محل ایستگاه تحقیقاتی
همند آبسرد در سه کشت آبی (شاهد) ،دیم ،و دیم همـراه مـال
بررسی شد .بر اساس نتایج ،وزن تر گلبرگ در هـر سـه شـرایط
کشت بیشـترین تـ ثیر مسـتقیم را روی عملکـرد گـل داشـت و
مهمترین صفت در افزایش عملکرد گل محمـدی شـناخته شـد.
صفات تعداد گل در هکتـار ،عملکـرد اسـان در هکتـار ،ارتفـاع
بوته ،و محیط بوته به طور غیر مستقیم از طریق افزایش وزن تـر
گلبرگ در افزایش عملکرد گل محمـدی نقـش مهمـی داشـتند
( .)Nemati Lafmajani et al, 2011در یک گلخانه در کالیفرنیـا
سامانة کنترل آبیاری ،که بر اسـاس تـنش رطـوبتی خـاک کـار
میکند ،برای تولید رز هیبرید ایجاد شد .ایـن سـامانه بـه طـور
مداوم شرایط رطوبت خاک را توسط تانسیومتر کنترل مـیکنـد.
وقتی تنش رطوبت خاک به  5کیلوپاسکال میرسد ،آبیاری آغـاز
میشود و زمان قطع آب هنگامی است که آب به طور کـافی بـه
گیاه برسد .آب استفادهشـده در ایـن روش  26درصـد کـاهش و
بهرهوری ناشی از تعداد گلهای برداشتشده  66درصد افـزایش
داشت .به طور قابل توجهی گلهـا تـا  8سـانتیمتـر بلنـدتـر از
گــلهــای شــاهد بودنــد .شــوری خــاک کمتــر شــد و آثــار
زیستمحیطی نیز کـاهش یافـت .همچنـین هزینـههـای تولیـد

کاهش و کیفیت محصول افزایش یافت (.)Oki and lieth, 2001
برای درک بهتـر آثـار دور آبیـاری بـر تولیـد و کیفیـت گـل رز،
آزمایشــی در یــک گلخانــه ،در شــرق یونــان ،بــا یــک ســامانة
هیدروپونیک بر رز هیبرید قرمز انجام شد .برنامهریزی آبیاری بر
اساس تعرق گیاه و هر زمان کـه مجمـوع تـابش خورشـیدی در
خــارا از گلخانــه ( 1600KJM-2آبیــاری بــا دور بــار) و KJM 2
( 3200آبیاری با دور کم) بود انجام شد .میزان آب کـاربردی در
هر دور  0/2و  0/4میلیمتر بهترتیب برای دور بار و پـایین بـود.
نتایج نشان داد در آبیاری با دور بار وزن تر و خشـک ،گـلهـای
چیدهشده ،و شاخههای گلدار بریدنی  33درصد بـارتر و تعـداد
شاخههای برداشتشده  28درصد بارتر بود .همچنـین رانـدمان
مصرف آب و تولید گل در آبیاری بـا دور بـار بیشـتر بـود؛ ولـی
طول شاخة گل و کیفیت گلهای برداشتشده تحـت تـ ثیر دور
آبیاری قرار نگرفت (.)Katsoulas et al, 2006
با توجه به بروز خشکسالیهـای مسـتمر و بحـران آب در
مناطق خشک و نیمهخشک کشور ،از جملـه کرمـان ،و رانـدمان
باری سامانههای آبیاری قطرهای از یـک سـو و ارزش اقتصـادی

مقبلی مهنی دررودی و همکاران :تاثير آبياری قطرهای سطحی و زيرسطحی بر...

باری محصول گـل محمـدی و توسـعة روزافـزون کشـت آن در
استان کرمان از سوی دیگر ،انجامدادن ایـن تحقیـق بـه منظـور
استفادة بهینه از منابع آب کشور در بخش کشاورزی و در کشت
گل محمدی ضروری بهنظر میرسد.
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میلیمتر در سال است ( Agricultural and Natural Resources

.)Research Center of Kerman, 2003
در این طرح دو سامانة آبیاری قطرهای زیر سطحی ( )A1و
قطرهای سطحی ( )A2به عنوان عامل اصلی و سـه سـطح تـ مین
آب  ،B2 ،B1و  B3بهترتیب به میزان  ،70 ،100و 40درصد مقدار
تبخیرتعرق پتانسیل (با احتساب ضـریب  0/65تشـت کـالس A
( )Alizadeh, 2004بــه عنــوان عامــل فرعــی در قالــب طــرح
کرتهای خردشده بر پایة بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار
ارزیابی شد .این تحقیق روی گلهای محمدی دوساله اجرا شـد.
بدین ترتیب آزمایش در مجموع شامل  18کـرت آزمایشـی بـود
که در هر ردیف تعداد  4اصله نهـال بـه فاصـلة  2/5در  2/5متـر
وجود داشت .در این طرح از هـی آفـتکشـی اسـتفاده نشـد و
مبارزه با علفهای هرز به صورت دستی انجام گرفت .جدولهای
 1و  2بهترتیب نتایج آزمایش آب و خاک مزرعة مطالعـهشـده را
نشان میدهد.

مواد و روشها
این پژوهش در سالهای  1391و  1392در زمینی به مسـاحت
حدود  600متر مربع در ایستگاه تحقیقـاتی جوپـار واقـع در 18
کیلومتری شهر کرمان با موقعیت طول جغرافیـایی  57درجـه و
 14دقیقة شرقی و عرض جغرافیایی  31درجه و  7دقیقة شمالی
و ارتفــاع  1749متــری از ســطح دریــا (Kodori and Tabaei-
 )Aghdaei, 2007اجرا شد .این منطقه دارای آبوهوای خشک و
نیمهمعتدل با مقدار باران بسیار کم و متغیر است .ریزش نزورت
جوّی از آبان شروع میشود و تا  8اردیبهشـت سـال بعـد ادامـه
دارد .در ایــن منطقــه میــزان متوســط درازمــدت بارنــدگی 150

جدول  .1نتايج آزمايش خاک

عمق خاک

شن

سیلت

رس

)(cm

)(%

)(%

)(%

0-30
30-60
60-90

86
81
80

8
9
11

6
10
9

بافت خاک
شن لومی
شن لومی
شن لومی

EC

pH

FC

PWP

)(dS/m

-

)(%

)(%

1/3
1/3
1/2

6/7
6/6
6/6

16/3
16/5
17/2

5/84
6/6
7/3

جدول  .2نتايج تجزية کيفی آب چاه

کاتیونها )(meq/lit
2

Mn
0/014

2

Fe
0/078



Na
69



آنیونها )(meq/lit
2

Ca
K
10/4
-

2

Mg
14/4

2

طراحی آبیاری تحت فشار به گونهای بود که در تیمارهای
قطــرهای ســطحی و زیــر ســطحی یــک لول ـة رتــرال بــا فاصــلة
قطرهچکانهای 60سانتیمتر و دبی  4لیتر در سـاعت بـرای هـر
ردیف درخت درنظر گرفته شد .در تیمار قطـرهای زیـر سـطحی
لترال در عمق  30سانتیمتری خـاک کـار گااشـته شـد .بـرای
اندازهگیری حجم آب آبیاری از  3کنتور حجمـی اسـتفاده شـد.
مدت زمان آبیاری از اسفندماه تا مهرماه (به مـدت هشـت مـاه)
بود .نحوة آبیاری تیمارها بـا اسـتفاده از دادههـای تشـت تبخیـر
بدین صورت بود که آبیاری به طور ثابت در روزهای یکشـنبه و
سهشنبه و پنجشنبة هر هفته انجام میشد .میزان تبخیر تجمعی
در ابتدای همان روز قرائت میشد .محاسبة میزان آب آبیاری بـا
استفاده از ضرایب مربوطه در پی میآید.
میزان تبخیرتعرق پتانسیل با رابطة  1محاسبه شد:

4

SO

31

Cl-

HCO3-

37/2

5/2

)رابطة )1

2-

CO

3

-

EC
)(dS/m
1/3

pH
6/9

)ETo=Kpan(EP

 EToتبخیرتعرق پتانسیل [ Kpan ،]Lضـریب تشـت ،و EP

میزان تبخیر از تشت در یک دورة زمانی مشخص [ ]Lاست.
میزان تبخیرتعرق گیاه با رابطة  2محاسبه شد:
ET =Kc. ETo
(رابطة )2
 ETتبخیرتعرق گیاه مورد نظـر [ ]Lو  Kcضـریب گیـاهی
است.
از آنجا که ضریب گیاهی برای گیـاه گـل محمـدی وجـود
ندارد ،مقدار آن در ایـن مطالعـه  1فـرض شـد .بنـابراین مقـدار
تبخیرتعرق گل محمـدی و تبخیرتعـرق پتانسـیل برابـر و بـرای
آبیاری نیاز خالص شرایط محیطی اعمال شد.
میزان حجم آبیاری برای هر کرت با رابطة  3محاسبه شد:
VT = ETo.A
(رابطة )3
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 VTحجم آب آبیـاری [ ]L3و  Aمسـاحت هـر کـرت []L2
است.

ميزان محصول و بازده اسانس گل محمدی

برای بهدستآوردن میزان محصول گل ،گلهـا در سـاعات اولیـة
صبح چیده و با ترازو وزن شدند .گفتنی اسـت برداشـت گـل در
اردیبهشتماه به صورت دستی انجام شد .همچنین در آزمایشگاه
اسان گیری از گل تازه به روش تقطیـر بـا آب توسـط دسـتگاه
کلونجر انجام شد .از گـلهـای تـازه  100گـرم در یـک بـالن 2
لیتری ریخته و  1لیتر آب به آن اضافه شد .عمل تقطیر به مدت
 3ساعت انجام شد ( .)Honarvar et al, 2008اسان گیری برای
همة تیمارها و تکرارها در یک زمان و بـا شـرایط یکسـان انجـام
شد .بازده اسان

بـا رابطـة  4محاسـبه شـد ( Honarvar et al,

:)2008
(رابطة )4

بازده اسان = (× 100وزن گل /وزن اسان )

کارايی مصرف آب آبياری

در این پژوهش کارایی مصرف آب آبیاری با رابطة  5محاسبه شد
(:)Burman et al, 1981
IWUE  Y T

(رابطة )5

T

V

kg
 IWUEکــارایی مصــرف آب آبیــاری (
m 3 .ha
kg
) ،و  VTحجم آب آبیاری ( )m3است.
عملکرد کل (
ha
در پایان دادههای بهدستآمـده از تحقیـق بـا اسـتفاده از
نرمافزار آماری  SASتجزیهوتحلیل و میانگینها با آزمون دانکـن
(در سطح معناداری  5درصد) مقایسه شد.
)Y T ،

يافتهها و بحث
نتایج تجزیة واریان مرکب طرح آثار تیمار نوع سـامانة آبیـاری
( ،)Aتیمار سطوح مختلف آبیاری ( ،)Bو آثار متقابل این تیمارها
بر عملکرد و بازده اسـان گـل محمـدی و کـارایی مصـرف آب
آبیاری در طی  2سال در جدول  3میآید .نتایج تجزیة واریان
نشان داد اثر سال بر عملکرد و کارایی مصرف آب آبیاری معنادار
است .این مطلب نشاندهندة رشد گیاه و بزرگشدن آن در سال
دوم است .اثر سطوح مختلف آبیاری بر هر سه صفت بررسیشده
معنـادار شــد (جــدول  .)3همچنــین در جــدولهــای  4و  5و 6
مقایسة میانگین صفات مطالعه شده بهترتیب در اثـر تیمـارهـای
سامانة آبیاری ،سطوح مختلف آبیـاری ،اثـر متقابـل تیمـارهـای
سامانة آبیاری ،و سطوح مختلف آبیاری میآید .میانگین مقـادیر
آب مصرفی در تیمارهای مختلف بر حسب متر مکعب در هکتـار
طی  2سال در جدول  7میآید.

جدول  .3خالصة نتايج تجزية واريانس مرکب طرح

منابع تغییر
سال ()Y
تکرار (سال)
نوع سامانه ()A
سال × نوع سامانه
اشتباه 1
رژیم آبیاری ()B
نوع سامانه × رژیم آبیاری
سال × رژیم آبیاری
نوع سامانه × رژیم آبیاری × سال
اشتباه 2
ضریب تغییرات

درجة
آزادی
1
4
1
1
4
2
2
2
2
16

عملکرد
)(kg/ha
**15551047/66
96975/29
992/99ns
81136/67ns
12148/41
**2692015/19
30132/53ns
**464069/74
24174/17ns
25097/16
6/88

کارایی مصرف آب
))(kg/(ha.m3
**52/852
0/051
0/003ns
*0/013
0/016
**1/341
0/019ns
**1/003
0/02ns
0/023
8/48

بازده اسان
)(%
0/000ns
0/000
0/000ns
0/000ns
0/000
**0/000
0/000ns
0/000ns
0/000ns
0/000
7/08

 nsو * و ** بهترتیب غیر معناداری و معناداری در سطح احتمال  5و  1درصد را نشان میدهد.
جدول  .4مقايسة ميانگين  2سالة صفات اندازهگيریشده برای هر دو نوع سامانة آبياری

نوع
سامانه
A1
A2

عملکرد
)(kg/ha
*2306/94a
2296/44a

کارایی مصرف آب
))(kg/(ha.m3
1/79a
1/78a

بازده اسان
)(%
0/015a
/016a

* در هر ستون میانگینها با حروف رتین مشابه اختالف معناداری در سطح احتمال  5درصد (بر اساس آزمون چنددامنهای دانکن) ندارند.
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جدول  .5مقايسة ميانگين  2سالة صفات اندازهگيریشده برای سطوح مختلف آبياری

سطوح آبیاری
B1
B2
B3

عملکرد
)(kg/ha
*2716/93a
2402/33b
1785/82c

بازده اسان
)(%
0/016b
0/018a
0/011c

کارآیی مصرف آب
))(kg/(ha.m3
1/48c
1/73b
2/14a

* در هر ستون میانگینها با حروف رتین غیر مشابه اختالف معناداری در سطح احتمال  5درصد (با آزمون چنددامنهای دانکن) دارند.
جدول  .6مقايسة ميانگين  2سالة صفات اندازهگيریشده تحت تأثير اثر متقابل نوع سامانه و سطوح آبياری

عملکرد
)(kg/ha
2775/3a
2400/9b
1744/6c
2658/6ab
2403/7b
1827c

تیمارها
A1B1
A1B2
A1B3
A2B1
A2B2
A2B3

بازده اسان
)(%
0/016b
0/017b
0/011c
0/017b
0/019a
0/012c

کارایی مصرف آب
))(kg/(ha.m3
1/53b
1/74b
2/11a
1/43b
1/72b
2/18a

* در هر ستون میانگینها با حروف رتین غیر مشابه اختالف معناداری در سطح احتمال  5درصد (با آزمون چنددامنهای دانکن) دارند.
جدول  .7ميانگين مقادير آب مصرفی در تيمارهای مختلف طی  2سال

 40درصد تبخیرتعرق پتانسیل  70درصد تبخیرتعرق پتانسیل

تیمار

 100درصد تبخیرتعرق پتانسیل

سال تحقیق

91

92

91

92

91

92

میانگین مقدار آب مصرفی ))m3/ha

660

616/67

983/33

1054/17

1206/67

1458/33

عملکرد

تفــاوت عملکــرد بــین تیمــارهــای آبیــاری  100و 40درصــد

نتایج تجزیة مرکـب دادههـا نشـان داد اثـر سـال و اثـر سـطوح
مختلف آبیاری بر عملکرد در سـطح احتمـال  1درصـد معنـادار
است و اثر سامانههـای آبیـاری و اثـر متقابـل بـین سـامانههـای
آبیاری و سطوح مختلف آبیاری ت ثیر معناداری بر عملکرد نـدارد
(جدول .)3
مقایسة میانگینها نشان میدهـد عملکـرد در دو سـامانة

تبخیرتعرق پتانسیل اعمالشده  34/3درصد کاهش را نشان داد.

آبیاری در یک گروه آماریاند (جدول  .)4تیمارهـای  100و 40
درصد تبخیرتعـرق پتانسـیل اعمـالشـده بـهترتیـب بـا مقـادیر
 2716/93و  1785/82کیلوگرم در هکتار بارترین و پایینتـرین
میزان عملکرد را داشتند (جدول  .)5مقایسة میـانگینهـای اثـر
متقابل بین سامانههای آبیاری و سـطوح مختلـف آبیـاری نشـان
میدهد تیمار  100درصد تبخیرتعرق پتانسـیل اعمـالشـده در
سامانة آبیاری زیر سطحی با مقدار  2775/3کیلـوگرم در هکتـار
بارترین عملکرد را به خود اختصا

میدهد (جـدول  .)6نتـایج

نشان داد کاهش میزان آب مصـرفی کـاهش میـزان عملکـرد را
بهدنبال دارد .تفاوت عملکرد بین تیمـارهـای آبیـاری  100و70
درصد تبخیرتعرق پتانسیل اعمـالشـده  11/5درصـد کـاهش و

این مقدار اختالف در عملکرد میتواند بـه ایـن علـت باشـد کـه
اعمال تنش خشکی زیاد به گیاه باعث کـاهش انـدازه یـا توقـف
رشد برگ و کاهش سطح فتوسنتزکنندة گیاه میشود ( Payero

 .)et al, 2006کاهش وزن گلبرگ موجب کـاهش وزن گـل و در
نهایت کاهش عملکرد میشود .خشـکی بـر جنبـههـای مختلـف
رشد گیاه ت ثیر مـیگـاارد و موجـب کـاهش و بـهت خیرافتـادن
جوانهزنی ،کاهش رشد اندامهای هـوایی ،و کـاهش تولیـد مـادة
خشک میشود .در صورتی که شدت تنش آب زیاد باشد ،کاهش
شدید فتوسنتز و مختلشـدن فراینـدهای فیزیولـوژیکی ،توقـف
رشد ،و سرانجام مرگ رخ خواهد داد (.)Singh and patel, 1996

پژوهشگران در تحقیقی روی گیاه همیشهبهار دریافتنـد کـاهش
عملکرد گل ناشـی از کـاهش انـدازة اجـزای آن اسـت .در واقـع
کاهش تعداد گل و اندازة گلبـرگ سـبب کـاهش عملکـرد گـل
میشود ( .)Rahmani et al, 2009از طرفـی ،بـا افـزایش تـنش،
عملکرد گل همیشهبهار کاهش یافت .بهنظر میرسد کاهش مواد
فتوسنتزی به علت کاهش سطح برگ و انتقال مواد آسـیمیالتی
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به سمت گلها سبب کـاهش وزن آنهـا مـیشـود ( Hopkins,

بازده اسانس

 .)1995این نتیجه با نتایج تحقیقی که روی گیـاه بابونـة آلمـانی

نتایج تجزیة مرکب دادهها نشان داد اثر سطوح مختلـف آبیـاری
بر بازده اسان در سطح احتمال  1درصـد معنـادار اسـت و اثـر
سال ،اثر سامانههای آبیاری ،و اثر متقابل بین سامانههای آبیاری
و سطوح مختلف آبیاری ت ثیری معنادار بر بـازده اسـان نـدارد
(جدول .)3
مقایسة میانگینهـا نشـان مـیدهـد بـازده اسـان در دو
سامانة آبیاری در یک گروه آماریاند (جدول  .)4نتایج میـانگین
بازده اسان حاصل از اثر تیمارهای سطوح مختلف آبیاری نشان
میدهد تیمارهای  70و  40درصد تبخیرتعرق پتانسیل بهترتیب
بارترین و پایینترین بازده اسان را دارند .با توجه به جـدول 6
بارترین بازده اسان مربـوط بـه تیمـار  70درصـد تبخیرتعـرق
پتانســیل اعمــالشــده در ســامانة آبیــاری قطــرهای ســطحی و
پــایینتــرین بــازده اســان مربــوط بــه تیمــارهــای  40درصــد
تبخیرتعرق پتانسیل اعمالشده در هر دو سامانه است .این نشان
می دهد تنش آبـی خفیـف موجـب افـزایش بـازده اسـان گـل
محمدی میشود .زیرا در شرایط تنش تولید مواد ثانویه در گیـاه
افــزایش مــییابــد .علــت آن هــم ایــن اســت کــه ایــن مــواد از
اکسیداسیون درونی سلولها جلوگیری میکنند.
در گیاه اسـان دار مرزنجـوش در اثـر کمبـود آب مقـدار
اسان و چربی بیشتر شد ( Rizopoulou and Diamantoglon,

کیلوگرم بر متر مکعـب در هکتـار مربـوط بـه تیمـار  40درصـد

 .)1991بررسیهای انجامشده روی گـل همیشـهبهـار نشـان داد

انجام شد ( ) Pirzad et al, 2006مطابقت داشت.
در مجموع بهنظـر مـیرسـد بـا کـاهش  30درصـدی آب
آبیاری گل محمدی کاهش چندانی در عملکرد حاصل نمیشود.
بنابراین میتوان به جای دستیابی بـه حـداکثر محصـول بـهازای
واحد سطح آبیاری کامل ،با اجرای کمآبیاری ،میزان مصـرف آب
را کاهش داد؛ بدون اینکه کاهش زیادی در عملکرد ایجاد شود.
کارايی مصرف آب آبياری

با توجه به تجزیة مرکب دادهها ،اثر سال و اثـر سـطوح مختلـف
آبیاری در سطح احتمال  1درصد بـر کـارایی مصـرف آب مـؤثر
است .همچنین سامانههای آبیاری و اثر متقابل بین سـامانههـای
آبیاری و سطوح مختلف آبیاری ت ثیری معنادار بر کارایی مصرف
آب آبیاری ندارد (جدول .)3
مقایسة میانگینها نشان میدهد کارایی مصرف آب در دو
ســامانة آبیــاری در یــک گــروه آمــاریانــد (جــدول  .)4مقایسـة
میانگین اثر سطوح مختلف آبیاری گویای آن است که تیمار 40
درصد تبخیرتعرق پتانسیل اعمالشده با  2/14کیلوگرم بـر متـر
مکعب در هکتار بارترین کارایی مصـرف آب را دارد (جـدول .)5
با توجه به جدول  6بارترین کارایی مصـرف آب بـا مقـدار 2/18
تبخیرتعــرق پتانســیل اعمــالشــده در ســامانة آبیــاری قطــرهای
ســطحی اســت و بــا تیمــار  40درصــد تبخیرتعــرق پتانســیل
اعمالشده در سامانة آبیاری زیر سطحی در گروه آماری ( )aقرار
دارند .دیگر تیمارها در گروه آماری ( )bقرار گرفتند .از آنجـا کـه
با کاهش میزان آب مصرفی عملکرد بـا نسـبت کمتـری کـاهش
مییابد ،کارایی مصرف آب آبیاری افزایش پیدا کرد؛ طـوری کـه
تفاوت کـارایی مصـرف آب بـین تیمـارهـای آبیـاری  100و 70
درصد تبخیرتعرق پتانسیل اعمالشده  14/45درصـد افـزایش و
بین تیمارهای آبیـاری  100و  40درصـد تبخیرتعـرق پتانسـیل
اعمــالشــده  30/84درصــد افــزایش نشــان داد .بررســیهــای
انجامگرفتـه در زمینـة کـمآبیـاری در نقـاط مختلـف دنیـا نیـز
کارآمدی این تکنیک مدیریتی را در استفادة بهینه از هـر واحـد
آب مصرفی و افزایش سود خالص نشان میدهد ( Akbari et al,

 .)2005همچنین در تحقیقی روی ذرت با کـاهش  59درصـدی
سود خالص بهازای واحد آب مصرفی  68درصد بـیش از آبیـاری
کامل بوده است (.)English and Raja, 1996

عملکرد دانه و روغن در گیاه در شرایط تنش خشـکی بـهشـدت
کاهش مییابد؛ در حالی کـه درصـد روغـن در چنـین شـرایطی
افزایش مییابد (Aliabadi farahani et .)Shubhra et al, 2004
 )2007( alدر آزمــایشهــایی روی گشــنیز و )2007( Safikhani
روی گیاه دارویی بادرشبو نیز چنین نتیجهای بـهدسـت آوردنـد.
بنابراین تنش خشکی به دلیل کاهش آب در خاک و فعالکـردن
فرایندهای مختلف در گیاه ،که با مصرف انرژی همراه است ،روی
صفات کمّی و کیفی گیاه ت ثیر میگاارد.
نتيجهگيری

بر اساس نتایج تحقیق ،کمآبیاری باعث صرفهجـویی در مصـرف
آب نسبت به آبیاری کامل میشود و مقداری کاهش عملکرد نیز
اتفاق میافتد .کاهش نسـبی عملکـرد در تیمارهـای کـمآبیـاری
میتواند از طریـق صـرفهجـویی در مصـرف آب جبـران شـود و
حداکثر بهرهوری آب را به همراه داشته باشد .اگـر زمـین عامـل
محدودکنندة تولید نباشد و فقط آب عامل محدودکننـده باشـد،
میتوان با آب صرفهجوییشده از طریق اعمال کمآبیـاری سـطح
بیشتری را زیر کشت برد و عملکـرد گـل و در نهایـت درآمـد را
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... تاثير آبياری قطرهای سطحی و زيرسطحی بر:مقبلی مهنی دررودی و همکاران

 کـه ارزشـمندترین فـرآوردة گـل محمـدی، تیمار بازده اسـان
 بـا. بارترین مقـدار را بـه خـود اختصـا داد،محسوب میشود
توجه به نتـایج ایـن تحقیـق دو سـامانة آبیـاری بـا هـم تفـاوت
 با توجه بـه اینکـه کارگـااری نـوارهـای، اما.محسوسی نداشتند
آبیاری در سامانة آبیاری قطرهای سطحی راحتتر است و هزینـة
حفاری و کارگااری نوار در عمق خاک حاف میشود و از طرفی
مشکل ریشهدوانی و مسدودکردن قطـرهچکـانهـا و لولـههـا در
 سـامانة آبیـاری قطـرهای،آبیاری قطرهای زیر سـطحی را نـدارد
.سطحی سامانة بهتر معرفی میشود

 گـل، با توجه به یافتههای این تحقیق، در این زمینه.افزایش داد
 درصـد40محمدی نسبت به کـمآبـی مقـاوم اسـت و در تیمـار
.تبخیرتعرق پتانسیل کارایی مصرف آب بارتری حاصل می شـود
 درصـد100  تیمـار،چنانچه مشکل کمآبی وجود نداشـته باشـد
تبخیرتعرق پتانسیل اعمالشده بـرای حصـول حـداکثر عملکـرد
.پیشنهاد میشود
 درصد تبخیرتعرق پتانسیل بهتـرین70 به طور کلی تیمار
 درصدی آب آبیاری فقط30  زیرا با کاهش.تیمار معرفی میشود
 عـالوه بـر ایـن در ایـن. درصد کاهش عملکرد حاصل شد11/5
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