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 مقدمه

بارای   بیراه ح  مناس زیرسطحی ای قطرههای آبیاری  روش

ه با هاراضی فاریاب و مواج منظور بهبا کمبود آب  یسازگار

آیناد. از   به هامار مای   هها در حال حاضر و آیند خشکسالی

میازان   توان به کاهش زیرسطحی می ای قطرهمزایای آبیاری 

کرد و کیفیت محصاول، افازایش   عمل آب مصرفی، افزایش

گیاهان،  یمصرف آب، کاهش خطرا  هوری برا وری بهره

هاای   تعدی  کاربرد کود و مواد هیمیایی، کنترل رهد علاف 

هرز، کاهش مصرف انارژی، تساهی  عملیاا  کشااورزی،     

حفظ ساختمان خاک و حفاظات بیشاتر از محایط زیسات     

 (.5۸و  57، ۸س اهاره کرد

ای در  اری ساطحی و قطاره  هاای آبیا   روشدر تحقیقی 

. میازان آب مصارفی در   هاد مقایسه  درختان انار استان یزد

 57574و  55171ترتیب برابر با  سطحی بهی و ا روش قطره

در ایاان دو روش  ردمترمکعااب در هکتااار و مقاادار عملکاا

 کیلاوگرم در هکتاار باود    ۲500و  ۲۸00ترتیب برابار باا    به

های  ای در باغ رهدور و عمق آب آبیاری در روش قط .(50س

درختاان پرتقاال و   نشاان داد  . نتاایج  هاد بررسای   مرکبا 

 40ده سال( با پوهش  یش ازسب نارن ی در رهد نهایی خود

مترمکعاب در هکتاار آب   هازار    51تا   57درصد بین  41تا 

نیاااز دارنااد در حااالی کااه میاازان آب الزم باارای درختااان  

حادود   صددر ۸1تا  ۸0فرو  با پوهش  لیموترش و گریپ

در  اسات. مترمکعب در هکتار در هار ساال   هزار   5۸تا   51

 دوای  مناطق خشک نظیر جهرم دور مناساب آبیااری قطاره   

   .(7س استروز 

 حباابی،  های مختلاف آبیااری سمیکروجات،    تأثیر روش

چکان( بر صفا  کمای و   قطره و سه دو با خط داخ  قطرۀ

سی هد. کیفی میوه و رهد رویشی پرتقال تامسون ناول برر

داد  پاژوهش نشاان   اجارای  ساال  ساه  های میان ین مقایسۀ

 عملکارد  نظار  چکاان از  قطاره  دو و میکروجات  باا  آبیاری

 چکان قطره سسه آبیاری دی ر روش دو با معناداری اختالف

و  1/51را حااداق   درختااان عملکاارد و حبااابی( داهااته و

درصد نسبت به دو روش دی ر افازایش داده   ۲/51حداکثر 

 و وزن پوست، ضخامت داری روی معنا تأثیر مارهاتی است.

 محلول جامد مواد و ک  اسیدیتۀ میوه، عرضی و قطر طولی

(. 1نداهاتند س  درختاان  تناۀ  قطار  و تااج  حجام  نیز و میوه

روی  ای زیرسااطحی ررساای امکااان کاااربرد آبیاااری قطاارهب

در ریشاۀ گیااه   و وضاعیت تجما     مرکباا  و  درختان هلو

نتاایج  ق دی ری بود که انجام هاد.  تحقی چکان اطراف قطره

ریب تغییارا  فشاار،   ضا  ضریب تغییارا  دبای،   نشان داد

دهی  سکه بست ی به تغییرا  آب ها چکان عملکرد کلی قطره

ناهی از عوام  مختلف مانند تغییارا  فشاار و دماا داخا      

 ، و نیاز فرساودگی آن دارد(،  چکاان  قطره، هک  هبکۀ لوله

و راندمان واقعای   ی  کاربردراندمان پتانس ،یکنواختی پخش

و  11 ، 17، 5۲، ۲3، 51ترتیب برابر باا   در باغ هلو به کاربرد

، ۲5، 10، ۲7ترتیاب برابار باا     درصد و در باغ پرتقال به 1۸

 ساامانه از نظار   ،بناابراین  .درصد برآورد هاد  1۸  و 14 ، 17

مناساب و بارای بااغ     بارای بااغ هلاو    های یادهده هاخ 

 .(4س ی هدپرتقال ضعیف ارزیاب

ای سطحی و زیرساطحی و   های آبیاری قطره تأثیر روش

 سطوح مختلف آب بر عملکرد و کارایی مصرف آب ارقاام 

نتاایج  د. ها  تایم و سابز( در مشاهد بررسای    هلو ساسپرینگ

تایم بیشترین و کمترین عملکارد   نشان داد در رقم اسپرینگ

 درصد آب آبیااری باه میازان    10و  500ترتیب با کاربرد  به

دسات آماد. روش آبیااری     تن در هکتاار باه   ۸/51و  7/35

ای  تان در هکتاار و قطاره    1/۲7ای سطحی با عملکرد  قطره

داری  تن در هکتار تفاو  معناا  ۲/۲1زیرسطحی با عملکرد 

با هم نداهتند. در رقم سبز مشهد بیشترین میزان عملکرد به 

درصد آب آبیااری   500تن در هکتار در سطح  1/3۲مقدار 

دسات آماد. باا کااهش مقادار آب، عملکارد باه طاور           به

ای زیرسطحی باا   معناداری کاهش یافت. روش آبیاری قطره

ای سطحی بهتار   تن در هکتار نسبت به قطره 7/35عملکرد 
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بود. نتایج ارزیابی نهاایی نشاان داد در هار دو رقام، روش     

درصاد آب مصارفی از    ۸0ای زیرساطحی باا    آبیاری قطاره 

(. کااربرد آبیااری   ۲ارجحیات دارد س  لحاظ کارایی مصارف 

نااوع گیاااه افاازایش  30ای زیرسااطحی روی باایش از  قطااره

هاای آبیااری از جملاه     محصول را نسابت باه ساایر روش   

ای سطحی به همراه داهته است، ضامن اینکاه    آبیاری قطره

میزان آب کاربردی نیز کمتار باوده اسات. درباارۀ درختاان      

متار و   ساانتی  40ا تا  30هاا باین    سیب عمق کارگذاری لوله

 (.5۸ها دو تا پنج متر پیشنهاد هده است س فاصلۀ لوله

ای در یااک باااغ گالباای در  نتااایج پااژوهش در مزرعااه

ای زیرساطحی باا    اسرائی  نشان داد در سامانۀ آبیاری قطاره 

توان محصول قاب  قبولی به دست آورد. توزی   آب هور می

آبیاری  رطوبت و هوری در خاک نیز با این روش نسبت به

ای سطحی، بهتار باا ال اوی توزیا  ریشاه همخاوانی        قطره

ای در هند روی اثار روش   های مزرعه (. آزمایش۲1داهت س

ای زیرسطحی بر تولید درخت نارگی  نشان داد  آبیاری قطره

نارگی  در هر درخت نسابت   533این سامانه با میزان تولید 

ۀ نارگیا  در هار درخات در ساامان     5۲7به میزان محصول 

(. رهاد  ۲7آبیاری رایج در منطقاه، وضاعیت بهتاری دارد س   

هاای   رویشی و تولیاد درختاان جاوان هلاو تحات ساامانه      

ای ساطحی و زیرساطحی و    مختلف آبیاری هایاری، قطاره  

میکروجت تحقیق دی ری بود که انجام هد. ارزیاابی کلای   

ای سااطحی و  نشااان داد درختااانی کااه بااا روش قطااره   

سبت به درختانی که باا روش  هوند ن زیرسطحی آبیاری می

داری  هاوند باه طاور معناا     میکروجت و هیاری آبیاری مای 

 (. 54عملکرد و کارایی مصرف آب بیشتری دارند س

روی  ای زیرساطحی   در تحقیقی راندمان آبیااری قطاره  

درختااان جااوان هلااو و گالباای و فواصاا  مختلااف نصااب 

و  ۸0، 70ای زیرسطحی نسبت باه درخات س   های قطره لوله

ای سطحی رایج مقایسه هاد.   متر( با سامانۀ قطره سانتی 5۲0

هاده   های نصب پس از گذهت دو سال، در تیماری که لوله

بیشترین فاصله از درخت را داهتند، سیستم ریشۀ درختاان  

متری گسترش یافت. به عکس، در  سانتی 5۲0هلو تا فاصلۀ 

 10تاا   70درختان گالبی سیستم ریشاه گساترش کمتاری س   

که در تیمارهاایی کاه فاصالۀ      ر( پیدا کرد به طوریمت سانتی

متار   ساانتی  5۲0و  ۸0ای زیرساطحی   های آبیاری قطره لوله

تر هدند. در هی  یک از تیمارها ورود  بود، درختان کوچک

(. اثر آبیااری  5۲ها مشاهده نشد س چکان ریشه به داخ  قطره

ها بر میزان آب خاک  ای زیرسطحی و عمق نصب لوله قطره

هد و تولید محصول درختان سیب در چین بررسی هد. و ر

در مقایسه با تیمار هاهد سکشت دیم(، عمق و پهناای نفاور   

 510و  530ترتیب باه   ای زیرسطحی به آب در آبیاری قطره

که بهبود وضاعیت آب خااک در    طوری  متر رسید، به سانتی

تر، سبب افزایش تولید محصول درختاان باه    های عمیق الیه

تاا   ۲4درصد و در آبیاری غرقابی به میازان   11تا  71میزان 

ای زیرساطحی روش   درصد هد. بنابراین، آبیاری قطره 50۲

مناسبی بارای رهاد بهتار درختاان سایب و بهباود کیفیات        

جویی درخور توجه در مصارف   محصول بود و سبب صرفه

آب نسبت به آبیاری غرقابی هد. ال وی توزی  رطوبات در  

کاه   ها متفاو  بود، به طوری  ب لولهخاک بسته به عمق نص

متاری زیار ساطح     ساانتی  70تا  30بهترین عمق نصب بین 

هاای   (. در تحقیقای تاأثیرا  ساامانه   ۲1خاک تعیاین هاد س  

ای  مختلف آبیااری سفاارویی، میکرواساپری، آبیااری قطاره     

سطحی و زیرسطحی( بر تولید میوۀ درختاان هلاو بررسای    

ای ساطحی و زیرساطحی    هد. نتایج نشان داد آبیاری قطاره 

ها و بیشترین عملکارد را در بازارپساندی    ترین میوه درهت

آبیااری   (. کام 51میوه نسبت به سایر تیمارها داهاته اسات س  

درصد تبخیار و تعارق واقعای درختاان هلاو و       10برابر با 

هلی  سبب افرایش ک  مواد محلول نسبت به هرایط بدون 

مترهااای رهااد ای پارا (. آبیاااری قطااره۲4د سهااو تاانش ماای

رویشی سطول ساقه، سطح بر ، درصد وزن خشک بار ،  

ساازی درخات(،    تعداد بر  در هار سااقه و درصاد بار     
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دهی سدرصد گلدهی، تشکی  میوه، تعاداد میاوه    صفا  میوه

در هاار درخاات و عملکاارد(، کیفیاات میااوه سوزن، اناادازه، 

سفتی، استحکام و اسیدیتۀ میوه(، طاول ریشاه، وزن ریشاۀ    

یی مصرف آب ارقام آلاو نسابت باه آبیااری     خشک و کارا

 (. ۲5دهد س مرسوم را افزایش می

دهندۀ افزایش عملکارد   طالعا  چند سال اخیر نیز نشان

ای سطحی و زیرسطحی است  پنبه تحت روش آبیاری قطره

هااای آبیاااری  (. در تحقیقاای تااأثیر روش۲1و  ۲۸، ۲۲، 53س

ای ساطحی و زیرساطحی و ساطوح دور آبیااری بار       قطره

کمیت و کیفیت پنباه بررسای هاد. نتاایج نشاان داد تیماار       

ای زیرسطحی و دور آبیاری چهار روز بهتارین   آبیاری قطره

ای  ثیر سااه روش آبیاااری قطاارهأتاا(. 3تیمااار بااوده اساات س

هده سبا کاربرد  زیرسطحی، هیاری معمولی و هیاری اصالح

نتاایج  . هدروش موجی و کاهش جریان( روی پنبه بررسی 

ای  عملکاارد پنبااه بااا اسااتفاده از روش قطااره    نشااان داد

کیلوگرم در هکتاار بیشاتر از روش    513حدود زیرسطحی 

ای  اثاار سااامانۀ آبیاااری قطااره .(51هاایاری اساات س یاریااآب

زیرسطحی و مال  پالستیک روی میزان نوعی کدو تحقیقی 

بود که انجام هد. نتایج نشان داد اثر روش آبیاری و وجاود  

داری بر خصوصیا  کمای و   ل  اثر معناداهتن یا نداهتن ما

کیفای محصاول داهاتند و در هماۀ ماوارد ساامانۀ آبیااری        

ای زیرسطحی و کاربرد مال  وضعیت بهتری را نشاان   قطره

(. بررسای تاأثیر ساطوح مختلاف آب آبیااری بار       55داند س

فرن اای در روش  عملکاارد و کااارایی مصاارف آب گوجااه 

گرفتند که میزان ای سطحی و زیرسطحی نتیجه  آبیاری قطره

آب آبیاری روی کارایی مصرف آب در سطح احتمال پانج  

دار  درصد و روی عملکرد در سطح احتمال یک درصد معنا

بود. همچنین، روش آبیاری روی عملکرد و کارایی مصرف 

دار داهات   آب در سطح احتمال یک درصد اخاتالف معناا  

ای ساااطحی و  ثیر آبیااااری قطااارهأای تااا در مطالعاااه(. 5س

مزایای از  هد وفرن ی بررسی  گوجه برسطحی و بارانی زیر

کاهش میزان نفور عمقی، کنترل هاوری   ،آبیاری زیرسطحی

. باا مقادار مشاابه    دانسته هددرآمد خال   یشخاک و افزا

در روش  ۀ خشاااکآب مصااارفی، میااازان تولیاااد و مااااد

 زیرسطحی بیشتر از روش آبیاری بارانی سهاهد منطقه( باود 

ای  هااای آبیاااری قطااره  دقیااق سااامانهبااا ماادیریت  .(۲0س

درصاد کااهش و در    ۲1زیرسطحی، نیاز آبیااری رر  تاا   

(. در ۲3نتیجه کاارایی مصارف آب افازایش یافتاه اسات س     

ای زیرسااطحی روی  تحقیقاای تااأثیر روش آبیاااری قطااره  

زمینی تحت هرایط مختلاف آبای را بررسای     عملکرد سیب

ان رطوبات  کردند. نتایج نشان داد تحت هرایط مشابه، میاز 

در منطقۀ توسعۀ ریشه در روش آبیاری زیرساطحی بیشاتر   

اساات و همااین عاماا  ساابب افاازایش رهااد و عملکاارد   

 (. 51زمینی هده است س سیب

هدف از تحقیق حاضر، بررسای تاأثیر مقاادیر مختلاف     

آب آبیاری روی عملکرد و کارایی مصرف آب ارقام هالی   

یرساطحی  ای ز ای سطحی و قطره در دو روش آبیاری قطره

 بود.
 

  ها مواد و روش

باار   کیا  یهاا  با استفاده از آزماایش کار    حاضر تحقیق ا

هاای کاما  تصاادفی باا دو      هده در قالب طرح بلاوک  خرد

 500و  ۸0، 10س فاااکتور مقاادار آب آبیاااری در سااه سااطح

در پاال  اصالی و روش   ( D1, D2, D3، درصاد نیااز آبای   

( R1, R2 یای در دو سطح سسطحی و زیرسطح آبیاری قطره

گلاد   ارقام کیوتا و سان یسه تکرار رو ردر پال  فرعی و د

 درختاان  کاهات  . فواصا  سال اجرا هاد  پنجمد   بههلی  

 ردیااف سااه کاار  هاار در و بااود متاار سااه در متاار چهااار

ها  گیری اندازه .هد گرفته نظر در( نهال اصله 5۲س چهارتایی

کیوتاا و   رقاام از دو اصله درخت وسطی صور  گرفات. ا 

در هارایط مشاهد   و تیرمااه   مارداد ترتیاب در   هگلاد با   انس

 . دنرس می
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 آزمایش محلۀ مزرع خاک فیزیکی مشخصات. 6 جدول

 عمق خاک

  درصد ررا  خاک

 بافت خاک

 در حجمی درصد رطوبت

 (gr/cm3وزن مخصوص ظاهری س

 پژمردگی ۀنقط ظرفیت زراعی هن ر  سیلت

 13/5 3/۸ ۲/54 لومی 1/10 7/51 0/37 0-۲0

 15/5 1/4 5/51 هنی لومی 1/1۸ 7/51 0/۲1 ۲0-70

 10/5 1/4 5/51 هنی لومی 0/10 0/57 0/۲1 70-10

 10/5 1/1 4/5۸ هنی لومی 0/1۸ 0/53 0/۲1 10-۸0

 

 آبیاری آب كیفیت آزمایش نتایج. 2 جدول

 واحد مقدار نام

 ر متربزیمنس  دسی 0/5 هدایت الکتریکی

 - ۲/4 هاش -پ

 واالن بر لیتر اکی میلی 1/۲ سدیم

 واالن بر لیتر میلی اکی 3/۲ منیزیم

 واالن بر لیتر میلی اکی 0/3 کلسیم

 واالن بر لیتر میلی اکی 4/5 سولفا 

 - ۸/5 ت جذب سدیمبنس

 

 از قبا   خااک  فیزیکای  خصوصایا   تعیاین  منظاور  هب

 ۸0 تااا صاافر  عمااق از گیااری نمونااه زمااین سااازی آماااده

 بافت. هد برداهتمتری  سانتی ۲0به فاصله هر  متری سانتی

 مخصاوص  جارم ، هیادرومتری  روش از اساتفاده  باا  خاک

 مقاادار و گیااری نمونااه ساایلندرهای از اسااتفاده بااا ظاااهری

 استفاده با پژمردگی نقطۀ و زراعی ظرفیت نقطۀ در رطوبت

 اتمسافر  51 و 3/0 هاای  مکش در فشاری صفحه دست اه از

خصاا  فیزیکای   نتایج مش ۀخالص 5. در جدول هد تعیین

 ۸0از عماق   های مختلف ارائاه هاده اسات.    خاک در عمق

 هاانی قاارار گرفتااه اساات. آب ۀمتااری بااه بعااد الیاا سااانتی

موجاود در ایسات اه    هاای  چااه از در آزماایش   هده استفاده

ای  . آب باه لحااظ کااربرد بارای آبیااری قطاره      هاد تامین 

نتاایج آزماون کیفای آب در     داهات.  یکیفیت خوب درختان

 درج هده است. ۲جدول 

ابتادا   زمین اقادام هاد.   ۀنسبت به تهی 53۸1در مهرماه 

 هاا  زمین هخم خورد و پس از تسطیح، محا  غار  نهاال   
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ده هدار  ریشه که قبالً ها نهال 53۸1مشخ  و در اسفندماه 

بود، به زمین انتقال داده هد و مطابق با نقشه، بااغ احادا    

ی، مباارزه  ، آبیاار 53۸4طی سال  ها د. پس از غر  نهاله

تیمارهاا   هماۀ رای با های هارز   ها و علف با آفا  و بیماری

هار  زمساتانه    53۸4طور یکسان انجام و در اسافندماه   هب

تیمار روش آبیاری از زمان احدا  بااغ و تیماار   . انجام هد

 داهت اعمال هد. عملیا  53۸۸درصد آب آبیاری از سال 

 همۀ برای زهر های علف و ها بیماری، آفا  با مبارزه هام 

 هاای  بارداری  یادداهات  و هد انجام یکسان به طور تیمارها

 .  گرفت صور  نیز الزم

 

 نياز آبی و روش اجرای سامانۀ آبياری

از اطالعا   (،ETcمیزان نیاز خال  آبیاری درختان هلی  س

 رد اسااتفاده هااد.اسااتخراج و ( 1س سااند ملاای آب کشااور

 سطح از بخشی فقط آنکه ای به دلی  قطره آبیاری های روش

 نیاااز مااورد آب محاساابۀ روش، هااود ماای مرطااوب خاااک

 تعارق  و تبخیار  مقادار . است سطحی های روش با متفاو 

. اسات  اناداز  ساایه  سطح از تابعی ای قطره روش در روزانه

 در( خاال   نیااز س روزاناه  تعرق و تبخیر مقدار تعیین برای

 (:1س هد استفاده 5رابطۀ  از، ای قطره آبیاری

))(1.0( 5.0

scn PETd  (                          5س   

متر( و  = نیاز خال  سبر حسب میلی dnدر این فرمول: 

Ps انداز گیاه است.   = درصد سایه 

روش ( Eaبااا درنظرگاارفتن راناادمان آبیاااری س  سااپس،

 آبیااری  آب ناخاال   نیاز درصد، مقدار 10برابر با ای  قطره

(dg) بار حساب    ان آبیااری راندم بر خال  مقدار تقسیم از

 (:۲متر محاسبه هد سرابطۀ  میلی

a

n
g

E

d
d 

                                (          ۲س 

 نوبات  هار  در نیاز مورد آب ناخال  حجم نهایت، در

 3رابطاۀ   از استفاده با درخت هر برای لیتر حسب بر آبیاری

 هد: محاسبه

 rpg SSdG ..                              (    3س 

 روی درختاان  تریتاب فاصالۀ   باه  Sr و Sp رابطه این در

 .  هاست ردیف بین و ردیف

 ۸/0، 1/0ضرایب سپس، از حاص  ضرب این مقدار در 

درصد نیاز آبی گیاه(،  500و  ۸0، 10ترتیب برابر با  سبه 5و 

حجام آب آبیااری    به دسات آماد.  میزان نیاز آبی هر تیمار 

با توجه به تعداد درختان و ساطح آب در هار   نیاز نیز مورد 

. گرفات قارار   درختاان کنتور در اختیاار   باتیمار، محاسبه و 

 مانیفلاد  لولاۀ  خاط  یاک  و کنتاور  عادد  یک تیمار هر برای

 گرفتاه  نظار  در( مانیفلد لولۀ خط هش و کنتور عدد هشس

 دمانیفل به( ها الترالس فرعی های لوله، تیمار هر با مطابق. هد

ای  هاار دو روش قطااره. باارای آبیاااری هااد وصاا  مربااوط

 Euroسهای داخ  خاط   چکان از قطرهسطحی و زیرسطحی 

drip- 2PC ) ردیف الترال  دولیتر در ساعت و  چهاربا دبی

 هاش برای هار درخات اساتفاده هاد. بارای هار درخات        

. در روش هاد ( در نظار گرفتاه   فاصلۀ یک مترچکان س قطره

بعاد از حفار ترانشاه باه عماق      ی ای زیرسطح آبیاری قطره

متر از هار طارف    سانتی 10متر و به فاصلۀ  سانتی 70حدود 

دور  هده، مادفون هاد.   ها داخ  ترانشۀ حفر درختان، الترال

هامای اجارای    5در هاک    د.هوز انتخاب چهار رآبیاری 

 پروژه برای هر رقم ارائه هده است.  

 و میازان عملکارد محصاول    پس از برداهت ،در نهایت

گیری و محاسبه هد.  اندازهمصرف آب در هر تیمار  کارایی

تجزیاه و    MSTAT-C آمااری  افزار با استفاده از نرم سپس،

ها با استفاده از آزماون   میان ین ۀ. مقایسهدتحلی  و مقایسه 

تیماار برتار از    ،. در نهایات گرفتای دانکن انجام  چنددامنه

ر و تا  و تولیاد محصاول مرغاوب    مصارف آب  ییانظر کار

 .معرفی هد بیشتر
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 رقم هر برای و...( اصلیۀ لول ها، شیرفلکه كنتورها، )آرایش پروژه اجرایۀ نقش . 6 شکل

 

 نتایج و بحث 

تأسیس هاده اجارا هاد. در     در باغ تازه 53۸4طرح از سال 

سه سال نخسات اجارای طارح سقبا  از هاروع بااردهی(       

ولای در دو ساال   گیاری هاد،    انادازه خصوصیا  رویشای  

گیری هد. با توجه  عملکرد نیز اندازه 5315و  5310زراعی 

س هروع باردهی  5315به اینکه میزان عملکرد فقط در سال 

اقتصادی( درخور توجه بود، بنابراین نتایج این سال تجزیاه  

و تحلی  هد که در ادامه مورد بحث و بررسی قرار خواهاد  

یاز  ن 5گرفت. درخور یادآوری است که نتایج تست بارتلات 

 نشان داد آنالیز مرکب دو سال قاب  انجام نیست.
 

 عملكرد و کارایی مصرف آب رقم کيوتا

انجاام هاد.    تیرمااه  اواخار در  وتایبرداهت محصول رقم ک

 طباق اسات.   هاده ارائاه   3در جادول   انسیوار زیآنال جینتا

یی اکاار  زانیا بار م  یاریا فقاط اثار درصاد آب آب    3 جدول

 دار امعنا  5315ال در سا  درصاد  پانج مصرف آب در سطح 

بااه روش آزمااون  هااا نیان یاام ۀساایمقانتااایج  .بااوده اساات

                                                           
1. Bartlett's test 

 زانیا اسات. م  دهها ارائاه   7دانکن در جادول   یا چنددامنه

 500و  ۸0، 10 یاریا در ساطوح آب  5315عملکرد در ساال  

تن در  014/77و  454/70 ،500/70برابر با  بیترت درصد به

طح قرار س کیهمه در  یهکتار بوده است که به لحاظ آمار

 یا قطااره یاریااعملکاارد در دو روش آب زانیااانااد. م گرفتااه

برابار بااا   بیااترت باه  5315در سااال  یرساطح یو ز یساطح 

دست آمده است که هر  تن در هکتار به ۲00/3۸و  077/71

اثار   .گاروه قارار گرفتناد    کیا در  یاز نظر آماار  روشدو 

در ساال  آب  رفیی مصا اکاار  زانیا بر م یاریدرصد آب آب

درصد  ۸0و  10 یاریبود. در دو سطح آب آب دار امعن 5315

بار   لاوگرم یک 151/1و  017/۸برابار باا    بیترت به زانیم نیا

گرفتناد و   در یاک گاروه قارار   دست آمد کاه   مترمکعب به

بار   لوگرمیک 4۲1/1یی ادرصد با کار 500 یاریسطح آب آب

یی مصرف اکار زانیقرار گرفت. مبعدی مترمکعب در گروه 

و در  331/4برابار باا    یسطح یا قطره یرایآب در روش آب

 لاوگرم یک 117/1برابار باا    یرسطحیز یا قطره یاریروش آب

نتاایج   گاروه قارار گرفتناد.    کیا بر مترمکعب باود کاه در   

مقایسۀ میان ین تأثیرا  متقاب  سطوح آب آبیااری و روش  
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و  ۲هاای   آبیاری بر عملکرد و کارایی مصرف آب در هک 

ای ساطحی و   روش قطره 5315ل ارائه هده است. در سا 3

تان در هکتاار    533/71درصد آب مصرفی با عملکرد  500

بیشترین عملکرد را به خود اختصااص داد. درباارۀ کاارایی    

ای  نیااز روش آبیاااری قطااره  5315مصاارف آب در سااال 

کیلوگرم  1۲4/۸درصد آب مصرفی با کارایی  10سطحی با 

 بر مترمکعب تیمار برتر بود.

 

 )میانگین مربعات( عملکرد و كارایی مصرف آب رقم كیوتاواریانس  ۀتجزییج . نتا9جدول 

 درجۀ آزادید مناب  تغییرا 
 عملکرد

 ستن در هکتار(

 **کارایی مصرف آب

 سکیلوگرم بر مترمکعب( 

077/71 ۲ تکرار  
ns 54۲/5  

ns 

D) ۲ 134/۲0درصد آب آبیاری س  
ns 13۲/53  

* 

a) 7 101/37خطای س  501/5  

R) 5 ۸01/۲5اری سروش آبی  
ns 111/1  

ns 

007/51 ۲ روش آبیاری×درصد آب آبیاری  
ns 7۸7/1  

ns 

b) 1 0۲1/15خطای س  1۲5/۲  

10/۲۲ - ضریب تغییرا  سدرصد(  5۲/۲3  

 . نبود اختالف معنادارns؛ درصد پنجدار در سطح  اوجود اختالف معن .*؛ درصد یکدار در سطح  اوجود اختالف معن .**

 

 (α=0۵/0مقایسۀ میانگین عملکرد و كارایی مصرف آب رقم كیوتا )دانکن ایج نت. ۴جدول 

 هده تیمار بررسی
 متوسط عملکرد

 * ستن در هکتار( 

 متوسط میزان آب مصرفی

 سمترمکعب در هکتار(

 **کارایی مصرف آبک

 سکیلوگرم بر مترمکعب( 

    الف( درصد آب آبیاری:

 a 500/70 7143 a 017/۸ درصد 10

 a 454/70 1517 a 151/1 صددر ۸0

 a 044/77 411۲ b 4۲1/1 درصد 500

    ب( روش آبیاری:

 a 077/71 1۲43 a 331/4 ای سطحی قطره

 a ۲00/3۸ 1۲43 a 117/1 ای زیرسطحی قطره

 .استدرصد  پنجدار در سطح ااختالف معن کنندۀ حروف غیر مشابه بیان *
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 6936وش آبیاری روی عملکرد رقم كیوتا در سال ر ×. اثر متقابل درصد آب آبیاری 2شکل 

 

 
 6936روش آبیاری روی كارایی مصرف آب رقم كیوتا در  ×. اثر متقابل درصد آب آبیاری 9شکل 

 

 گلد عملكرد و کارایی مصرف آب رقم سان

عناوان   گلاد باه   رقم سان  یبرداهت محصول از درختان هل

اه انجاام  در اواخار مردادما   5315در سال  رر یرقم د کی

عملکارد و    یا و تحل هیا و تجز انسیا وار زیآناال  جیهد. نتا

 است. مطاابق باا   دههارائه  1یی مصرف آب در جدول اکار

در  عملکارد  زانیا بار م  یاریفقط اثر درصد آب آب 1 جدول

باوده اسات و اثار     دار امعنا  5315درصد در سال  پنجسطح 

و  عملکارد  زانیا ا بار م نها را  متقابا  آ یثتأو  مارهایت ریسا

 ۀساایمقا جینتااا نبااوده اساات. دار ایی مصاارف آب معناااکااار

، 5315در ساال   اسات.  دهها ارائاه   1در جدول  ها نیان یم

جداگاناه قارار    یهاا  گاروه در  یعملکرد از نظر آمار زانیم

درصااد  500و  ۸0، 10 یاریااگرفاات. در سااه سااطح آب آب

و  354/75، 1۸3/3۲براباار بااا  بیااترت عملکاارد بااه زانیاام

و  10 یاریا سطح آب نیدست آمد. ب هکتار بهتن در  114/71
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دو باا هام اخاتالف     به درصد دو 500و  ۸0 زیدرصد و ن ۸0

درصاد آب   ۸0ساطح   بیانی دی ر، وجود نداهت. به دار امعن

عملکارد   زانیا اسات. م  هیاز نظر عملکرد قاب  توص یمصرف

ساال  در  یرسطحیو ز یسطح یا قطره یاریدر دو روش آب

تن در هکتار باه   هزار 31و  177/75ا برابر ب بیترت به 5315

 کیا در  یدست آمده است که هر دو ساطح از نظار آماار   

 زانیا بر م مارهایت ریثأت زین 5315گرفتند. در سال  رگروه قرا

یی مصارف آب  اکار زانیم دار نبود.ایی مصرف آب معناکار

 یاابترت بااه یدرصااد آب مصاارف 500و  ۸0، 10در سااطوح 

بر مترمکعب بود کاه هار    رملوگیک 014/1و  457/1، 13۲/1

یی اکاار  زانیا قرار داهاتند. م  یگروه آمار کیسه سطح در 

و  یساااطح یا قطاااره یاریااامصااارف آب در دو روش آب

بار   لاوگرم یک 413/1و  131/1برابر باا   بیترت به یرسطحیز

 قرار گرفتند. یگروه آمار کیمترمکعب بود که در 

یاری نتایج مقایسۀ میان ین تأثیرا  متقاب  سطوح آب آب

و روش آبیاری بر میزان عملکرد و کارایی مصارف آب در  

روش  5315ارائاه هاده اسات. در ساال      1و  7هاای   هک 

 10درصد آب مصرفی باا عملکارد    500ای سطحی و  قطره

هزار تن در هکتار بیشترین عملکرد را به خاود اختصااص   

روش آبیاری  5315داد. دربارۀ کارایی مصرف آب در سال 

 111/1درصد آب مصرفی با کاارایی   ۸0و  ای سطحی قطره

کیلوگرم بر مترمکعب تیمار برتر بود. نتایج پژوهش بریال و 

ای سااطحی و  ( نشااان داد آبیاااری قطااره 50همکااارانش س

هااا را بااه طااور متوسااط و  تاارین میااوه زیرسااطحی درهاات

بیشترین عملکرد را در بازارپسندی میوۀ هلو نسبت به سایر 

 اند. تیمارها داهته
 

 

 گلد )میانگین مربعات( عملکرد و كارایی مصرف آب رقم سانواریانس  ۀتجزی. نتایج ۵دول ج

 درجۀ آزادید مناب  تغییرا 
 عملکرد

 ستن در هکتار(

 کارایی مصرف آب

 سکیلوگرم بر مترمکعب( 

7۸7/501 ۲ تکرار  
ns 0۲0/3  

ns 

D) ۲ 305/۲۸1درصد آب آبیاری س  
* 41۲/0  

ns 

a) 7 73۸/3۸خطای س  5۲3/5  

R) 5 711/35روش آبیاری س  
ns 71۸/0  

ns 

314/۲1 ۲ روش آبیاری×درصد آب آبیاری  
ns 143/0  

ns 

b) 1 11۸/70خطای س  ۸۲4/0  

۸0/51 - ضریب تغییرا  سدرصد(  01/57  

 . نبود اختالف معنادار ns؛ درصد پنجدار در سطح  اوجود اختالف معن .*
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 (α=0۵/0گلد )دانکن  كارایی مصرف آب رقم سانمقایسۀ میانگین عملکرد و نتایج . 1جدول 

 هده تیمار بررسی
 متوسط عملکرد

 * ستن در هکتار( 

 متوسط میزان آب مصرفی

 سمترمکعب در هکتار(

 کارایی مصرف آبک

 سکیلوگرم بر مترمکعب( 

     الف( درصد آب آبیاری

 b 1۸3/3۲ 7143 a 133/1 درصد 10

 ab 354/75 1517 a 453/1 درصد ۸0

 a 114/71 411۲ a 017/1 درصد 500

     ب( روش آبیاری

 a 177/75 1۲43 a 1۸1/1 ای سطحی قطره

 a 000/31 1۲43 a 714/1 ای زیرسطحی قطره

 .استدرصد پنج دار در سطح ااختالف معن کنندۀ حروف غیر مشابه بیان. *

 

 

 

 
 6936گلد در سال  سان روش آبیاری روی عملکرد رقم ×. اثر متقابل درصد آب آبیاری ۴شکل 
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 6936گلد در سال  روش آبیاری روی كارایی مصرف آب رقم سان ×. اثر متقابل درصد آب آبیاری ۵شکل 

 

 گيری نتيجه 

  یبااغ هال   یاقتصااد  ی، سال بارده5315 کهنیبا توجه به ا

گیری کلی بر اساا  نتاایج    نتیجه بنابراینبود،  هده شیآزما

و  وتاا یک  یارقاام هال   یابیا ارز جیانجام هد. نتا 5315سال 

 500کاه   اسات  یعملکرد زماان  نیتریشب گلد نشان داد سان

هود. با کاهش درصاد آب   نیمأت اهیگ ازیدرصد آب مورد ن

هار چناد تفااو  معنااداری      ،افتیعملکرد کاهش  ی،اریآب

درصااد آب مصاارفی وجااود   ۸0و  500بااین عملکاارد در 

و  تفااا یاریااروش آبنداهاات. مقاادار عملکاارد در دو   

با این وجود، نتایج تأثیرا  متقاب  . داری با هم نداهتند معنا

 10ای سطحی باا   روش آبیاری قطرهکیوتا  رقمدر  نشان داد

 یا قطره یاریگلد روش آب ساندرصد آب مصرفی و در رقم 

داهاتند.   یتریشا یی بادرصد مصرف آب، کار ۸0با  سطحی

مصارف   ییاهده در میزان کار های مشاهده در توجیه تفاو 

آب سحاص  تقسیم میزان عملکرد بر میزان آب مصرفی( در 

باودن میازان آب مصارفی،     ارقام هلی ، با توجه باه یکساان  

 .  استتفاو  در میزان عملکرد در واحد سطح 
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Abstract 

This study was conducted with the purpose of investigation the effect of different amount of water on 

yield and water use efficiency (WUE) of nectarine (Prunus persica L. cv. "Sun Gold" & “Quota”) trees. A 

split plot experiment was laid out in a completely randomized block design including three different 

levels of water treatments with three replication. Treatments were including different amount of water 

(60%, 80% and 100% water requirement) in main plot and drip irrigation method (surface and 

subsurface) in subplot. Results showed that in cultivars, interaction water percent and irrigation method 

had not significant effect on yield and WUE. In "Quta  " , the highest (44.067 ton/ha) and lowest (40.100 

ton/ha) yield were obtained with 100% 60% water requirement, respectively. There were not significant 

differences on yield in surface (45.044 ton/ha.) and subsurface (38.211 ton/ha) irrigation method. In "Sun 

Gold", the highest (46.7 ton/ha) yield were obtained with 100% water requirement. With reducing amount 

of water, there were significant differences on yield. Surface drip irrigation method with 41.644 ton/ha 

was the better of Surface drip irrigation method with 39.000 ton/ha. 

 

Keywords: deficit irrigation, different irrigation levels, irrigation drip, irrigation efficiency, irrigation 

management. 
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