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 چکیده

اهان در مناطق جهت کمک به استقرار و رشد گی  آبیاری زیرسطحی  اخیر، روش  هایهدهبا توجه به کمبود آب در  

کامالً تصادفی با  های  بلوک  بدین منظور، طرح آزمایشی به صورتقرار گرفته است.    ویژه  مورد توجه  خشکخشک و نیمه

روز در  هر روز، یک    تأثیر دورهای مختلف آبیاریو    در محدوده اراضی دانشگاه صنعتی اصفهان اجرا شد   چهار تکرار 

و    نسبی  کلروفیل  شاخص، قطر طوقه،  ارتفاعبر صفات    و سطحی  ی زیرسطحیتحت شرایط آبیار  بار  یکای  و هفتهمیان  

) ای گیاه قیچهدایت روزنه  چنین، شش ماه پس از کاشت ( مورد بررسی قرار گرفت. هم .Zygophyllum fabago Lلوبیایی 

مطالعه مورد  زندهگیاه  درصد  گر،  ثبت  گیاه  داددید.  مانی  نشان  معنی  که   نتایج  اثر  آبیاری  صفات  ددور  بر  ،  ارتفاعار 

، قطر  ارتفاع  ، با افزایش دور آبیاری  که به طوری  ،(P<0.05ای گیاه مذکور داشت )و هدایت روزنهنسبی    شاخص کلروفیل 

روزنه هدایت  و  کاهش  طوقه  حالی  .یافتای  آبیاری    کهدر  طوقه  بردور  قیچ  قطر  معنی   گیاه   (. P>0.05)  نداشتر  دااثر 

درصد    ۷0با  درصد مشاهده شد و تیمار شاهد    100مانی در تیمار آبیاری زیرسطحی با  ترین درصد زندهچنین بیشهم

زندهکم را  ترین درصد  دادمانی  اختصاص  تحقیق    . به خود  می  حاضرنتایج  به  که    دهدنشان  نسبت  زیرسطحی  آبیاری 

 شود. میخشک در مناطق خشک و نیمهمانی گیاه  دهآبیاری سطحی موجب بهبود صفات رشد و زن
 

 مخازن سفالی، مناطق خشکقیچ لوبیایی،  آبیاری زیرسطحی، دور آبیاری،  کلیدی:  هایواژه
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Abstract  

With respect to water shortage during the recent decades, subsurface irrigation method has been 

considered in arid and semiarid zones. Therefore, experimental design was performed as completely 

randomized blocks with four repetitions in Isfahan University of Technology. Then, the effects of different 

irrigation intervals of every day, every other day and once a week under the surface and subsurface irrigation 

on height, collar diameter, chlorophyll content and stomata conductivity of Zygophyllum fabago L. were 

investigated. The percentage of plant survival was also recorded six months after planting. The results 

showed that irrigation interval had a significant effect on height, chlorophyll content and stomata 

conductivity of the tested plant (P<0.05) and the height, diameter of the collar and stomata conductivity 

decreased by increasing the irrigation interval. While, the irrigation interval didn’t have a significant effect 

on the collar diameter (P>0.05). The highest percentage of survival (100%) was observed in subsurface 

irrigation treatment and control treatment had the lowest percentage of viability (70%). It could be concluded 

that the improvement of growth parameters and survived of Zygophyllum fabago were better with the 

subsurface irrigation than the surface irrigation.   
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 دمه مق

که استعداد بروز  های قرن حاضر است  از چالش  آب یکی

نهفته  ب آن  در  جهان  منفی  و  مثبت  تحوالت  از  سیاری 

ای از مناطق خشک دنیا  است. در حال حاضر بخش عمده

با  آن  ساکنان  زندگی  و  همراه  آب  بحران  با 

روبرو  محدودیت زیادی  از  ۲01۴)جهانتیغ،    استهای   .)

ب سازگاری  راهکارهای  اسجمله  خشکی،  از  ا  بهینه  تفاده 

اس آب  روشمنابع  زیرسطحیت.  آبیاری  نظر   های    از 

توجیه  اقتصادی راه  قابل  و  برای  هستند  مناسبی  حل 

می شمار  به  آب  کمبود  با  مزایای  سازگاری  از  آیند. 

می زیرسطحی  آب،  آبیاری  مصرف  کاهش  به  توان 

محصول،   کیفیت  و  عملکرد  رفتن  باال  رشد،  افزایش 

 کاهش خطر شوری برای گیاهان،وری آب،  هافزایش بهر 

های  یمیایی، کنترل رشد علفتعدیل کاربرد کود و مواد ش

عملیات   در  تسهیل  انرژی،  مصرف  در  کاهش  هرز، 

بیش حفاظت  و  خاک  ساختمان  حفظ  از  کشاورزی،  تر 

شهپری،  محیط و  )زراعی  کرد  اشاره  در  ۲01۳زیست   .)

عم مانند  متغیرهایی  زیرسطحی،  آبیاری  آبیاری  روش  ق 

همکاران  هانسون) و  ۲00۶،  و  )دور  (  و    وانگآبیاری 

می۲00۶   ،همکاران و (  خاک  شوری  خاک،  آب  توانند 

 بازده استفاده از آب را تحت تأثیر قرار دهند.  
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( مهرآبادی  و  نتیجه  ۲01۲جلینی  این  به  پژوهشی  در   )

همه جانبه آب برای عدم مواجهه گیاه  تأمین  رسیدند که  

تنش   تبا شرایط  در  دو  رطوبتی  هر  آبیاری  با  یمارهایی 

کر به  منجر  عمالً  بار،  یک  عملکرد  وز  .  شودمیاهش 

 هرچند از نظر آماری اختالفی بین دورهای مختلف  

ترین عملکرد  آبیاری مشاهده نشد، اما از نظر عددی بیش

هر  آبیا فاصله  با  قطره  روز  ۴ری  آبیاری  روش  ای  در 

ترین  کم  ر هکتار و کیلوگرم د  ۴۳1۵زیرسطحی به میزان  

فا با  آبیاری  هر  عملکرد  ق  ۲صله  آبیاری  در  ای  طرهروز 

کیلوگرم در هکتار به دست آمد.    ۳10۷سطحی به میزان  

آن تیمارها  از  تمامی  در  مصرفی  آب  میزان  که  جایی 

یکسان بود، آبیاری زیرسطحی با تغییر نسبت اتالف آب  

  های هرز به تعرقاز تبخیر سطحی و تعرق توسط علف

س گیاه  عملتوسط  افزایش  و  رشد  بهبود  در  بب  کرد 

ق  آبیاری  با  میطرهمقایسه  سطحی  و    برناردو شود.  ای 

متر(  میلی  ۶و    ۳تأثیر عمق آب آبیاری )(  1۹۸1)  همکاران

گوجه فرنگی تحت    بر روز( را    ۴و    ۲،  1و دور آبیاری )

قطره بررسی  آبیاری  نشان  کردندای  نتایج  که    دهد می. 

عمق   با  و میلی  ۳آبیاری  بیش  متر  روز،  یک  ترین  دور 

که  . در حالیداردهای درشت و متوسط را  کرد میوهعمل

های  متر در روز، عملکرد میوهمیلی  ۶در آبیاری با عمق  

افزایش   ریز  خیلی  و  مؤذنیابدمیریز   .( در  1۹۹۴پور   )

( سال  پنج  روش  1۳۷۴  -1۳۷۹مدت  جایگزینی  امکان   )

پس باغات  سنتی  غرقابی  روشآبیاری  با    یاری آب   ته 

مناسقطره تعیین  و  این  بای  به  آبیاری  آب  میزان  ترین 

روش   دو  از  مطالعه  این  در  نمود.  بررسی  را  روش 

قطره سنتی  آبیاری  غرقابی  یا  نواری  سطحی  و  ای 

قطره آبیاری  روش  شد.  آب استفاده  مقدار  سه  با  ای 

از تشت کالس   تبخیر  اساس ضرایب  بر  ،  A  (۲0آبیاری 

ترت درص  ۶0و    ۴0 به  که    ۷۸00و    ۵11۲،  ۲۵۵0یب  د( 

و  مترم در سال  هکتار  در  نوبت  با  کعب  دو  آبیاری  دور 

سطحی   آبیاری  روش  در  گردید.  اجرا  هفته    ۹000در 

مترمکعب در هکتار در سال به درختان آب داده شد. بر  

روش   تیمار  موارد  اکثر  در  مطالعه  این  نتایج  اساس 

آبیاری و  بهترین  )غرقابی(  سطحی  با  قطره  آبیاری  ای 

تش  ۲0میزان   از  تبخیر  )درصد  در   ۲۵۵0ت  مترمکعب 

بود. هکتار   تیمار  بدترین  همکاران    سال(  و  محمدی 

سنتی  1۳۸۷) روش  از  آبیاری  سیستم  تغییر  اثرات   )

تحقیقات   ایستگاه  در  را  زیرسطحی  روش  به  )غرقابی( 

پسته کرمان به مدت چهار سال مورد بررسی قرار دادند.  

ق مربوطه در  ترکیب  طرح  )  ۲الب  آبیاری  دور  و    ۷تیمار 

های آبیاری زیرسطحی و  همقدار آب با لول   ۳روزه( و    1۴

متری از سطح خاک کارگذاری شدند.  سانتی  ۵0در عمق  

بررسی صفات مختلف کمّی و کیفی محصول پسته، رشد  

سرشاخه آب  رویش  مصرف  کارایی  و  درختان  های 

غرقا از  آبیاری  سیستم  تغییر  که  داده  به  نشان  بی 

امکانزیرسطح مطلوبی  و  اپذیر  در  ست.  تر  بنایراین 

فراهم  عرصه با  تا  است  این  بر  تالش  طبیعی  منابع  های 

طرح موفقیت  استقرار،  اولیه  مراحل  در  آب  های  نمودن 

 (. ۲010منابع طبیعی افزایش یابد )جلیلی و همکاران، 

( لوبیایی  علفی،  Zygophyllum fabagoقیچ  گیاهی   ،)

ب  و  است  چندساله  کرک  خانواده  دون  به  متعلق  که 

Zygophyllaceae  جنس و    ۲۵. این تیره گیاهی شامل  است

علفی    ۲۴0 صورت  به  خانواده  این  گیاهان  است.  گونه 

درختچه یا  بوتهچندساله  و  و  ای  ای  )رنجبری  هستند 

ها در  در مناطق مسکونی، از میان سنگ( که  ۲01۴دلجو،  

تپه سنگ،  وسراشیبی  ها،معادن  کم نزمی  ها  ارتفاع    های 

می رشد  از پراکنکند.  بایر  گونه  این  جغرافیایی  دگی 

آمریکای   آفریقا،  تا شمال  ایران و عراق گرفته  پاکستان، 

هم دارد.  ادامه  ایتالیا  و  فرانسه  اسپانیا،  به  چنین  شمالی، 

های بایر جنوب اروپا و مناطق بایر طور فراوان در زمین

می یافت  مدیترانه  )سواحل  همکارنصیر  شود  ان،  و 

گونه1۹۷۴ ا(.  قیچ  مهمهای  مراتع ز  گیاهان  ترین 

مینیمه محسوب  خشک  و    چرای مورد    که شوند  خشک 

می قرار  و  دام  در    جهتگیرند  گیاهی  پوشش  توسعه 

هم و  خشک  کاشته اراضی  خاک  حفاظت  و  تثبیت  چنین 

 شوند. می
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هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر دور آبیاری بر  

و   رشد  گونزندهصفات  تحت مانی  لوبیایی  قیچ  ه 

این    و سطحیآبیاری زیرسطحی    یاهسیستم مقایسه  و 

  روش بهترین  داشت  . لذا ضرورت  بود  دو سیستم آبیاری

شادابی   افزایش  و  مصرفی  آب  کاهش  هدف  با  آبیاری 

سیستم در  مختلفگیاه  آبیاری  قرار    های  بررسی  مورد 

 گیرد. 

 

 ها مواد و روش 

 عه مورد مطال  قهخصوصیات جغرافیایی منط

دانشگاه   پیرامون  پوشش اراضی  با  اصفهان  صنعتی 

نمونهگ خود  طبیعی  مناطق یاهی  خشک  مراتع  از  ای 

مرکزی کشور با تیپ رویشی ایران و توران دشتی است.  

تحقیق شده  کشت  درختان  عرصه  در   مختصات  حاضر 

شمالی و    ۳۲  ۴۳′الذکر در عرض جغرافیایی  اراضی فوق

متری    1۶00در ارتفاع  شرقی و    ۵1  ۳۳′جغرافیایی  طول  

های بلندمدت  از سطح دریا قرار گرفته است. طبق بررسی

سال   از  حرارت  1۳۹۴تا    1۳۷۴آماری  درجه  میانگین   ،

ساالنه  سلسیوس  0۴/1۶ساالنه   بارندگی  میانگین   ،1۲۷  

هوا  میلی نسبی  رطوبت  متوسط  و  بود.    ٪۷/۳۸متر 

سادر حداکثمیانگین  هوا،  ر  النه  آن  ۵/۲۳دمای  حداقل    و 

 (.   ۲01۵نام، بیست )سلسیوس  ۲/۹

 

 روش تحقیق

  ۴۵با ارتفاع    مخازن سفالی  ، ابتدا حاضر  در تحقیق 

متر  سانتی ۲۸۶1سانتی متر ) ۹سانتی متر و قطر خارجی 

گیاهان    (مکعب آبیاری  دمای    ندشدساخته  جهت  در  و 

شدند سلسیوس    ۹00   یاتخصوص.  (1)شکل    پخته 

رائه شده است.  ا  1الی ساخته شده در جدول  مخازن سف

از   سفالپس  گوالهاتهیه  عمق  ب  یهای ،  قطر   ۵0ا    ۵0  و 

یکدیگر حفر شدند  ۲با فاصله  متر  سانتی از  . سپس،  متر 

سفالی   گودالمخازن  گرفتندداخل  قرار  طوریها    ۵  که، 

به منظور  ها از خاک بیرون بماند.  دهانه آن  متر ازسانتی

آبجلو تبخیر  از  مخا  ،گیری  سفالیروی    درپوش  زن 

شد.    سرامیکی داده  لوبیایی    گیاهسپس،  قرار  در  قیچ 

سال   صورت  1۳۹۵اسفند  فاصله    به  در    ۵نشاء 

طرحانتی س قالب  در  سفالی  مخازن  از  کامالً    متری 

شد. کاشته  یک    تصادفی  نهال  هر  کنار  در  ترتیب  بدین 

در محیط ریشه  یاه  د نیاز گو آب مور شد  سفال قرار داده  

 ها تأمین گردید. سفال ارهاز تراوش دیو

طریق   از  تخلیه  درصد  برحسب  آب  هدررفت 

ها با استفاده از پر کردن مخازن با های سفالدیواره لوله

آب مورد بررسی قرار گرفت. درصد آب تخلیه شده در  

رابطه   طریق  از  زمان  و    شدمحاسبه    1واحد  )نایک 

 (: ۲00۸همکاران، 

[1 ] 

 
 

د  رصد آب از دست رفته در واح، د P،  1در رابطه      

لوله طریق  از  لوله  Vها؛  زمان  حسبحجم  بر   ها 

مکعبسانتی  کردن    v؛  متر  پر  برای  نیاز  مورد  آب  حجم 

متر  سانتیها بین دو پر کردن متوالی بر حسب  مجدد لوله

ها است که در  زمان بین پر کردن متوالی لوله  tو  مکعب  

ای سفالی در نظر  های تمام لولهساعت بر  ۲۴مطالعه  این  

شد. طوری  گرفته  را  به  آب  روز  یک  از  پس  مخازن  که 

 کردند.  تخلیه می
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 . مخازن  سفالی ساخته شده . 1 شکل

 . ابعاد مخازن سفالی ساخته شده -1جدول 

 ابعاد مخزن  پار امترها

 1 ( cmضخامت مخزن )

 ۴۵ (cm)ارتفاع مخزن 

 ۸ (cm)ی مخزن قطر داخل

 ۹ (cm)قطر خارجی مخزن 

 cm ۲۸۶1)3(حجم مخزن 

 cm ۴/11۳0)2(ساحت خارجی مخزن م

 

تیمار آبیاری شامل: تیمار    چهار  حاضر،  در تحقیق

  یک آبیاری و  آبیاری هر روزه، آبیاری یک روز در میان  

هفته  بار   هفته)آبیاری سطحی  تیمار شاهد ودر    یک ای  : 

روش آبرسانی به  شد.  در نظر گرفته  با چهار تکرار    (بار

ام مخازن آب یکسانی  به صورت دستی بود و تممخازن  

 .  کردنددریافت 

EC    وpH    از استفاده  با  به ترتیب  و    ECآب  متر 

pH   اندازه شدندمتر    آب  سدیم و    کلرید غلظت  .  گیری 

بر اکی)میلی   روش    لیتر(  واالن  از  استفاده  با  ترتیب  به 

فلتیتراسیون   دستگاه  انیمو  شد دازهفوتومتر    گیری 

بی  . (1۹۵۴)ریچارد،   و    )میلیآب     کربناتکربنات 

براکی تیتراسیون  لیتر(   واالن  استاندارد   از طریق  محلول 

کلسیم و منیزیم    گیری شد. نمونه آب و اسید قوی اندازه 

بر اکی)میلی   با    لیتر(  واالن  تیتراسیون  طریق  از  نیز 

EDTA   گیری شد. اندازه   

منظور  و  گیری  اندازه  به  فیزیکی  خصوصیات 

متر  سانتی  ۵0-0نمونه خاک از عمق    سهخاک،  شیمیایی  

اشباع  خاک    pH  و  ECآوری شد.  جمع به روش عصاره 

پترسون،   و  روش    (،1۹۹۸)اسالویچ  به  خاک  بافت 

ظاهری  1۹۶۲)بویکوس،    هیدرومتری مخصوص  جرم   ،)

رینس،   و  )گروسمن  سیلندر  روش  تخلخل  (،  ۲00۲به 

  فاده از جرم مخصوص ظاهری و با است  خاکای  ههنمون

( خاک  بر   ۶۵/۲حقیقی  معکبسانتی  گرم  محاسبه  (متر 

( با PWP( و نقطه پژمردگی دائم )FCشد. ظرفیت مزرعه )

پتانسیل ماتریک  استفاده از دستگاه صفحات فشار ی در 

نتایج حاصل از    تعیین شدند.  کیلوپاسکال  -1۵00و    -۳۳

د استفاده در  مور  آب آبیاریشیمیایی    هایویژگیتعیین  

مورد    هایگیویژو    ۲جدول   خاک  شیمیایی  و  فیزیکی 

 ارائه شده است. ۳آزمایش در جدول 
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 . شیمیایی آب آبیاری هایویژگی -۲جدول 
EC 
 

(1-m dS) 

pH 
 

(- ) 

 کربنات

 

 کربناتبی

 

 کلر 

 

 سدیم

 

 کلسیم + منیزیم  

  (1-meq L)   

۲0/0 0۵/۸ ۲ ۶ 1۳ ۵۷/1 ۴/۲ 

 

 . کفیزیکی و شیمیایی خا هاییویژگ -۳جدول 

 pH EC   عمق
 

  

جرم 

مخصوص  

 ظاهری 

جرم 

مخصوص  

 حقیقی 

 بافت FC PWP Sand Clay Silt تخلخل

(cm ) (-) )1–(dS m )3–(mg m )3-(g cm )1-(%v v )1–(kg 100kg  )%(  (- ) 

 لوم  ۵/۲۹ ۸/۲۱ ۷/4۸ 4۸/۱۳ ۳۸/۸ ۵۱ ۶۵/۲ ۳۶/۱ ۲ ۸۱/۸ ۰-۵۰
EC= Electrical conductivity, FC = water content at field capacity, PWP = water content at permanent wilting 

point. 

 

 

 

خط ارتفاع   از  استفاده  با  تقسیم   کشگیاه  بندی  با 

برگچه    گیاهطوقه  قطر  ،  متریمیلی نوک  بلندترین  تا 

کولیس،    انتهایی از  استفاده  روزنهبا  طریق   ای هدایت    از 

گیاه با    ینسب  کلروفیلشاخص  و    1دستی   پرومتردستگاه  

 Model   یا  Chlorophyll Content Meterاستفاده از دستگاه 

CL-01  SPAD    رشد فصل  طول  شداندازهدر    . گیری 

با شمارش گیاهگیری زندهاندازه پایان    نهامانی گیاه  در 

گیاهان  تعداد  نسبت  که  شد  ثبت  ماه  از شش  پس  دوره 

مانده   آزمایباقی  پایان  )در  اولیه  (sش  گیاه  تعداد  در    به 

آزمایش )  زمان شروع  تیمار  هر  درصد  (  nدر  عنوان  به 

منظور و مورد تجزیه و تحلیل   ۲رابطه در (  SPمانی )زنده

 (.  ۲01۵قرار گرفت )عزیزی و همکاران، 

 

[۲ ] 
 
 

 

به از  دادهپس  آوردن  به  دست  مربوط  خام  های 

ها مورد  دهبودن توزیع دا   های پوشش گیاهی، نرمالعامل

 
1 Hand Held Porometer 

با آزمون    هات. فرض نرمال بودن دادهبررسی قرار گرف

آزمون  ها با  و همگنی واریانس  ۲موگروف اسمیرنوف کول

گردید.    ۳نلو مورد  کنترل  صفات  آماری  تجزیه  برای 

طرفه  س یکمطالعه در قالب طرح مذکور از تحلیل واریان

شد.  ره گرفتههب LSDها از آزمون  و برای مقایسه میانگین

انجام    SPSS 22.0افزاره از نرمآماری با استفاد هایآنالیز

 شد.

 نتایج و بحث

 ارتفاع قیچ لوبیایی 

با    ارتفاع گیاه قیچ تحت آبیاری یک روز در میان

، ولی بین آبیاری هر روزه  دار نبوددو بار در هفته معنی

بار در هفته اختال دار  ف معنیبا یک روز در میان و یک 

رتفاع گونه  ا  که (، به طوری۴، جدول  P<0.05)  ود داشتوج

زیرسطحی   آبیاری  آبیاری  بیش متر  سانتی  ۳در  از  تر 

نشان  (۵)جدول    بودسطحی   نتایج  که.  قیچ    داد  گونه 

نشان   مثبت  واکنش  آبیاری  تیمارهای  به  و  داد  نسبت 

این گونه   ارتفاع  افزایش  باعث  اولین  شدآبیاری  از  یکی   .

آب،   کمبود  آعالئم  فشار  میکاهش  باعث ماس  که  باشد 
 

2Kolmogorov-Smirnov test   
3Levene test 
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سلولکاهش   نمو  و  میرشد  برگ  و  ساقه  شود  های 

و شده  ۲00۶همکاران،    )علیشاه  انجام  آزمایش  در   .)

) توسط بات گونه درختی از    ۲۴( روی  1۹۹۹و همکاران 

به تیمارهای مختلف    (.Prosopis cineraria L)  جمله کهور 

داد  نتایج نشان  های تبخیر و تعرق،  آبیاری بر اساس داده

کهور  گونه درختی از جمله    11ه،  با توجه به شرایط منطق

و   دادند  نشان  مثبت  واکنش  آبیاری  تیمارهای  به  نسبت 

گردید.  درختان  ارتفاع  افزایش  باعث  در    آبیاری  افزایش 

گیاه   رویشی  رشد  تحریک  موجب  مصرفی  آب  میزان 

می منجر  گیاه  ارتفاع  افزایش  به  نتیجه  در  و    شود. شده 

آب  مبک سل   نیز ود  طولی  رشد  کاهش  دلیل  های  ولبه 

مریستمی سبب کاهش ارتفاع و وزن خشک اندارم هوایی  

زاده  )سودایید  گردمی  (.Satureja hortensis  L)  گیاه مرزه

تر  در شرایط کم آبی به دلیل ضخیم (.  ۲01۶و همکاران،  

دیواره شدن  شدن  طویل  و  سلولی  تقسیم  سلولی،  های 

،  )لوکویس و همکاران  یابدمیابعاد کاهش  ها در تمامی  آن

۲00۹)( همکاران  تیمار  (۲01۳. غالمی و  های  در بررسی 

روی   روز(  ده  و  شش  )سه،  )آبیاری   Oleaزیتون 

europaea L.  نشان دادند که تأثیر تیمارهای دور آبیاری )

معنی نهال  ارتفاع  روز  بر  سه  آبیاری  تیمار  و  بود  دار 

ث کاهش ارتفاع  روز باع  10  باعث افزایش و تیمار آبیاری 

 آزمایش شد.  درختان مورد

 

 قطر طوقه قیچ لوبیایی 

جدول   به  توجه  مورد  ،  ۴با  گونه  طوقه  قطر 

تر از آبیاری سطحی  آزمایش در آبیاری زیرسطحی بیش

معنی اختالف  این  آماری  نظر  از  ولی  نیست  است  دار 

(P<0.05  .)  اختالف قطر طوقه گیاه قیچ در آبیاری سطحی

آبیاری زیرسطحی  ای  رت هفتهبه صو ای  هفتهیک بار با 

گونه قیچ    داد که نتایج نشان    . (۵یک بار برابر بود )جدول  

نسبت به تیمارهای آبیاری واکنش مثبت نشان داده است  

. قطر طوقه  شد و آبیاری باعث افزایش قطر یقه این گونه  

گونه مورد آزمایش در تیمارهای آبیاری شده هر روزه،  

یک  اختالف   آبیاری  هفته  در  بار  یک  و  میان  در    روز 

نداشتندمعنی )  .دار  همکاران  و  گزارش  ۲00۳حسنی   )

گلدان رطوبت  مقدار  کاهش  با  که  بوته،  کردند  ارتفاع  ها، 

های هوایی  قطر ساقه، سطح برگ، وزن تر و خشک اندام

با بررسی اثرات    (۲011عامری و کنشلو )  یابد.می  کاهش

)کرت،   چش  گونه  رویشی  خصوصیات  بر  آبیاری  دور 

Acacia nilotica L.  که کردند  گزارش  چابهار  منطقه  در   )

ساقه   قطر  صفات  میانگین  بر  آبیاری  دور  تیمار  اثر 

 دار بود. معنی 

 

 قیچ لوبیایی نسبی کلروفیل شاخص

عوامل  ها،  برگ   نسبی  کلروفیل   شاخص از  یکی 

سر تعیین  در  خشک  کلیدی  ماده  تولید  و  فتوسنتز  عت 

ن  (. غلظت کلروفیل به عنوا۲00۴و همکاران،  )گوش    است

به   مدت  کوتاه  آبیواکنش  حفظ   کم  توان  از  معیاری  و 

شرایط   در  منبع  تنش  کمبودقدرت  و  استفاده    آب  مورد 

می )سانکاقرار  همکاران،    گیرد  به   (.۲00۴و  توجه  با 

سبت به تیمارهای  گونه قیچ ن  داد کهنتایج نشان  ،  ۴جدول  

باعث  آبیاری  و  است  داده  نشان  مثبت  واکنش  آبیاری 

با توجه به  .  شد این گونه    نسبی   کلروفیلافزایش محتوی  

شاخص کلروفیل گونه مورد آزمایش در  ،  ۵و    ۴جداول  

تر از آبیاری سطحی است و این  آبیاری زیرسطحی بیش

م آماری  نظر  از  )عنیاختالف  است  بین P<0.05دار   .)

کلروفیل آبیاری یک روز در میان و یک بار در    شاخص

معنی اختالف  نداشتدار  هفته  حالی  ،وجود  بین    کهدر 

یک    شاخص آبیاری  با  روزه  هر  آبیاری  تحت  کلروفیل 

دار وجود  روز در میان و یک بار در هفته اختالف معنی

آبیار  .داشت در  نسبی  کلروفیل  شاخص  ی  اختالف 

معادل   زیرسطحی  و  بود.  یمیل  ۳/۶سطحی  گرم  بر  گرم 

( همکاران  و  روی (  ۲00۸مانیوانان  مطالعه  گیاه    با 

  آبی  کمکه    دادندگزارش    آب  کمبوددر شرایط  آفتابگردان  

به طور قابل توجهی حجم کلروفیل را کاهش داد. به نظر  

در شرایط  می کلروفیل  میزان  کاهش  دلیل  آبی،    کمرسد 

ها و نها و یا کاهش ساخت آاین رنگیزهافزایش تخریب  
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آنزیم فعالیت  در  اختالل  سنتز  نیز  مسئول  های 

  (.۲010)مسلمی، های فتوسنتزی باشد رنگدانه

 

 لوبیایی ای قیچهدایت روزنه

های  گونه قیچ نسبت به تیمار،  ۴با توجه به جدول  

داد   نشان  مثبت  واکنش  افزایش  آبیاری  باعث  آبیاری  و 

ر آبیاری  ای د. هدایت روزنهشداین گونه    ایهدایت روزنه

آبیاری سطحی بیش به  این  زیرسطحی نسبت  تر است و 

م آماری  نظر  از  )عنیاختالف  با توجه  P<0.05دار است   .)

جدول   روزنه۵به  هدایت  آبیاری  ،  دور  افزایش  با  ای 

روزنه  یافتکاهش   هدایت  بین  آزمایش  و  مورد  گیاه  ای 

ی یک بار در هفته و یک روز  در آبیاری هر روزه با آبیار

اختالف معنیدر م بین    کهدر حالی  داشت،دار وجود  یان 

ار در هفته و یک روز در  ای در آبیاری یک بهدایت روزنه

معنی اختالف  نداشتمیان  وجود  هدایت  .  دار  اختالف 

معادل  روزنه زیرسطحی  و  سطحی  آبیاری  در    ۳/۲ای 

بود.  میلی ثانیه  مترمربع  بر  ومول  همکاران    نادری 

ود دریافتند که کاهش میزان آب  نیز در تحقیق خ  (۲01۵)

 شود.  ای میمصرفی سبب کاهش هدایت روزنه

 

   قیچ لوبیاییمانی نده درصد ز

زنده به  درصد  آبیاری زیرسطحی نسبت  مانی در 

تر است و این اختالف از نظر آماری  آبیاری سطحی بیش 

)جدول  معنی است  همان۴دار  ج(.  از  که    ۵دول  طور 

بیش است  زمشخص  درصد  به  ندهترین  مربوط  مانی 

با   زیرسطحی  آبیاری  تیمار    100تیمار  و  است  درصد 

زنده  ترینشاهد کم با  درصد  به خود  درصد    ۷0مانی را 

(  ۲001بینبریج و همکاران )  راستا،در این  .  اختصاص داد

اثر   بررسی  لوله  ۳طی  آبیاری  سطحی،  تیمار  زیر  ای 

سفا کوزه  نهاآبیاری  بر  )شاهد(  سطحی  آبیاری  و  ل لی 

آبیاری   که  داشتند  بیان  سونوران  بیابان  در  کهور 

مناسب  آبیارزیرسطحی  روش  مثل ترین  مناطقی  در  ی 

می تبخیر شدید  و  کم  بارش  با  و  بیابان سونوران  باشد 

درختان   استقرار  درختچهدر  زندهو  درصد  و  مانی ها 

(  ۲00۶اران )نژاد و همککاظمی.  ها بسیار مناسب استآن

روش مختلتأثیر  زندههای  بر  آبیاری  استقرار  ف  و  مانی 

بیاگونه مناطق  مثمر در  بانی را  های درختی مثمر و غیر 

های مختلف آبیاری به ترتیب شامل بررسی کردند. روش

کوزه لولهآبیاری  با  آبیاری  قطر  ای،  به  سفالی    10های 

لولهسانتی با  آبیاری  قطر  متر،  به  سفالی    1۵های 

ای بوده که با بررسی  رهمتر و آبیاری به روش قطسانتی 

  ها به این نتیجه رسیدند که آبیاریمانی نهالدرصد زنده

مناسب بسیار  روش  سفال  با  به  زیرسطحی  نسبت  تری 

 ها است.  سایر روش

 

( نشان داد که با  ۶ن همبستگی )جدول  نتایج آزمو

نسبی کلروفیل  شاخص  ارتفاع،  آبیاری،  دور    ،افزایش 

از    گونه قیچ لوبیایی   مانیهو درصد زند   ای هدایت روزنه

معنی طور  به  آماری  کاهش  نظر  (. P<0.05)  یافتدار 

کاهش هم آبیاری  دور  افزایش  با  گونه  طوقه  قطر  چنین، 

معنی  یافت، آماری  نظر  از  ) دولی  نیست  در  P>0.05ار   .)

می دور  نتیجه  تأثیر  تحت  گیاهی  صفات  که  گفت  توان 

 آبیاری هستند.  

  .مختلف تیمارهای گونه قیچ لوبیایی در واریانس یزآنال آزمون نتایج -۴جدول 

 .df F Sig میانگین مربعات  یر متغ

 0/ 01*  ۵/۳۴ ۳ 0۵/11۵ ارتفاع

 ns۵/0 ۴۲/۷ ۳ ۶۵/۷ قطر طوقه 

 0/ 0۵*  ۴1/۳ ۳ 0۹/۲۴۳ غلظت کلروفیل 

 0/ 0۲*  ۵۳/۴ ۳ ۶۷/۸۶ ای هدایت روزنه

 0/ 0۵*  ۳/۵0 ۳ ۹/۵۲۴ مانی درصد زنده

 .تاس  داریعدم معنی و    ٪1داری در سطح  معنیب نشان دهنده  به ترتی  nsو    *   
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   .در تیمارهای مختلف قیچ لوبیایی گونهنتایج مقایسه میانگین  -۵جدول 

     تیمارهای مختلف   واحد متغیر

 شاهد )آبیاری سطحی(  بار در هفته یکآبیاری  آبیاری یک روز در میان  یاری هر روزهآب  

 (cm) ارتفاع 
a۸۲/۷±۵ /۵1 b01 /۲±۲/۴۵ b۴۳ /۳±۲/۴1 c۳±±۳/۳۸ 

 (cm) قطر طوقه 
a0۶/1±0۶/1۳ a۶۲/1±۶ /11 a1۳/1±۲ /10 a ۶۹/1±1 /10 

 )g gm-1( غلظت کلروفیل 
a۵۲/۸±۵ /۶۳ b0۵ /۶±۷۷/۵1 c۶۵/۷±۳ /۴۶ d ۲۷/10±۲/0۴ 

 a۶۸/۵±۶۵/۲۹ b۵1 /1±۶/۴۲ bc۵۷/۲±۲/۲1 c۲/۵±10 /1۹ (mmolm-2s-1) ایهدایت روزنه

 a۵/۲±100 a۵/1±001 a۳±100 b۷±۷0 )%( مانیدرصد زنده

 دار است.  ابه نشان دهنده اختالف معنیدار و حروف غیرمشحروف مشابه نشان دهنده عدم وجود اختالف معنی

 

 . مبستگی بین تیمار دور آبیاری و صفات گیاهی قیچ لوبیایینتایج آزمون ه -۶جدول 

 مانیدرصد زنده ایهدایت روزنه محتوی کلروفیل  قطر طوقه  ارتفاع  دور آبیاری صفت

 -ns۲۲/0-  **۷۴/0-  **۷۲/0-  **۵۷/0 -۷۶/0**   1 دور آبیاری
داری.  عدم معنی  nsو    ٪ ۵ی در سطح  دارمعنی  **

 

 گیری کلی نتیجه

که شدت تبخیر در مناطق خشک و این  با توجه به

صورتی نیمه در  است،  زیاد  ایران  محدودیت  خشک  که 

یا   آبیاری  تعداد  کاهش  با  باشد  نداشته  وجود  خاک 

ک دلیل  به  آبیاری،  دور  که  افزایش  روزهایی  تعداد  اهش 

آ مقدار  آبیاری کاهش خواهد  سطح خاک خیس است،  ب 

امر می این  ر مصرف  جویی دتواند موجب صرفهیافت و 

شود. مهم  آب  از  یکی  آبیاری  در  دور  عوامل  ترین 

است.  برنامه  آبیاری  از  ریزی  حاصل  نتایج  اساس  بر 

معنی اثرات  آبیاری  دور  صفات  آزمایش،  اغلب  بر  داری 

درصد    گیاه رویشی   آبیاری،  دور  کاهش  با  دارد. 

و  مانیزنده کلروفیل  محتوی  طوقه،  قطر  ارتفاعی،  رشد   ،

روزنه  گیاه  هدایت  اغلب ی  یافت.  افزایش  آزمایش  مورد 

بین تیمارهای آبیاری یک روز در میان و دو بار در هفته  

دار وجود نداشت، اما بین تیمارهای آبیاری  اختالف معنی 

در میان و یک بار در هفته اختالف    هر روزه با یک روز

وجومعنی هم دار  داشت.  زیرسطحی  د  آبیاری  چنین، 

بهب موجب  سطحی  آبیاری  به  و  نسبت  رشد  صفات  ود 

آب  زنده مقدار  تعیین  گردید.  آزمایش  مورد  گونه  مانی 

می آبیاری  صحیح  مدیریت  و  زمان  نیاز،  تواند  مورد 

کم فشار  و  آب  مصرف  کاهش  آب موجب  منابع  به    تر 

 گردد. 

 

 سپاسگزاری

صنعتی دانشگاه  از  وسیله  که   بدین  اصفهان 

ن را  امکانات الزم جهت انجام این تحقیق و تهیه مقاالت آ

 شود.فراهم کردند تشکر و قدردانی می
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