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چکیده
بهمنظور ارزیابی اثر تغییر شیوه آبیاری از جویچهای به قطرهای روی رشد طولی شاخهها ،کارایی مصرف آب و
عمق توسعه ریشه ،در تاکهای رقم بیدانه سفید ،آزمایشی در قالب بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد.
این تحقیق در سالهای زراعی  1393-94و  1394-95و در شهرستان مالیر صورت گرفت .تیمارهای آبیاری شامل:
آبیاری جویچهای ) ،(I1آبیاری قطرهای بههمراه جویچهای ( ،)I2بابلر ( ،)I3قطرهای – 1سه قطرهچکان/بوته ،)I4( -ترکیب
قطرهای سطحی و زیر سطحی ) ،(I5قطرهای – 2پنج قطرهچکان/بوته (I6) -و قطرهای – 3هشت قطرهچکان/بوته (I7) -بود.
نتایج نشان داد تاکهایی که بهصورت قطرهای آبیاری شده بودند از نظر طول شاخه ،سطح برگ و مصرف آب کاهش
معنیداری نسبت به آبیاری جویچهای داشتند .بهطوری که میانگین پارامترهای اشاره شده در طول دوره آزمایش برای
آبیاری جویچهای ) (I1طول شاخه  133سانتیمتر ،سطح برگ  11/1متر مربع در تاک و حجم آب مصرفی  5375متر
مکعب در هکتار بوده و در تیمارهای قطرهای این پارامترها بهترتیب  6/5 ،121و  3625بدست آمد ،همچنین بین
پارامترهای اشاره شده همبستگی مثبت وجود داشت .نتایج نشان داد که تیمارهای آبیاری  I6و  I7بهترتیب با  31و  29تن
در هکتار نسبت به آبیاری جویچهای با  24تن در هکتار ،عملکرد بیشتری را به خود اختصاص داده بودند ،در حالیکه
سایر تیمارهای قطرهای عملکرد کمتری نسبت به تیمار جویچهای داشتند .از نظر کارایی مصرف آب شیوه آبیاری  I6با
 10/3و آبیاری  I1با  4/9کیلوگرم بر متر مکعب آب مصرفی ،بهترتیب بیشترین و کمترین کارایی را در سال دوم داشتند.
توصیه میشود که در تغییر شیوه آبیاری تاکهای مسن از جویچهای به قطرهای ،برای استفاده بهینه از منابع آب ،از
شیوه آبیاری قطرهای  (I6) 2با پنج قطرهچکان در بوته استفاده شود .در انتهای آزمایش نمونه برداریهای انجام شده از
ریشه تاک نشان داد که شیوههای آبیاری قطرهای باعث سطحی شدن ریشه میگردد.
واژههای کلیدی :رطوبت خاک ،ریشه ،سطح برگ ،شاخه ،محتوی آب نسبی
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Abstract
In order to evaluate the effect of switching the furrow to drip irrigation methods on stem
length, water used efficiency (WUE) and depth of root zone of Sultana grapevines, an experiment
was conducted based on a randomized complete block design with four replicates in 2015-2016
growing season in Malayer, Iran. Treatments were: furrow irrigation (I1), combination of drip and
furrow irrigation system (drip-furrow) (I2), bubbler irrigation (I3), drip 1: three dripper/plant (I4),
surface-subsurface drip irrigation (I5), drip 2: five dripper/plant (I6) and drip 3: -eight dripper/plant
(I7). The results showed that the drip irrigation caused significant decrease in the shoot length, leaf
area and water consumption compared to the furrow irrigation. In the same order, the average of the
mentioned parameters for furrow irrigation were 133 cm, 11.1 m2/vine and 5337m3/ha
respectively, and for the drip irrigation, 121 cm, 6.5 m2/vine and 3625 m3/ha. These results
indicated that there was positive correlations (R2) between the mentioned parameters. The
treatments I6 and I7 had a yield of 31 and 29 ton/ha respectively, exceeding the furrow irrigation
with yield 24 ton/ha. However, the other drip irrigation treatments showed less yield than furrow
irrigation. The maximum WUE was evidenced by I6 treatment (10.3 kg/m3) and the minimum by
furrow irrigation (4.9 kg/m3). The results showed that I6 with five dripper/plant, was the most
efficient treatment, so it was considered an appropriate irrigation method to change from furrow to
drip irrigation. At the end of the experiment, samples were taken from the vine roots revealing that
the drip irrigation systems caused shallow roots.
Key word: Leaf area, Root, RWC, Soil moisture, Stem.
مقدمه
 ریشههای تاک افشان بوده و.)1995 (گودوین

کشور ایران یکی از مراکز عمده پرورش تاک و

در داخل خاک بهصورت عمودی و افقی پراکنده است

تولید انگور در دنیا است که از نظر ارزش تغذیه اهمیت

 اغلب تاکستانهای ایران بهروش.)1983 (ریچارد

 انگور با نام.)1373 باالیی دارد (تفضلی و همکاران

 آبیاری میشوند که از راندمان پایینی1جویچهای

 نیاز آبی چندان باالیی ندارد و بهVitis Vinifera L.علمی

 این درحالی.)1395 برخوردارند (عباسی و شینیدشتگل

تنش کمآبی مقاوم میباشد (اثنا عشری و همکاران

است که منابع آبی کشور محدود و در حال کاهش

 تاک درختچهای باال رونده است که رشد طولی.)1386

 استفاده،میباشد و برای دوری از بروز تنش کم آبی

 در زمان گلدهی،شاخههای آن بعد از جوانهزنی شروع

1

Furrow irrigation

بیشینه و با شروع مرحله رسیدگی متوقف میگردد
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مناسب از آب باید مورد توجه قرار گیرد

گیاه بهواسطه کاهش رشد شاخهها و سطح برگ است

(گلستانیکرمانی و همکاران  .)1389یکی از راهکارهای

(استول و همکاران  ،2000گمز دکامپو و همکاران

مقابله با کم آبی ،بهبود کارایی مصرف آب با اجرای

 .)2002تغییر شیوه آبیاری از جویچهای به قطرهای

شیوههای نوین آبیاری میباشد (قربانی و شهبازیانفرد

ممکن است باعث بروز تنش خشکی در تاک شود که یک

 .)1396آبیاری قطرهای یکی از شیوههای نوین آبیاری

عامل محدودکننده مهم در رشد گیاهان است (جونز و

است که آب از طریق روزنه یا قطرهچکان در پای

کرلت  .)1992از ویژگیهای برخی گیاهان مانند ماش و

بوتهها تخلیه میگردد (علیزاده  .)1390مزایای آبیاری

تاک در شرایط کمآبی افزایش ضخامت برگ گیاه است

قطرهای برای تاکداران علیرغم تغییر الگوی پراکنش

که موجب تجمع کلروفیل در واحد سطح برگ و بهتبع

ریشه و اثر منفی آن در رشد بوتهها بهواسطه تغییر

افزایش فتوسنتز میباشد (قاصدی و هادی ،1392

روش آبیاری ،کامال واضح است (سایمن و لمبارچ

طالیی و همکاران  .)1390آبیاری قطرهای باعث کاهش

 .)1995بهعبارتی دیگر یکی از نتایج نامطلوب تغییر

 16درصدی عملکرد تاک نسبت به آبیاری جویچهای شد

پراکنش ریشههای تاک در اثر تغییر روش آبیاری،

(اسمارت و همکاران  ،)1974درحالی که پکوک و

میتواند کاهش جذب آب و مدیریت آن باشد (مورنگ و

همکاران ( )1977سه شیوه آبیاری قطرهای ،بارانی و

کلیور  .)1994سیستم ریشه تاکها در روش جویچهای

غرقابی را روی بوتههای انگور ارزیابی کردند .نتایج

گسترده است که با اجرای آبیاری قطرهای بخشی از

نشان داد بین شیوههای آبیاری از نظر عملکرد تفاوتی

خاک خشک و ریشههای آن غیر فعال میگردد .در این

وجود نداشت .آروجو و همکاران ( )a1994نشان دادند

صورت مشابه آبیاری بخشی ریشه (PRD) 1تاکها

که آبیاری قطرهای باعث سطحی شدن ریشه تاک نسبت

ممکن دچار تنش کم آبی ،کاهش رشد و عملکرد شوند

به آبیاری جویچهای میگردد .تغییر سیستم ریشه انگور

(سوار و الویس  .)2007تغییر شیوه آبیاری انگور رقم

در اثر تغییر شیوه آبیاری بارانی به قطرهای در طول

مرلوت از غرقابی به قطرهای باعث کاهش طول شاخه و

یک فصل زراعی چشمگیر نمیباشد ،اما بعد از پنج

سطح برگ در دو سال اول آزمایش گردید؛ اما مقدار

فصل،چگالی ریشه در زیر قطرهچکانها بیشتر شد

محصول فقط درسال اول کاهش یافت (بوون و همکاران

(سوآر و الویس  .)2007اگرچه ریشههای انگور در اثر

 .)2012طبق گزارش ونزیل و هوشتن ( )1988آبیاری

آبیاری قطرهای محدود میشوند اما این فرایند بر کمیت

قطرهای باعث کاهش وزن شاخههای هرس شده تاکها

عملکرد تاثیری نداشت (گولدبرگ و همکاران .)1971

نسبت بهروش آبیاری جویچهای و میکروجت گردید.

هدف اصلی این پژوهش ارزیابی اثر تغییر

داویس و زانگ ( )1991نشان دادند که روش آبیاری

آبیاری جویچهای به شیوههای آبیاری قطرهای بر رشد

 ،PRDباعث کاهش رشد شاخهها و عدم تغییر در

طولی شاخه ،سطح برگ ،توزیع ریشه و عملکرد بود و

محتوی آب شاخه و برگهای تاک گردید که نتیجه آن

باتوجه به کارایی مصرف آب مناسبترین سیستم

ایجاد تعادل بین رشد رویشی و زایشی از طریق کنترل

آبیاری انتخاب گردید.

رشد رویشی است .در روش آبیاری  PRDگیاه با

مواد و روشها

افزایش هورمون آبسزیک اسید ،میزان تعرق را از طریق

این تحقیق در دو سال زراعی ( 93-94سال اول)

کاهش هدایت روزنهای کنترل مینماید که نتیجه آن

و ( 94-95سال دوم) در یکی از باغات نمونه شهرستان

افزایش کیفیت عملکرد بهدلیل نفوذ نور بیشتر در تاج

مالیر استان همدان در مختصات جغرافیایی 3417
شمالی و  4849شرقی با ارتفاع  1770متر از سطح

Partial root-zone drying

1
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قاصدی ،زارع

دریا انجام شد .آب و هوای منطقه نیمه خشک ،میانگین

عملکرد تاکهای  14ساله به فرم رشد خزنده رقم بیدانه

دمای ساالنه و بارندگی آن در بازه  1992تا 2014

سفید ،آزمایشی در قالب بلوکهای کامل تصادفی در

میالدی بهترتیب  13/2درجه سلسیوس و  345میلیمتر

چهار تکرار و هر واحد آزمایشی دارای  3-6بوته با

(بینام  )1396بود .قبل از شروع آزمایش از سه الیه

آرایش دو در چهار متر انجام شد .تاکهای آزمایش قبال

 60-31 ،30-0و  61-90سانتیمتری خاک تعدادی

بهصورت جویچهای آبیاری میشدند .تیمارهای آبیاری

نمونه خاک و تعدادی نمونه آب آبیاری برداشت و برای

در سال اول شامل پنج تیمار آبیاری جویچهای )،(I1

تعیین برخی ویژگیها به آزمایشگاه منتقل شدند .بافت

آبیاری قطرهای و جویچهای ( ،)I2بابلر ( ،)I3قطرهای 1

بهروش هیدرومتری ،چگالی ظاهری بهروش سیلندر،

( )I4و ترکیب قطرهای سطحی و زیر سطحی ) (I5بود.

هدایت الکتریکی عصاه اشباع ) (ECeبهروش  ECمتر

بههمین ترتیب در سال دوم با توجه به نتایج سال اول

مدل  ،Atronمقادیر رطوبت در مکشهای  0/33و  15بار

تیمارهای آبیاری جویچهای ) ،(I1آبیاری قطرهای و

بهوسیله دستگاه صفحات فشاری تعیین شد .همچنین

جویچهای ( ،)I2بابلر ( ،)I3قطرهای  ،)I4( 1قطرهای  (I6) 2و

مقادیر نیتروژن ،فسفر و پتاسیم خاک بهترتیب از

قطرهای  (I7) 3اعمال شد .بدین ترتیب تیمار آبیاری ،I5

روشهای کجلدال ،السن و فلیم فتومتر ،بیکربنات و

بهدلیل آسیب دیدگی طی عملیات خاکورزی درسال اول

کلراید بهروش تیتراسیون اندازهگیری گردید.

و افزایش علفهای هرز در زیر تاج تاکها ،حذف و

بهمنظور بررسی اثر تغییر روش آبیاری
جویچهای به قطرهای ،روی برخی صفات رشدی و

تیمارهای آبیاری  I6و  I7جایگزین شدند .جدول  1برخی
ویژگیهای تیمارهای آبیاری را نشان میدهد.

جدول  -1برخی ویژگیهای شیوههای آبیاری.
تیمار

حجم هر آبیاری

تعداد آبیاری

تعداد لترال

فاصله قطرهچکان

تعداد قطرهچکان

دبی قطرهچکان

(در هر ردیف)

)(cm

(برای هر بوته)

)(L/h

(سال اول)

I1

-

-

-

-

5

5

I2

1

65

3

8

13

9

183

I3

1

200

1

100

14

12

270

I4

1

65

3

8

17

12

180

I5

1

65

5

8

17

-

253

I6

1

50

5-4

8

-

12

253

I7

2

50

8

8

-

10

442

(سال دوم)

)(m2/ha

981

جویچهای ) ،(I1قطرهای بههمراه جویچهای ) ،(I2بابلر ) ،(I3قطرهای  ،(I4) 1قطرهای سطحی و زیرسطحی ) ،(I5قطرهای  ،(I6) 2قطرهای .(I3) 3

طراحی و اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار
براساس اصول علمی (علیزاده  )1390انجام گردید.

هکتار میباشد که برای تامین آب تاکها سیستمهای
آبیاری فوق طراحی گردید.

میزان نیاز آبی تاکستانی با پوشش تاج  %100براساس

تحقیقات نشان داده است که در شرایط تغییر

روش محاسباتی فائو-پنمن-مانتیث ) (FAO-PMبرای

شیوه آبیاری تاکها از سطحی به قطرهای دارای بافت

منطقه مالیر در ماههای اردیبهشت ،خرداد ،تیر ،مرداد و

خاک لوم رسی ،برای اجتناب تنش شدید ،بهتر است از

شهریور بهترتیب  1260 ،1340 ،1270 ،210و 500

تعداد قطرهچکانهای بیشتری با دبی باال از جمله  8الی

مترمکعب در هکتار و در مجموع  4580مترمکعب آب در

 4لیتر در ساعت یا از آبیاری بابلر استفاده گردد؛ زیرا
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ریشه این تاکها گسترده بوده و عمق زیادی دارد (تایل

جوی قرار داشت .دور آبیاری براساس عرف منطقه 21

و همکاران  ،2008نیکانفر و رضایی  .)1394از طرفی

روز از مرحله گلدهی تا رسیدگی و حجم آبیاری آن

کشاورزان از احداث آبیاری قطرهای در تاکستانهای

براساس رابطه  (SMD) 1معادل  975مترمکعب در

مسن واهمه داشته و از شیوههای آبیاری قطرهای با با

هکتار محاسبه گردید .دبی اختصاصی به هر جویچه

تعداد قطرهچکان و دبی پایین استقبال نمیکنند .علت

 1/8لیتر در ثانیه بود .همچنین عمق دسترسی به

تفاوت در تعداد نوبتهای آبیاری لحاظ نقصان رطوبت

آبهای زیر زمینی در این تاکستان بیش از  20متر

خاک در تعیین زمان مجدد آبیاری و گرمتر بودن دمای

میباشد .در تیمار آبیاری  I2عالوه بر انجام آبیاری

هوا در سال اول بود .قطرهچکانهای مورد استفاده

قطرهای ،دو نوبت آبیاری سطحی در ابتدای زمستان و

نتافیم 1هشت لیتری بود .در تیمار ترکیب آبیاری

اوایل تابستان ،بهمقدار  975مترمکعب در هکتار صورت

سطحی و زیر سطحی ) (I5عالوه بر اختصاص سه

گرفت .کنترل مقدار آب اختصاصی به تیمارهای  ،I2تا

قطرهچکان سطحی ،دو قطرهچکان زیر سطحی با آبدهی

 ،I7بهروش حجمسنجی توسط کنتور با دقت  0/1لیتر

هشت لیتر در ساعت از طریق انشعاب اسپاگتی در عمق

انجام شد.

 30سانتیمتری خاک برای هر تاک نصب گردید .مقدار

در زمان اجرای طرح برای کنترل برخی علفهای

آب مورد نیاز تیمارهای قطرهای بهروش نقصان

هرز مشاهداتی از جمله توق ،سس ،تاج خروس و

رطوبت خاک (SMD) 2براساس تخلیه  50-60درصد

خانواده گرامینه ،روش مبارزه مکانیکی در هر دو هفته

رطوبت قابل دسترس خاک ناحیه ریشه بهطریق وزنی

یکبار بهکار گرفته شد .برای کاهش تراکم علف هرز

مطابق رابطه  1بود (میبورگ.)2003

قیاق هم در اوایل فصل رشد از کنترل مکانیکی و

SMD=(fc-ir) b×Dz
][1

که در آن  SMDنقصان رطوبت خاک (میلیمتر)fc ،
رطوبت وزنی در ظرفیت مزرعه(درصد) ir ،رطوبت
وزنی قبل از انجام آبیاری (درصد) b ،جرم مخصوص
ظاهری خاک (گرم بر سانتیمتر مکعب) و  Dzعمق
توسعه ریشه (میلیمتر) میباشد .بدین ترتیب مقدار آب
آبیاری پس از محاسبه  SMDو لحاظ راندمان آبیاری
 90درصد برای قطرهای 80 ،درصد برای بابلر و
آبشویی  10درصد برای همه تیمارهای آبیاری
تحتفشار اعمال شده (لی  )1994و راندمان آبیاری
برای جویچهای ) (I1هم  50درصد درنظر گرفته شد
(نیکانفر و رضایی  .)1394در آبیاری جویچهای ،یعنی
تیمار  ،I1عرض جویچهها  1متر و عرض پشتهها  3متر
بود که برای هر پشته یک ردیف تاک در لبه منتهی به

Netafim
Soil moisture deficit

1
2

علفکش تماسی پاراکوات پنج لیتر در هکتار و در اواخر
فصل رشد از علفکش سیستمیک رانداپ پنج لیتر در
هکتار استفاده شد .بهدلیل آلوده بودن خاک محل
آزمایش به آفت زنجره ،در اوایل تیر ماه هر سال
حشرهکش کنفیدر بهصورت محلول  0/5در هزار
بههمراه آب آبیاری بهکار گرفته شد .باتوجه به نتایج
آزمایش خاک ،برای تامین نیاز کودی ،در سال زراعی
اول و قبل از شروع دوره رشد  50تن در هکتار کود
دامی (گاوی) پوسیده در داخل جویها پخش شد.
بهعالوه مقدار  150کیلوگرم در هکتار کود شیمیایی
سوپرفسفات تریپل و  200کیلوگرم در هکتار کود
شیمیایی سولفات پتاسیم بهصورت چالکود داخل جوی
برای هر بوته منظور گردید .برای اطمینان از رشد
رویشی
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قاصدی ،زارع

مناسب نیز مقدار  150کیلوگرم در هکتار کود

یک از تیمارهای آبیاری از نسبت عملکرد به مقدار آب

اوره بهصورت سرک در سه نوبت قبل از گلدهی ،بعد از

مصرفی در واحد سطح زراعی بهدست آمد .ارزیابی

گلدهی و قبل از شروع رسیدگی بهصورت کود آبیاری

وزن خشک ریشه در پایان سال زراعی دوم با برداشت

مصرف شد .درسال زراعی دوم نیز براساس آزمایش

 6نمونه عرضی شامل  4نمونه از محل بوته تا 120

خاک مقدار  100کیلوگرم درهکتار کود ( NPKنیتروژن

سانتیمتری جویچه و دو نمونه از محل بوته تا 100

 -20%فسفر  -%20پتاسیم  )%20در دو نوبت بهوسیله

سانتیمتری پشته در دو الیه  15-35و 40-60

تانک کود بهخاک اضافه گردید.

سانتیمتر انجام شد .وزن خشک ریشهها پس از

طول شاخهها با انتخاب تصادفی سه شاخه از

جداسازی آنها از خاک و قرار دادن بهمدت  48ساعت

هر تکرار و از قسمتهای بیرونی تاج تاکها ،در فاصله

در گرمخانه  75درجه اندازهگیری شد .مقایسه میانگین

زمانی گلدهی تا شروع رسیدگی طی چهار نوبت (هر

دادههای آزمایش با آزمون توکی در سطح احتمال پنج

تاکها)LA( 1

درصد پس از تجزیه واریانس دادهها در نرمافزار

 15روز یکبار) اندازهگیری شد .سطح برگ

در مرحله شروع رسیدگی ،از نمونهبرداری سه برگ

 Minitab17صورت گرفت.

بالغ از هر تکرار و توزین آنها تعیین شد (کریمی و

نتایج و بحث

سدیک  )1991سپس تعداد شاخههای اصلی و فرعی هر

در جدول  2ویژگیهای شیمیایی و برخی

تاک بعد از خزان ،شمارش و با اندازهگیری فاصله

ویژگیهای رطوبتی خاک در سه الیه عمقی آمده است.

میانگرهها سطح برگ در تاک مشخص گردید.

مطابق نتایج بافت خاک تا عمق  60سانتیمتری متوسط

با شروع مرحله رسیدگی ،از هر تکرار دو برگ

و در الیه  61-90سانتیمتری نسبتا سنگین میباشد که

تازه توسعه یافته در اواسط روز و قبل از انجام آبیاری

میتواند یکی از موانع توسعه عمقی ریشه باشد .هدایت

برداشت و با ترازوی با دقت  0/001گرم ،توزین شدند

الکتریکی خاک کمتر از  0/7دسیزیمنس بر متر است که

) .(FWهر نمونه در آب مقطر چهار درجه سلسیوس

نشاندهنده عدم محدودیت برای کشاورزی است

بهمدت  4ساعت آماس و پس از خشک نمودن آنها با

(خواجهپور  .)1393مقدار بیکربنات خاک بیش از حد

دستمال کاغذی مجددا وزن شدند ) .(TWآنگاه نمونهها

مجاز توصیه شده برای خاکهای کشاورزی (کمتر از 2

بعد از  48ساعت ماندگاری در گرمخانه  75درجه

میلیموالر) است که موجب عدم جذب برخی عناصر

برگها2

غذایی مانند فسفر میشود (والدز اگویالر و رید .)2010

توزین شده ) (DWو مقادیر محتوی آب نسبی

) (RWCاز رابطه  2برآورد شد (گنزالز و گنزالزویدا
.)2003
][2

])RWC=[(FW-DW)/(TW-DW

در انتهای هر سال زراعی (شهریور ماه) برای
بدست آوردن عملکرد ،خوشههای انگور تکرارهای
مختلف با حذف اثر حاشیه برداشت شد .پس از تعیین
عملکرد انگور مقادیر کارایی مصرف آب )WUE( 3در هر
1

Leaf area
Relative water content
3 Water use efficiency
2
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جدول -2ویژگیهای خاک مزرعه در سه عمق
الیه

بافت

اندازه ذرات ) (%هدایت الکتریکی بیکربنات نیتروژن فسفر پتاسیم چگالی ظاهری خاک

)(cm

()--

شن سیلت رس

)(ds m-1

)(mg L-1

)(%

30-0
60-30

لوم
لوم

)(mg kg-1

رطوبت وزنی

)(%

ظرفیت زراعی پژمردگی دائم

)(g cm-3

10/5 46 43/5
22/5 38 39/5

0/7
0/6

3
3

0/7
0/2

5/6
5/7

220
235

1/4
1/4

23
24

12
13

 90-60لوم رسی 30/5 26 43/5

0/7

3

0/2

5/7

234

1/4

25

13

حد مجاز نیتروژن و فسفر خاک بهترتیب 1/7

نتایج تجزیه واریانس دادهها بهصورت ساده

درصد و  20میلیگرم بر کیلوگرم است که نشاندهنده

شامل سالهای آزمایش و بهصورت تجزیه واریانس

کمبود این دو عنصر بوده و بایستی از طریق مصرف

مرکب در جدول  3آمده است .الزم بهذکر است در سال

کودهای شیمیایی اوره و سوپرفسفات تریپل و کود

دوم تیمار  I5بهدلیل آسیبپذیری در زمان شخم و رشد

دامی تامین گردد .وضعیت کیفی آب آبیاری نیز

بیش از حد علفهای هرز در زیر تاج تاکها حذف و دو

براساس مقدار  ،7/12 pHهدایت الکتریکی 0/6

تیمار  I6و  I7جایگزین شدند .لذا در تجزیه واریانس

میلیزیمنس بر متر ،مقادیر یون کلراید و بیکربنات

مرکب تیمارهای فوق بهدلیل دادهبرداری یکساله انجام

بهترتیب  1/98و  2/4میلیگرم در لیتر مناسب ارزیابی

نگرفت.

شد (مجللی .)1373
جدول  -3تجزیه واریانس صفات اندازهگیری شده در مدت آزمایش
سال

اول

دوم

مرکب

منبع تغییرات

درجهآزادی

طول شاخه

سطح برگ در بوته

RWC

حجم آبیاری

بلوک
آبیاری

3
4

394
748

9
1

42
2

0/01
**14

**

0/001
0/0001

0/00009
**0/02

خطا

12

238

24

78

0/18

0/0001

0/0001

C.V

-

9

29

6

2

6

1

بلوک
آبیاری
خطا

**

عملکرد

WUE

3
5
15

4187
**12076
3698

18
**318
140

44
45
136

0/00001
**15
0/0002

123
**1033
573

11
**181
43

C.V

-

16

18

1

3

27

20

*

*

بلوک

3

962

15

18

1

125

10

سال
آبیاری
سال * آبیاری

1
3
3

**2811
**7573
*3328

**95
**67
**88

**182
93
93

*3
**22
**2

**3102
45
45

**254
**21
**20

خطا

21

5185

52

291

1

339

22

C.V

-

13

30

4

4

15

10

** و * بهترتیب معنیدار در سطح احتمال  0/01و  - ،0/05عدم انجام تجزیه واریانس

در شکل ( 1الف ،ب ،ج) بهترتیب روند رشد طولی
شاخهها در سال اول ،دوم و تجزیه مرکب دو ساله

آزمایش و همچنین مقایسه میانگینها براساس آزمون
توکی در سطح  0/05آمده است.
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الف

a

a
a aaa

طول شاخه ()cm

150

aa

aaa

aaaa

170
150
130
110
90
70
50

190

ب

I1
I2
I3
I4
I6
I7

a

ab

ab

bc bc
c c

c bccbc

150

131

a

ج

a

110
90
70

روز از سال

115

83

170

a

150

a a a

130

a a a a

110
90

طول شاخه ()cm

I1
I2
I3
I4

b

b b

130

50

a
a a

ab
ab ab
ab b

a

150

a aaaaa

83

115
131
روز از سال

a

170

طول شاخه ()cm

I1
I2
I3
I4
I5

aaa a
a
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70
50
150

131

روز از سال

115

83

شکل  -1روند رشد طولی شاخهها در تیمارهای آبیاری سال اول آزمایش (الف) ،سال دوم (ب) و تجزیه مرکب دو سال (ج).
جویچهای ) ،(I1قطرهای بههمراه جویچهای ) ،(I2بابلر ) ،(I3قطرهای  ،(I4) 1قطرهای سطحی و زیرسطحی ) ،(I5قطرهای ،(I6) 2
قطرهای .(I3) 3

مطابق نتایج شکل  1بیشترین مقدار طول شاخه

روز از سال) بدست آمد .نتایج نشان داد میانگین

در تیمارهای آبیاری  I4 ،I3 ،I2 ،I1و  I5از سال اول

حداکثر طول شاخه تمامی تیمارهای آبیاری در سال

بهترتیب  132 ،147 ،145 ،142و  135سانتیمتر در

دوم  122/3و میانگین حداقل آن  69/5سانتیمتر است

اندازهگیری چهارم ( 150روز از سال) است .در مقابل

که کمتر از مقادیر متناظر طول شاخههای سال اول

کمترین مقدار طول شاخه در تیمارهای آبیاری فوق

میباشد .این میتواند بهخاطر سرمازدگی بهاره در سال

بهترتیب  105 ،108 ،120 ،110و  110سانتیمتر در

اول آزمایش باشد که سبب از بین رفتن محصول و

اندازهگیری اول ( 83روز از سال) مشاهده شد .از طرفی

افزایش رشد طولی شاخهها گردید .بررسی دادههای

در سال دوم آزمایش بیشترین مقدار طول شاخه در

هواشناسی بیانگر افت دما تا  -2درجه سانتیگراد در

تیمارهای آبیاری  I6 ،I4 ،I3 ،I2 ،I1و  I7بهترتیب ،163

 25فروردین و  6اردیبهشت و بروز دو مرحله

 105 ،100 ،112 ،107و  144سانتیمتر در اندازهگیری

سرمازدگی جوانهها بود که سبب خشک شدن جوانهها

چهارم و کمترین مقدار طول شاخه بهترتیب ،70 ،71

و رویش دوباره آنها در سال اول شد (شکل .)2

 70 ،71 ،67و  67سانتیمتر در اندازهگیری اول (83

شکل  -2خشک شدن جوانه شاخهها در اثر سرمای دیررس بهاره در سال اول آزمایش (سال .)1394

بهاعتقاد چوی و همکاران ( )1997بین رشد

افزایش تعداد خوشه رشد شاخهها کاهش یافت .در این

رویشی و زایشی تاک رقابت وجود دارد؛ بهطوری که با

پژوهش کربوهیدارتهای حاصل از فتوسنتز رویش
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مجدد جوانهها پس از سرمازدگی سال اول صرف رشد

آبیاری قطرهای باشد .بهطوریکه نتایج جدول  4نشان

و توسعه شاخههای جدید میگردد در حالیکه در سال

میدهد مقدار آب مصرفی در آبیاری جویچهای در سال

دوم آزمایش ،سرمازدگی مشاهده نگردید و تاکها

اول  ،6087در سال دوم  4875و میانگین دو ساله آن

کربوهیدارتهای حاصل از فتوسنتز را برای رشد توام

 5475و در تیمارهای آبیاری قطرهای  3575 ،4012و

شاخهها و خوشهها بهکار میگیرند .همچنین نتایج

 3650متر مکعب در هکتار اندازهگیری شد .در این

نشان داد میانگین اندازه طول شاخهها در تیمار آبیاری

پژوهش میزان رشد شاخهها با میزان آبیاری ارتباط

جویچهای در طی  4مرحله اندازهگیری در سال اول،

مستقیم داشت که با نتایج تحقیقات گذشته مشابه است

دوم و تجزیه مرکب دو سال آزمایش بهترتیب ،131/5

(سانتوس و همکاران  ،2003پونی و همکاران ،2007

 134/6و  133سانتیمتر و در تمامی تیمارهای آبیاری

چاوز و همکاران  ،2007انتریگلیو و کاسل .)2008

قطرهای اندازه طول شاخهها در سال اول ،دوم و تجزیه

جدول 4مقایسه میانگین چهار صفت سطح برگ

مرکب بهترتیب  101/7 ،129/1و  121/2سانتیمتر

در بوته ( ،)LAمحتوای آب نسبی برگ ( ،)RWCمیزان

بهدست آمد .بدین ترتیب میتوان اظهار داشت در

آب مصرفی ،عملکرد در واحد سطح و کارایی مصرف

تیمارهای آبیاری قطرهای رشد طولی شاخهها در تمام

آب ( )WUEبه تفکیک تیمارهای آبیاری و سالهای

مراحل اندازهگیری کمتر بوده است .علت این امر

زراعی را نشان میدهد.

میتواند ناشی از مصرف کمتر آب آبیاری در تیمارهای
جدول  -4مقایسه میانگین صفات اندازهگیری شده درطول دوره آزمایش

a

13/8

) (m3 plant-1آب مصرفی

عملکرد
)(t ha-1

)(kg m-3

WUE

WUE

I7

-

-

-

-

-

90

) (m3 plant-1آب مصرفی

)(--

I6

-

-

-

-

-

a

92

8/5

RWC

RWC

0/12 0/49 4075
a

)(t ha-1

)(m2 plant-1

7

-

17/6

c

a

6/9

b

5/5

88/5

6/3

8/5ab 19/9bc 2337d

88/8a

6/4b

b

عملکرد

تیمار
a

a

c

LA

LA

I5

86

a

c

b

19/1

4/2

89

-

c

3025

ab

4837

a

31

ab

28/9

a

10/3

bc

5/9

-

) (m3 plant-1آب مصرفی

)(m2 plant-1

0/17a 0/50a 2812d 5/9a 85/6a

92a

6/9b

c

-

عملکرد

LA

0/10 0/50 4750

92

6/5

3187

c

a

b

)(t ha-1

)(--
I4

85

6/1

a

b

c

4/9c

89a

11/1a

)(kg m-3

RWC
I3

a

a

b

a

c

0/11 0/50 4437

93

7/2

4500

)(kg m-3

I2

6/6 85/5

b

a

c

a

b

24abc 4875a
b

)(--

I1
a

0/09d 0/55a 6087a 7/4a
a

93a

14/8a

)(m2 plant-1

85a

سال دوم

WUE

سال اول

تجزیه مرکب

2/48b 12/2a 5475a
b

4462

c

3925

2/15b 9/8

a

a

9

b

2/86

4/35a 10/2a 2500d
-

-

-

ستونهای دارای حروف مشترک فاقد تفاوت معنیداری در سطح احتمال  5درصد میباشد "-" .نشان دهنده عدم وجود اندازهگیری است.
جویچهای ) ،(I1قطرهای بههمراه جویچهای ) ،(I2بابلر ) ،(I3قطرهای  ،(I4) 1قطرهای سطحی و زیرسطحی ) ،(I5قطرهای  ،(I6) 2قطرهای .(I3) 3

نتایج جدول  ،4نشان داد اثر تیمارهای آبیاری بر

تاک در حفظ پتانسیل آب برگ تحت شرایط کمآبیاری

مولفه  RWCدر قالب تجزیه ساده برای سال اول و دوم

از طریق تولید هورمون آبسزیک اسید در ریشه و انتقال

زراعی و تجزیه مرکب دو سال زراعی فاقد تفاوت

آن به روزنهها جهت کاهش تعرق برگها و حفظ

معنیدار بود .در عین حال ،علت این امر میتواند توانایی

محتوای آب نسبی برگها باشد (استول و همکاران

قاصدی ،زارع
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 .)2000بهعبارت دیگر هورمون آبسزیک اسید موجب

) (R2=0.55دارد .این در حالی است که مصرف آب

افزایش مقاومت روزنهای ،کاهش رشد شاخهها و بهتبع

بیشتر در قالب روش جویچهای نیز بهدلیل پایین بودن

سطح برگ میشود که در همین راستا نتایج جدول 4

راندمان آبیاری افزایش عملکرد زیادی را در پی ندارد

نشان میدهد سطح برگ در تیمارهای آبیاری قطرهای

(ونزیل و هوشتن .)1998

بهصورت غیر معنیدار در سال اول نسبت به تیمار

با صرفنظر از عملکرد سال اول بهدلیل دو

آبیاری جویچهای (شاهد) کاهش یافته است .ولی کاهش

مرحله سرمازدگی بهاره و مبنا قرار دادن عملکرد سال

سطح برگ بهواسطه تغییر روش آبیاری در سال دوم

دوم میتوان نقش تغییر روش آبیاری را بهتر تبیین

زراعی و در تجزیه مرکب دو ساله معنیدار بود .چاوز

نمود .لذا نتایج سال دوم (جدول  )4نشان میدهد که

و همکاران ( )2007نیز کاهش رشد شاخههای تاک را

مقدار عملکرد در تیمار آبیاری جویچهای ) (I1با بیشترین

در اثر افزایش مقاومت روزنهای در تیمارهای کمآبیاری

مقدار آب مصرفی معادل  24تن در هکتار است .اما

نسبت به تیمار آبیاری کامل گزارش نمودهاند .ویلیامز و

مقدار عملکرد در تیمارهای آبیاری قطرهای  (I6) 2با

آیارس ( )2005کاهش سطح برگ در بوتههای انگور را

 3025متر مکعب و قطرهای  (I7) 3با  4837مترمکعب در

ناشی از تغییرات کاهشی طول شاخههای تاک بهواسطه

هکتار بهترتیب  31و  28/9تن در هکتار بهدست آمد .این

کاهش تعداد میانگرهها گزارش نمودند .نتایج شکل 1

نتیجه بیانگر راندمان باالی روش آبیاری قطرهای و

نیز کاهش رشد طولی شاخههای تاک را در تیمارهای

تامین مناسبتر رطوبت ناحیه ریشه میباشد .چرا که

کمآبیاری نسبت به تیمار آبیاری جویچهای را تایید

در تیمار آبیاری قطرهای و جویچهای ) (I2از سه

مینماید که در این پژوهش ضریب همبستگی ( )R2بین

قطرهچکان نتافیم  8لیتری برای هر بوته و دو نوبت

رشد طولی شاخهها با سطح برگ معادل  0/66بهدست

آبیاری چویچهای در زمستان و تابستان استفاده شد و

آمد .افزایش مقاومت روزنهای باعث کاهش ورود دی

در تیمار آبیاری قطرهای  (I4) 1تنها از سه قطهچکان

اکسید کربن به برگ و کاهش سرعت فتوسنتز و

نتافیم  8لیتری برای تامین آب مورد نیاز استفاده گردید.

درنهایت کاهش رشد شاخه و سطح برگ میگردد (تایز

لیکن عملکرد تیمار  19/1 I2تن در هکتار و عملکرد تیمار

و زایگر .)2007

آبیاری  I4بدون تفاوت معنیدار  19/9تن در هکتار

مطابق نتایج جدول  ،4بیشترین مقدار آب

بهدست آمد .از مقایسه این دو مقدار میتوان نتیجه

مصرفی در تیمار آبیاری جویچهای در سال اول و دوم

گرفت که آبیاری زمستانه همان گونه که کشاورزان

بهترتیب معادل  6087و  4875مترمکعب در هکتار و

اظهار مینمایند بهنوعی برای مبارزه بیولوژیک با آفات

کمترین مقدار آب مصرفی با  50درصد کاهش به تیمار

و امراض خاکزی است و در تامین آب نقش اساسی

آبیاری قطرهای  (I4) 1با  2812متر مکعب در سال اول

ندارد و اضافه نمودن یک نوبت آبیاری جویچهای در

و  2337متر مکعب در سال دوم تعلق دارد .همچنین

تیمار آبیاری  I2در تابستان موجب افزایش عملکرد نشد.

کاهش آب مصرفی در تیمارهای آبیاری  18 ،I2درصد،

در این راستا میتوان کاهش عملکرد در تیمار آبیاری

 27 ،I3درصد 30 ،I5 ،درصد 37 ،I6 ،درصد و 5 ،I7

جویچهای ) (I1و آبیاری قطرهای و جویچهای ) (I2را

درصد بود .همانگونه که قبال نیز بیان شد کاهش آب

ناشی از پایین بودن راندمان آبیاری دانست .بهنظر

مصرفی در طول فصل رشد میتواند در کاهش عملکرد

میرسد که شیوه آبیاری بابلر ) (I3روش مناسبی برای

بوتهها نقش داشته باشد (سوار و الویس  )2007که در

آبیاری تاک نباشد؛ چون با وجود اینکه از نظر مصرف

این پژوهش عملکرد با حجم آبیاری همبستگی مثبت

آب با تیمار قطرهای  (I6) 2برابر بود اما از نظر عملکرد
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اثر تغییر آبیاری جویچهای به قطره ای بر آب مصرفی ،کارایی مصرف آب . . .

 11تن درهکتار کمتر از آن است .در این روش راندمان

بین تیمارهای قطرهای و جویچهای مشاهده نشد (ونزیل

آبیاری بهدلیل آزادسازی آب در حجم کوچکتری از

.)1988

خاک ناحیه ریشه کمتر از سایر تیمارهای آبیاری

کارایی مصرف آب حاصل تقسیم کیلوگرم انگور

قطرهای است .در حالیکه در دیگر روشهای آبیاری

در بوته بر مترمکعب آب مصرفی میباشد (وایتز

قطرهای راندمان آبیاری بهدلیل مرطوب شدن حجم

 .)1962آبیاری قطرهای  (I6) 2و قطرهای  (I4) 1بهترتیب

بیشتری از خاک ناحیه ریشه باالتر است .یکی از راه

با  10/3و  8/5کیلوگرم بر مترمکعب آب بیشترین

کارهای ترغیب بوته از رشد رویشی به زایشی استفاده

کارایی را داشتند (جدول .)4آبیاری جویچهای در

از سیستم آبیاری (کم آبیاری) میباشد؛ که ضمن

بسیاری از مناطق ایران مرسوم است و به دلیل کمبود

متعادل کردن رشد رویشی ،منجر به افزایش عملکرد

آب ،کشاورزان نمیتوانند نوبتهای آبیاری تاک را

میشود (چاوز و همکاران  .)2007در مطالعه حاضر

افزایش دهند .اما کارایی مصرف آب در این روش

میزان عملکرد تیمار قطرهای  (I6) 2علیرغم مصرف آب

آبیاری کمتر است .پس برای حفظ منابع آبی کشور و

کمتر ،تقریبا برابر با تیمار قطرهای  (I7) 3بود که به

برای بدست آوردن انگور بیشتر ،نصب اصولی

نوعی بیانگر کفایت آب مصرفی در تیمار  I6برای به

شیوههای آبیاری قطرهای ضرورت دارد.

حداکثر رسیدن عملکرد ،با توجه به ماهیت مقاومت به

ریشه

خشکی تاک میباشد .در این پژوهش تغییر شیوه

جدول  5مقایسه میانگین وزن ریشه را در دو

آبیاری از جویچهای به قطرهای  I6یا  I7موجب افزایش

الیه  15-35و  40-60سانتیمتری خاک را نشان

عملکرد شد که با نتایج بوون و همکاران ( )2012مشابه

میدهد .نتایج نشان داد که به غیر از تیمار آبیاری

است .تجزیه و تحلیل مرکب عملکرد بین تیمارهای

جویچهای ) (I1در بقیه تیمارهای آبیاری تفاوت

مشترک درسال اول و دوم تفاوت معنیداری را نشان

معنیداری بین دو الیه نمونهبرداری وجود دارد و طبق

نداد .ریچاردز و واور ( )1944شیوه آبیاری باغ سه

نتایج وزن ریشه تاک در شیوههای آبیاری قطرهای ،در

ساله انگور بیدانه سفید را از جویچهای به قطرهای تغییر

عمق  15-35سانتیمتری بیشتر از  40-60سانتیمتری

دادند .نتایج نشان داد که بین آبیاری جویچهای و

خاک است ،درصورتیکه در آبیاری جویچهای وزن

قطرهای از نظر عملکرد تفاوتی وجود نداشت اما درصد

ریشه در دو الیه ارزیابی شده تغییر معنیداری نکرده

قند حبه در قطرهای بیشتر بود .همچنین تحقیقات انجام

بود که با نتایج آروجو و همکاران ( )a1994همخوانی

شده روی عملکرد  24رقم انگور نشان داد که تفاوتی

دارد.

جدول -5مقایسه میانگین وزن ریشه بین دو الیه  15-35و  40-60سانتیمتری خاک درتیمارهای آزمایش
وزن ریشه در تیمارهای آبیاری (گرم در مترمکعب خاک)

الیه نمونهبرداری

I1

I2

I3

I4

I5

I6

I7

35-15

365a

366a

363a

477a

-

388a

372a

60-40

a

b

b

b

-

b

b

317

147

159

232

121

151

ستونهایی که دارای یک حرف مشترک هستند از نظر آزمون توکی باهم تفاوت معنیداری ندارند (.)0/05

در آبیاری جویچهای به دلیل اینکه دور آبیاری

کمتر خواهد بود .مورالت و جاکووت ( )1993نشان

بیشتر است؛ قسمتهای باالیی خاک در طول فصل

دادند که رشد ریشه به شدت تحت تاثیر شرایط خاک

رشد ،نسبت به سایر روشهای آبیاری خشکتر

ازجمله رطوبت آن میباشد .در آبیاری قطرهای به خاطر

میشود .بهتبع آن رشد ریشهها در الیههای باالتر خاک

بیشتر بودن دفعات آبیاری نسبت به جویچهای (آبیاری

1399  سال/1  شماره30 جلد/ نشریه دانش آب و خاک

 زارع،قاصدی

190

و رشد رویشی تاک کاهش یافته اما رشد زایشی نهتنها

 شرایط برای،) درصد تخلیه مجازرطوبتی50-60 در

)آبیاری کامل (جویچهای

کمتر نشد بلکه نسبت به

.رشد ریشههای جدید در الیه سطحی خاک مهیا است

 نتایج نشان داد که تغییر شیوه آبیاری.بیشتر هم شد

) توزیع ریشههای تاک2003( هنریکه باسیو و همکاران

( موجبI7) 3 ( و قطرهایI6) 2 جویچهای به قطرهای

را در دو سیستم آبیاری قطرهای و میکروجت که حجم

 اما با توجه به اینکه تیمار،افزایش عملکرد گردید

 را باهم مقایسه،آبیاری بیشتری نسبت به قطرهای دارد

مصرف آب کمتری داشت کارایی مصرف آب بیشتری

 درآبیاری قطرهای بیشترین وزن، نتایج نشان داد.کردند

 سیستم، در مقابل.را به خود اختصاص داده است

20-40 ریشه در زیر قطرهچکانها و درعمق

آبیاری بابلر به خاطر کارایی مصرف آب کم روش

،سانتیمتری خاک قرار داشت؛ اما درآبیاری میکروجت

 درنهایت.مناسبی برای آبیاری تاکهای خزنده نمیباشد

 سانتیمتری خاک80-100 بیشترین وزن ریشه درعمق

 برای تولید بهینه انگور،باتوجه به کمبود آب در کشور

.بوده است

در تاکستانهای سنتی باید شیوه آبیاری را از

نتیجهگیری کلی

I6

 همچنین.( تغییر دادI6) 2 جویچهای به قطرهای

شیوههای آبیاری قطرهای از طریق کاهش

شیوههای آبیاری قطرهای موجب سطحی شدن

 موجب کمتر شدن رشد شاخهها و سطح،مصرف آب

 نسبت به آبیاری جویچهای گردید که،ریشههای تاک

 در شرایط کم آبیاری (از جمله آبیاری.برگ گردید

نشان دهنده انعطاف پذیری رشد تاک در برای عوامل

) هورمون آبسزیک اسید موجب افزایش2 قطرهای

.محیطی از جمله رطوبت خاک میباشد

مقاومت روزنهای و حفظ محتوی آب سلولهای برگ
میگردد که در مقابل فرآوردههای فتوسنتزی کمتر شده
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