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 چکیده

بهذذوود و   بذه   توجذه   باشند لذذا   خشک، دو عامل تأثیرگذار در تولیدات محصوالت کشاورزی می محدودیت کمی و کیفی آب در مناطق خشک و نیمه
از  مزرعذه،    سذح   در  آب  توزیع  یکنواخذتی  و باال بردن  آبیذاری  رانذدمان   افزایش برای  ها  روش این   کردن و نیز مذکذانیزه  آبیذاری  های  روش انواع  اصالح 

ای،  منظور بررسی تأثیر منابع مختلف آب شور و مقادیر مختلف آبیاری بر خصوصیات گیاهی خیذار گلخانذه   است. در این راستا به برخوردار  خاصی  اهمیت  
در شهرستان جیرفت انجام شد. در  1397های کامل تصادفی، در سه تکرار در سال زراعی شده بر پایه طرح بلوک خرد نواری های قالب کرتدر آزمایشی 

و  1S ،6/2=2S=9/0متر توخیر از تشت( و سه سح  شوری ) میلی 4I= 60و  1I ،30 =2I ،45 =3I= 15تیمارها در چهار سح  توخیر از تشت )این محالعه 
5/7=3S در نظر گرفته شدند. نتایج حاصذل از بررسذی عملکذرد و اجذزای عملکذرد خیذار        ،عنوان عوامل اصلی و فرعی ترتیب به ( بهدسی زیمنس بر متر

 متر توخیر از تشت میلی 30سح  آبیاری شده پس از مترمکعوی آب در  670جویی  آبیاری و شوری نشان داد که صرفه ای در شرایط اعمال توأم کم گلخانه
درصدی ارتفذاع بوتذه،    1/8 درصدی عملکرد محصول، 3/6، در شرایحی باعث کاهش شتمتر توخیر از ت میلی 15سح  آبیاری شده پس از در مقایسه با 

آب، را درپی داشته است. همچنین اعمال سح  شوری  وری بهرهدرصدی  9/5درصدی تعداد میوه در بوته شد که افزایش  1/8 درصدی وزن میوه و 2/5
 6/5 درصذدی عملکذرد محصذول،    1/7ای سوب کذاهش   متر در کشت خیار گلخانهبر زیمنس دسی 9/0برمتر در مقایسه با سح  شوری  زیمنس دسی 6/2

شد وری آب درصدی بهره 1/7، درصدی تعداد میوه در بوته 1/6 درصدی وزن میوه و 2/5درصدی ارتفاع بوته، 
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12مقدمه

کموود آب برای زنذدگی انسذان بخصذور در منذاطق خشذک و      
صورت یک تهدید واقعی  در حال توسعه بهخشک و در کشورهای نیمه

نمایان شده است و قرار گرفتن بیشتر نقاط ایران در مناطق خشذک و  
تذرین عامذل محذدودیت در    خشک، باعث شده است که آب، مهمنیمه

(. 1389افزایش تولیدات کشاورزی حساب گردد )دهقذان و همکذاران،   
زنذدگی باعذث   لذا رشد جمعیت و از طرفی بذاال رفذتن اسذتانداردهای    

افزایش مصرف آب گشذته و بذا توجذه بذه ارزش آب در کشذاورزی و      
های متنذاوب در  محدودیت این منوع مهم و حیاتی و وجود خشکسالی

کشور، صرفه جویی در مصرف و استفاده بهینذه از آب موجذود الزم و   
(. ایذن در حذالی   1389رسد )کریمذی و همکذاران،   ضروری به نظر می

تواند تأثیر قابل توجهی  ف آب در این بخش میاست که مدیریت مصر
هذای افذزایش    بر کاهش فشار بر منابع آب داشته باشد. یکی از گزینذه 

                                                           
دانشجوی کارشناسذی ارشذد، گذروه مهندسذی آب، واحذد کرمذان، دانشذداه آزاد         -1

 اسالمی، کرمان، ایران
 دانشیار، گروه مهندسی آب، واحد کرمان، دانشداه آزاد اسالمی، کرمان، ایران -2

 (Email: najmeyazdanpznah@yahoo.com  نویسنده مسئول:  -)* 

وری  ای است که بهره های آبیاری قحره بازده آبیاری، استفاده از سیستم
  (.Asadi et al., 2011دهد ) درصد افزایش می 95آب را تا نزدیک به 

های آبیاری شیاری  استای ارزیابی روشدر ر ابراگیموو و همکاران
ای قذادر بذه    ای به این نتیجه رسیدند که سیستم آبیاری قحذره  و قحره
درصذدی   103تذا   35درصذدی آب و افذزایش    42تذا   18جویی  صرفه
 Ibragimov) باشذد  وری آب نسوت به روش آبیاری شیاری می بهره

et al., 2007) .سیستم آبیذاری  پس از ارزیابی دو  ای دیدر در محالعه
 نتیجه گرفته شد کهای سححی و زیرسححی در کشت بادمجان  قحره

ای  عالوه بر اینکه عملکرد و کیفیت بادمجان در سیستم آبیاری قحذره 
وری آب نیز در این سیستم بذه مقذدار قابذل     ، بهرهبودزیرسححی بهتر 

 Colak et)ای سححی بیشتر شد  بیاری قحرهای نسوت به آ مالحظه

al., 2017). 
ترین  از طرف دیدر تعیین زمان و میزان آب مورد نیاز گیاه، از مهم

باشند که برآورد  های رشد گیاه می عوامل اثرگذار بر عملکرد و شاخص
 Zhang etهمذراه دارد )  غیرواقع این پارامترها، خسارات فراوانذی بذه  

al., 2011)ای با وجود داشتن مزایذای زیذاد    . لذا سیستم آبیاری قحره
برداران از میزان و زمان دقیق آب  دلیل نداشتن اطالعات کافی بهره هب

هایی روبرو کرده اسذت   مورد نیاز گیاه، کاربرد این سیستم را با نارسایی
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(Bozkurt and Mansuroglu, 2011)   این در حالی اسذت کذه .
 تشت توسط توخیر مستقیم گیری با تنظیم برنامه آبیاری از طریق اندازه

در ایذن راسذتا    توان زمان مناسب آبیاری را مشذخص کذرد.  توخیر، می
 20و  40، 60، 80پنج سح  )بذدون آبیذاری، آبیذاری پذس از      بررسی
متر توخیر از تشت( بر عملکرد و اجزای عملکرد موسیر نشان داد  میلی

که با افزایش فواصل آبیاری، وزن خشذک پیذاز، عملکذرد بیولو،یذک،     
کذه بهتذرین    کاهش یافت. ضمن ایذن دهنده به شدت  ارتفاع ساقه گل

روحذانی و   )شذریف  شذد فاصله بین دو آبیاری موسیر پنج روزه پیشنهاد 
 150و  100، 50ارزیذذابی سذذه سذذح    همچنذذین(. 1393همکذذاران، 

دانه نشان داد که تنش خشذکی تذأثیر    متر توخیر از تشت بر سیاه میلی
کذه   بحذوری  داری بر عملکرد دانه و درصد اسانس این گیاه دارد، معنی

متر توخیر از تشت در مقایسذه   میلی 150عملکرد دانه در سح  آبیاری 
درصذد کذاهش یافذت     8/22متذر توخیذر از تشذت     میلذی  50با سذح   

 (.1390)حیدری و رضاپور، 
های آبیاری با راندمان باال و بذه کذارگیری    اگرچه استفاده از روش

جذویی و   صذرفه  آبیاری که موجب های نوین آبیاری نظیر کم استراتژی
کاهش مصرف آب شیرین خواهد شد، لکن کاهش منابع آب در نتیجه 

، لذزوم  2030افزایش جمعیت جهان به مرز نذه میلیذارد نفذر تذا سذال      
زمان به امنیت غذذایی و   استفاده از منابع آبی جایدزین، جهت نیل هم

سذازد )وونعمذت کرمذانی و     ی مذی ضذرور کاهش معضل بحران آب را 
 در آب بذرای  روزافذزون  تقاضذای  بذه  توجذه  (. لذا بذا 1394همکاران، 

 نامتعارف های آب از استفاده لزوم صنعت و شرب کشاورزی، های بخش

شذود،   مذی  احسذا   پذیش  از بذیش  آبذی  منذابع  از عنذوان بخشذی   بذه 
که استفاده از منابع آب غیرمتعارف که منجر به کاهش فشذار   طوری به

از اهمیت بیشذتری برخذوردار   شود، روز به روز  بر منابع آب شیرین می
. یکذی از منذابع دارای پتانسذیل    (Marofi et al., 2013گذردد )  می

 Kang etباشذد )  های شور می جایدزینی برای آب شیرین، منابع آب

al., 2010)      که در صورت مذدیریت صذحی  آب و خذاک و دقذت در
تذوان از ایذن نذوع آب حذداک ر      ریزی و تنظیم آب آبیذاری، مذی   برنامه
 .(Moreno et al., 2001فاده را کرد )است

در این راستا به منظور ارزیابی اثرات حجم آب آبیاری بکذار بذرده   
شده و شوری آب آبیاری بر تولید گندم و توزیع شوری خاک، تحقیقی 
میدانی در چین در طول دو فصل زراعی صذورت گرفذت. نتذایج ایذن     

مامی تیمارهذا  تحقیق نشان داد که شوری خاک در زمان برداشت در ت
متذر(  سانتی 0-40در مقایسه با شرایط اولیه خصوصاً در الیه سححی )

های تابستان و پذاییز از بذین    افزایش یافت. هرچند این اثرات با بارش
رفت. همچنین اثر متقابل حجم آبیاری و شوری آب آبیذاری بذر روی   

وری آب آبیاری در هر دو فصذل   عملکرد دانه، کل آب مصرفی و بهره
 .(Wang et al., 2015دار بود ) کشت از نظر آماری غیر معنی

جذذذزا خذذذانواده کذذذدو یان    (Cucumis sativus) خیذذذار
(Cucurbitaceae بوده و یکی از صیفیجات قدیمی جهان است که )

 صیفی نتری مهم فرندی و کلم گوجه از بعد خیار کشورها از یاریبس در
افراسذیاب و  ) باشذد ¬یمذ  نذه یهز پُذر  هذای  یسذوز  از نذه یهز نظر از و

عنذوان محصذول    که خیار تولیذد شذده بذه    از آنجایی (.1394 ،همکاران
نهایی در بازار عرضه شده و دوره زمذانی بازگشذت سذرمایه آن کوتذاه     

بندی محصوالت کشذاورزی، در گذروه محصذوالت     است، لذا در طوقه
 این در حالی است که با توجه به امکانات وسیع تولیذد ، نقدی قرار دارد

و فرآوری این محصول در ایران، اهمیذت اقتصذادی زیذادی دارد و بذا     
ارزآوری مناسب، مورد توجه بسیاری از متولیان کشاورزی قرار گرفتذه  

 کشذور  در اهیگ نیا رکشتیز سح  .(1386است )کریمی و همکاران، 
 تیذ قابل بذه  توجذه  بذا  آن دیتول زانیم و هکتار هزار 80 حدود در رانیا

 اسذت  هکتار در تن 55 متوسط حورب ،ای رگلخانهیغ و ای گلخانه کشت
 در ای گلخانذه محصوالت  کشت ریز سح (. 1393 وونعمت و اسدی،)

 1250 کذه  بذوده  هکتذار  1651 حدود در 1394 سال در کرمان استان
 (.1395 اسدی و کاراندیش،) باشد هکتار آن زیرکشت خیار می

جویی جهت صرفه با توجه به کموود و محدودیت منابع آبی کشور،
اصالح الدذوی   با توان می ،بیشتر آب و افزایش عملکرد در واحد سح 

-بذا بهذره  و  های نامتعذارف  ، استفاده از آبمصرف در بخش کشاورزی

، مناسب آبیاری و مدیریت صذحی  آب در مزرعذه   هایروش از گیری
باتوجه بذه اینکذه   لذا  را تا حدودی جوران کرد. کموود منابع آبی کشور

 ایران ای گلخانه خیار دیتول کزامر نتری عمده یکی از رفتیج ستانشهر
شود، در این راستا انجذام تحقیقذی در خصذور ارزیذابی      یم محسوب

تأثیر توام سحوح مختلف آبیاری و شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد 
 . تواند بسیار مفید باشدمی ای در منحقه جیرفت خیار گلخانه

 

ها موادوروش

منظذذور بررسذذی تذذأثیر مقذذادیر مختلذذف آبیذذاری و شذذوری بذذر  بذذه
ای کذه دارای   ای، آزمایشی در گلخانذه  خصوصیات گیاهی خیار گلخانه

متر، مجهز به سذقف   4متر، عرض هر دهانه  5/3چهار دهانه با ارتفاع 
 5/4دار  UVاتذیلن   باز شو، سیستم گرمایش و سرمایش و پوشش پلی

در سه تکذرار در سذال    خرد شده نواری هایکرتدرصد بود، در قالب 
 از نیاز مورد حرارت تأمین به اجرا در آمد. در این آزمایش جهت 1397

 سیستم پخش حرارت شد. استفاده گازو یلی دار مشعل گرمایش دستداه

 از کذه حذرارت را   گلخانه و در زیر سقف قرار داده شذده بذود   وسط در

کذه در طذول دورر رشذد     طذوری  کرد، به می پخش به پایین باال قسمت
درجذ    28تذا   22و دمای شوانه بذین   45تا  30گیاه، دمای روزانه بین 

درصد بذود. در ایذن محالعذه     65تا  35گراد و رطوبت نسوی بین  سانتی
و  1I ،30 =2I ،45 =3I= 15تیمارها در چهار سذح  توخیذر از تشذت )   

60 =4I 1=9/0متذذر توخیذذر از تشذذت( و سذذه سذذح  شذذوری ) میلذذیS ،
6/2=2S  3=5/7وS عنذوان عامذل    ترتیذب بذه   دسی زیمنس بر متر( به

 3هایی به عذرض   تیمارها در کرت در نظر گرفته شدند.اصلی و فرعی 
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متذر از یکذدیدر(    75/0فاصذل    ردیف کشت به 4متر )شامل  4و طول 
های کشت شده در هذر ردیذف،    اعمال شدند. همچنین فاصله بین بوته

گیذری صذفات    متر بود. جهت سهولت در رفت و آمد و اندازه سانتی 40
صورت عمودی زیذر هذم    بین تیمارهای اصلی، فرعی و تکرارها که به

 قرار گرفته بودند، نیم متر فاصله در نظر گرفته شد. 
در این تحقیق برای تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خذاک  

محالعذذه، قوذذل از کاشذذت از اعمذذاخ مختلذذف خذذاک   مزرعذذه مذذورد 
، تجزیه این خصوصیات آمده 1برداری انجام گردید که در جدول  نمونه

است. برای تأمین آب مورد نیاز از سه حلقه چاه آب با شوری مختلذف  
الذذکر در   استفاده شد. نتایج تجزیه شیمیایی آب سذه حلقذه چذاه فذوخ    

که منذابع تذأمین آب بذه جذزا      ینا ارا ه شده است. با توجه به 2جدول 
، در فاصله زیادی نسوت به مزرعه قرار داشتند، لذا برای 1منوع شماره 

متذری   200تجهیز سیستم آبیاری، ابتذدا دو مخذزن فلذزی در فاصذله     
مزرعه مورد آزمایش قرار داده شد، سپس آب از منابع مورد نظر )منابع 

حسب نیاز هر تیمار مورد ها انتقال داده شد و بر ( به داخل مخزن3و  2
  استفاده قرار گرفت.

های  جا که رقم ندین که یکی از ارقام رایج کشت در گلخانه از آن
منحقه جیرفت است، لذا در این تحقیق نشاا بذر ندین در اواسط مرداد 

روز بذود.   115هذا تذا اولذین چذین،      کشت شد و طول مذدت رشذد آن  
آب و توصیه آزمایشداه خاک با توجه به نتایج تجزیه خاک و همچنین 

کیلذوگرم   20کیلوگرم کذود فسذفر،    150و آب، قول از کشت در حدود 
کیلوگرم سولفات کالت آهن به زمین تزریق  5کود سولفات آمونیوم و 

کیلذوگرم در طذول    200گردید. همچنین از کود ازته )اوره( به میذزان  
 .دوره کشت صورت تقسیحی استفاده شد
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ها از نوارهای تیپ بذا ضذخامت    در این آزمایش جهت آبیاری بوته

لیتذر در   4متذر و دبذی    سذانتی  40میکرون، فاصل  مجاری آبذده   200
کذه بذرای هذر     طذوری  استفاده شد. بذه ساعت در هر متر از طول لوله، 

متذری نسذوت    سانتی 15آبرسان با فاصله حدوداً   ردیف کشت، دو لوله
به ردیف کشت اجرا گردید. در این محالعه، تا چهل روز بعذد از کشذت   

شذد.   مرتوذه انجذام   عملیات آبیاری در تمامی تیمارها هر سه روز یذک 
چهذل روز بعذد از   همچنین پس از اطمینذان از اسذتقرار کامذل گیذاه )    

 Aکشت( جهت تعیین زمان شذروع آبیذاری از تشذت توخیذر کذال       
ها، استفاده شد. به این صورت که میذزان   کارگذاری شده در میان بوته

گردیذد. هذر زمذان کذه توخیذر       طور روزانه ثوذت مذی   توخیر از تشت به
گرفذت،   متر قرار مذی  میلی 17تا  13تجمعی روزهای متوالی بین اعداد 

، 2Iشد. این مقادیر برای تیمارهذای   در یک روز بعد آبیاری می 1Iتیمار 

3I  4وI متذر   میلذی  62تذا   58و  47تذا   43، 32تا  28ترتیب برابر با  به
توخیر از تشت بود. همچنین در این محالعه، قول از هر نوبت آبیاری، با 

متذری خذاک،    سذانتی  100تذا   50و  50تذا   0برداری از اعمذاخ   نمونه
گیری شد و میزان عمق آب آبیاری از  وجود در هر تیمار اندازهرطوبت م

رابحه زیر محاسوه شد. همچنین جهت محاسوه حجم آب خالص مورد 
 نیاز هر کرت عمق محاسوه شده را در مساحت کرت ضرب نمودیم.

(1    )                           𝐼𝑛 = ∑ ((𝜃𝐹𝐶𝑗 − 𝜃𝐵𝐼𝑗) × 𝐷𝑗)
2
𝑗=1  

: درصذد  ƟFCiمتذر(،   عمق آب آبیاری )میلذی  :In که در این رابحه:
: ƟBCام، iرطوبت وزنی در نقحذه رطذوبتی فرفیذت زراعذی در الیذه      

: ضخامت هر الیه Djو  امiدرصد رطوبت وزنی قول از آبیاری در الیه 
در این محالعه برای مقایسه تیمارها عذالوه بذر در نظذر گذرفتن      است.

، از جملذه وزن میذوه   های رشد گیذاه  آب، شاخص وری بهرهعملکرد و 
و تعداد میوه در بوته نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. بذر ایذن    ارتفاع بوته

ها در زمذان برداشذت، بذا حذذف      گیری این شاخص اسا  برای اندازه
بذرداری فقذط    منزله اثر حاشیه، نمونه های کناری در هر تکرار، به ردیف

آب از  وری بهذره از دو ردیف وسط انجام شد. همچنذین بذرای تعیذین    
 افذزار  های به دست آمده بذا نذرم   داده . در نهایت( استفاده شد2رابحه )
SAS      هذا بذا   مورد تجزیه و تحلیذل قذرار گرفذت و مقایسذه میذاندین

 درصد( انجام گردید. 99)در سح  اعتماد  LSDاستفاده از آزمون 
(2                           )                                  WP=YT/VT 
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: YTوری آب )کیلذوگرم بذر مترمکعذب(،     : بهرهWPدر این رابحه؛ 
: حجم آب آبیاری VTعملکرد قابل ارا ه به بازار )کیلوگرم در هکتار( و 

 .باشد)مترمکعب( می

 

نتایجوبحث

نتایج تجزیه واریانس اثر تیمارهای اعمال شده بذر صذفات مذورد    

تایج حاکی از آن است کذه  نشان داده شده است. ن 3بررسی در جدول 
و شوری بر تمذامی صذفات مذورد بررسذی در سذح       توخیر اثر سحوح 

است ایذن در حذالی اسذت کذه اثذر متقابذل       دار  درصد معنی 99اعتماد 
درصذد   99سحوح توخیر و شوری بر تمامی صذفات در سذح  اعتمذاد    

 دار است. معنی

 
یجتجزیهواریانسطرحخالصهنتا-3جدول

تعدادمیوهدربوتهوزنمیوهارتفاعبوتهوریآببهرهعملکرددرجهآزادیمنبعتغییرات

 Rep  2 38/12 114/21 41/3 015/0 91/83تکرار
 A  3 **22/297 **24/325 **75/29 **079/0 **23/142توخیرسحوح 
 6 42/7 65/1 92/0 013/0 02/6 (E1خحا )

 B  2 **11/325 ** 16/145 ** 23/87 ** 17/0 ** 29/68سحوح شوری
 AB 6 ** 19/155اثر متقابل 

**98/21 **17/15 ** 08/0 ** 24/138 
 24 012/0 21/2 94/0 01/0 32/3 (E2خحا )

 

تحلیلآبمصرفیودورآبیاری
توأم تذنش خشذکی و   که این آزمایش با هدف تأثیر  این با توجه به

ای انجام گردیذد، نیذاز    شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد خیار گلخانه
تذوان چنذین    آبشویی در سحوح مختلف شوری محاسوه ندردید لذا می

شده در هر  اوعان داشت که میزان آب مصرفی تیمارهای فرعی اعمال
که میزان آب مصذرفی   طوری تیمار اصلی یکسان در نظر گرفته شد، به

، 5700ترتیب  متر توخیر از تشت، به میلی 60و  45، 30، 15ر سحوح د
مترمکعب در هکتار بود. نتایج بدسذت آمذده از    3350و  4315، 5030

دهد که افزایش توخیذر از تشذت کذاهش     میزان آب مصرفی نشان می
حجم آب مصرفی در کل فصل رشد را موجب شده است. بذه نحذوی   

متر توخیذر  میلی 60و  45، 30به  15ز که تغییر میزان توخیر از تشت ا
ترتیب باعث کاهش  دلیل افزایش فاصله دو آبیاری متوالی به از تشت به

درصدی حجم آب مصرفی شد. در این خصور  2/41و  3/24، 7/11
چهار آستانه ای به بررسی تأثیر  (، در محالعه1395اسدی و کاراندیش )

وع آبیذاری در قالذب   جهذت شذر   بذار سانتی 75و  65، 55، 45پتانسیل 

ای در منحقذه جیرفذت    خیار گلخانذه بر عملکرد  ایآبیاری قحره روش
پرداختند. نتایج نشان داد که حجم آب مصرفی در کل فصذل رشذد در   

، 5300، 6000ترتیذب   بذه  بارسانتی 75و  65، 55، 45سحوح پتانسیل 
مترمکعب در هکتار بود. همچنذین از آنجاکذه در ایذن     2550و  4070
یق تنظیم زمان آبیاری بر اسذا  میذزان توخیذر از تشذت توخیذر      تحق

انجذذام شذذد، لذذذا تعذذداد دفعذذات آبیذذاری را تحذذت تذذأثیر قذذرار گرفذذت. 
شذد،   که با گرم شدن هوا که باعث توخیر بیشتر از تشت مذی  طوری به

، 4فاصله بین دو آبیذاری متذوالی، کذاهش یافذت. بذر اسذا  جذدول        
متذر توخیذر از    میلذی  60و  45، 30، 15ترین فراوانذی در سذحوح    بیش

ترتیب به دورهای آبیاری چهار، شش، نه و دوازده روزه متعلق  تشت به
هذای پیشذین نیذز محابقذت دارد     های پذژوهش  بود. این نتیجه با یافته

 2-3ازای دور آبیذاری   ای به که حجم آب مصرفی خیار گلخانه طوری به
ترتیب برابذر بذا    وز بهر 18-20روز و  10-12روز،  5-6روز،  3-5روز، 
 ,.Mao et alمتذر بذرآورد شذد )    میلی 188و  230، 406، 544، 656

2003.) 

 

فراوانیدورهایآبیاریبرایهرتیماردرطولدورهفصلرشد-4جدول

دورآبیاری)روز(
سطوحتبخیر

1211109876543
 متر میلی 15 3 15 9 - - - - - - -

 متر میلی 30 - - - 12 4 2 - - - -

 متر میلی 45 - - - - - - 8 3 1 -

 متر میلی 60 - - - - - - - - 1 9
 

تحلیلعملکردمحصول
 ای خیذار گلخانذه  آمده از مقایسذه میذاندین عملکذرد     دست نتایج به

نشذان داده شذده اسذت.     1حاصل از اثر تیمار عامل اصلی، در شذکل  
 4/6رغذم اخذتالف    طور که در ایذن شذکل مشذخص اسذت، بذه      همان
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متذر   میلذی  30و  15ح آبیاری شذده پذس از   وسح درصدی در عملکرد
اند. عملکرد  ( قرار گرفتهa، از لحاظ آماری در یک گروه )توخیر از تشت

توان  را می متر توخیر از تشت میلی 30سح  آبیاری شده پس از خوب 
احتماالً در راستای اثرات م وت تنش جز ی در طذول فصذل رشذد بذر     

های گیذاهی مذرتوط بذا     اجزاا عملکرد و همچنین اثرپذیری سایر اندام
شذده   اجزاا عملکرد دانست که باعث عملکرد خوب تیمارهذای اعمذال  

در این  (.Suojala and Sali, 2005تحت تنش خفیف شده است )
، 45با بررسی تذأثیر سذحوح   ( 1393) و اسدی کرمانی وونعمتخصور 

مرتوذه   پنجکه با  ندفهار داشتبار بر عملکرد خیار ا سانتی 75و  65، 55
 ای خیار گلخانه، عملکرد بار سانتی 65نسوت به  55سح   آبیاری بیشتر

. از یافذت درصذد افذزایش    15و  2/20ترتیذب   و میزان آب مصرفی به
عملکذرد  توان به این نکته اشاره نمذود کذه    دیدر نکات این شکل می

 متر توخیر از تشذت  میلی 60و  45ح آبیاری شده پس از وسحمحصول 
، متذر توخیذر از تشذت    میلذی  15سح  آبیاری شذده پذس از   نسوت به 

این در حالی بود که میزان  درصد کاهش یافت 7/32و  4/18ترتیب  به
در کذل  مترمکعذب   2350و  1385ترتیب  به  این دو سح آب مصرفی
تذوان بذه    . دلیل این امذر را مذی  سح  یاد شده بود کمتر ازفصل رشد، 

بذروز تذنش خشذکی    اعمال تنش طوالنی مدت به گیاه نسوت داد که 
ها چروکیده و سست شدن دیواره سذلولی شذده و از    باعث ایجاد سلول

د، فرآیند تقسیم سلول جاکه تا زمانی سلول به اندازه کافی رشد نکن آن
انجام نخواهد شد لذا تأثیر کموود آب بر رشد سلول بیشتر است که در 

 ,Taiz and Zigerشذود )  نهایت منجر به کاهش سح  بذر  مذی  

ها منجر بذه کذاهش منوذع     (. کاهش سح  بر  و ریزش بر 1991
گذردد و در   های موثر بر این فرآیند مذی  فتوسنتزی و افت فعالیت آنزیم

در (. Paris et al., 2018یابذد )  عملکرد محصول کاهش مذی  نتیجه
( طذی تحقیقذی سذه آسذتانه     1394افراسیاب و همکاران )همین راستا 

عنوان  ترتیب به به بار جهت شر.ع آبیاری سانتی 75و  60، 45پتانسیلی 
قذرار  مقایسه  مورد، تنش خفیف و تنش شدیدی رطوبتی آبیاری کامل

نیاز آبی گیذاه   کامل تأمین خفیف رطوبتی با. نتایج مقایسه تنش دادند
نشان داد که عملکرد محصول تحت تنش خفیف رطوبتی در شرایحی 

نیاز آبی گیاه کمتذر   کامل تأمیندرصد نسوت به عملکرد در زمان  2/7
جذویی شذد کذه بذا نتیجذه       درصد صذرفه  1/19بود که در آب مصرفی 

 سو است. بدست آمده از تحقیق حاضر هم

 


 مقایسهمیانگینعملکردمحصولحاصلازاثرسطوحمختلفتبخیرازتشت-1شکل



مقایسه میاندین عملکرد محصول تحذت تذأثیر عامذل فرعذی در     
طور که در ایذن شذکل مشذخص     نشان داده شده است. همان 2شکل 

بدست  ای خیار گلخانهدرصدی در عملکرد  2/7ود اختالف است، با وج
برمتر از  زیمنس دسی 6/2و  9/0آمده از دو تیمار آبیاری شده با شوری 

این در حالی است که تیمار  قرار گرفتند( aلحاظ آماری در یک گروه )
و  9/40 برمتذر دارای اخذتالف   زیمنس دسی 5/7آبیاری شده با شوری 

نسوت به عملکذرد دو تیمذار آبیذاری شذده بذا       ترتیب درصدی به 1/48
و از لحاظ آمذاری در گذروه    استبرمتر  زیمنس دسی 6/2و  9/0شوری 

(bقرار گرفت. به بیان دیدر می )  توان چنین اوعان داشت که هر چه از

شوری آب آبیاری کاسته شود، میذزان کذاهش عملکذرد نیذز کذاهش      
کذه بذا افذزایش     دادنشان یابد. نتایج بدست آمده از سایر محالعات  می

شوری آب آبیاری و ایجاد فشار اسمزی، قدرت ریشه برای جذذب آب  
یابذد لذذا تجمذع امذالح در منحقذه       موجود در مجیط ریشه کاهش می

ریشه، جذب کمتر آب و مواد غذایی توسط گیاه )در مقایسه با شذرایط  
اه شوری آب آبیاری مناسب( را در پی دارد و در این شرایط عملکرد گی

( که بذا نتذایج بدسذت آمذده از     Wan et al., 2010یابد ) کاهش می
 خوانی دارند. تحقیق حاضر هم
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 شوریمقایسهمیانگینعملکردمحصولحاصلازاثرسطوحمختلف-2شکل

 

تحلیلاجزایعملکرد
ارتفذاع بوتذه،   اجذزای عملکذرد )  مقایسه میاندین طور که از  همان

تذوان   مذی  (5میوه( مشخص اسذت )جذدول   در بوته و وزن  میوهتعداد 
وضعیت رطوبتی خاک تأثیر زیادی بذر اجذزای    چنین اوعان داشت که

گیذاه،   فتوسذنتز کننذده  طوری که با تغییر سح   داشت بهعملکرد گیاه 
سح  آبیذاری   محالعهن . در ایتحت تأثیر قرار گرفت عملکرد محصول

ح آبیاری شذده  وسح نسوت به متر توخیر از تشت میلی 15شده پس از 
 4/201بذذا ارتفذذاع متذذر توخیذذر از تشذذت  میلذذی 60و  45، 30پذذس از 
 برخذوردار  یدرصذد  7/39و  8/22، 1/8از افزایش ترتیب  بهمتر  سانتی
محالعات صورت گرفته نشذان داد کذه شذرایط محیحذی از جملذه      بود. 

ای را  اعمال تنش رطوبتی، به میزان زیادی ارتفاع بوتذه خیذار گلخانذه   
کذه طذی    طذوری  (. بهDouh et al., 2013دهد ) تحت تأثیر قرار می

هذای مریسذتی موجذب     بروز تنش خشکی، کاهش پتانسیل آب بافذت 
نقصان پتانسیل فشاری به حدی کمتر از میزان الزم برای بزر  شدن 

(. این در حالی است که هذر  Amer et al., 2009شود ) ها می سلول
گونه کموود رطوبت خاک موجب تقلیل بیشتر آما  سذلولی، کذاهش   
تقسیم و کاهش توسعه سذلولی بذه خصذور در سذاقه و بذر  گیذاه       

مقایسه میاندین همچنین (. 1393روحانی و همکاران،  شود )شریف می
ر از توخیذ  ، تحذت تذأثیر سذحوح   میوهدر بوته و وزن  میوهتعداد صفات 
متذر توخیذر از    میلذی  15سح  آبیاری شده پذس از  که  دادنشان  تشت
، و بعذد از آن  بذود دارای بهترین جایداه آمذاری   در هر دو صفت تشت
 متذر توخیذر از تشذت    میلذی  60و  45، 30ح آبیاری شده پذس از  وسح
و  وزن میذوه درصد در صذفت   9/28و  7/15، 2/5ترتیب با اختالف  به
 جذای گرفتنذد  در بوته  میوهعداد درصد در صفت ت 5/38و  8/21، 9/7

که در شذرایط اعمذال    دادهای صورت گرفته نشان  بررسی (.5)جدول 
تنش خفیف رطوبتی مواد فتوسنتزی ایجاد شده در گیاه کذه مذازاد بذر    

های زایشی گیذاه قذرار    توانند در اختیار اندام باشند، میرشد رویشی می

داد میوه در بوته جلذوگیری نماییذد.   گیرد که از کاهش شدید میزان تع
این در حالی است که در شرایط اعمال تنش شدید رطوبتی، عالوه بذر  
کاهش شدید رشد رویشی گیاه از جمله ارتفاع بوته و شذاخص سذح    

هایی که بایستی به میوه تودیل شذوند نیذز ر     بر ، ریزش شدید گل
بذا   ( کذه Amer et al., 2009; Douh et al., 2013) دهذد  مذی 

 نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد.
مشخص است بذا افذزایش شذوری آب     5طور که در جدول  همان
در بوته  میوهبرمتر، ارتفاع بوته، تعداد  زیمنس دسی 6/2به  9/0خاک از 
درصذد کذاهش یافتنذد ایذن در      2/5و  2/6، 6/5ترتیب  به میوهو وزن 

 5/7بذذه  9/0حذذالی اسذذت کذذه بذذا افذذزایش شذذوری آب خذذاک از     
و  1/35، 4/20ترتیذب   هذا کذاهش بذه    برمتر، این شاخص زیمنس دسی

که رشد گیذاه  محالعات صورت گرفته نشان داد  درصدی داشتند. 2/19
، لذذا در  استدارای ارتواط نزدیکی با شوری خاک منحقه توسعه ریشه 

شرایط شوری آب آبیاری، گیاه انر،ی زیادتری را صذرف جذذب آب و   
 ,.Chen et al., 2010; Kang et alنمایذد )  مذواد غذذایی مذی   

در این شرایط اجزای عملکرد گیذاه تحذت تذأثیر شذوری آب      (،2010
خاک قرار گرفته و بذه علذت عذدم تحمذل تذنش شذوری، از کذاهش        

که با نتایج بدست  باشند شدیدی نسوت به شرایط متعارف برخوردار می
 سو است. حاضر هم همحالعآمده با 

سحوح مختلف تیخر از تشت و شوری مقایسه میاندین اثر متقابل 
انجام شد )جدول  LSDکه توسط آزمون  اجزای عملکردبر  آب آبیاری

متر توخیذر   میلی 15سح  آبیاری شده پس از که اعمال  داد(، نشان 5
زیمنس بر متر در حذالی در صذفات    دسی 9/0در سح  شوری  از تشت

بهترین جایدذاه آمذاری    در میوهدر بوته و وزن  میوهارتفاع بوته، تعداد 
درصذدی   5/2و  9/2، 7/2ترتیب تنها دارای اختالف  که به قرار داشت

 متر توخیر از تشذت  میلی 15سح  آبیاری شده پس از نسوت به اعمال 
طور کذه   . همچنین همانبودزیمنس بر متر  دسی 6/2در سح  شوری 
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صدی آب مصذرفی )از  در 7/11در این جدول مشخص است با کاهش 
 9/0( و افزایش شوری از سح  شوری متر میلی 30به  15 تیخرسح  

در بوتذه و   میذوه زیمنس بر متر صفات ارتفاع بوته، تعداد  دسی 6/2به 
درصدی نسوت به بهترین  2/5و  1/7، 9/6ترتیب کاهش  به میوهوزن 
در  متر توخیر از تشذت  میلی 15سح  آبیاری شده پس از )اعمال تیمار 

و این تیمارها از  را در پی دارند (زیمنس بر متر دسی 9/0سح  شوری 
ایذن در   گرفتند( قرار b( و )c( ،)cهای ) ترتیب در گروه لحاظ آماری به

در بوتذه و   میوهحالی است که کاهش میزان صفات ارتفاع بوته، تعداد 
 متذر توخیذر از تشذت    میلذی  45سح  آبیاری شده پس از میوه در وزن 

نسوت به بهترین  زیمنس بر متر دسی 6/2در سح  شوری ل شده اعما
تذوان جنذین    . لذذا مذی  بذود درصد  6/10و  2/14، 9/23ترتیب  تیمار به

نتیجه گرفت در صورت افزایش شوری آب )سه برابذر حذد معمذول( و    
 30عوارتی اعمذال سذح     به در هکتار ی آبمترمکعو 670 جویی صرفه
زیمذنس بذر متذر     دسذی  6/2شذوری   در سح متر توخیر از تشت  میلی

متذر   میلی 15سح  آبیاری شده پس از )اعمال  نسوت به شرایط بهینه
، کذاهش  (زیمذنس بذر متذر    دسذی  9/0در سح  شوری  توخیر از تشت

توانذد گزینذه مناسذوی بذرای      باشد و مذی  اجزای عملکرد چشمدیر نمی
 استفاده در شرایط بحرانی باشد.

 
سطوحتبخیرازتشتتحتتأثیراجزایعملکردمقایسهمیانگین-5جدول

وریآب)كیلوگرمبرمترمکعب(بهرهوزنمیوه)گرم(تعدادمیوهدربوتهمتر(ارتفاعبوته)سانتیتیمار

I1 a 4/201 a 7/59 a 2/50 c 8 

I2 b 1/185 b 9/54 a 6/47 b 5/8 

I3 c 5/155 c 7/46 b 3/42 b 6/8 

I4 d 4/121 d 7/36 c 7/35 a 2/9 

 مقایسه میاندین اجزای عملکرد تحت تأثیر سحوح تنش شوری

 وری آب )کیلوگرم بر مترمکعب( بهره وزن میوه )گرم( تعداد میوه در بوته متر(ارتفاع بوته )سانتی تیمار

Q1 a 8/184 a 6/55 a 7/45 a 8/9 

Q2 a 4/174 a 2/52 a 3/43 b 1/9 

Q3 b 1/147 b 1/36 b 9/36 b 8/5 

 وری آب )کیلوگرم بر مترمکعب( بهره وزن میوه )گرم( تعداد میوه در بوته متر(ارتفاع بوته )سانتی تیمار

I1 

Q1 a 1/193 a 6/57 a 9/47 c 9/8 

Q2 b 9/187 b 9/55 b 7/46 d 5/8 

Q3 c 2/174 d 9/47 c 5/43 g 9/6 

I2 
Q1 b 9/184 b 2/55 b 6/46 b 2/9 

Q2 c 7/179 c 5/53 b 4/45 c 8/8 

Q3 e 1/166 e 5/45 c 2/42 f 2/7 

I3 
Q1 d 1/170 c 1/51 c 44 b 2/9 

Q2 e 9/164 d 4/49 c 8/42 c 9/8 

Q3 f 3/151 h 1/41 d 6/39 f 2/7 

I4 
Q1 f 1/153 f 1/46 d 7/40 a 5/9 

Q2 g 9/147 g 4/44 d 5/39 b 2/9 

Q3 h 2/134 i 4/36 e 3/36 e 5/7 

 

آبوریبهرهتحلیل
( 5)جدول  دادنشان  ای خیار گلخانهآب  وری بهرهمقایسه میاندون 

آبیذاری تذأثیر مناسذوی در افذزایش ایذن صذفت داشذت.         که اعمال کم
بذا  متر توخیذر از تشذت    میلی 60سح  آبیاری شده پس از که  طوری به

و  6/7، 1/13 کیلوگرم بر مترمکعذب و بذا اخذتالف    2/9وری آب  بهره
و  30، 15آبیاری شده پس از سحوح  درصدی به ترتیب نسوت به 5/6

جایداه آماری بذود. در ایذن   دارای بهترین  متر توخیر از تشت میلی 45
هذای صذورت گرفتذه نشذان از کارآمذدی ایذن روش        خصور بررسی

آبیاری( در استفاده بهینه از هر واحد آب مصرفی و  مدیریتی )اعمال کم
 ;Douh et al., 2013وری آب گیاهذان مختلذف داد )   افزایش بهره

Mao et al., 2003 حذذف   بذا تذوان   (. لذا در شرایط کموود آب مذی
بازده و با کذاهش میذزان حجذم آبیذاری در هذر نوبذت        های کم آبیاری

شود بذا دریافذت آب کمتذر از     گیاه اجازه داده میآبیاری که آگاهانه به 
ای کذاهش دهذد کذه از نظذر اقتصذادی       نیاز، محصول خود را تا اندازه

)فرامرزپذور و   را افذزایش داد  آب وری باشذد، بهذره   مقرون بذه صذرفه  
این نتذایج بذا نتذایج حاصذل از محالعذات اسذدی و       (. 1391همکاران، 
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( و فرامرزپذذور و 1394)(، افراسذذیاب و همکذذاران  1395کارانذذدیش )
  سو است. ( هم1391همکاران )

شذوری آب آبیذاری بذر    نتایج تجزیه واریانس طرح نشان داد کذه  
. (3)جذدول   داری گذاشذت  ، تذأثر معنذی  ای خیار گلخانذه آب  وری بهره
ای تحت تذأثیر   خیار گلخانهآب  وری بهرهکه مقایسه میاندون  طوری به

آب  وری بهذره بیشترین که  (5)جدول  دادنشان  سحوح مختلف شوری
برمتر ایجاد شذد. ایذن    زیمنس دسی 9/0در تیمار آبیاری شده با شوری 

 5/7و  6/2کذذه دو تیمذذار آبیذذاری شذذده بذذا شذذوری     بذذودر حذذالی 
 سذح  نسذوت بذه    8/40و  4/7برمتر به ترتیب با اختالف  زیمنس دسی

ترتیذب   برمتر از لحاظ آماری به زیمنس دسی 9/0آبیاری شده با شوری 
 .اند ( قرار گرفتهc( و )bدر جایداه )

تذوان بذه ایذن موضذوع      از دیدر نکات قابل وکر در این جدول می
اثذر  تحت تذأثیر  آب  وری بهرهدار شدن  اشاره نمود که با توجه به معنی

سذح   توان چنین اوعان داشت که  میسحوح توخیر و شوری، متقابل 
اعمال شذده در سذح    متر توخیر از تشت  میلی 60ری شده پس از آبیا

کیلذوگرم بذر    5/9وری آب  بذا بهذره  برمتذر   زیمذنس  دسذی  9/0شوری 
. ایذن در  گرفذت ( قذرار  aاز لحاظ آماری در بهترین جایداه ) مترمکعب

متذر   میلذی  45و  30آبیذاری شذده پذس از     اعمال سحوح که بودحالی 
سذح   و اعمال  برمتر زیمنس دسی 9/0در سح  شوری  توخیر از تشت

 6/2در شذذوری  متذذر توخیذذر از تشذذت میلذذی 60آبیذذاری شذذده پذذس از 
کیلوگرم بر مترمکعب در لحاظ  2/9وری آب  ، با بهرهبرمتر زیمنس دسی

لذا این نتایج تأیید مناسوی به تذأثیر  ( قرار گرفتند. bآماری در جایداه )
 6/2ر شذذوری آب بذذا حذذداک  آبیذذاری در شذذرایط اسذذتفاده از    کذذم

آب در کشذذت  وری بهذذرهافذذزایش  جهذذت در برمتذذر زیمذذنس دسذذی
همچنین اثر متقابل عوامل اصلی و فرعی نشذان   .است ای خیارگلخانه

متذر توخیذر از    میلی 45و  30آبیاری شده پس از  داد که اعمال سحوح
سذح  آبیذاری   و اعمذال   برمتر زیمنس دسی 6/2در سح  شوری  تشت

 9/0در سذذح  شذذوری  ر توخیذذر از تشذذتمتذذ میلذذی 15شذذده پذذس از 
 . گرفتند( قرار cاز لحاظ آماری در جایداه ) برمتر زیمنس دسی

 

 گیرینتیجه

مجموع نتایج ایذن پذژوهش نشذان داد کذه بیشذترین عملکذرد و       
شود که گیاه آب مورد نیذاز خذود    اجزای عملکرد گیاه زمانی حاصل می
که مقایسه میاندین اثذر   طوری بهرا با کمیت و کیفت باال دریافت کند. 

متقابل سحوح مختلف توخیر از تشت و شوری در صفات مورد بررسی 
متذر توخیذر از تشذت     میلذی  15نشان داد که سح  آبیاری شده پس از 

میذوه در   6/57زیمنس بر متر با  دسی 9/0اعمال شده در سحج شوری 
بهتذرین  متذر ارتفذاع در    سذانتی  1/193گذرم وزن میذوه و    9/47بوته، 

 30جایداه قرار گرفت این در حاالی بود که سح  آبیاری شده پذس از  
زیمنس  دسی 9/0متر توخیر از تشت اعمال شده در سح  شوری  میلی

متر  سانتی 9/184گرم وزن میوه و  6/46میوه در بوته،  2/55بر متر با 
( قرار گرفت که نسوت بذه  bارتفاع در حالی از لحاظ آماری در جایداه )

 7/11یماری که دارای بهترین جایداه بود عذالوه بذر صذرفه جذویی     ت
وری آب را نیذز در پذی داشذت.     درصذدی بهذره   3/3درصدی، افزایش 

بذه   15درصدی آب مصرفی )از سح  تیخذر   7/11همچنین با کاهش 
زیمذنس بذر    دسی 6/2به  9/0متر( و افزایش سح  شوری از  میلی 30

ترتیب کاهش  در بوته و وزن میوه به متر صفات ارتفاع بوته، تعداد میوه
درصدی نسوت به بهترین تیمار )اعمال سح  آبیاری  2/5و  1/7، 9/6

 9/0متذذر توخیذذر از تشذذت در سذذح  شذذوری  میلذذی 15شذذده پذذس از 
زیمنس بر متر( را در پی دارنذد و ایذن تیمارهذا از لحذاظ آمذاری       دسی

تذوان چنذین    ذا مذی ( قرار گرفتند. لb( و )c( ،)cهای ) ترتیب در گروه به
نتیجه گرفت در صورت افزایش شوری آب )سه برابذر حذد معمذول( و    

عوذارتی اعمذال سذح      مترمکعوی آب در هکتذار بذه   670جویی  صرفه
 6/2متر توخیر از تشت در سذح  شذوری    میلی 30آبیاری شده پس از 

زیمنس بر متر نسوت به شرایط بهینه )اعمال سح  آبیاری شذده   دسی
زیمذنس   دسی 9/0متر توخیر از تشت در سح  شوری  یمیل 15پس از 

توانذد گزینذه    باشد و مذی  بر متر(، کاهش اجزای عملکرد چشمدیر نمی
 مناسوی برای استفاده در شرایط بحرانی باشد.
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. تأثیر پتانسیل ماتریک خذاک و  1393کرمانی، م. و اسدی، ر.  وونعمت
الدوی کارگزاری لوله آبده بر عملکرد و کارایی مصذرف آب خیذار   
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Abstract 

In arid and semi-arid regions, salinity is a serious and chronic problem for agriculture. Due to the improved 
methods of irrigation and mechanization this methods to increase water use efficiency and enhance the 
uniformity of water distribution in the field, is very important. In order to investigate the effect various source of 
saline water as well as different value of irrigation on characteristics of greenhouse cucumber, a field experiment 
was carried out during 2018 growing seasons at an experimental farm in Jiroft territory of Kerman province. The 
treatments were laid out in Randomized Complete Block Design with three replications. The treatments were 
comprised of four levels of irrigation including 15, 30, 45 and 60 mm evaporation for class A pan and three 

salinity of irrigation including 0.9, 2.6 and 7.5 dS.m
-1

 as the main and sub plot respectively. The results 
showed that in comparison to 30 and 15 evapotranspiration for class A pan, parsimony of water usage equal 370 

m
3
 ha

-1
 achieved. Moreover yield, high plant, weight fruit and number of fruit per plant decreased 6.3, 8.1, 

5.2 and 8.1 percent respectively but water productivity increased 5.9 percent. Also, In comparison to 0.9 and 2.6 

dS.m
-1

 salinity of irrigation, yield, high plant, weight fruit, number of fruit per plant and water productivity 
decreased 7.1, 5.6, 5.2, 6.1 and 7.1 percent respectively. 
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