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 چکیده   

اسـپرینگ تـایم و سـبز    (هلـو   ب آبیاري بر خصوصیات رویشی، عملکرد و کارآیی مصرف آب ارقـام بررسی تأثیر روش و مقدار آبا هدف  تحقیقاین 
بار خرد شـده در قالـب طـرح     کي یها کرتصورت  بهآزمایش . جرا گردیداکشاورزي و منابع طبیعی خراسان رضوي و آموزش در مرکز تحقیقات  )مشهد
اي در دو سـطح   در پالت اصلی و روش آبیاري قطـره ) درصد نیاز آبی100و  80، 60(در سه سطح  آب آبیاري رهاي کامل تصادفی با دو فاکتور مقدا بلوك

نتایج اثر متقابل درصد آب و روش آبیاري بر صفات رویشـی نشـان داد کـه در هـر دو     . اعمال شدو در سه تکرار  در پالت فرعی) سطحی و زیر سطحی(
درصد آب مصرفی از ارتفاع، عرض تاج و قطر تنه بـاالتري برخـوردار    80اي زیرسطحی با  آبیاري قطره. رقم از لحاظ آماري تفاوت معنی داري وجود دارد

دسـت   تن در هکتار بـه  8/19و  4/31درصد آب آبیاري به میزان  60و  100ترین عملکرد به ترتیب با کاربرد ترین و کمدر رقم اسپرینگ تایم بیش. بودند
تـن در هکتـار تفـاوت     2/26اي زیـر سـطحی بـا عملکـرد      تن در هکتـار و قطـره   5/24اي سطحی با عملکرد  ري قطرهنتایج نشان داد که روش آبیا. آمد

بـا  . دسـت آمـد    درصـد آب آبیـاري بـه    100تن در هکتار در سطح  5/32ترین میزان عملکرد به مقدار در رقم سیز مشهد بیش. داري با هم نداشتند معنی
اي سـطحی   تن در هکتار نسبت بـه قطـره   4/31اي زیرسطحی با عملکرد  روش آبیاري قطره. عنی داري کاهش یافتکاهش مقدار آب، عملکرد به طور م

درصد آب مصرفی از لحاظ کـارآیی مصـرف ارجحیـت     80نتایج ارزیابی نهایی نشان داد که در هر دو رقم، روش آبیاري قطره اي زیرسطحی با . بهتر بود
  .دارد

  
  هلو، کارایی مصرف آب عملکرد،اي،  طرهآبیاري ق :هاي کلیديواژه

  
   2 1 مقدمه

از اهمیـت   استفاده بهینه از منابع آب موجود در بخش کشـاورزي 
 جـویی در میـزان   براي صرفه هاي مختلفی ایده. خاصی برخوردار است

 کارایی مصرف آب وجـود دارد  ومصرف آب، افزایش بازده آب آبیاري 
 هـاي راهکار هـاي خردآبیـاري از   و نیز استفاده از روشکم آبیاري که 

خیرابـی و همکـاران،   ( شـرایط کمبـود آب اسـت   تولید در بهینه براي 
1375.(  
اي را در درختان  هاي آبیاري سطحی و قطره روش) 1371( زدانیی

نتیجه نهایی این بود کـه میـزان   . انار استان یزد مورد مقایسه قرار داد
                                                             

ش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزي مرکـز تحقیقـات و   دانشیار پژوهش بخ -1
 آموزش کشاورزي و منابع طبیعی خراسان رضوي 

دانشیار پژوهش بخش تحقیقات نهال و بذر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي  -2
  و منابع طبیعی خراسان رضوي

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

ترتیب برابر با  حی بهسطي و ا آب مصرفی در هر هکتار در روش قطره
در ایـن دو   ردمکعب در هکتـار و مقـدار عملکـ    متر 14147و  11645
دانش نیا  .کیلوگرم در هکتار بود 210 0و 2800ترتیب برابر با  روش به

ــره ) 1375( ــاري در روش قط ــق آب آبی اي را در  در طرحــی دور و عم
کـه   نشـان داد نتـایج نهـایی   . بررسـی قـرار داد   موردهاي مرکبات  باغ

با پوشش ) باالي ده سال( درختان پرتقال و نارنگی در رشد نهایی خود
مترمکعب در هکتـار آب نیـاز    15000تا  14000درصد بین  75تا  70

دارند در حالی که میزان آب الزم بـراي درختـان لیمـوترش و گریـپ     
مترمکعـب   18000تـا   16000حدود  صددر 85تا  80فروت با پوشش 

باشد و این که در مناطق خشک نظیر جهـرم   میدر هکتار در هر سال 
تحقیقـی  ) 1375(احسـانی   .باشد روز می 2اي  دور مناسب آبیاري قطره

بررسی دو روش آبیاري قطره اي و نواري در بـاغ هـاي   “ تحت عنوان
تازه احداث شده خرما از طریق پاجوش در ایستگاه تحقیقات کشاورزي 

دور آبیاري هفت روز  يتیمارها. عزیزآباد شهرستان بم انجام داده است
اي  متر و آبیاري قطـره سانتی 15و  10در روش نواري با دو ارتفاع آب 
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. شـتک بـود  تدرصد تبخیر از  80و  60روز و مقدار آب برابر با  3با دور 
ظاهري و ثبت مشاهدات  وضعیتکه با توجه به  حاکی از آن بودنتایج 

 رفـتن رانـدمان آبیـاري در    در تیمارها عالوه بر صرفه جویی آب و باال
درختـان از وضـعیت رشـد     اي در مقایسه با آبیاري نـواري  روش قطره

-تـأثیر روش ) 1387(عبادي و همکاران . اند تري برخوردار بوده مطلوب
 و سه دو با خط داخل اي قطر حبابی، میکروجت،(هاي مختلف آبیاري 

پرتقـال  را بر صفات کمی و کیفی میوه و رشـد رویشـی   ) چکان قطره
 سـال  سـه  هاي میانگی مقایسه. تامسون ناول مورد بررسی قرار دادند

چکان  قطره دو و میکروجت با آبیاري که داد این پژوهش نشان اجراي
قطره  سه( آبیاري دیگر روش دو با داري معنی اختالف عملکرد نظر از

و حـداکثر   6/16را حـداقل   درختـان  عملکرد و داشته) حبابی و چکان
 تأثیر تیمارها .رصد نسبت به دو روش دیگر افزایش داده استد 2/19

 میـوه،  عرضـی  و قطر طولی و وزن پوست، ضخامت داري روي معنی
 تنـه  قطـر  و تـاج  حجـم  نیـز  و میوه محلول جامد مواد و کل اسیدیته
ررسـی امکـان کـاربرد آبیـاري     بـه ب ) 1393(کیـانی   .نداشتند درختان

ریشه گیاه و وضعیت تجمع  کباتمرو  هلواي زیرسطحی بر روي  قطره
نتایج نشـان داد کـه ضـریب تغییـرات     . پرداخت چکان در اطراف قطره

یکنـواختی   ،هـا  چکـان  ریب تغییرات فشار، عملکرد کلی قطـره ض دبی،
در باغ هلو بـه   و راندمان واقعی کاربرد راندمان پتانسیل کاربرد ،پخش

در بـاغ پرتقـال بـه    درصد و  58و  56 ، 64، 12، 23، 19ترتیب برابر با 
بنـابراین   .درصد برآورد شـد  58  و 57 ، 64، 21، 60، 24ترتیب برابر با 
نسـبت مناسـب و بـراي     به براي باغ هلو ها این شاخصسامانه از نظر 

  .باغ پرتقال ضعیف ارزیابی شد
اي  باسی در تحقیقی تأثیر مقادیر آب و کود در روش آبیاري قطـره 

. مـورد بررسـی قـرار دادنـد     درختان هلوروي میزان رشد و عملکرد را 
 رشـد ریشـه و محصـول را افـزایش داد     نیتـروژن افزایش مقدار آب و 

)Bussi,1994.(    بریال و همکاران رشد رویشی و تولید درختـان جـوان
-هاي مختلف آبیاري شامل آبیاري شیاري، قطـره هلو را تحت سیستم

. ادنـد اي سطحی و زیر سطحی و میکـرو جـت مـورد بررسـی قـرار د     
اي سـطحی و   ارزیابی کلی نشان داد که درختانی کـه بـا روش قطـره   

شوند نسبت به درختانی که با روش میکروجت و زیرسطحی آبیاري می
شـوند بطـور معنـی داري داراي عملکـرد و کـارایی      شیاري آبیاري می

بریال و همکـاران   ).Bryla et al., 2013(مصرف آب باالتري هستند 
ــرات سیســتمدر تحقیقــی دیگــر ا ــاري ث ــارویی، (هــاي مختلــف آبی ف

بـر بـاروري و   ) اي سطحی و زیـر سـطحی   میکرواسپري، آبیاري قطره
 نتایج نشان داد که. تولید میوه در درختان هلو مورد بررسی قرار دادند

طـور  هـا را بـه  ترین میـوه اي سطحی و زیرسطحی درشت آبیاري قطره
ي میـوه نسـبت بـه سـایر     متوسط و باالترین عملکرد را در بازارپسـند 

گوداروسکا و سزوزوك بـا   ).Bryla et al., 2005(تیمارها داشته است 
اي بـر خصوصـیات کیفـی دو رقـم هلـو در      بررسی تأثیر آبیاري قطره

اي در سـال   نتیجه گرفتند که آبیـاري قطـره   2008تا  2006هاي سال

ه هاي ضخیم در ناحیه رشد ریشـ تر ریشهاول باعث تولید هر چه بیش
اي باعث بهبود رشد رویشی درختـان   چنین آبیاري قطرههم. شده است

 ,.Gudarowska and Szewczuk(شـده اسـت    2008هلو در سال 
حسین و همکاران در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که آبیاري  ).2009
طول ساقه، سطح برگ، درصد وزن (اي پارامترهاي رشد رویشی  قطره

، )سـازي درخـت  ر سـاقه و درصـد بـرگ   خشک برگ، تعداد برگ در ه
درصد گلدهی، تشـکیل میـوه، تعـداد میـوه در هـر      (دهی صفات میوه

وزن، انـدازه، سـفتی و اسـتحکام و    (، کیفیـت میـوه   )درخت و عملکرد
، طول ریشه، وزن ریشه خشـک و کـارایی مصـرف آب    )اسیدیته میوه

کی و ال دسـو  ).Hussien et al., 2013(دهـد  ارقام آلو را افزایش می
هـاي  عبد الحمید بهبود رشـد و بـاروري درختـان انـار را تحـت روش     

نتایج ایـن تحقیـق   . اي را مورد بررسی قرار دادندمختلف آبیاري قطره
اي سـطحی   اي زیرسطحی از آبیـاري قطـره   نشان داد که آبیاري قطره

  ).Mahmoud, and Sheren., 2014(باشد بهتر می
مقـادیر مختلـف آب آبیـاري بـر     هدف از این تحقیق بررسی تأثیر 

روي خصوصیات رویشی، عملکرد و کارآیی مصرف آب ارقـام هلـو در   
  . اي زیرسطحی بود اي سطحی و قطره دو روش آبیاري قطره

  
  ها مواد و روش

بار خـرد شـده در    کي یها این تحقیق با استفاده از آزمایش کرت
آبیـاري در   هاي کامل تصادفی با دو فاکتور مقدار آب قالب طرح بلوك

در پـالت  )  D1, D2, D3درصـد نیـاز آبـی   100و  80، 60( سه سطح
 ,R1سطحی و زیرسطحی(اي در دو سطح  اصلی و روش آبیاري قطره

R2  (و سـبز   میتا نگیاسپري ارقام سه تکرار رو ردر پالت فرعی و د
 3متر در  4 کاشت درختان فواصل. سال اجرا شد 5مدت  بههلو  مشهد

در نظـر   )نهـال اصـله   12(ردیف چهار تـایی   3کرت  بود و در هرمتر 
. ها از دو اصله درخت وسـطی صـورت گرفـت    اندازه گیري. گرفته شد

ترتیـب در دهـه دوم خـرداد و     اسپرینگ تایم و سـبز مشـهد بـه    رقاما
به منظـور تعیـین خصوصـیات     .رسند مشهد می طیشهریور ماه در شرا

 80تـا   0  گیري از عمـق  فیزیکی خاك قبل از آماده سازي زمین نمونه
ــانتی ــر س ــد يمت ــت گردی ــتفاده از روش   .برداش ــا اس ــاك ب ــت خ باف

ــا اســتفاده مخصــوص ظــاهري  ، جــرمهیــدرومتري از ســیلندرهاي ب
مقدار رطوبت در نقطه ظرفیت زراعی و نقطـه پژمردگـی    و گیري نمونه

اتمسـفر   15و  3/0هـاي  با استفاده از دستگاه صفحه فشاري در مکش
خالصه نتـایج مشخصـات فیزیکـی خـاك در      1جدول در . تعیین شد

از در آزمـایش  آب مـورد اسـتفاده    .هاي مختلف ارائه شده اسـت  عمق
آب به لحـاظ کـاربرد بـراي    . گردیدموجود در ایستگاه تامین  هاي چاه

 یهیچ محدودیتی نبود و از کیفیت خوبداراي اي درختان  آبیاري قطره
در  .درج شـده اسـت   2ر جدول نتایج آزمون کیفی آب د .بودبرخوردار 
هـاي هـرز    ها و علف ، آبیاري، مبارزه با آفات و بیماري1387طی سال 



  1395 تیر - خرداد، 10جلد ، 2 شماره، نشریه آبیاري و زهکشی ایران     264

هـرس   1387طور یکسان انجـام و در اسـفندماه    هراي تمام تیمارها بب
تیمار روش آبیاري از زمان احداث باغ و تیمار درصـد  . اجرا شدزمستانه 

شت شـامل مبـارزه   عملیات دا. اعمال گردید 1388آب آبیاري از سال 
هاي هرز براي تمام تیمارهـا بطـور یکسـان    ها و علف با آفات، بیماري

میـزان نیـاز    .هاي الزم نیز صورت گرفت اشت برداريدیادو  انجام شد
 از اطالعات اصالحی سند ملی آب کشـور  خالص آبیاري درختان هلو،

و  مقدار تبخیر. )1376وزارت جهاد کشاورزي، ( استفاده شداستخراج و 
با توجه بـه میـزان نیـاز ناخـالص آب     اي،  تعرق روزانه در آبیاري قطره

اسـتفاده از  طـول فصـل رشـد، بـا     در  انـداز گیـاه   و درصد سایه آبیاري
سپس از حاصل ضرب این مقـدار در  . هاي مربوطه محاسبه شدلفرمو

درصـد نیـاز    100و  80، 60به ترتیب برابـر بـا   ( 1و  8/0، 6/0ضرایب 
حجـم آب آبیـاري    .به دسـت آمـد  یزان نیاز آبی هر تیمار ، م)آبی گیاه

با توجـه بـه تعـداد درختـان و سـطح آب در هـر تیمـار،        مورد نیاز نیز 
براي هر تیمـار یـک   . گرفتقرار  درختانکنتور در اختیار  بامحاسبه و 

) خط لوله مانیفلـد  6عدد کنتور و  6(عدد کنتور و یک خط لوله مانیفلد 
بـه  ) هـا التـرال (هاي فرعی ابق با هر تیمار، لولهمط. در نظر گرفته شد

شـش عـدد   . دیوز انتخاب گردر 4دور آبیاري . مانیفلد مربوط وصل شد
 لیتـر در سـاعت و دو   4با دبی ) چکان یک متر یک قطره(چکان   قطره

در روش آبیـاري   .شـد ردیف الترال براي هر درخـت در نظـر گرفتـه    
متـر و  سانتی 40به عمق حدود بعد از حفر ترانشه اي زیرسطحی  قطره

هـا داخـل ترانشـه     متر از هر طرف درختان، الترالسانتی 50به فاصله 
 برخی خصوصـیات  در نهایت پس از برداشت. حفر شده، مدفون گردید

یی مصـرف  آحجم آب مصرفی و کار میزان عملکرد محصول،رویشی، 
 MSTATCآمـاري   افـزار  آب در هر تیمار تعیین و با اسـتفاده از نـرم  
هـا بـا    مقایسـه میـانگین  . مورد تجزیه و تحلیل و مقایسه قرار گرفـت 

در نهایت تیمار برتر از .اي دانکن انجام شد استفاده از آزمون چند دامنه
معرفـی   تـر تر و بیش و تولید محصول مرغوب مصرف آب ییآنظر کار

  .شد
  

  مشخصات فیزیکی خاك مزرعه محل آزمایش - 1جدول 

 عمق خاك
   خاكدرصد ذرات 

 بافت خاك
 نقطه پژمردگی ظرفیت زراعی شن رس سیلت )gr/cm3(وزن مخصوص ظاهري  در حجمی درصد رطوبت

 53/1 3/8 2/17 لومی 6/50 4/15 0/34 20-0
 61/1 6/7 1/19 شنی لومی 6/58 4/15 0/26 40-20
 60/1 5/7 1/19 شنی لومی 0/60 0/14 0/26 60-40
 60/1 9/6 7/18 میشنی لو 0/58 0/13 0/29 80-60

  
  نتایج آزمایش کیفیت آب آبیاري - 2جدول 
 واحد مقدار  نام

 ر متربدسی زیمنس  0/1 هدایت الکتریکی
 -  2/7 هاش -پ

 میلی اکی واالن بر لیتر 9/2 سدیم
 میلی اکی واالن بر لیتر 3/2 منیزیم
 میلی اکی واالن بر لیتر  0/3 کلسیم
 ترمیلی اکی واالن بر لی 7/1 سولفات

 -  8/1 ت جذب سدیمبنس
  

  نتایج و بحث
در سـه  . در باغ تازه تاسیس شده اجـرا گردیـد   1387طرح از سال 

خصوصیات رویشی ولی ) قبل از شروع باردهی( سال اول اجراي طرح 
بـا  . گیـري گردیـد   عملکرد نیز اندازه 1391و  1390در دو سال زراعی 

شـروع بـاردهی   (  1391توجه به این که میزان عملکرد فقط در سـال  
قابل توجه بود، لذا نتایج این سال مورد تجزیه و تحلیل قرار ) اقتصادي

الزم بـه  . گرفت که در ادامه مورد بحث و بررسی قرار خواهـد گرفـت  

نیز نشـان داد کـه آنـالیز مرکـب دو      1ذکر است که نتایج تست بارتلت
   .باشد سال قابل انجام نمی

 
  اسپرینگ تایمعملکرد و کارآیی مصرف آب رقم 

برداشت محصول رقم اسپرینگ تایم به عنوان یک رقـم زودرس  
نتایج آنالیز واریـانس و تجزیـه و تحلیـل    . در اواخر خردادماه انجام شد

اثـر  . گـزارش شـده اسـت    3عملکرد و کارآیی مصرف آب در جـدول  
                                                             
1 - Bartlett's test 
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درصد آب آبیاري، روش آبیاري و نیز اثرات متقابل تیمارها روي میزان 
هـا بـه    مقایسـه میـانگین  . دار نبود کارآیی مصرف آب معنیعملکرد و 

اي دانکن انجام گردید که نتایج آن در جـدول  روش آزمون چند دامنه
درصـد آب   60ترین میزان عملکرد با کـاربرد  کم. ارائه گردیده است 4

میزان عملکرد در . دست آمد تن در هکتار به 750/19آبیاري به میزان 
و  233/25ترتیـب برابـر بـا     د آب آبیاري بـه درص 100و  80دو سطح 

داري بـین   تن در هکتار بود که به لحاظ آماري تفاوت معنـی  367/31
 60و  100درصـد وجـود نداشـت، ولـی بـین سـطح        80و  100سطح 

درصـد نیـز بـا     80 و 60سطوح . دار بود درصد آب آبیاري تفاوت معنی
 40ت که کـاهش  توان نتیجه گرف می. داري نداشتند هم اختالف معنی

درصد آب آبیاري نسبت به میزان آبیاري کامل در رقم اسپرینگ تـایم  
باشد، ولی سطح  داري روي عملکرد دارد و قابل توصیه نمی تأثیر معنی

در . تواند به عنوان یک گزینـه، مطـرح باشـد    درصد آب آبیاري می 80
د اي سطحی با عملکـر  مورد تأثیر روش آبیاري نیز، روش آبیاري قطره

تـن   200/26اي زیر سطحی با عملکرد  تن در هکتار و قطره 500/24
تـرین میـزان کـارآیی    بیش. داري با هم نداشتند در هکتار تفاوت معنی
کیلـوگرم   117/4درصد آب آبیاري به میـزان   80مصرف آب در سطح 

درصد آب آبیـاري بـا میـزان     60ترین آن در سطح مکعب و کم بر متر
هر چند از لحاظ آماري هر . دست آمد مکعب به رکیلوگرم بر مت 983/3

میـزان کـارآیی مصـرف آب در    . سه سطح در یک گروه قـرار گرفتنـد  
اي سطحی و زیرسطحی به ترتیب برابـر بـا تقریبـا     روش آبیاري قطره

مکعب بود که به لحاظ آمـاري   کیلوگرم بر متر 967/3و  157/4برابر با
ج مقایسـه میـانگین اثـرات    نتـای . اختالف معنی داري با هـم نداشـتند  

 2و  1متقابل روي میزان عملکرد و کارآیی مصرف آب در شکل هاي 
درصـد آب مصـرفی    100اي سطحی و  روش قطره. بیان گردیده است

ترین عملکرد را به خود اختصـاص  تن در هکتار بیش 2/34با عملکرد 
اي زیرسـطحی بـا    در مورد کارآیی مصرف آب روش آبیاري قطره. داد
کیلـوگرم بـر مترمکعـب     4/4درصد آب مصرفی با کارآیی  100و  80

آبیاري  سامانهنتیجه گرفت که کاربرد ) 1393(کیانی . تیمار برتر بودند
نسبت مناسب و براي باغ پرتقـال  به راي باغ هلو اي زیرسطحی ب قطره

اي زیرسـطحی در  در کـل روش آبیـاري قطـره   . ضعیف ارزیـابی شـد  
یی در مصـرف آب داراي سـودمندي   کشاورزي بـه دلیـل صـرفه جـو    

فراوانی است، اما براي اثر بخش بودن این روش و حفظ منابع آبی نیاز 
 ,Bussi(باسـی  . به طراحی، اجرا و مدیریت و نگهداري مناسبی است

هلو افزایش مقدار آب رشد ریشه و محصول نتیجه گرفت که  ) 1994
نیـز  ) Bryla et al, 2005(نتایج بـریال و همکـاران    .را افزایش دادرا 

اي سـطحی و زیرسـطحی    نشان داد که درختان هلو که با روش قطره
شوند نسبت به درختانی که بـا روش میکروجـت و شـیاري     آبیاري می
داري داراي عملکرد و کـارایی مصـرف آب   شوند بطور معنی آبیاري می

نشان داد کـه  ) 2014( نتایج تحقیق محمود و شرن. باشند باالتري می
تأثیر بهتري بـر   یسطح يا قطره ياریاز آب یرسطحیز يا قطره ياریآب

  .رشد و عملکرد درختان انار دارد
  عملکرد و کارآیی مصرف آب رقم اسپرینگ تایم) میانگین مربعات(تجزیه واریانس نتایج  - 3جدول 

 عملکرد    درجه آزادي  منابع تغییرات
  )تن در هکتار(

    **کارآیی مصرف آب
  )رمکعبکیلوگرم بر مت( 

402/54  2  تکرار ns 557/1 ns 

D(  2  632/102(درصد آب آبیاري  ns 029/0 ns 

a(  4  033/183(خطاي   124/4  
R(  1  245/16(روش آبیاري  ns 161/0 ns 

662/29  2  روش آبیاري×درصد آب آبیاري ns 776/0 ns 

b(  6  393/39(خطاي   724/0  
66/24  -  )درصد(ضریب تغییرات   95/20  

  عدم وجود اختالف معنی دار: nsدرصد 5دار در سطح  وجود اختالف معنی: *درصد  1دار در سطح  ف معنیوجود اختال:   **
  )α=05/0دانکن (مقایسه میانگین عملکرد و کارآیی مصرف آب رقم اسپرینگ تایم نتایج  - 4جدول 

  متوسط عملکرد  تیمار مورد بررسی
  * )تن در هکتار( 

  متوسط میزان آب مصرفی 
  )در هکتارمترمکعب (

   **کارآیی مصرف آب
  )کیلوگرم بر مترمکعب( 

      :درصد آب آبیاري - الف

 b 750/19 4973 a 983/3  درصد 60
 ab 233/25 6154 a 117/4  درصد 80
 a 367/31 7692 a 083/4  درصد 100

      :روش آبیاري - ب

 a 400/26 6273 a 156/4  اي سطحی قطره
 a 500/24 6273 a 967/3  اي زیرسطحی قطره

 درصد می باشد 5گر اختالف معنی دار در سطح حروف غیر مشابه بیان*
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 1391روش آبیاري روي عملکرد رقم اسپرینگ تایم در سال × اثر متقابل درصد آب آبیاري  - 1شکل 

  

  
  1391آبیاري روي کارآیی مصرف آب رقم اسپرینگ تایم در سال روش × اثر متقابل درصد آب آبیاري  - 2شکل 

  
  عملکرد و کارآیی مصرف آب رقم سبز مشهد

برداشت محصول رقم سبز مشهد به عنوان یک رقـم دیـررس در   
نتایج آنـالیز واریـانس و تجزیـه و تحلیـل     . اواخر شهریورماه انجام شد

اثـر  . سـت گزارش گردیـده ا  5عملکرد و کارآیی مصرف آب در جدول 
 1درصـد و اثـر روش آبیـاري در سـطح      5درصد آب آبیاري در سطح 

به لحاظ کارآیی مصرف آب فقط . دار بود درصد بر میزان عملکرد معنی
نتـایج  . دار نبـود  اثرات متقابل معنـی . اثر روش آبیاري معنی دار گردید

تـرین میـزان   بـیش . آورده شـده اسـت   6ها در جدول  مقایسه میانگین
درصـد آب   100تـن در هکتـار در سـطح     450/32ه مقـدار  عملکرد ب
میـزان  . قـرار گرفـت   aدست آمد کـه بـه تنهـایی در گـروه      آبیاري به

درصد آب آبیـاري بـه ترتیـب برابـر بـا       60و  80عملکرد در دو سطح 
دست آمد که به لحاظ آماري هـر   تن در هکتار به 483/22و  433/24

توان نتیجه گرفت که  می. تندقرار گرف) bگروه ( دو سطح در یک گروه
کاهش درصد آب آبیاري نسبت به میزان آبیاري کامـل در رقـم سـبز    



  267     ...بر خصوصیاتاي سطحی و زیرسطحی و سطوح مختلف آب  هاي آبیاري قطره تأثیر روش

داري روي کـاهش عملکـرد دارد و قابـل توصـیه      مشهد تـأثیر معنـی  
اي  در مـورد تـأثیر روش آبیـاري نیـز، روش آبیـاري قطـره      . باشد نمی

اي  و قطـره  aتـن در هکتـار در گـروه     444/31زیرسطحی با عملکرد 
. قـرار گرفتنـد   bتـن در هکتـار در گـروه     467/21طحی با عملکرد س

ترتیـب   درصـد بـه   100و  80، 60میزان کارآیی مصرف آب در سطوح 
دست آمـد و   کیلوگرم بر مترمکعب به 217/4و  983/3، 517/4برابر با 

روش آبیـاري  . از نظر آماري هر سه سطح در یک گروه قـرار گرفتنـد  
ــارآی قطــره ــا ک ــروه  100/5ی مصــرف آب اي زیرســطحی ب و  aدر گ
 bکیلوگرم بـر مترمکعـب در گـروه     378/3اي سطحی با کارآیی  قطره

تـر رقـم سـبز مشـهد در      با توجه به دوره داشت طـوالنی . قرار گرفتند
اي زیـر   مقایسه با رقم زودرس اسـپرینگ تـایم، روش آبیـاري قطـره    

  .سطحی نسبت به سطحی از ارجحیت باالتري برخوردار می باشد
نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابـل سـطوح آب آبیـاري و روش    

 4و  3هـاي   آبیاري بر میزان عملکرد و کارآیی مصـرف آب در شـکل  
درصــد آب  100اي زیرســطحی و  روش قطــره. ارایــه گردیــده اســت

ترین عملکـرد را بـه خـود    تن در هکتار بیش 9/35مصرفی با عملکرد 
اي  رف آب روش آبیـاري قطـره  در مورد کارآیی مصـ . اختصاص دادند
کیلـوگرم بـر    9/5درصـد آب مصـرفی بـا کـارآیی      60زیرسطحی بـا  

تر رقم سـبز   با توجه به دوره داشت طوالنی. مترمکعب تیمار برتر بودند
مشهد در مقایسه با رقم زودرس اسپرینگ تـایم، روش آبیـاري قطـره    

. شـد بااي زیر سطحی نسبت به سطحی از مزیت باالتري برخوردار می
نشـان داد کـه آبیـاري    ) Bryla et al, 2005(نتایج بریال و همکاران 

ها را به طور متوسط و ترین میوهاي سطحی و زیرسطحی درشت قطره
باالترین عملکرد را در بازارپسندي میوه هلو نسبت بـه سـایر تیمارهـا    

 .داشته اند
  

اثر مقادیر آب و روش آبیاري روي خصوصیات رویشـی ارقـام   
 گ تایم و سبز مشهداسپرین

مقایسه میـانگین اثـر درصـد آب آبیـاري، روش آبیـاري و اثـرات       
ارتفاع درخت، عرض تاج، رشد رویشـی  (ها بر صفات رویشیمتقابل آن

بررسـی اثـر درصـد آب    . باشـد  ها میدار آن بیانگر تفاوت معنی) سالیانه
آبیاري بر صفات رویشی رقم اسپرینگ تایم نشان داد کـه بـا کـاهش    

ترین طوري که بیش د آب آبیاري صفات رویشی کاهش یافت، بهدرص
و  100ترتیب در  ترین ارتفاع، عرض تاج و رشد رویشی سالیانه بهو کم

 .درصد آب آبیاري به دست آمد 60

  
  عملکرد و کارآیی مصرف آب رقم اسپرینگ تایم ) میانگین مربعات(تجزیه واریانس نتایج  - 5جدول 

 عملکرد   آزاديدرجه   منابع تغییرات
  )تن در هکتار(

    **کارآیی مصرف آب
  )کیلوگرم بر مترمکعب( 

007/16  2  تکرار ns 304/0 ns 

D(  2  404/167(درصد آب آبیاري  * 429/0 ns 

a(  4  016/30(خطاي   706/0  
R(  1  002/448(روش آبیاري  ** 347/13 ** 

101/21  2  روش آبیاري×درصد آب آبیاري ns 496/1 ns 

b(  6  256/22(خطاي   526/0  
83/17  -  )درصد(ضریب تغییرات   11/17  

  عدم وجود اختالف معنی دار: nsدرصد 5دار در سطح  وجود اختالف  معنی: *درصد  1دار در سطح  وجود اختالف معنی:   **
 

  )α=05/0دانکن (مقایسه میانگین عملکرد و کارآیی مصرف آب رقم اسپرینگ تایم نتایج  - 6جدول 

  متوسط عملکرد  سیتیمار مورد برر
  * )تن در هکتار( 

  متوسط میزان آب مصرفی 
  )مترمکعب در هکتار(

    **کارآیی مصرف آب
  )کیلوگرم بر مترمکعب( 

      :درصد آب آبیاري - الف

  b 483/22  4973 a 517/4  درصد 60
  b 433/24  6154 a 983/3  درصد 80
  a 450/32  7692 a 217/4  درصد 100

     :روش آبیاري - ب
  b 467/21  6273 b 378/3  اي سطحی رهقط
  a 444/31  6273 a 100/5  اي زیرسطحی قطره

 .درصد می باشد 5گر اختالف معنی دار در سطح حروف غیر مشابه بیان*
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 1391روش آبیاري روي عملکرد رقم سبز مشهد در سال × اثر متقابل درصد آب آبیاري  - 3شکل 

 

 
 1391روش آبیاري روي کارآیی مصرف آب رقم سبز مشهد در سال × اثر متقابل درصد آب آبیاري  - 4شکل 

  
نتایج ارزیابی اثر روش آبیاري بر صفات رویشی نیز نشان داد کـه  

تفـاوت  ) ارتفـاع و قطـر تنـه   (آبیاري بر برخی از صفات رویشـی   روش
اي زیرسـطحی   اي کـه روش آبیـاري قطـره    داري داشته، به گونه معنی

اي سطحی از ارتفاع و قطـر تنـه بـاالتري بـر خـوردار       نسبت به قطره
اثر متقابل درصد آب آبیاري و روش آبیاري بر صـفات رویشـی   . بودند

اي  درصد آب آبیـاري بـه روش قطـره    80نیز نشان داد که استفاده از 
جـدول  (ا نشان داد داري نسبت به سایر تیماره زیرسطحی تفاوت معنی

7.(  
بررسی اثرات متقابل درصـد آب آبیـاري و روش آبیـاري در رقـم     

اي  درصد آب آبیـاري و روش قطـره   80سبز مشهد نشان داد که تیمار 
زیرسطحی از ارتفاع، عرض تاج و قطر تنه باالتري برخـوردار بودنـد و   

اي  درصد آب آبیاري و روش قطره 100داري با تیمار  البته تفاوت معنی
 . زیرسطحی مشاهده نشد

نتایج ارزیابی اثر درصد آب آبیاري، روش آبیاري و اثرات متقابـل   
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باشد  ها بر خصوصیات رویشی رقم سبز مشهد که رقمی دیررس میآن
بررسـی اثـر درصـد آب    . با نتایج رقم اسپرینگ تایم کمی متفاوت بود

رتیـب از  ت درصـد آب آبیـاري بـه    60و  80آبیاري نشان داد که تیمـار  
 100و  60ترین ارتفاع برخوردار بودند و بین تیمارهاي ترین و کمبیش

-نتایج هم. درصد مشاهده نگردید 5داري در سطح  درصد تفاوت معنی
اي  اي زیرسـطحی نسـبت بـه قطـره     چنین نشان داد که آبیاري قطره

تري سطحی از ارتفاع، قطر تنه، عرض تاج و رشد رویشی سالیانه بیش
بررسی اثرات متقابل درصد آب آبیاري و روش آبیـاري  . ر بودندبرخوردا

اي زیرسـطحی   درصد آب آبیاري و روش قطره 80نشان داد که تیمار 

از ارتفاع، عرض تاج و قطر تنه باالتري برخوردار بودند و البتـه تفـاوت   
اي زیرسطحی  درصد آب آبیاري و روش قطره 100داري با تیمار  معنی

 Gudarowska and(گوداروسکا و سزوزوك ). 8 جدول(مشاهده نشد 
Szewczuk, 2009 (اي بـر خصوصـیات   با بررسی تأثیر آبیاري قطره

نتیجـه گرفتنـد کـه     2008تـا   2006هـاي  کیفی دو رقم هلو در سال
هـاي  تـر ریشـه  اي در سال اول باعث تولید هر چه بـیش  آبیاري قطره

ـ  2008ضخیم در ناحیه رشد ریشه شده و در سال  ث بهبـود رشـد   باع
 .رویشی درختان هلو شده است

 
  )α=05/0دانکن (نتایج مقایسه میانگین خصوصیات رویشی رقم اسپرینگ تایم  - 7جدول 

 تیمار مورد بررسی
  درخت  ارتفاع

 )متر سانتی(
  عرض تاج

 )متر سانتی(
  قطر تنه

 )متر سانتی(
  رشد رویشی سالیانه

 )متر سانتی(
     :درصد آب آبیاري - الف

60 )D1( b 271 b 241 a 2/7 c 71 
80 )D2( a 313 a 265 a 3/8 b 75 
100 )D3( ab 288 ab 253 a 8/7 a 80 

     :روش آبیاري - ب
 R1( b 285 a 240 b 6/7 a 76(اي سطحی  قطره
 R2( a 296 a 269 a 0/8 a 75(اي زیرسطحی  قطره

D1R1 c 268 b 227 b 8/6 ab 72 
D1R2 c 275 ab 254 a 7/7 b 70 
D2R1 a 311 a 270 a 3/8 ab 77 
D2R2 a 315 a 268 a 3/8 ab 74 
D3R1 bc 278 ab 251 a 8/7 ab 78 
D3R2 ab 298 ab 248 a 9/7 a 82 

 باشددرصد می 5دار در سطح گر اختالف معنیحروف غیر مشابه بیان*
 

 )α=05/0ن دانک(نتایج مقایسه میانگین خصوصیات رویشی رقم سبز مشهد  - 8جدول 

 )متر سانتی(درخت  ارتفاع تیمار مورد بررسی
  عرض تاج

 )متر سانتی(
  قطر تنه

 )متر سانتی(
  رشد رویشی سالیانه

 )متر سانتی(
     :درصد آب آبیاري - الف

60 )D1( b 282 a 251 b 5/7 b 72 
80 )D2( a 304 a 253 a 1/8 c 69 
100 )D3( b 285 a 249 ab 6/7 a 75 

     :اريروش آبی - ب
 R1( b 273 a 240 b 2/7 a 70(اي سطحی  قطره
 R2( a 308 a 262 a 3/8 a 75(اي زیرسطحی  قطره

D1R1 cd 272 a 240 b 5/7 a 65 
D1R2 bc 293 a 263 b 5/7 a 80 
D2R1 bcd 284 a 243 b 6/7 a 67 
D2R2 a 323 a 263 a 7/8 a 72 
D3R1 d 264 a 237 c 6/6 a 77 
D3R2 ab 307 a 262 a 6/8 a 74 

 باشددرصد می 5گر اختالف معنی دار در سطح حروف غیر مشابه بیان*
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  گیري نتیجه

، سال باردهی اقتصادي باغ هلو مورد 1391با توجه به اینکه سال 
 1391گیري کلی بـر اسـاس نتـایج سـال     آزمایش بود، بنابراین نتیجه

در هلو رقم اسپرینگ تایم نتایج ارزیابی نهایی نشان داد که . انجام شد
 80باشد کـاهش میـزان آب آبیـاري بـه مقـدار      که رقمی زودرس می

داري بر عملکرد، صفات رویشی و کیفـی  درصد بدون اینکه تأثیر معنی
ولی در رقم سبز مشهد بـه دلیـل   . میوه داشته باشد، قابل توصیه است

ل دیررس بودن و دوره رسیدگی طوالنی کاهش میزان آب مصرفی قاب
هاي آبیاري در رقم اسپرینگ تایم بین روش. باشدتوصیه و اعمال نمی

بر عملکرد، صـفات رویشـی و کیفـی    ) اي سطحی و زیرسطحیقطره(
داري مشاهده نشد، بنـابراین هـر دو روش آبیـاري قابـل      تفاوت معنی
اي  ولـی در رقـم سـبز مشـهد روش آبیـاري قطـره      . باشـد  توصیه مـی 

اي سـطحی از عملکـرد بـاالتري     زیرسطحی نسـبت بـه روش قطـره   
 .برخوردار بود
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Abstract 

This study was conducted with the purpose of investigation the effect of different amount of water on 
vegetative characteristics, yield and water use efficiency (WUE) of peach (Prunus persica L. cv. "Spring time" 
and Sabze Mashhad) trees at Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources and Research Center. A split 
plot experiment was laid out in a completely randomized block design including 3 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 sub plot. In cultivars, interaction 
water percent and irrigation method had significant effect on vegetative characteristics. Subsurface drip 
irrigation with 80% water requirement had highest vegetative characteristics (height of tree, crown width, trunk 
diameter). In "spring time", the highest (31.4 ton/ha) and lowest (19.8 ton/ ha) yield were obtained with 100% 
and 60% water requirement respectively. There were not significant differences on yield in surface (24.5 ton/ha.) 
and subsurface (26.2 ton/ha) irrigation method. In " Sabze Mashhad”, the highest (32.5 ton/ha) yiled were 
obtained with 100% water requirement. With reducing amount of water, there were significant differences on 
yield. Subsurface drip irrigation method with 31.4 ton/ha was the better of Surface drip irrigation method. 
Finally our results showed that subsurface drip irrigation with 80% water requirement was the best water use 
efficiency treatment in both peach cultivars.  

 
Keywords: Drip irrigation, Peach, Water use efficiency, Yield.  
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