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اسماء مقبلی مهنی دررودی ،1معصومه دلبری ،*2نادر کوهی

 .1دانشجوی کارشناسیارشد آبیاری و زهکشی ،گروه مهندسی آب ،دانشکدة آب و خاک ،دانشگاه زابل
 .2دانشیار گروه مهندسی آب ،دانشکدة آب و خاک ،دانشگاه زابل
 .3عضو هیئت علمی ،بخش فنی و مهندسی ،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
(تاريخ دريافت  -1393/11/27 :تاريخ تصويب )1394/4/8 :

چكيده
در اين تحقیق ،صفات تعداد شاخه در هر بوته ،قطر سايهانداز ،ارتفاع بوته ،تعداد غنچه ،وزن گلبرگ ،وزن تر يک گل،
درصد مادة خشک گل و وزن خشک کل گل محمدی تحت سه سطح آبیاری ( ،70 ،100و  40درصد مقدار تبخیر -تعرق
پتانسیل) از طريق دو سامانة آبیاری قطرهای (سطحی و زيرسطحی) بررسی شد .بدين منظور ،آزمايشی دوساله در قالب
طرح کرتهای خرد شده بر پاية بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان
کرمان در ايستگاه تحقیقاتی جوپار در سالهای  1391و  1392اجراشد .نتايج نشان داد صفات ارتفاع بوته ،تعداد غنچه،
وزن تر يک گل ،وزن گلبرگ و درصد مادة خشک گل در دو نوع سامانة آبیاری تفاوت معناداری نداشت ،اما تمامی صفات
به غیر از درصد مادة خشک گل تحت رژيمهای مختلف آبیاری تفاوت معناداری داشت .در مجموع ،با توجه به محدوديت
منابع آب در منطقة مورد مطالعه ،تیمار  70درصد تبخیر -تعرق پتانسیل مناسب تشخیص داده شد ،زيرا با کاهش 30
درصدی آب آبیاری ،تنها  5/8و  15درصد کاهش بهترتیب در تعداد غنچه و قطر سايهانداز حاصل شد که با ضريب
همبستگی  0/99مؤثرترين صفات بر عملکرد بودند.
کليد واژگان :آبیاری قطرهای ،صفات مورفولوژی ،کمآبیاری ،گل محمدی ،همبستگی.

مقدمه

*

کشت گل محمدی به دلیل سازگاری با شرايط آبوهوايی،
کمهزينه بودن و سودآوری چشمگیر آن در استان کرمان توسعة
زيادی پیدا کرده است .گل محمدی از جنس  Rosaو از خانوادة
 Rosaceaeاست .اين گیاه از مهمترين گونههای معطر است که
بهصورت وحشی میرويد و هنوز هم به صورت خودرو در سوريه،
مراکش و استرالیا رويش دارد .از ايران به عنوان منشأ اين گیاه ياد
شده است ( .)Chevallier, 1996از نظر خصوصیات مورفولوژيکی،
درختچهای چندساله و شاخههايی با انشعاب زياد و خاردار و
گلهای چندتايی و بسیار معطر دارد .شاخه ا به رنگ سبز متمايل
به خاکستری و پوشیده از انبوهی از خارهای قهوهای متمايل به
قرمز است .ارتفاع گیاه معموالً  1تا  2متر است و گلآذين ديهیم
با سه تا نه گل و گاهی بیشتر دارد .گل محمدی طول دورة
گلدهی کوتاهی دارد و بهطور معمول يکبار در سال گل
میدهد .پس از خاتمة دورة گلدهی ،رشد گیاه و ايجاد
شاخههای جديد برای تولید گل در سال آينده ادامه میيابد
).(Carins, 2003
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استان کرمان از نظر سطح زير کشت گل محمدی در
کشور ،رتبة دوم را دارد .در سال  1392سطح زير کشت گل
محمدی در استان کرمان و کشور بهترتیب  2946و
13682هکتار بود .از اين سطوح به میزان 5872و  24946تن
گل حاصل شده است (.)Ministry of Agriculture Jihad, 2013
کاشت اين گیاه در استان کرمان قدمتی طوالنی دارد و
فرآوردههای آن ،يکی از تولیدات مهم مناطق کوهپايهای اين
استان بهشمار میآيد که از ارزش اقتصادی بااليی برخوردار
است .اين درختچه با عمر بهنسبت طوالنی ،به کمبود آب و مواد
غذايی مقاوم است؛ بههمین سبب اکثر اراضی کوهستانی و
کوهپايهای استان شرايط و آمادگی الزم برای کاشت و توسعة
اين گیاه را دارند .از طرف ديگر ،محصوالتی مانند اسانس ،گالب
و گل خشک از اين گیاه تولید میشود .بنابراين ،گیاهی
راهبردی در زمینة حمايت از اقتصاد روستايیان و اشتغالزايی
جوانان با توسعة صنايع کوچک است و جايگاه خاصی را در
استان به خود اختصاص داده است (Kodori and Tabaei-
 .)Aghdaei, 2007همچنین ،با توجه به ارگانیکبودن اين
محصول ،قیمت اسانس آن در بازارهای جهانی بسیار چشمگیر
است (.)Ministry of Agriculture Jihad, 2007
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بخش ارزشمند و قابلمصرف اين گیاه ،گلهای آن است
که با وجود جذابیت و زيبايی منحصر به فرد آنها از مدتها قبل
مصرف خوراکی داشته و در قرن چهارم هجری ابوعلی سینا،
دانشمند معروف ايرانی از آن گالب استخراج کرده است .ايران تا
قرن  16میالدی تولیدکنندة عمدة گالب و صادرکنندة آن به
مناطق مختلف دنیا بوده است ) .(Guenther, 1952همچنین،
گلبرگهای آن معطر و حاوی اسانس قابل استخراج است .در
قرون وسطی عصارة بهدستآمده از تقطیر گل محمدی مصرف
درمانی داشته است ) .(Chevallier, 1996در حال حاضر نیز گل
محمدی عمدهترين منبع جهت استحصال اسانس رز بهشمار
میآيد و عطر آن مقبولیت خاصی در نزد مردم جهان دارد
).(Phillips and Rix, 1993
آب يکی از مهمترين عوامل محیطی است که تأثیر
عمدهای بر روند رشدونمو ،همچنین مواد مؤثر گیاهان دارويی
زيرکشت دارد .مقادير کم آب در جريان تولید گیاهان صدمات
سنگینی بر کیفیت و کمیت گیاهان دارويی وارد میکند
( .)Omidbaigy, 2005دلیل اساسی ساخت و تشکیل اسانسها
در گیاهان ،هنوز بهخوبی مشخص نیست؛ ولی اسانسها بهطور
کلی بازماندههای ناشی از فرايندهای اصلی سوختوساز گیاهان،
بهويژه در شرايط و اوضاع تنش ،محسوب میشود ( Omidbaigy,
.)2005
تالشهای پژوهشگران کشاورزی بهطور عمده به افزايش
تولید در واحد سطح معطوف بوده و به میزان تولید به ازای واحد
نهاده از جمله آب مصرفی کمتر توجه شده است .در شرايط
محدوديت منابع آب و فراوانی نسبی اراضی قابل کشت (شرايط
حاکم بر اکثر مناطق ايران) ،هدف اصلی بايستی بیشتر متمرکز
بر باالبردن تولید به ازای واحد آب مصرفی و استفادة بهینه از
اين منابع باشد ) .)Sepaskhah et al., 2006کاهش منابع آب
موجود و افزايش بهای آن امروزه کشاورزان را به سمت استفاده از
سیستمهای آبیاری با راندمان باال ،مانند سیستم آبیاری قطرهای
نواری سوق داده است .استفاده از اين سیستم عالوه بر کاهش
مصرف آب ،افزايش عملکرد محصول را نیز در پی دارد ( Cetin
 .)and Bilget, 2002در چند دهة گذشته ،امکان استفاده از
روشهای آبیاری قطرهای برای محصوالت مختلف زراعی بررسی
و مشخص شده است در شرايط معینی روش آبیاری قطرهای
نسبت به روشهای مرسوم آبیاری قادر به کاهش آب آبیاری و
افزايش عملکرد محصوالت مختلف است ( Najafi, 2006; Basal
.)et al., 2009
کمآبیاری برای دورة معینی يا کل دورة رشد گیاه صورت
میگیرد ،زمانی که محدوديت آب آبیاری وجود دارد .در اين

برنامهريزی کاهش محصول دور از انتظار نیست ،ولی مقدار آن در
مقايسه با سود و عوايد حاصل از صرفهجويی يا ذخیرة آب برای
کشت و آبیاری بقیة محصوالت معنادار نیست ( English and
.)Raja, 1996
انجام تحقیقات مديريت کمآبیاری در شرايط محدوديت
منابع آب را بهبود میبخشد .در تحقیقی در کاشان يک قطعه
گلستان گل سرخ سهسالة يکنواخت انتخاب و به دو قسمت
تقسیم شد .آبیاری در يک قسمت به روش قطرهای و در قسمت
ديگر به روش آبیاری سطحی مطابق معمول زارع انجام شد.
میزان و دور آبیاری در روش زارع مطابق شرايط عرف محل و در
روش قطرهای دور يک روزه بر اساس تبخیر از تشت انجام شد.
نتايج نشان داد که ضمن برداشت میزان گل سرخ يکسان در هر
دو روش ،میزان آب مصرفی در روش قطرهای حدود 60درصد
کمتر و رشد سرشاخههای درختچهها  35/6تا  47/5درصد
نسبت به روش آبیاری سطحی افزايش داشته است ( Yazdani,
 .)2001همچنین ،در اين منطقه بهمنظور بررسی تأثیر کود آلی،
کود شیمیايی نیتروژنه و تعداد آبیاری (سه ،چهار و پنج نوبت
آبیاری) بر عملکرد کمّی و کیفی گل محمدی طرح آماری در
سالهای  1378و  1379به انجام رسید .نتايج اين بررسی نشان
داد که تأثیر تمامی فاکتورها در عملکرد معنادار است .اثر تعداد
آبیاری بر میزا ن عملکرد گل محمدی در تیمارهای سه و چهار
نوبت آبیاری با هم اختالف معناداری نداشت ،ولی در تیمار سه
نوبت آبیاری عملکرد کمتری مشاهده شد (.)Mousavi, 2002
بهمنظور بررسی تنوع و رابطة بین عملکرد گل و اجزای آن،
تعداد دوازده ژنوتیپ گل محمدی از نقاط مختلف کشور در قالب
طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در محل ايستگاه
تحقیقاتی همند آبسرد در سه کشت آبی (شاهد) ،ديم و ديم
همراه با مالچ بررسی شد .براساس نتايج ،وزن تر گلبرگ در هر
سه شرايط کشت بیشترين تأثیر مستقیم را بر عملکرد گل داشت
و مهمترين صفت در افزايش عملکرد گل محمدی شناخته شد.
صفات تعداد گل در هکتار ،عملکرد اسانس در هکتار ،ارتفاع بوته
و محیط بوته بهطور غیرمستقیم از طريق افزايش وزن تر گلبرگ
در افزايش عملکرد گل محمدی نقش مهمی داشت ( Nemati
.)Lafmajani et al., 2011
تأثیر دو سامانة آبیاری قطرهای سطحی و زيرسطحی بر
عملکرد ،کارايی مصرف آب آبیاری و بازده اسانس گل محمدی
تحت رژيمهای مختلف آبیاری ( 70 ،40و  100درصد تبخیر-
تعرق پتانسیل) در ايستگاه تحقیقاتی جوپار کرمان بررسی شد
( .)Moghbeli Mehni Dareroodi et al., 2014نتايج حاصل
حاکی از عدم وجود تفاوت معنادار عملکرد ،کارايی مصرف آب
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آبیاری و بازده اسانس در دو سامانة آبیاری بود .باالترين میزان
عملکرد مربوط به تیمار  100درصد تبخیر -تعرق پتانسیل بود،
در حالی که بیشترين کارايی مصرف آب آبیاری و بازده اسانس
بهترتیب در تیمارهای  40و  70درصد تبخیر -تعرق پتانسیل
حاصل شد .در گلخانهای ،در کالیفرنیا سامانة کنترل آبیاری که
بر اساس تنش رطوبتی خاک کار میکرد ،برای تولید رز هیبريد
ايجاد شد .اين سامانه بهطور مداوم شرايط رطوبت خاک را با
تانسیومتر کنترل میکرد .وقتی تنش رطوبت خاک به  5کیلو
پاسکال میرسید ،آبیاری آغاز میشد و زمان قطع آب هنگامی
بود که آب بهطور کافی به گیاه برسد .بر اساس نتايج حاصل،
مقدار آب استفادهشده در اين روش  26درصد کاهش يافت و
بهرهوری ناشی از تعداد گلهای برداشتشده  66درصد افزايش
داشت .گلها بهطور قابل توجهی تا  8سانتیمتر بلندتر از
گلهای شاهد بودند .شوری خاک کمتر شد و آثار
زيستمحیطی هم کاهش يافت .همچنین ،هزينههای تولید
کاهش و کیفیت محصول افزايش يافت (.)Oki et al., 2001
برای درک بهتر آثار دور آبیاری بر تولید و کیفیت گل رز،
آزمايشی در گلخانهای در شرق يونان ،با سامانة هیدروپونیک
روی رز هیبريد قرمز انجام شد .برنامهريزی آبیاری بر اساس
تعرق گیاه و هر زمان که مجموع تابش خورشیدی در خارج از
گلخانه ( 1600KJM-2آبیاری با دور باال) و 3200 KJM-2
(آبیاری با دور کم) بود انجام گرفت .میزان آب کاربردی در هر
دور  0/2و  0/4میلیمتر بهترتیب برای دور باال و پايین بود .نتايج
نشان داد که در آبیاری با دور باال ،وزن تر و خشک ،گلهای
چیدهشده و شاخههای گلدار بريدنی  33درصد باالتر و تعداد
شاخههای برداشتشده  28درصد باالتر بود .همچنین ،راندمان
مصرف آب و تولید گل در آبیاری با دور باال بیشتر بود ،ولی
طول شاخة گل و کیفیت گلهای برداشتشده تحت تأثیر دور
آبیاری قرارنگرفت (.)Katsoulas et al., 2006
با توجه به بروز خشکسالیهای مستمر و بحران آب در
مناطق خشک و نیمهخشک کشور از جمله کرمان از يکسو،
همچنین ارزش اقتصادی باالی محصول گل محمدی و توسعة

(Kodori and Tabaei-

روزافزون کشت آن در استان کرمان
 )Aghdaei, 2007از سوی ديگر ،استفادة بهینه از منابع آبی
استان در بخش کشاورزی و در کشت گل محمدی ،ضروری به
نظر میرسد .به همین دلیل ،در اين تحقیق در نظر است که
تأثیر دو سامانة آبیاری قطرهای سطحی و زيرسطحی بر
خصوصیات رويشی و زايشی گل محمدی تحت رژيمهای
مختلف آبیاری بررسی شود.

مواد و روشها
اين پژوهش در سالهای  1391و  1392در زمینی به مساحت
حدود  600مترمربع در ايستگاه تحقیقاتی جوپار واقع در 18
کیلومتری شهر کرمان با مختصات  57درجه و  14دقیقة طول
شرقی و  31درجه و  7دقیقة عرض شمالی و ارتفاع 1749
متری از سطح دريا ()Kodori and Tabaei-Aghdaei, 2007
اجرا شد .اين منطقه دارای آبوهوای خشک و نیمهمعتدل با
مقدار باران بسیار کم و متغیر است .میزان متوسط درازمدت
بارندگی  150میلیمتر در سال است ( Agricultural and
.)Natural Resources Research Center of Kerman, 2003
در اين طرح دو سامانة آبیاری قطرهای زيرسطحی ( )A1و
قطرهای سطحی ( )A2بهعنوان عامل اصلی و سه سطح تأمین آب
 B2 ،B1و  B3بهترتیب به میزان  70 ،100و  40درصد مقدار
تبخیر -تعرق پتانسیل (با احتساب ضريب  0/65تشت کالس
 )Alizadeh, 2004(Aبهعنوان عامل فرعی در قالب طرح
کرتهای خردشده بر پاية بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار
ارزيابی شد .اين تحقیق روی گلهای محمدی دو ساله اجرا شد.
بدين ترتیب ،آزمايش در مجموع شامل هجده کرت آزمايشی بود
که در هر رديف چهار اصله نهال به فاصلة  2/5در  2/5متر وجود
داشت .در اين طرح از آفتکشها استفاده نشد و مبارزه با
علفهای هرز بهصورت دستی انجام گرفت .جدول  1و 2
بهترتیب نتايج آزمايش آب و خاک مزرعة مورد مطالعه را نشان
میدهد.

جدول  .1نتايج آزمايش خاک.

عمق خاک

شن

سیلت

رس

)(cm

)(%

)(%

)(%

0-30
30-60
60-90

86
81
80

8
9
11

6
10
9

بافت خاک

EC

pH

)(dS/m

شن لومی
شن لومی
شن لومی

1/3
1/3
1/2

6/7
6/6
6/6

FC

PWP

درصد وزنی

درصد وزنی

16/3
16/5
17/2

5/8
6/6
7/3
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جدول  .2نتايج تجزية کيفی آب چاه.
کاتیونها)(meq/lit
2

Mn

0/014

2

Fe

0/078



Na

69



K

-

آنیونها )(meq/lit
2

Ca

10/4

2

Mg

14/4

طراحی آبیاری به گونهای بود که در تیمارهای قطرهای
سطحی و زيرسطحی ،برای هر رديف درخت يک لولة الترال با
فاصلة قطرهچکانهای 60سانتیمتر در نظر گرفته شد.
قطرهچکانها از نوع در خط و دبی  4لیتر در ساعت بود.
قطرهچکانها يکنواختی پخش مناسب داشت و دبی  4لیتر در
ساعت برای بافت خاک شن لومی مناسب بهنظر میرسید .در
تیمار قطرهای زيرسطحی لولة لترال در عمق  30سانتیمتری از
سطح خاک کار گذاشته شد .برای اندازهگیری حجم آب آبیاری
از سه کنتور حجمی با دقت يکصدم استفاده شد .مدت زمان
آبیاری از اسفند تا مهر (هشت ماه) بود .نحوة آبیاری تیمارها با
استفاده از دادههای تشت تبخیر بدين صورت بود که آبیاری
بهطور ثابت در روزهای يکشنبه ،سهشنبه و پنجشنبة هر هفته
انجام میشد .میزان تبخیر تجمعی در ابتدای همان روز قرائت
میشد .محاسبة میزان آب آبیاری با استفاده از ضرايب مربوط در
پی میآيد.
میزان تبخیر -تعرق پتانسیل با رابطة  1محاسبه شد.
(رابطة )1

ET o  K pan  E P 

 EToتبخیرتعرق پتانسیل [ Kpan ،]Lضريب تشت ،و
EPمیزان تبخیر از تشت در دورة زمانی مشخصی [ ]Lاست.
میزان تبخیر -تعرق گیاه با رابطة  2محاسبه شد.
(رابطة )2
ET  K c . ETo
 ETتبخیر -تعرق گیاه مورد نظر [ ]Lو  Kcضريب گیاهی
است.
از آنجا که ضريب گیاهی برای گیاه گل محمدی وجود
ندارد ،مقدار آن در اين مطالعه  1فرض شد .بنابراين ،مقدار
تبخیر -تعرق گل محمدی و تبخیر -تعرق پتانسیل برابر و برای
آبیاری نیاز خالص شرايط محیطی اعمال شد.
میزان حجم آب آبیاری برای هر کرت با رابطة  3محاسبه
شد.
(رابطة )3
V T  ETo .A
2
3
 VTحجم آب آبیاری [  ]Lو  Aمساحت هر کرت [ ]L
است.
اندازهگيری صفات رويشی و زايشی گل محمدی

شمارش تعداد غنچه و تعداد شاخه در اوايل ارديبهشت صورت

SO 2 

Cl-

HCO3-

31

37/2

5/2

4

CO

2-

EC
)(dS/m

pH

3

-

1/3

6/9

گرفت .برای بهدست آوردن میزان محصول گل ،گلها در ساعات
اولیة صبح چیده و با ترازو وزن شد .عملکرد گل محمدی ،از
مجموع وزن تر گلهای چیدهشده طی چند مرحله در واحد
سطح حاصل شد .گفتنی است برداشت گل در ارديبهشت
بهصورت دستی انجام شد .اندازهگیری وزن تر يک گل و وزن
گلبرگ نیز پس از برداشت گلها صورت گرفت .بهمنظور
اندازهگیری وزن خشک کل و درصد مادة خشک گل ،گلهای
چیدهشده در سايه خشک و توزين شد .درصد مادة خشک گل
از رابطة  4محاسبه شد.
(رابطة )4
( × 100وزن تر گلها /وزن گلهای خشکشده) = درصد مادة خشک گل

وزن تر و خشک گلها بر حسب گرم است.
اندازهگیری ارتفاع بوته و قطر سايهانداز در شهريور صورت
گرفت .در پايان دادههای بهدست آمده از تحقیق با استفاده از
نرمافزار آماری  SASتجزيه و تحلیل شد .همبستگی صفات و
میانگینها با آزمون دانکن (در سطح معناداری  5درصد) انجام
شد.

يافتهها و بحث
نتايج تجزية واريانس مرکب طرح آثار تیمار نوع سامانة آبیاری
( ،)Aتیمار سطوح مختلف آبیاری ( ،)Bو آثار متقابل اين تیمارها
بر تعداد شاخه در هر بوته ،قطر سايهانداز ،ارتفاع بوته ،تعداد
غنچه ،وزن گلبرگ ،وزن تر يک گل ،وزن خشک کل و درصد
مادة خشک گل طی دو سال در جدول  3آمده است .نتايج
تجزية واريانس نشان داد اثر سال بر تمام صفات مورد مطالعه به
جز وزن گلبرگ معنادار است .اين مطلب نشاندهندة رشد گیاه
و بزرگ شدن آن در سال دوم است .اثر سطوح مختلف آبیاری بر
اغلب صفات بررسیشده معنادار شد ،اما نوع سامانة آبیاری فقط
در صفات وزن تر يک گل و وزن خشک کل معنادار بود (جدول
 .)3همچنین ،براساس جدول  ،4تفاوت معناداری از نظر آماری
( )P>0/05بین میانگین صفات مورد بررسی در دو سامانه
آبیاری وجود ندارد .عدم تفاوت دو سامانة آبیاری قطرهای
سطحی و زيرسطحی ممکن است به اين دلیل باشد که
اندازهگیری بیشتر صفات مورد بررسی بهجز قطر سايهانداز و
ارتفاع بوته در ارديبهشت صورت گرفت و از زمان اعمال تیمارها
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(اسفند) تا ارديبهشت شدت تبخیر پايین بوده است .مقايسة
میانگین صفات رويشی و زايشی گل محمدی در هر سه سطح
آبیاری (جدول  )5مؤيد اين مطلب است که با افزايش تنش آبی،
میانگین غالب صفات بهطور معناداری کاهش يافت که در ادامه
بحث میکنیم .همچنین ،در جدول  6میانگین صفات
مطالعهشده در اثر متقابل تیمارهای سامانة آبیاری و سطوح
مختلف آبیاری ارائه شده است .در جدول  7ضرايب همبستگی
بین صفات مطالعهشدة گل محمدی آمده است.

تعداد شاخه در هر بوته
بر اساس تجزية مرکب دادهها ،اثر سال با اطمینان  95درصد بر
تعداد شاخه در هر بوته مؤثر بود (جدول  .)3اين مطلب
نشاندهندة رشد بوته و افزايش تعداد شاخه در سال دوم است.
با توجه به جدول  3سامانههای آبیاری و اثر متقابل بین

سامانه های آبیاری و سطوح آبیاری تأثیر معناداری بر تعداد
شاخه در هر بوته نداشت ،اما سطوح آبیاری با اطمینان 99
درصد بر اين صفت مؤثر بود .مقايسة میانگینها (جدول )4
نشان میدهد تعداد شاخه در هر بوته در دو سامانة آبیاری
تفاوت معناداری از نظر آماری ( )p>0/05با يکديگر ندارد .از
داليل احتمالی میتوان به کمبودن میزان تبخیر سطحی از
شروع آزمايش تا زمان نمونهبرداری بهدلیل منطبقبودن بر فصل
زمستان و بهار اشاره کرد .از طرفی ،مقايسة میانگین تعداد شاخه
در هر بوته در هر سه سطح آبیاری (جدول  )5نشان میدهد که
بیشترين تعداد شاخه در هر بوته در تیمار %100( B1
نبخیرتعرق پتانسیل) مشاهده میشود .همچنین ،جدول  6نشان
میدهد در سطح  B1سامانة قطرهای سطحی دارای تعداد شاخه
در هر بوتة بیشتری نسبت به سامانة زيرسطحی است .هرچند
اين اختالف از نظر آماری در سطح  5درصد معنادار نیست.

جدول  .3خالصة نتايج تجزية واريانس مرکب طرح

منابع تغییر

درجة
آزادی

تعداد شاخه
در هر بوته

قطر سايهانداز

ارتفاع بوته

)(cm

)(cm

تعداد غنچه

سال()Y
تکرار(سال)
نوع سامانه()A
سال× نوع سامانه
اشتباه 1
رژيم آبیاری()B
نوع سامانه × رژيم آبیاری
سالₓرژيم آبیاری
نوع سامانه × رژيم آبیاری × سال
اشتباه 2

1
4
1
1
4
2
2
2
2
16

*711/11
54/55
40/11 ns
**100
20/72
**106/08
2/03 ns
*4/36
3/08 ns
0/97

**14965/44
97/14
18/78 ns
** 693/44
10/03
** 6147/25
11/03 ns
** 286/36
3/69 ns
21/12

** 5550/25
51/92
66/69 ns
**633/36
249/2
** 1848/25
1/36 ns
** 308/08
44/53 ns
22/47

** 5746408/03
379/47
910/03 ns
173/36 ns
1781/36
** 58524/75
316/03 ns
** 14309/36
75/53 ns
807/3

7/3

4/63

5/36

5/42

ضريب تغییرات

 * ،nsو ** بهترتیب غیرمعناداری ،معناداری در سطح احتمال  5و  1درصد را نشان میدهد.
ادامة جدول 3

منابع تغییر

درجة
آزادی

)(gr

سال()Y
تکرار(سال)
نوع سامانه()A
سال× نوع سامانه
اشتباه 1
رژيم آبیاری()B
نوع سامانه × رژيم آبیاری
سال× رژيم آبیاری
نوع سامانه × رژيم آبیاری × سال
اشتباه 2

1
4
1
1
4
2
2
2
2
16

0/000 ns
0/000
0/000 ns
0/000 ns
0/000
** 0/000
0/000 ns
0/000 ns
0/000 ns
0/000

** 3/27
0/05
* 0/17
* 0/07
0/02
** 1/52
** 0/096
0/007 ns
0/008 ns
0/013

7/64

4/94

ضريب تغییرات

وزن گلبرگ

وزن تر يک گل

وزن خشک کل

)(gr

)(gr

درصد مادة خشک
گل)(%

** 126015/53
13/486
** 1430/1
** 1509/32
1254/84
** 1290/27
63/104 ns
** 920/9
56/11 ns
47/13

** 366/6
13/58
6/3 ns
0/102 ns
4/92
4/47 ns
0/83 ns
1/9 ns
* 8/6
1/66

10/28

6/26

 *،nsو ** :بهترتیب غیر معناداری ،معناداری در سطح احتمال  5و  1درصد را نشان میدهد.
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جدول  .4مقايسة ميانگين دوسالة صفات اندازهگيریشده برای هر دو نوع سامانة آبياری

قطر سايهانداز

ارتفاع بوته

)(cm

)(cm

89/77 a

528/78 a

87/05 a

518/72 a

نوع

تعداد شاخه

سامانه

در هر بوته

A1

*12/44 a

99/88 a

A2

14/55 a

98/44 a

تعداد غنچه

وزن گلبرگ

وزن تر يک

وزن خشک

درصد مادة

)(gr

گل

کل

خشک گل

)(gr

)(gr

)(%

0/05 a

2/40 a

60/42 a

20/99 a

0/06 a

2/26 b

73/03 a

20/15 a

* در هر ستون میانگینها با حروف التین مشابه اختالف معناداری در سطح احتمال  5درصد (براساس آزمون چند دامنهای دانکن) ندارد.
جدول  .5مقايسة ميانگين دوسالة صفات اندازهگيریشده برای سطوح مختلف آبياری

وزن گلبرگ

وزن تر يک

وزن خشک

درصد مادة

قطر

ارتفاع بوته

سايهانداز

)(cm

)(gr

گل

کل

خشک گل

)(gr

)(gr

)(%

101/33 a

579/75 a

0/071 a

2/72 a

78/48 a

20/04 b

546 b

0/055 b

2/27 b

62/78 b

20/43 ab

445/5 c

2/01 c

58/90 b

21/24 a

سطوح

تعداد شاخه

آبیاری

در هر بوته

B1

*16/75 a

120/25 a

B2

12/83 b

102 b

87/33 b

B3

10/91 c

75/25 c

76/58 c

تعداد غنچه

)(cm

0/051 c

* در هر ستون میانگینها با حروف التین غیرمشابه اختالف معناداری در سطح احتمال  5درصد (با آزمون چند دامنهای دانکن) دارد.
جدول  .6مقايسة ميانگين دو سالة صفات اندازهگيریشده تحت تأثير اثر متقابل نوع سامانه و سطوح آبياری

تیمارها

تعداد شاخه

قطر سايهانداز

ارتفاع بوته

در هر بوته

)(cm

)(cm

تعداد غنچه

وزن گلبرگ وزن تر يک گل وزن خشک کل درصد مادة خشک گل
)(gr

)(gr

)(gr

)(%

A1B1

*16/16 ab

120 a

102/33 a

590/5 a

0/07 a

2/89 a

74/82 ab

20/18 a

A1B2

11/5 c

103/66 b

89 bc

594/5 a

0/053 c

2/31 c

54/96 b

21/1 a

A1B3

9/66 c

76 c

78 cd

446/33 b

0/053 c

2/01 d

51/49 b

21/7 a

A2B1

17/33 a

120/5 a

100/33 ab

569 a

/073 a

2/55 b

82/15 a

19/9 a

A2B2

14/16 abc

100/33 b

85/66 cd

542/5 a

0/058 b

2/24 c

70/62 ab

19/8 a

A2B3

12/16 bc

74/5 c

75/16 d

444/67 b

0/05 c

2/01 d

66/31 ab

20/77 a

* در هر ستون میانگینها با حروف التین غیرمشابه اختالف معناداری در سطح احتمال  5درصد (با آزمون چند دامنهای دانکن) دارد.
جدول  .7ضرايب همبستگی بين صفات مطالعهشدة گل محمدی

صفات

تعداد
شاخه در
هر بوته

تعداد شاخه در هر بوته
قطر سايهانداز )(cm
ارتفاع بوته )(cm
تعداد غنچه
وزن تر يک گل ((gr
وزن خشک کل )(gr
وزن گلبرگ )(gr
عملکرد )(kg/ha
درصد مادة خشک گل ()%

1
*0/85
* 0/84
0/78 ns
0/8 ns
** 0/97
* 0/91
* 0/85
*- 0/89

قطر
سايهانداز

ارتفاع
بوته)(cm

تعداد
غنچه

)(cm

1
** 0/98
** 0/98
* 0/91
0/68 ns
* 0/91
** 0/99
-0/68 ns

1
** 0/93
** 0/96
0/67 ns
** 0/95
** 0/95
-0/6 ns

 * ،nsو ** :بهترتیب غیرمعناداری ،معنادار در سطح احتمال  5و  1درصد را نشان میدهد.

1
* 0/89
0/6 ns
* 0/8
**0/99
-0/68ns

وزن تر
يک گل
((gr

وزن
خشک
کل)(gr

1
1
0/64 ns
* 0/8 ns 0/88
* 0/7 ns 0/91
-0/91 * -0/57 ns

وزن
گلبرگ

عملکرد
)(kg/ha

)(gr

1
*0/86
-0/66 ns

1
-0/74 ns

درصد مادة
خشک گل
()%

1
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از طرفی ،تیمار  A2B1دارای بیشترين و تیمار
A1B3دارای کمترين تعداد است .در واقع ،با اعمال کمآبیاری و
با توجه به بافت بهنسبت سبک خاک ،مقدار آب و مواد غذايی
محدودة ريشة گیاه محدود شده که منجر به کاهش رشد رويشی
گیاه شده است .اولین واکنش گیاهان در برابر تنش رطوبتی
کاهش رشد رويشی است ) .(Bradford and Hsiao, 1982از
عاليم کاهش رشد رويشی میتوان به کاهش تعداد ساقة فرعی در
گیاه اشاره کرد ( .)Sarmadnya and Koochaki, 1997نتیجة
مشابهی در تحقیق  Valadabadiو همکاران ( )2000روی
سورگوم ،ارزن و ذرت بهدست آمده است .بر اساس جدول ،7
بین صفت تعداد شاخه با صفات قطر سايهانداز ،ارتفاع بوته ،وزن
خشک کل ،وزن گلبرگ و عملکرد همبستگی مثبت و معناداری
وجود دارد و با صفات تعداد غنچه ،وزن تر يک گل دارای
همبستگی غیرمعنادار و با درصد مادة خشک گل دارای
همبستگی منفی و معنادار است.

قطر سايهانداز
نتايج تجزية واريانس ،اثر سال را بر قطر سايهانداز در سطح
احتمال  1درصد معنادار نشان داد (جدول  .)3اين مطلب
نشاندهندة رشد گیاه و افزايش قطر سايهانداز در سال دوم
است .با توجه به جدول  ،3سامانههای آبیاری و اثر متقابل بین
سامانه های آبیاری و سطوح آبیاری تأثیر معناداری بر قطر
سايهانداز نداشت ،اما سطوح آبیاری در سطح احتمال  1درصد بر
اين صفت مؤثر بود.
مقايسة میانگینها (جدول  )4نشان میدهد که قطر
سايهانداز در سامانة آبیاری قطرهای زيرسطحی اندکی (حدود
 1/5سانتیمتر) بیش از سامانة قطرهای سطحی است .دلیل آن
ممکن است افزايش تبخیر سطحی در فصل تابستان باشد .اما از
طرفی ،اين اختالف از نظر آماری ( )P>0/05معنادار نیست .در
جدول  ، 5نتايج بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری بر قطر
سايهانداز گل محمدی آمده است .همانطور که مشاهده
میشود ،بیشترين سطح سايهانداز مربوط به تیمار  B1است.
مقايسة میانگین آثار متقابل نشان میدهد که تیمار A2B1
بیشترين قطر سايهانداز دارد و با تیمار  A1B1در يک گروه
آماری قرارمیگیرد .همچنین ،تیمار  A2B3کمترين قطر
سايهانداز را داراست و با تیمار  A1B3در يک گروه آماری
قراردارد .در واقع ،با کاهش شديد آب مورد نیاز گیاه ،رشد
رويشی گیاه کاهش میيابد (جدول  .)6خشکی بر جنبههای
مختلف رشد گیاه تأثیر میگذارد و موجب کاهش و
بهتأخیرانداختن جوانهزنی ،کاهش رشد اندامهای هوايی و کاهش

تولید مادة خشک میشود .در صورتی که شدت تنش آب زياد
باشد ،موجب کاهش شديد فتوسنتز و مختلشدن فرايندهای
فیزيولوژيکی ،توقف رشد و سرانجام مرگ گیاه میشود ( Singh
 .)et al., 1996از طرفی خاک مزرعة مورد آزمايش بهنسبت
درشتبافت است و در خاکهای درشتبافت آبشويی امالح با
سرعت بیشتری اتفاق میافتد که باعث هدررفت بخشی از آب و
مواد غذايی ناحیة ريشه در هر دو سامانة آبیاری میشود.
بنابراين ،برای حصول توزيع رطوبتی قابل قبول و مناسب در
ناحیة ريشه ،آبیاری در سامانههای آبیاری قطرهای (بهويژه،
قطره ای زيرسطحی) اغلب بیش از نیاز آبی گیاه بايد صورت
گیرد (.)Devasirvatham, 2009
نتايج جدول  7نشان میدهد که قطر سايهانداز با وزن
خشک کل همبستگی ندارد .همچنین ،با صفت درصد مادة
خشک گل همبستگی منفی و معنادار و با ساير صفات دارای
همبستگی مثبت و معنادار است .همبستگی مثبت و معنادار
عملکرد با قطر سايهانداز منطقی است ،چرا که با افزايش قطر
سايهانداز ،سطح سبز بیشتری فراهم میشود و منجر به افزايش
جذب  CO2میگردد و تا حد زيادی افزايش عملکرد حاصل
میشود.

ارتفاع بوته
نتايج تجزية واريانس ،اثر سال را بر ارتفاع بوته در سطح  1درصد
معنادار نشان داد .سامانههای آبیاری و اثر متقابل بین
سامانه های آبیاری و سطوح مختلف آبیاری تأثیر معناداری بر
ارتفاع بوته نداشت ،اما سطوح آبیاری در سطح  1درصد بر اين
صفت مؤثر بود (جدول .)3
مقايسة میانگینها (جدول  )4نشان میدهد که ارتفاع
بوته در سامانة آبیاری قطرهای زيرسطحی حدود  2/7سانتیمتر
بلندتر از آبیاری قطرهای سطحی است که احتماالً بهدلیل وجود
تبخیر سطحی بیشتر در آبیاری سطحی بهخصوص در ايام
تابستان است .با اين حال اختالف بین دو سامانة آبیاری از نظر
آماری معنادار نشد .از طرفی ،با مقايسة میانگین ارتفاع بوتة
اندازهگیریشده در سطوح مختلف آبیاری (جدول  )5مشاهده
میشود که بیشترين ارتفاع بوته مربوط به تیمار ( B1بدون تنش
آبی) است .جدول  6نیز نشان میدهد که تیمارهای  A1B1و
 A2B3بهترتیب بلندترين و کوتاهترين ارتفاع بوته را به خود
اختصاص داده است .از اولین نشانههای کمبود آب ،کاهش فشار
آماس و در نتیجه کاهش رشد و توسعة سلول بهويژه در ساقه و
برگهاست .با کاهش رشد سلول ،اندازة اندام گیاه محدود
میشود و بههمین دلیل است که اولین اثر محسوس کمآبی روی
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گیاهان را میتوان از روی اندازة کوچکتر برگها يا ارتفاع کمتر
گیاهان تشخیص داد ( .)Hsiao, 1973نتايج بهدست آمده با
يافتههای ساير محققان ( )Shubhra et al., 2004مطابقت داشت.
همچنین ،کمشدن رشد ساقه و ارتفاع گیاه در اثر خشکی را
 )1976( Nagano and Shimajiگزارش کردند .کمبود آب سبب
کاهش ارتفاع گیاه میشود ،حال آنکه در شرايط رطوبت کافی،
گیاه ارتفاع معمول را خواهد داشت ( Oosterhuis and
.)Cartwright, 1983
بر اساس جدول  ،7ارتفاع بوته با صفات تعداد شاخه در
هر بوته ،قطر سايهانداز ،تعداد غنچه ،وزن تر يک گل ،وزن
گلبرگ و عملکرد دارای همبستگی مثبت و معنادار است.
همبستگی مثبت و معنادار عملکرد با ارتفاع بوته منطقی است
چرا که ارتفاع بیشتر بیانگر تعداد برگ بیشتر و سطح
فوسنتزکنندة باالتر است که اين عوامل باعث افزايش تولید مواد
فتوسنتزی و رشد گیاه است ( )Sheikh et al., 2005که در
نهايت افزايش عملکرد را بهدنبال دارد.

تعداد غنچه
با توجه به تجزية مرکب ،اثر سال و اثر سطوح آبیاری در سطح
احتمال  1درصد بر تعداد غنچه مؤثر بود .همچنین ،سامانههای
آبیاری و اثر متقابل بین سامانههای آبیاری و سطوح آبیاری تأثیر
معناداری بر تعداد غنچه نداشت (جدول .)3
مقايسة میانگینها (جدول  )4نشان داد که تعداد غنچه
در دو سامانة آبیاری اختالف معناداری از نظر آماری ()P>0/05
نداشت .از طرفی ،در بین سطوح آبیاری ،بیشترين تعداد غنچه
مربوط به تیمار  B1است (جدول  .)5مقايسة میانگین دوسالة
تعداد غنچه تحت تأثیر اثر متقابل نوع سامانه و سطوح آبیاری
نشان داد که بیشترين تعداد غنچه مربوط به تیمارهای  70و
 100درصد تبخیر -تعرق پتانسیل است که در گروه آماری ()a
و کمترين آنها مربوط به تیمار  40درصد تبخیر -تعرق
پتانسیل است که در گروه آماری ( )bقرارمیگیرد (جدول .)6
بنابراين ،با کاهش شديد آب مورد نیاز گیاه ،تعداد غنچه کاهش
میيابد.
بر اساس جدول  ،7صفت مذکور با تعداد شاخه در هر
بوته ،وزن خشک کل و درصد مادة خشک گل همبستگی ندارد.
با ساير صفات دارای همبستگی مثبت و معنادار است .تعداد
غنچه با عملکرد گل دارای همبستگی باال و معناداری است که با
گزارشهای موجود در مورد همبستگی عملکرد با صفات مختلف
در گل محمدی ( )Tabaei-Aghdaei et al., 2004و نخود
( )Mardi et al., 2003همسويی نشان میدهد.

وزن گلبرگ

نتايج تجزية مرکب دادهها نشان داد که اثر سطوح مختلف
آبیاری بر وزن گلبرگ در سطح احتمال  1درصد معنادار است و
اثر سال ،اثر سامانههای آبیاری و اثر متقابل بین سامانههای
آبیاری و سطوح مختلف آبیاری تأثیر معناداری بر وزن گلبرگ
نداشت (جدول  .)3مقايسة میانگینها نشان داد که وزن گلبرگ
در دو سامانة آبیاری اختالف معناداری نداشت (جدول  ،)4در
حالی که در سطوح مختلف آبیاری بیشترين وزن گلبرگ مربوط
به تیمار  B1است (جدول  .)5با توجه به جدول  ،6بیشترين
وزن گلبرگ مربوط به تیمار  A2B3است و با تیمار  A1B3در
يک گروه آماری قراردارد .در شرايط تنش ،کم بی سبب کاهش
اندازه و رشد اندامهای گیاه میشود .کاهش وزن گلبرگ موجب
کاهش وزن گل و در نهايت کاهش عملکرد میشود .همچنین،
در تحقیقی دربارة گیاه همیشهبهار دريافتند که کاهش عملکرد
گل ناشی از کاهش اندازة اجزای آن بوده است .در واقع ،کاهش
تعداد گل و اندازة گلبرگ سبب کاهش عملکرد گل میشود
(.)Rahmani et al., 2009
بر اساس جدول  ،7وزن گلبرگ با صفات تعداد شاخه در
هر بوته ،قطر سايهانداز ،ارتفاع بوته ،تعداد غنچه ،وزن تر يک گل
و عملکرد دارای همبستگی مثبت و معنادار است.
وزن تر يک گل

نتايج تجزية واريانس دو سالة دادهها نشان داد اثر سال ،اثر
سطوح مختلف آبیاری و اثر متقابل بین سامانة آبیاری و سطوح
مختلف آبیاری با اطمینان  99درصد و اثر سامانة آبیاری با
اطمینان  95درصد ،بر وزن تر يک گل مؤثر است (جدول .)3
جدول مقايسة میانگینها (جدول  )4نشان داد که
بیشترين وزن تر يک گل مربوط به سامانة آبیاری قطرهای
زيرسطحی است ،ولی اختالف آن با آبیاری قطرهای زيرسطحی
در سطح آماری  5درصد معنادار نیست .مشابه ساير صفات،
مقايسة میانگینهای وزن تر يک گل تحت تأثیر سطوح مختلف
آبیاری (جدول  ) 5نشان داد که بیشترين و کمترين وزن تر يک
گل بهترتیب به تیمارهای  B1و  B3اختصاص دارد .مقايسة
میانگینهای اثر متقابل بین سامانة آبیاری و سطوح مختلف
آبیاری نشان میدهد که تیمار  A1B1با  2/89گرم بیشترين و
تیمارهای  A1B3و  A2B3با  2/01گرم ،کمترين وزن تر را
داراست (جدول  .)6در شرايط تنش ،کمآبی سبب کاهش اندازه و
رشد اندامهای گیاه و در نهايت کاهش اجزای عملکرد میشود.
بر اساس جدول  ،7وزن تر يک گل با صفات قطر
سايهانداز ،ارتفاع بوته ،تعداد غنچه ،وزن گلبرگ و عملکرد دارای
همبستگی مثبت و معنادار است.
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وزن خشک کل

تجزية مرکب دادهها نشان میدهد اثر سال ،سامانههای آبیاری و
سطوح مختلف آبیاری در سطح احتمال  1درصد بر وزن خشک
کل مؤثر است و اثر متقابل بین سامانههای آبیاری و سطوح
مختلف آبیاری تأثیر معناداری بر آن ندارد (جدول .)3
مقايسة میانگینها نشان داد که وزن خشک کل در دو
سامانة آبیاری اختالف معناداری نداشت ،هرچند که مقدار آن در
سامانة قطرهای سطحی حدود  13 grبیشتر بود (جدول  .)4علت
ناکارآمدی سامانة قطرهای زيرسطحی احتماالً عدم وجود اختالف
بین میزان تبخیر سطحی دو سامانه بهعلت منطبقبودن زمان
اجرای آزمايش تا زمان نمونهبرداری با فصول زمستان و بهار و از
طرفی عدم قرارگیری لترال در عمق مناسب خاک است.
همچنین ،مقايسة میزان وزن خشک گل در سطوح مختلف
آبیاری (جدول  )5نشان داد که بیشترين وزن خشک کل در
تیمار  100درصد تبخیر تعرق پتانسیل بهدست آمده است .با
توجه به جدول  ،6تیمار  100درصد تبخیر تعرق پتانسیل
اعمالشده در سامانة آبیاری قطرهای سطحی بیشترين وزن
خشک را داراست .بررسیها نشان میدهد که تنش آبی در
مرحلة رويشی و رشد سبزينهای تا مرحلة ظهور گل ،با تأثیر
منفی بر رشدونمو مورفولوژيکی گیاه ،معموالً باعث کاهش سطح
برگچه ،طول ساقه و وزن خشک گیاه میشود ( Oosterhuis and
 .)Cartwright, 1983با افزايش شدت تنش خشکی اين صفت
روند نزولی پیدا کرد .وقوع تنش خشکی تأثیر منفی بر وزن
خشک کل داشت .همچنین ،خشکی از وزن اندامهای زايشی گیاه
کاست ( .)Rahmani et al., 2009بر اساس جدول  ،7وزن
خشک کل تنها با صفت تعداد شاخه در هر بوته دارای
همبستگی مثبت و معنادار است.
درصد مادة خشک گل

با توجه به جدول تجزية دادهها ،اثر سال بر درصد مادة خشک
گل در سطح احتمال  1درصد معنادار بود و اثر سطوح مختلف
آبیاری ،اثر سامانههای آبیاری و اثر متقابل بین سامانههای
آبیاری و سطوح مختلف آبیاری تأثیر معناداری بر درصد مادة
خشک گل نداشت (جدول  .)3مقايسة میانگینها نشان داد که
درصد مادة خشک گل در دو سامانة آبیاری اختالف معناداری
نداشت (جدول  .)4همچنین ،درصد مادة خشک گل در سطوح
مختلف آبیاری در يک گروه آماری است (جدول  .)5با توجه به
جدول  ،6درصد مادة خشک گل در همة تیمارهای اعمالشده
در يک گروه آماری قرارگرفت .با توجه به اين نتايج ،درصد مادة
خشک گل تحت تأثیر کمآبی و نوع سامانة آبیاری قرارنگرفته
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است .بر اساس جدول  ،7درصد مادة خشک گل با صفات تعداد
شاخه و وزن خشک کل دارای همبستگی منفی و معنادار است.
نتيجهگيری

براساس نتايج اين تحقیق ،میانگین صفات رويشی و زايشی مورد
مطالعة گل محمدی تحت دو سامانة آبیاری قطرهای سطحی و
زيرسطحی تفاوت معناداری از نظر آماری ( )P>0/05با يکديگر
نداشت .دلیل عدم تفاوت دو سامانة آبیاری قطرهای سطحی و
زيرسطحی احتماالً عدم تفاوت میزان تبخیر سطحی خاک در دو
سامانه است .همچنین ،بیشتر صفات مورد بررسی بهجز سطح
سايهانداز و ارتفاع بوته در فصل ارديبهشت اندازهگیری شد.
بنابراين ،طی آزمايش ،شدت تبخیر پايین بوده است .بستهشدن
منافذ قطرهچکانها و عمق نامناسب کارگذاری لترالها نیز در
ناکارآمدی سامانة قطرهای زيرسطحی نسبت به قطرهای سطحی
مؤثر بوده است .بنابراين ،با توجه به اينکه کارگذاری نوارهای
آبیاری در سامانة آبیاری قطرهای سطحی راحتتر است و هزينة
حفاری و کارگذاری نوار در عمق خاک حذف میشود ،از طرفی
در آبیاری قطرهای زيرسطحی ممکن است گیاه بهتدريج به
درون قطرهچکانها ريشه بدواند و سرانجام لولهها را بهطور کامل
مسدود کند ،استفاده از سامانة آبیاری قطرهای سطحی پیشنهاد
میشود.
از طرفی ،با توجه به نتايج اين تحقیق افزايش تنش آبی
در گل محمدی موجب کاهش تعداد شاخه در هر بوته ،قطر
سايه انداز ،ارتفاع بوته ،تعداد غنچه ،وزن گلبرگ ،وزن تر يک گل
و وزن خشک گل شد .با اين حال ،کاهش نسبی عملکرد در
تیمارهای کمآبیاری از طريق صرفهجويی در مصرف آب جبران
میشود و حداکثر بهرهوری آب را بههمراه دارد .چنانچه زمین
عامل محدودکنندة تولید نباشد و تنها آب عامل محدودکننده
باشد ،آنگاه میتوان با آب صرفهجويیشده از طريق اعمال
کمآبیاری سطح بیشتری را زير کشت برد و عملکرد گل و در
نهايت درآمد را افزايش داد .چنانچه مشکل کمآبی وجود نداشته
باشد ،تیمار  100درصد تبخیر -تعرق پتانسیل اعمالشده برای
حصول حداکثر رشد رويشی و زايشی گیاه و در نهايت حداکثر
عملکرد در سامانههای آبیاری قطرهای پیشنهاد میشود .اما با
توجه به محدوديت منابع آبی در منطقة مورد مطالعه تیمار 70
درصد تبخیر -تعرق پتانسیل ،بهترين تیمار معرفی میشود ،زيرا
با وجود کاهش  30درصدی آب آبیاری تنها  5/8درصد کاهش
تعداد غنچه و  15درصد کاهش قطر سايهانداز حاصل شد که
مؤثرترين صفات بر عملکرد گل محمدی است .بر اساس نتايج

1394  زمستان،4  شمارة،46  دورة، تحقيقات آب و خاک ايران682

گلبرگ همبستگی قوی با عملکرد داشت که از اين صفات

0/99  صفات تعداد غنچه و قطر سايهانداز با ضريب،اين تحقیق

میتوان به منزلة شاخصهای غیرمستقیم در افزايش عملکرد

 صفات، بهعالوه.مؤثرترين صفات بر عملکرد گل محمدی بود

.استفاده کرد

 وزن تر يک گل و وزن، ارتفاع بوته،تعداد شاخه در هر بوته
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