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تعرق  -درصد مقدار تبخیر 40، و 70، 100آبیاری ) سطح خشک گل و وزن خشک کل گل محمدی تحت سه ةدرصد ماد

 قالب آزمايشی دوساله در ،. بدين منظورشدبررسی  ای )سطحی و زيرسطحی( قطره آبیاری ةپتانسیل( از طريق دو سامان

و منابع طبیعی استان  کشاورزی مرکز تحقیقات امل تصادفی با سه تکرار درک های بلوک ةپاي بر دهش خرد های کرت طرح

تعداد غنچه،  ،د. نتايج نشان داد صفات ارتفاع بوتهشاجرا 1392و  1391های  تحقیقاتی جوپار در سالدر ايستگاه کرمان 

اما تمامی صفات  ،نداشت آبیاری تفاوت معناداری ةخشک گل در دو نوع سامان ةوزن تر يک گل، وزن گلبرگ و درصد ماد

با توجه به محدوديت  ،. در مجموعداشتهای مختلف آبیاری تفاوت معناداری  خشک گل تحت رژيم ةغیر از درصد ماد به

 30تعرق پتانسیل مناسب تشخیص داده شد، زيرا با کاهش  -درصد تبخیر 70مورد مطالعه، تیمار  ةمنابع آب در منطق

ضريب  که با حاصل شد انداز ترتیب در تعداد غنچه و قطر سايه درصد کاهش به 15و  8/5تنها  ،درصدی آب آبیاری

 . ندعملکرد بود بر صفات مؤثرترين 99/0 همبستگی

 .آبیاری، گل محمدی، همبستگی ای، صفات مورفولوژی، کم آبیاری قطره :واژگان کليد
 

 *مقدمه
وهوايی،  شرايط آب باکشت گل محمدی به دلیل سازگاری 

 ةبودن و سودآوری چشمگیر آن در استان کرمان توسع هزينه کم

 ةخانواد و از Rosaجنس  از محمدی زيادی پیدا کرده است. گل

Rosaceae که است معطر های گونه ترين مهم از گیاه . ايناست 

 سوريه، در خودرو صورت به هم هنوز و رويد می صورت وحشی به

 ياد گیاه اين منشأ انعنو به ايران دارد. از رويش استرالیا و مراکش

 خصوصیات مورفولوژيکی، نظر از (.Chevallier, 1996است ) شده

 و خاردار و زياد با انشعاب هايی شاخه و چندساله ای درختچه

 متمايل سبز رنگ به ا  شاخه .دارد معطر و بسیار چندتايی های گل

 به متمايل ای قهوه خارهای از از انبوهی پوشیده و خاکستری به

ديهیم  آذين است و گل متر 2 تا 1 معموالً گیاه است. ارتفاع قرمز

 ة. گل محمدی طول دوردارد بیشتر گاهی و گل نه تا سه با

بار در سال گل  طور معمول يک و به ردگلدهی کوتاهی دا

گلدهی، رشد گیاه و ايجاد  ةدور ةدهد. پس از خاتم می

يابد  های جديد برای تولید گل در سال آينده ادامه می شاخه

(Carins, 2003). 
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استان کرمان از نظر سطح زير کشت گل محمدی در 

سطح زير کشت گل  1392در سال . دوم را دارد ةکشور، رتب

و  2946ترتیب  محمدی در استان کرمان و کشور به

تن  24946و  5872از اين سطوح به میزان .هکتار بود13682

(. Ministry of Agriculture Jihad, 2013) گل حاصل شده است

 و ردقدمتی طوالنی داکاشت اين گیاه در استان کرمان 

 اين ای يکی از تولیدات مهم مناطق کوهپايه آن،های  فرآورده

يد که از ارزش اقتصادی بااليی برخوردار آ شمار می هاستان ب

 موادآب و  مبودک به ،نسبت طوالنی بهاين درختچه با عمر  است.

بب اکثر اراضی کوهستانی و همین س به است؛غذايی مقاوم 

 ةای استان شرايط و آمادگی الزم برای کاشت و توسع کوهپايه

محصوالتی مانند اسانس، گالب  ،. از طرف ديگردارنداين گیاه را 

 یگیاه ،شود. بنابراين و گل خشک از اين گیاه تولید می

زايی  اشتغال و یانيحمايت از اقتصاد روستا ةراهبردی در زمین

جايگاه خاصی را در  است و صنايع کوچک ةتوسع جوانان با

-Kodori and Tabaeiاستان به خود اختصاص داده است )

Aghdaei, 2007 .)بودن اين  با توجه به ارگانیک ،همچنین

قیمت اسانس آن در بازارهای جهانی بسیار چشمگیر  ،محصول

 (.Ministry of Agriculture Jihad, 2007) است
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 استآن  های گل گیاه، اين مصرف قابل و مندشارز بخش

 ها قبل مدت از ها آن فرد به منحصر زيبايی و جذابیت وجود با که

 ،سینا ابوعلی هجری چهارم قرن در و خوراکی داشته مصرف

 تا ايران .کرده است گالب استخراج  آن از ايرانی معروف دانشمند

 به آن ةصادرکنند و گالب ةعمد ةتولیدکنند میالدی 16 قرن

 ،همچنین (Guenther, 1952).است  بوده دنیا مختلف طقمنا

 در .است استخراج قابل اسانس حاوی و معطر آن های گلبرگ

 مصرف محمدی گل تقطیر از آمده دست به ةعصار وسطی قرون

 گل نیز حاضر حال در .(Chevallier, 1996)داشته است  درمانی

 رشما به رز اسانس استحصال جهت منبع ترين محمدی عمده

دارد  جهان مردم نزد در خاصی مقبولیت آن عطر و آيد می

(Phillips and Rix, 1993). 

ترين عوامل محیطی است که تأثیر  آب يکی از مهم

ثر گیاهان دارويی ؤهمچنین مواد م ،ای بر روند رشدونمو عمده

زيرکشت دارد. مقادير کم آب در جريان تولید گیاهان صدمات 

 کند میگیاهان دارويی وارد سنگینی بر کیفیت و کمیت 

(Omidbaigy, 2005 .)ها  دلیل اساسی ساخت و تشکیل اسانس

طور  ها به ولی اسانس ؛خوبی مشخص نیست در گیاهان، هنوز به

 ،گیاهان وساز سوختهای اصلی  ينداهای ناشی از فر کلی بازمانده

 ,Omidbaigyشود ) محسوب می ،ويژه در شرايط و اوضاع تنش هب

2005.) 

 شيبه افزا هعمدطور  بهپژوهشگران کشاورزی  یها شتال

به ازای واحد  دیتول زانیمبه در واحد سطح معطوف بوده و  دیتول

 طياست. در شرا توجه شدهکمتر  ینهاده از جمله آب مصرف

 طيقابل کشت )شرا یاراض ینسب یمنابع آب و فراوان تيمحدود

متمرکز  شتریب یستيبا یهدف اصل ،(رانيحاکم بر اکثر مناطق ا

از  نهیبه ةو استفاد یبه ازای واحد آب مصرف دیبر باالبردن تول

 آب منابع کاهش .((Sepaskhah et al., 2006 منابع باشد نيا

 از استفاده سمت به را امروزه کشاورزان آن بهای افزايش و موجود

 ای قطره آبیاری مانند سیستم راندمان باال، با آبیاری های سیستم

 کاهش بر عالوه اين سیستم از است. استفاده داده سوق نواری

 Cetin) دارد پی در محصول را نیز عملکرد افزايش آب، مصرف

and Bilget, 2002از استفادهامکان،گذشتهةدهچند(. در

بررسیزراعیمختلفمحصوالتبرایای قطرهآبیاریهای روش

ای قطرهروش آبیاریمعینیشرايطدراستمشخص شدهو

وآبیاریآببه کاهشقادرآبیاریمرسومهای روشبهنسبت

 Najafi, 2006; Basal) استمختلف محصوالتعملکردافزايش

et al., 2009.) 

 صورت گیاه رشد ةدور کل يا معینی ةدور برای آبیاری کم

 اين در دارد. آبیاری وجود آب محدوديت زمانی که ،گیرد می

در  آن مقدار ولی یست،ن انتظار از دور کاهش محصول ريزی برنامه

 برای آب ةذخیر يا جويی صرفه از حاصل عوايد و سود با مقايسه

 English and) دار نیستامعن محصوالت ةبقی آبیاری و کشت

Raja, 1996 .) 

آبیاری در شرايط محدوديت  مديريت کم انجام تحقیقات

يک قطعه تحقیقی در کاشان بخشد. در  میمنابع آب را بهبود 

يکنواخت انتخاب و به دو قسمت  ةسالسهلستان گل سرخ گ

ای و در قسمت  قطره در يک قسمت به روشآبیاری  شد. تقسیم

روش آبیاری سطحی مطابق معمول زارع انجام شد.  به ديگر

میزان و دور آبیاری در روش زارع مطابق شرايط عرف محل و در 

جام شد. روزه بر اساس تبخیر از تشت ان کای دور ي روش قطره

سرخ يکسان در هر  نتايج نشان داد که ضمن برداشت میزان گل

درصد  60ای حدود دو روش، میزان آب مصرفی در روش قطره

درصد  5/47تا  6/35ها  های درختچه کمتر و رشد سرشاخه

 ,Yazdani) نسبت به روش آبیاری سطحی افزايش داشته است

ثیر کود آلی، أتمنظور بررسی  بهدر اين منطقه  ،(. همچنین2001

سه، چهار و پنج نوبت ) و تعداد آبیارینیتروژنه ی يکود شیمیا

ی و کیفی گل محمدی طرح آماری در بر عملکرد کمّ (آبیاری

نتايج اين بررسی نشان  به انجام رسید. 1379 و 1378 های سال

. اثر تعداد استدار  ادر عملکرد معن فاکتورها تمامی ثیرأکه ت داد

ن عملکرد گل محمدی در تیمارهای سه و چهار آبیاری بر میزا

در تیمار سه  لیو ،نداشتداری  انوبت آبیاری با هم اختالف معن

 (. Mousavi, 2002د )شمشاهده نوبت آبیاری عملکرد کمتری 

 آن، یاجزا و گل عملکرد بین ةرابط و تنوع بررسی منظور به

 قالب در کشور مختلف نقاط محمدی از گل ژنوتیپ دوازدهتعداد 

 ايستگاه محل در تکرار سه با تصادفی کامل های بلوک طرح

 ديم و ديم )شاهد(، کشت آبی سه در آبسرد همند تحقیقاتی

 هر در گلبرگ تر وزن ،نتايج براساس .شد بررسی مالچ با همراه

 گل داشت عملکرد را بر مستقیم تأثیر بیشترين کشت شرايط سه

شد.  شناخته محمدی گل عملکرد افزايش در صفت ترين و مهم

 بوته ارتفاع هکتار، در اسانس عملکرد هکتار، در گل صفات تعداد

 گلبرگ تر وزن افزايش طريق از غیرمستقیم طور بوته به محیط و

 Nematiداشت ) مهمی نقش محمدی گل عملکرد افزايش در

Lafmajani et al., 2011 .) 

ای سطحی و زيرسطحی بر  آبیاری قطره ةتأثیر دو سامان

يی مصرف آب آبیاری و بازده اسانس گل محمدی کاراعملکرد، 

 -درصد تبخیر 100و  70، 40های مختلف آبیاری ) تحت رژيم

تعرق پتانسیل( در ايستگاه تحقیقاتی جوپار کرمان بررسی شد 

(Moghbeli Mehni Dareroodi et al., 2014 نتايج حاصل .)

ی مصرف آب ياحاکی از عدم وجود تفاوت معنادار عملکرد، کار
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آبیاری بود. باالترين میزان  ةآبیاری و بازده اسانس در دو سامان

 ،تعرق پتانسیل بود -درصد تبخیر 100عملکرد مربوط به تیمار 

يی مصرف آب آبیاری و بازده اسانس کارا بیشتريندر حالی که 

تعرق پتانسیل  -درصد تبخیر 70و  40ترتیب در تیمارهای  به

کنترل آبیاری که  ة، در کالیفرنیا سامانیا حاصل شد. در گلخانه

کرد، برای تولید رز هیبريد  بر اساس تنش رطوبتی خاک کار می

 باطور مداوم شرايط رطوبت خاک را  ايجاد شد. اين سامانه به

کیلو  5کرد. وقتی تنش رطوبت خاک به  تانسیومتر کنترل می

می شد و زمان قطع آب هنگا رسید، آبیاری آغاز می می پاسکال

 ،طور کافی به گیاه برسد. بر اساس نتايج حاصل بود که آب به

درصد کاهش يافت و  26شده در اين روش  مقدار آب استفاده

درصد افزايش  66شده  های برداشت وری ناشی از تعداد گل بهره

متر بلندتر از  سانتی 8طور قابل توجهی تا  ها به داشت. گل

 آثارد و های شاهد بودند. شوری خاک کمتر ش گل

های تولید  هزينه ،محیطی هم کاهش يافت. همچنین زيست

(. Oki et al., 2001کاهش و کیفیت محصول افزايش يافت )

دور آبیاری بر تولید و کیفیت گل رز،  آثاربرای درک بهتر 

هیدروپونیک  ةدر شرق يونان، با سامان ای آزمايشی در گلخانه

يزی آبیاری بر اساس ر برنامه روی رز هیبريد قرمز انجام شد.

تعرق گیاه و هر زمان که مجموع تابش خورشیدی در خارج از 

KJMگلخانه 
-2)آبیاری با دور باال( و  21600-

KJM 3200 

میزان آب کاربردی در هر انجام گرفت.  آبیاری با دور کم( بود)

نتايج  ترتیب برای دور باال و پايین بود. متر به میلی 4/0 و 2/0 دور

های  که در آبیاری با دور باال، وزن تر و خشک، گلنشان داد 

درصد باالتر و تعداد  33دار بريدنی  های گل شده و شاخه چیده

راندمان  ،درصد باالتر بود. همچنین 28شده  های برداشت شاخه

مصرف آب و تولید گل در آبیاری با دور باال بیشتر بود، ولی 

ت تأثیر دور شده تح های برداشت گل و کیفیت گل ةطول شاخ

 (.Katsoulas et al., 2006آبیاری قرارنگرفت )

های مستمر و بحران آب در  سالی با توجه به بروز خشک

سو،  خشک کشور از جمله کرمان از يک مناطق خشک و نیمه

 ةهمچنین ارزش اقتصادی باالی محصول گل محمدی و توسع

-Kodori and  Tabaeiروزافزون کشت آن در استان کرمان )

Aghdaei, 2007بهینه از منابع آبی  ة( از سوی ديگر، استفاد

استان در بخش کشاورزی و در کشت گل محمدی، ضروری به 

در اين تحقیق در نظر است که  دلیل،رسد. به همین  نظر می

ای سطحی و زيرسطحی بر  آبیاری قطره ةتأثیر دو سامان

های  خصوصیات رويشی و زايشی گل محمدی تحت رژيم

 د.شویاری بررسی مختلف آب

 

 ها  مواد و روش
در زمینی به مساحت  1392و  1391 های در سال اين پژوهش

 18واقع در تحقیقاتی جوپار مترمربع در ايستگاه  600حدود 

طول  ةدقیق 14درجه و  57با مختصات  کیلومتری شهر کرمان

 1749ارتفاع عرض شمالی و  ةدقیق 7درجه و  31شرقی و 

 (Kodori and Tabaei-Aghdaei, 2007) متری از سطح دريا

معتدل با  وهوای خشک و نیمه . اين منطقه دارای آبشد اجرا

 متوسط درازمدت میزان. مقدار باران بسیار کم و متغیر است

 Agricultural and) استمتر در سال  میلی 150بارندگی 

Natural Resources Research Center of Kerman, 2003). 

( و A1ای زيرسطحی ) آبیاری قطره ةسامان دو طرح اين در

تأمین آب  سطح عامل اصلی و سهعنوان  به( A2ای سطحی ) قطره

B1، B2  وB3 مقدار  درصد 40 و 70، 100میزان  به ترتیب به

 تشت کالس 65/0تعرق پتانسیل )با احتساب ضريب  -تبخیر

A(Alizadeh, 2004 )طرح قالب در فرعی عاملعنوان  به 

 کامل تصادفی در سه تکرار های بلوک ةپاي بر ردشدهخ های کرت

 شد. اجرا  های محمدی دو ساله گلروی اين تحقیق  .شد ارزيابی

 بود یکرت آزمايش هجدهآزمايش در مجموع شامل  ،بدين ترتیب

متر وجود  5/2در  5/2 ةاصله نهال به فاصل چهار که در هر رديف

د و مبارزه با ها استفاده نش کش داشت. در اين طرح از آفت

 2و  1جدول صورت دستی انجام گرفت.  های هرز به علف

 نشان را مطالعه مورد ةمزرع خاک و ترتیب نتايج آزمايش آب به

 دهد. می

 

 نتايج آزمايش خاک. .1جدول 

 EC pH FC PWP بافت خاک رس سیلت شن عمق خاک

(cm) (%) (%) (%)  (dS/m)  درصد وزنی درصد وزنی 

 8/5 3/16 7/6 3/1 شن لومی 6 8 86 30-0 

 6/6 5/16 6/6 3/1 شن لومی 10 9 81 60-30

 3/7 2/17 6/6 2/1 شن لومی 9 11 80 90-60
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 کيفی آب چاه. ةنتايج تجزي .2جدول 

 EC (meq/lit)ها  آنیون (meq/lit)ها کاتیون
(dS/m) pH 

Mn
2

 Fe
2  Na

  K
  Ca

2  Mg
2  SO

4
2  Cl-

 
HCO

3
-
 CO

3

2-
 

014/0 078/0 69 - 4/10 4/14 31 2/37 2/5 - 3/1 9/6 

 

ای  ای بود که در تیمارهای قطره طراحی آبیاری به گونه

الترال با  ةای هر رديف درخت يک لولسطحی و زيرسطحی، بر

متر در نظر گرفته شد.  سانتی 60های چکان قطره ةفاصل

لیتر در ساعت بود.  4ها از نوع در خط و دبی  چکان قطره

لیتر در  4و دبی  داشتها يکنواختی پخش مناسب  چکان قطره

در د. یرس نظر می ساعت برای بافت خاک شن لومی مناسب به

متری از  سانتی 30لترال در عمق  ةرسطحی لولای زي تیمار قطره

گیری حجم آب آبیاری  سطح خاک کار گذاشته شد. برای اندازه

صدم استفاده شد. مدت زمان  کنتور حجمی با دقت يک سهاز 

آبیاری تیمارها با  ةآبیاری از اسفند تا مهر )هشت ماه( بود. نحو

بیاری های تشت تبخیر بدين صورت بود که آ استفاده از داده

هر هفته  ةشنب شنبه و پنج شنبه، سه طور ثابت در روزهای يک به

شد. میزان تبخیر تجمعی در ابتدای همان روز قرائت  انجام می

میزان آب آبیاری با استفاده از ضرايب مربوط در  ةشد. محاسب می

 آيد.  پی می

 .محاسبه شد 1تعرق پتانسیل با رابطة  -میزان تبخیر

                                   ( 1ة )رابط o pan PET K E 

ETo تبخیرتعرق پتانسیل [L ،]Kpan  ضريب تشت، و 

EPیمیزان تبخیر از تشت در دورة زمانی مشخص [L] .است 

 .محاسبه شد 2تعرق گیاه با رابطة  -میزان تبخیر 

. c oET K ET (2ة رابط)                                                  

ET تعرق گیاه مورد نظر  -تبخیر[L]  وKc  ضريب گیاهی

 است.

از آنجا که ضريب گیاهی برای گیاه گل محمدی وجود 

مقدار  ،فرض شد. بنابراين 1ندارد، مقدار آن در اين مطالعه 

تعرق پتانسیل برابر و برای  -تعرق گل محمدی و تبخیر -تبخیر

 يط محیطی اعمال شد. آبیاری نیاز خالص شرا

محاسبه  3میزان حجم آب آبیاری برای هر کرت با رابطة 

 .شد

 .T oV ET A (3ة )رابط                                                    

VT  حجم آب آبیاری[L
L]مساحت هر کرت  Aو  [3

2] 

 است.

 گيری صفات رويشی و زايشی گل محمدی اندازه

عداد غنچه و تعداد شاخه در اوايل ارديبهشت صورت شمارش ت

ها در ساعات  دست آوردن میزان محصول گل، گل گرفت. برای به

اولیة صبح چیده و با ترازو وزن شد. عملکرد گل محمدی، از 

شده طی چند مرحله در واحد  های چیده مجموع وزن تر گل

سطح حاصل شد. گفتنی است برداشت گل در ارديبهشت 

گیری وزن تر يک گل و وزن  ت دستی انجام شد. اندازهصور به

منظور  . بهها صورت گرفت گلبرگ نیز پس از برداشت گل

های  خشک گل، گل ةگیری وزن خشک کل و درصد ماد اندازه

خشک گل  ةدرصد ماد .شده در سايه خشک و توزين شد چیده

 .محاسبه شد 4ة از رابط

 (4ة رابط)
 درصد مادة خشک گل =شده(  های خشک ها/ وزن گل )وزن تر گل×  100

 ها بر حسب گرم است. وزن تر و خشک گل

انداز در شهريور صورت  گیری ارتفاع بوته و قطر سايه اندازه

 از استفاده با از تحقیق آمده دست به های پايان داده گرفت. در

و  همبستگی صفات .تحلیل شد و تجزيه  SASافزار آماری نرم

انجام  درصد( 5معناداری  سطح دانکن )در آزمون ها با میانگین

 . شد

 ها و بحث يافته
نتايج تجزية واريانس مرکب طرح آثار تیمار نوع سامانة آبیاری 

(A( تیمار سطوح مختلف آبیاری ،)B و آثار متقابل اين تیمارها ،)

انداز، ارتفاع بوته، تعداد  بر تعداد شاخه در هر بوته، قطر سايه

تر يک گل، وزن خشک کل و درصد  غنچه، وزن گلبرگ، وزن

آمده است. نتايج  3سال در جدول  دوخشک گل طی  ةماد

تجزية واريانس نشان داد اثر سال بر تمام صفات مورد مطالعه به 

دهندة رشد گیاه  جز وزن گلبرگ معنادار است. اين مطلب نشان

شدن آن در سال دوم است. اثر سطوح مختلف آبیاری بر  و بزرگ

شده معنادار شد، اما نوع سامانة آبیاری فقط  بررسیاغلب صفات 

)جدول  بوددر صفات وزن تر يک گل و وزن خشک کل معنادار 

داری از نظر آماری ا، تفاوت معن4براساس جدول  ،(. همچنین3

(05/0>P بین میانگین صفات مورد بررسی در دو سامانه )

ای  آبیاری قطره ةآبیاری وجود ندارد. عدم تفاوت دو سامان

به اين دلیل باشد که ممکن است سطحی و زيرسطحی 

انداز و  جز قطر سايه گیری بیشتر صفات مورد بررسی به اندازه

ارتفاع بوته در ارديبهشت صورت گرفت و از زمان اعمال تیمارها 
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 ة)اسفند( تا ارديبهشت شدت تبخیر پايین بوده است. مقايس

سه سطح  میانگین صفات رويشی و زايشی گل محمدی در هر

( مؤيد اين مطلب است که با افزايش تنش آبی، 5آبیاری )جدول 

داری کاهش يافت که در ادامه اطور معن میانگین غالب صفات به

میانگین صفات  6در جدول  ،. همچنینکنیم میبحث 

شده در اثر متقابل تیمارهای سامانة آبیاری و سطوح  مطالعه

ضرايب همبستگی  7مختلف آبیاری ارائه شده است. در جدول 

 شدة گل محمدی آمده است. بین صفات مطالعه

 تعداد شاخه در هر بوته 
درصد بر  95ها، اثر سال با اطمینان  مرکب داده ةبر اساس تجزي

(. اين مطلب 3تعداد شاخه در هر بوته مؤثر بود )جدول 

. استرشد بوته و افزايش تعداد شاخه در سال دوم  ةدهند نشان

 های آبیاری و اثر متقابل بین  سامانه 3 با توجه به جدول

 

های آبیاری و سطوح آبیاری تأثیر معناداری بر تعداد  سامانه

 99شاخه در هر بوته نداشت، اما سطوح آبیاری با اطمینان 

( 4ها )جدول  میانگین ةدرصد بر اين صفت مؤثر بود. مقايس

آبیاری  ةدهد تعداد شاخه در هر بوته در دو سامان نشان می

( با يکديگر ندارد. از p<05/0داری از نظر آماری )اتفاوت معن

بودن میزان تبخیر سطحی از  توان به کم داليل احتمالی می

بودن بر فصل  دلیل منطبق برداری به شروع آزمايش تا زمان نمونه

میانگین تعداد شاخه  ةمقايس ،زمستان و بهار اشاره کرد. از طرفی

دهد که  ( نشان می5اری )جدول در هر بوته در هر سه سطح آبی

% B1 (100بیشترين تعداد شاخه در هر بوته در تیمار 

نشان  6جدول  ،د. همچنینشو نبخیرتعرق پتانسیل( مشاهده می

ای سطحی دارای تعداد شاخه  قطره ةسامان B1دهد در سطح  می

زيرسطحی است. هرچند  ةبیشتری نسبت به سامان ةدر هر بوت

 دار نیست.ادرصد معن 5اری در سطح اين اختالف از نظر آم

 واريانس مرکب طرح ةنتايج تجزي ةخالص .3جدول 

 منابع تغییر
 ةدرج

 آزادی
تعداد شاخه 
 در هر بوته

  انداز قطر سايه
(cm) 

 ارتفاع بوته
(cm) 

 تعداد غنچه

1 11/711 (Yسال) * 44/14965 **  25/5550 **  03/5746408 ** 

55/54 4 تکرار)سال(  14/97  92/51  47/379  
1 11/40 (Aنوع سامانه)  ns  78/18 ns 69/66  ns  03/910 ns 

44/693  **100 1 نوع سامانه ×سال ** 36/633 **  36/173 ns 

72/20 4 1اشتباه   03/10  2/249  36/1781  

2 08/106 (Bرژيم آبیاری) **  25/6147 **   25/1848 **  75/58524 ** 

03/2 2 رژيم آبیاری ×نوع سامانه   ns 03/11   ns 36/1  ns  03/316 ns 

36/4 2 رژيم آبیاریₓسال *   36/286 **  08/308 **  36/14309 ** 

08/3 2 سال ×رژيم آبیاری  ×نوع سامانه   ns  69/3 ns 53/44  ns   53/75 ns 

97/0 16 2اشتباه   12/21  47/22  3/807  

3/7  ضريب تغییرات  63/4  36/5  42/5  
       ns، *  دهد. درصد را نشان می 1و  5اری، معناداری در سطح احتمال ترتیب غیرمعناد به **و 

 

 3جدول  ةادام

 منابع تغییر
 ةدرج

 آزادی
 وزن گلبرگ

(gr) 
 وزن تر يک گل

(gr) 

 وزن خشک کل
(gr)  

درصد مادة خشک 
  (%)گل

1  000/0 (Yسال) ns  27/3 **  53/126015 **   6/366 ** 

000/0 4 تکرار)سال(  05/0   486/13  58/13  
1 000/0 (Aسامانه) نوع  ns  17/0 *  1/1430  **  3/6  ns 
000/0 1 نوع سامانه ×سال  ns  07/0 *  32/1509 **  102/0  ns 

000/0 4 1اشتباه   02/0   84/1254   92/4  
2 000/0 (Bرژيم آبیاری)  **  52/1 **  27/1290 **  47/4  ns 

000/0 2 رژيم آبیاری ×نوع سامانه   ns  096/0 **  104/63  ns  83/0  ns 

000/0 2 رژيم آبیاری ×سال  ns  007/0  ns  9/920  **  9/1  ns 

000/0 2 سال ×رژيم آبیاری  ×نوع سامانه   ns  008/0 ns  11/56  ns  6/8 * 

000/0 16 2اشتباه    013/0   13/47   66/1  

64/7  ضريب تغییرات   94/4   28/10   26/6  

   ns،*  دهد. درصد را نشان می 1و  5در سطح احتمال ترتیب غیر معناداری، معناداری  : به**و 
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 آبياری ةشده برای هر دو نوع سامان گيری صفات اندازه ةميانگين دوسال ةمقايس .4جدول 

نوع 

 سامانه

تعداد شاخه 

 در هر بوته

 انداز قطر سايه

(cm) 

 ارتفاع بوته

(cm) 

 گلبرگ وزن تعداد غنچه

(gr) 

وزن تر يک 

 گل

(gr) 

وزن خشک 

 کل

(gr) 

مادة درصد 

 خشک گل

(%) 

A1  44/12  a
* 88/99  a   77/89  a  78/528 a   05/0  a  40/2  a  42/60  a   99/20  a  

A2  55/14  a  44/98  a  05/87  a  72/518 a   06/0  a   26/2  b 03/73  a  15/20  a  
 ای دانکن( ندارد. ساس آزمون چند دامنهدرصد )برا 5ها با حروف التین مشابه اختالف معناداری در سطح احتمال  در هر ستون میانگین *

 
 شده برای سطوح مختلف آبياری گيری صفات اندازه ةميانگين دوسال ةمقايس .5جدول 

 سطوح

آبیاری   

تعداد شاخه 

 در هر بوته

قطر 

انداز سايه  

(cm) 

 ارتفاع بوته

(cm) 

گلبرگ وزن تعداد غنچه  

(gr) 

وزن تر يک 

 گل

(gr) 

وزن خشک 

 کل

(gr) 

درصد مادة 

 ک گلخش

(%) 

B1   75/16 a
*   25/120  a   33/101  a   75/579  a     071/0  a    72/2  a    48/78  a  04/20  b  

B2   83/12  b   102  b   33/87  b  546 b     055/0  b  27/2  b    78/62  b   43/20  ab 

B3  91/10  c   25/75  c    58/76  c   5/445  c   051/0  c    01/2  c   90/58  b   24/21  a 
 ای دانکن( دارد. درصد )با آزمون چند دامنه 5ها با حروف التین غیرمشابه اختالف معناداری در سطح احتمال  در هر ستون میانگین *

 
 و سطوح آبياری شده تحت تأثير اثر متقابل نوع سامانه گيری صفات اندازه ةميانگين دو سال ةمقايس .6جدول 

 تیمارها
 تعداد شاخه

 تهدر هر بو 

 انداز قطر سايه

(cm) 

 ارتفاع بوته

(cm) 

 گلبرگ وزن تعداد غنچه

(gr) 

 وزن تر يک گل

(gr) 

 وزن خشک کل

(gr) 

 درصد مادة خشک گل

(%) 

A1B1  16/16 ab
*
   120  a  33/102  a   5/590  a  07/0  a    89/2  a  82/74  ab   18/20  a 

A1B2  5/11  c  66/103 b  89 bc  5/594  a  053/0 c  31/2  c   96/54  b  1/21  a 

A1B3   66/9 c  76  c  78 cd  33/446  b   053/0 c    01/2  d   49/51  b   7/21  a 

A2B1  33/17  a  5/120  a   33/100  ab  569  a  073/  a   55/2  b   15/82  a  9/19  a 

A2B2  16/14  abc  33/100  b   66/85  cd 5/542  a  058/0  b   24/2  c   62/70  ab  8/19  a 

A2B3  16/12  bc  5/74  c   16/75  d  67/444  b 05/0  c   01/2  d   31/66  ab  77/20  a 
 ای دانکن( دارد. درصد )با آزمون چند دامنه 5ها با حروف التین غیرمشابه اختالف معناداری در سطح احتمال  در هر ستون میانگین *

 
 شدة گل محمدی ضرايب همبستگی بين صفات مطالعه .7جدول 

تعداد  صفات

شاخه در 

 هر بوته

قطر 

انداز سايه
(cm) 

ارتفاع 

 (cm)بوته

تعداد 

 غنچه

وزن تر 

يک گل 

((gr 

وزن 

خشک 

 (gr)کل

وزن 

گلبرگ
(gr) 

عملکرد
(kg/ha) 

درصد مادة 

 خشک گل

)%( 

         1 تعداد شاخه در هر بوته

85/0  (cm)انداز  قطر سايه * 1        

84/0  (cm)ارتفاع بوته  *  98/0  ** 1       

78/0  تعداد غنچه  ns  98/0  **  93/0  ** 1      

gr  8/0)وزن تر يک گل )  ns  91/0 *  96/0 **  89/0 * 1     

97/0  (gr)وزن خشک کل  **  68/0  ns  67/0  ns  6/0  ns  64/0 ns 1    

91/0  (gr)وزن گلبرگ  *  91/0 *  95/0 **  8/0 *  88/0 *  8/0  ns 1   

85/0  (kg/ha)عملکرد  *  99/0 **  95/0 ** 99/0 ** 91/0  *  7/0  ns 86/0 * 1  

89/0 - (درصد مادة خشک گل )% * - 68/0  ns - 6/0  ns - 68/0 ns - 57/0  ns - 91/0  * - 66/0  ns - 74/0  ns 1 

ns ،*  دهد. درصد را نشان می 1و  5ترتیب غیرمعناداری، معنادار در سطح احتمال  : به**و 
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 دارای بیشترين و تیمار  A2B1تیمار  ،از طرفی

A1B3ری و آبیا با اعمال کم ،دارای کمترين تعداد است. در واقع

غذايی  نسبت سبک خاک، مقدار آب و مواد با توجه به بافت به

گیاه محدود شده که منجر به کاهش رشد رويشی  ةريش ةمحدود

گیاه شده است. اولین واکنش گیاهان در برابر تنش رطوبتی 

 از .(Bradford and Hsiao, 1982) استکاهش رشد رويشی 

 در فرعی ةساق ادتعد کاهش به توان رويشی می رشد کاهش عاليم

 ةنتیج (.Sarmadnya and Koochaki, 1997کرد ) اشاره گیاه

روی  (2000و همکاران ) Valadabadiتحقیق  در مشابهی

، 7بر اساس جدول  .است آمده دست سورگوم، ارزن و ذرت به

انداز، ارتفاع بوته، وزن  بین صفت تعداد شاخه با صفات قطر سايه

همبستگی مثبت و معناداری خشک کل، وزن گلبرگ و عملکرد 

وجود دارد و با صفات تعداد غنچه، وزن تر يک گل دارای 

خشک گل دارای  ةهمبستگی غیرمعنادار و با درصد ماد

 همبستگی منفی و معنادار است.

 انداز قطر سايه
انداز در سطح  واريانس، اثر سال را بر قطر سايه ةنتايج تجزي

(. اين مطلب 3ول درصد معنادار نشان داد )جد 1احتمال 

انداز در سال دوم  رشد گیاه و افزايش قطر سايه ةدهند نشان

های آبیاری و اثر متقابل بین  سامانه ،3. با توجه به جدول است

های آبیاری و سطوح آبیاری تأثیر معناداری بر قطر  سامانه

درصد بر  1انداز نداشت، اما سطوح آبیاری در سطح احتمال  سايه

 ود. اين صفت مؤثر ب

قطر که دهد  ( نشان می4ها )جدول  میانگین ةمقايس

 ای زيرسطحی اندکی )حدود  آبیاری قطره ةانداز در سامان سايه

ای سطحی است. دلیل آن  قطره ة( بیش از سامانمتر سانتی 5/1

افزايش تبخیر سطحی در فصل تابستان باشد. اما از  ممکن است

دار نیست. در امعن (P<05/0اين اختالف از نظر آماری ) ،طرفی

، نتايج بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری بر قطر 5جدول 

که مشاهده  طور ده است. همانآمانداز گل محمدی  سايه

است.  B1انداز مربوط به تیمار  بیشترين سطح سايه ،دشو می

 A2B1دهد که تیمار  متقابل نشان می آثارمیانگین  ةمقايس

در يک گروه  A1B1تیمار و با  داردانداز  بیشترين قطر سايه

کمترين قطر A2B3 تیمار  ،. همچنینگیرد میآماری قرار

در يک گروه آماری  A1B3انداز را داراست و با تیمار  سايه

با کاهش شديد آب مورد نیاز گیاه، رشد  ،قراردارد. در واقع

های  خشکی بر جنبه(. 6)جدول  يابد میرويشی گیاه کاهش 

و موجب کاهش و  ردذاگ میمختلف رشد گیاه تأثیر 

کاهش  های هوايی و زنی، کاهش رشد اندام تأخیرانداختن جوانه به

در صورتی که شدت تنش آب زياد  .دشو خشک می ةتولید ماد

يندهای اشدن فر مختل باشد، موجب کاهش شديد فتوسنتز و

 Singh) شود سرانجام مرگ گیاه می فیزيولوژيکی، توقف رشد و

et al., 1996نسبت  مورد آزمايش به ةخاک مزرع (. از طرفی

بافت آبشويی امالح با  های درشت و در خاک استبافت  درشت

افتد که باعث هدررفت بخشی از آب و  سرعت بیشتری اتفاق می

. شود آبیاری می ةريشه در هر دو سامان ةمواد غذايی ناحی

برای حصول توزيع رطوبتی قابل قبول و مناسب در  ،بنابراين

 ،ويژه های )ب های آبیاری قطره آبیاری در سامانه ريشه، ةناحی

ای زيرسطحی( اغلب بیش از نیاز آبی گیاه بايد صورت  قطره

 .(Devasirvatham, 2009) گیرد

انداز با وزن  قطر سايهکه دهد  نشان می 7نتايج جدول 

 ةبا صفت درصد ماد ،خشک کل همبستگی ندارد. همچنین

با ساير صفات دارای  خشک گل همبستگی منفی و معنادار و

همبستگی مثبت و معنادار است. همبستگی مثبت و معنادار 

افزايش قطر با چرا که  ،انداز منطقی است عملکرد با قطر سايه

شود و منجر به افزايش  انداز، سطح سبز بیشتری فراهم می سايه

گردد و تا حد زيادی افزايش عملکرد حاصل  می CO2جذب 

 شود. می

 ارتفاع بوته
درصد  1واريانس، اثر سال را بر ارتفاع بوته در سطح  ةايج تجزينت

های آبیاری و اثر متقابل بین  معنادار نشان داد. سامانه

های آبیاری و سطوح مختلف آبیاری تأثیر معناداری بر  سامانه

درصد بر اين  1ارتفاع بوته نداشت، اما سطوح آبیاری در سطح 

 (.3صفت مؤثر بود )جدول 

ارتفاع  که دهد ( نشان می4ها )جدول  انگینمی ةمقايس

متر  سانتی 7/2 ای زيرسطحی حدود  آبیاری قطره ةبوته در سامان

دلیل وجود  به احتماالًای سطحی است که  بلندتر از آبیاری قطره

خصوص در ايام  تبخیر سطحی بیشتر در آبیاری سطحی به

از نظر  آبیاری ةحال اختالف بین دو سامان . با ايناستتابستان 

 ةمیانگین ارتفاع بوت ةبا مقايس ،دار نشد. از طرفیاآماری معن

( مشاهده 5شده در سطوح مختلف آبیاری )جدول  گیری اندازه

)بدون تنش  B1د که بیشترين ارتفاع بوته مربوط به تیمار شو می

 و A1B1دهد که تیمارهای  نیز نشان می 6آبی( است. جدول 

A2B3 ترين ارتفاع بوته را به خود  وتاهترتیب بلندترين و ک به

 فشار آب، کاهش کمبود های نشانه . از اولیناست  اختصاص داده

 و ساقه در ويژه به سلول ةتوسع و رشد نتیجه کاهش در و آماس

 گیاه محدود اندام ةانداز رشد سلول، کاهش با. هاست برگ

 روی آبی کم محسوس اثر اولین که است همین دلیل به و شود می
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کمتر  ارتفاع يا ها برگ تر کوچک ةانداز روی از توان را می هانگیا

 با آمده دست به (. نتايجHsiao, 1973) داد تشخیص گیاهان

 .داشت مطابقت (Shubhra et al., 2004) محققان ی ساير ها يافته

 را شدن رشد ساقه و ارتفاع گیاه در اثر خشکی کم ،همچنین

Nagano and Shimaji (1976 ) کمبود آب سبب کردندگزارش .

شود، حال آنکه در شرايط رطوبت کافی،  کاهش ارتفاع گیاه می

 Oosterhuis and) گیاه ارتفاع معمول را خواهد داشت

Cartwright, 1983). 

، ارتفاع بوته با صفات تعداد شاخه در 7بر اساس جدول 

انداز، تعداد غنچه، وزن تر يک گل، وزن  هر بوته، قطر سايه

ملکرد دارای همبستگی مثبت و معنادار است. گلبرگ و ع

دار عملکرد با ارتفاع بوته منطقی است اهمبستگی مثبت و معن

 سطح و رتبیش برگ تعداد بیانگر بیشتر چرا که ارتفاع

مواد  تولید افزايش باعث عوامل اين که است باالتر ةفوسنتزکنند

( که در Sheikh et al., 2005) فتوسنتزی و رشد گیاه است

  دنبال دارد. هايت افزايش عملکرد را بهن

 تعداد غنچه
مرکب، اثر سال و اثر سطوح آبیاری در سطح  ةبا توجه به تجزي

های  سامانه ،درصد بر تعداد غنچه مؤثر بود. همچنین 1احتمال 

های آبیاری و سطوح آبیاری تأثیر  آبیاری و اثر متقابل بین سامانه

 (.3ول معناداری بر تعداد غنچه نداشت )جد

( نشان داد که تعداد غنچه 4ها )جدول  میانگین ةمقايس

( P<05/0آبیاری اختالف معناداری از نظر آماری ) ةدر دو سامان

در بین سطوح آبیاری، بیشترين تعداد غنچه  ،از طرفی .نداشت

 ةمیانگین دوسال ة(. مقايس5است )جدول  B1مربوط به تیمار 

نوع سامانه و سطوح آبیاری تعداد غنچه تحت تأثیر اثر متقابل 

و  70نشان داد که بیشترين تعداد غنچه مربوط به تیمارهای 

( aتعرق پتانسیل است که در گروه آماری ) -درصد تبخیر 100

تعرق  -درصد تبخیر 40ها مربوط به تیمار  و کمترين آن

(. 6)جدول  گیرد قرارمی( bکه در گروه آماری ) استپتانسیل 

شديد آب مورد نیاز گیاه، تعداد غنچه کاهش با کاهش  ،بنابراين

 .بديا می

، صفت مذکور با تعداد شاخه در هر 7بر اساس جدول 

خشک گل همبستگی ندارد.  ةبوته، وزن خشک کل و درصد ماد

با ساير صفات دارای همبستگی مثبت و معنادار است. تعداد 

 غنچه با عملکرد گل دارای همبستگی باال و معناداری است که با

های موجود در مورد همبستگی عملکرد با صفات مختلف  گزارش

( و نخود Tabaei-Aghdaei et al., 2004در گل محمدی )

(Mardi et al., 2003) دهد. همسويی نشان می 

 وزن گلبرگ

اثر سطوح مختلف  که ها نشان داد مرکب داده ةنتايج تجزي

ست و درصد معنادار ا 1آبیاری بر وزن گلبرگ در سطح احتمال 

های  های آبیاری و اثر متقابل بین سامانه اثر سال، اثر سامانه

آبیاری و سطوح مختلف آبیاری تأثیر معناداری بر وزن گلبرگ 

ها نشان داد که وزن گلبرگ  میانگین ة(. مقايس3نداشت )جدول 

در  ،(4آبیاری اختالف معناداری نداشت )جدول  ةدر دو سامان

ين وزن گلبرگ مربوط بیشترری حالی که در سطوح مختلف آبیا

 بیشترين ،6(. با توجه به جدول 5است )جدول  B1به تیمار 

در A1B3 است و با تیمار  A2B3وزن گلبرگ مربوط به تیمار 

 سبب کاهش بی  کم تنش، شرايط در يک گروه آماری قراردارد.

شود. کاهش وزن گلبرگ موجب  می گیاه های اندام رشد و اندازه

 ،د. همچنینشو در نهايت کاهش عملکرد می کاهش وزن گل و

بهار دريافتند که کاهش عملکرد  گیاه همیشه دربارةدر تحقیقی 

کاهش  ،اجزای آن بوده است. در واقع ةگل ناشی از کاهش انداز

 شود میگلبرگ سبب کاهش عملکرد گل  ةتعداد گل و انداز

(Rahmani et al., 2009). 

ات تعداد شاخه در ، وزن گلبرگ با صف7بر اساس جدول 

انداز، ارتفاع بوته، تعداد غنچه، وزن تر يک گل  هر بوته، قطر سايه

 و عملکرد دارای همبستگی مثبت و معنادار است. 

 وزن تر يک گل

ها نشان داد اثر سال، اثر  داده ةواريانس دو سال ةنتايج تجزي

آبیاری و سطوح  ةسطوح مختلف آبیاری و اثر متقابل بین سامان

آبیاری با  ةسامان درصد و اثر 99آبیاری با اطمینان  مختلف

 (.3درصد، بر وزن تر يک گل مؤثر است )جدول  95اطمینان 
( نشان داد که 4ها )جدول  میانگین ةجدول مقايس

ای  آبیاری قطره ةبیشترين وزن تر يک گل مربوط به سامان
ای زيرسطحی  ولی اختالف آن با آبیاری قطره است،زيرسطحی 

دار نیست. مشابه ساير صفات، ادرصد معن 5ح آماری در سط
های وزن تر يک گل تحت تأثیر سطوح مختلف  میانگین ةمقايس

( نشان داد که بیشترين و کمترين وزن تر يک 5آبیاری )جدول 
 ةاختصاص دارد. مقايس B3و B1 ترتیب به تیمارهای  گل به

تلف آبیاری و سطوح مخ ةهای اثر متقابل بین سامان میانگین
گرم بیشترين و  89/2با  A1B1 دهد که تیمار  آبیاری نشان می

گرم، کمترين وزن تر را  01/2با A2B3 و  A1B3تیمارهای 
 و اندازه سبب کاهش آبی کم تنش، شرايط در (.6)جدول  ستدارا

 شود. عملکرد می یاجزا گیاه و در نهايت کاهش های اندام رشد

فات قطر ، وزن تر يک گل با ص7بر اساس جدول 

وزن گلبرگ و عملکرد دارای  ،انداز، ارتفاع بوته، تعداد غنچه سايه

 همبستگی مثبت و معنادار است.



 681 ...مقبلی مهنی دررودی و همكاران: بررسی صفات رويشی و زايشی گل محمدی در  

 وزن خشک کل

های آبیاری و  دهد اثر سال، سامانه ها نشان می مرکب داده ةتجزي

درصد بر وزن خشک  1سطوح مختلف آبیاری در سطح احتمال 

ای آبیاری و سطوح ه و اثر متقابل بین سامانه استکل مؤثر 

 (.3)جدول  ردمختلف آبیاری تأثیر معناداری بر آن ندا

ها نشان داد که وزن خشک کل در دو  میانگین ةمقايس

هرچند که مقدار آن در  ،آبیاری اختالف معناداری نداشت ةسامان

(. علت 4بیشتر بود )جدول  gr 13ای سطحی حدود  قطره ةسامان

عدم وجود اختالف  احتماالًطحی ای زيرس قطره ةناکارآمدی سامان

بودن زمان  علت منطبق بین میزان تبخیر سطحی دو سامانه به

برداری با فصول زمستان و بهار و از  اجرای آزمايش تا زمان نمونه

. استطرفی عدم قرارگیری لترال در عمق مناسب خاک 

میزان وزن خشک گل در سطوح مختلف  ةمقايس ،همچنین

داد که بیشترين وزن خشک کل در  ( نشان5آبیاری )جدول 

دست آمده است. با  درصد تبخیر تعرق پتانسیل به 100تیمار 

درصد تبخیر تعرق پتانسیل  100، تیمار 6توجه به جدول 

ين وزن بیشترای سطحی  آبیاری قطره ةشده در سامان اعمال

که تنش آبی در  دهد میها نشان  خشک را داراست. بررسی

ظهور گل، با تأثیر  ةای تا مرحل زينهرويشی و رشد سب ةمرحل

باعث کاهش سطح  منفی بر رشدونمو مورفولوژيکی گیاه، معموالً

 Oosterhuis and) شود برگچه، طول ساقه و وزن خشک گیاه می

Cartwright, 1983صفت اين خشکی تنش شدت افزايش (. با 

 بر وزن منفی تأثیر خشکی تنش کرد. وقوع پیدا نزولی روند

 گیاه زايشی های اندام وزن از خشکی ،اشت. همچنیند کل خشک

، وزن 7. بر اساس جدول (Rahmani et al., 2009کاست )

خشک کل تنها با صفت تعداد شاخه در هر بوته دارای 

 همبستگی مثبت و معنادار است.

 خشک گل ةدرصد ماد

خشک  ةاثر سال بر درصد ماد ،ها داده ةبا توجه به جدول تجزي

درصد معنادار بود و اثر سطوح مختلف  1مال گل در سطح احت

های  های آبیاری و اثر متقابل بین سامانه آبیاری، اثر سامانه

 ةآبیاری و سطوح مختلف آبیاری تأثیر معناداری بر درصد ماد

که ها نشان داد  میانگین ة(. مقايس3خشک گل نداشت )جدول 

ری آبیاری اختالف معنادا ةخشک گل در دو سامان ةدرصد ماد

خشک گل در سطوح  ةدرصد ماد ،(. همچنین4نداشت )جدول 

(. با توجه به 5)جدول  است مختلف آبیاری در يک گروه آماری

شده  تیمارهای اعمال ةخشک گل در هم ةدرصد ماد ،6جدول 

 ةگرفت. با توجه به اين نتايج، درصد مادردر يک گروه آماری قرا

یاری قرارنگرفته آب ةآبی و نوع سامان خشک گل تحت تأثیر کم

خشک گل با صفات تعداد  ة، درصد ماد7است. بر اساس جدول 

 شاخه و وزن خشک کل دارای همبستگی منفی و معنادار است.

 گيری  نتيجه

میانگین صفات رويشی و زايشی مورد  ،براساس نتايج اين تحقیق

ای سطحی و  آبیاری قطره ةگل محمدی تحت دو سامان ةمطالع

( با يکديگر P<05/0داری از نظر آماری )انزيرسطحی تفاوت مع

ای سطحی و  آبیاری قطره ةدلیل عدم تفاوت دو سامان نداشت.

عدم تفاوت میزان تبخیر سطحی خاک در دو  احتماالًزيرسطحی 

جز سطح  بیشتر صفات مورد بررسی به ،. همچنیناستسامانه 

 .گیری شد انداز و ارتفاع بوته در فصل ارديبهشت اندازه سايه

شدن  طی آزمايش، شدت تبخیر پايین بوده است. بسته ،بنابراين

ها نیز در  ها و عمق نامناسب کارگذاری لترال چکان منافذ قطره

ای سطحی  ای زيرسطحی نسبت به قطره قطره ةناکارآمدی سامان

با توجه به اينکه کارگذاری نوارهای  ،. بنابرايناستثر بوده ؤم

 ةتر است و هزين ای سطحی راحت آبیاری قطره ةآبیاری در سامان

از طرفی  ،شود حفاری و کارگذاری نوار در عمق خاک حذف می

تدريج به  گیاه بهای زيرسطحی ممکن است  در آبیاری قطره

طور کامل  بهرا ها  و سرانجام لولهريشه بدواند  ها چکان درون قطره

ای سطحی پیشنهاد  آبیاری قطره ةکند، استفاده از سامانمسدود 

 شود. می

با توجه به نتايج اين تحقیق افزايش تنش آبی  ،از طرفی

، قطر تعداد شاخه در هر بوته در گل محمدی موجب کاهش

انداز، ارتفاع بوته، تعداد غنچه، وزن گلبرگ، وزن تر يک گل  سايه

 در عملکرد نسبی کاهش ،حال  د. با اينشو وزن خشک گل 

 جبران آب مصرف در جويی صرفه طريق از  آبیاری کم تیمارهای

 زمین چنانچه. دردا همراه به را آب وری بهره حداکثر و شود می

 محدودکننده عامل آب تنها و نباشد تولید ةمحدودکنند عامل

 اعمال طريق از شده جويی صرفه آب با توان می آنگاه ،باشد

 در و گل عملکرد و برد کشت زير را بیشتری سطح آبیاری کم

آبی وجود نداشته  د. چنانچه مشکل کمدا افزايش را درآمد نهايت

شده برای  تعرق پتانسیل اعمال -درصد تبخیر 100 تیمار ،باشد

حصول حداکثر رشد رويشی و زايشی گیاه و در نهايت حداکثر 

شود. اما با  ای پیشنهاد می های آبیاری قطره عملکرد در سامانه

 70 مورد مطالعه تیمار ةتوجه به محدوديت منابع آبی در منطق

شود، زيرا  بهترين تیمار معرفی می ،تعرق پتانسیل -درصد تبخیر

درصد کاهش  8/5درصدی آب آبیاری تنها  30با وجود کاهش 

که حاصل شد انداز  درصد کاهش قطر سايه 15تعداد غنچه و 

. بر اساس نتايج استگل محمدی  عملکرد بر صفات مؤثرترين
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 99/0 ضريب نداز باا غنچه و قطر سايه تعداد صفات ،اين تحقیق

صفات  ،عالوه بود. به گل محمدی عملکرد بر صفات مؤثرترين

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

از اين صفات  با عملکرد داشت که قویگلبرگ همبستگی 

افزايش عملکرد  درهای غیرمستقیم  شاخص منزلة به توان می

 استفاده کرد. 
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