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 .1دانشجوی دکتری ،آبیاری و زهکشی ،گروه مهندسی آب ،دانشگاه زابل
 .2دانشیار ،گروه مهندسی آب دانشگاه زابل
 .3دانشیار ،گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 .4استادیار ،گروه مهندسی آب دانشگاه زابل
(تاریخ دریافت -1334 /3 /11 :تاریخ تصویب)1331 /1 /22 :

چکيده
استفاده منابع آب شور همگام با کاهش سطح آب مصرفی در طول فصل رشد گیاه نقش مهمی در سازگاری با کمآبی
خواهد داشت .در این شرایط ،اعمال مدیریت صحیح مصرف آب با هدف حفظ محصول در برابر تنشهای اسمزی و
کمآبی میتواند امنیت غذایی را به همراه آورد .به همین دلیل در این پژوهش ،تأثیر مدیریت آبیاری ناقص ریشه با آب
تلفیقی دریا بر خصوصیات کمی گیاه آفتابگردان و بهرهوری آب در مزرعه بررسی میشود .تیمارهای آزمایش بهصورت
فاکتوریل و در قالب طرح پایه بلوک شامل آبیاری کامل با کاربرد آب شیرین ( ،)FIآبیاری کامل با کاربرد آب شور (،)SI
آبیاری کامل با کاربرد تناوبی آب شور و شیرین ( ،)FSIآبیاری ناقص ریشه در سطح  51درصد با آب شیرین (،)PRD1
آبیاری ناقص ریشه در سطح  51درصد با آب شور ( )PRD2و آبیاری ناقص ریشه در سطح  51درصد با کاربرد تناوبی آب
شور و شیرین ( )PRD3بود .نتایج نشان داد که تیمارهای  PRD3 ،PRD1و  FSIاختالف معنیداری با تیمار شاهد ()FI
ازلحاظ عملکرد ،شاخص برداشت و بهرهوری آب نداشتند .باالترین میزان عملکرد در تیمار شاهد با  4571کیلوگرم در
هکتار و حداکثر شاخص برداشت و بهرهوری آب به ترتیب با مقادیر  51/33درصد و  1/12کیلوگرم بر مترمکعب در هکتار
در تیمار  PRD1مشاهده شد .تیمارهای  SIو  PRD2به ترتیب با مقادیر  3353و  3131کیلوگرم در هکتار ،کمترین
سطح عملکرد را به خود اختصاص دادند .نتایج این پژوهش نشان میدهد که با اعمال یک مدیریت بهینه در تیمار
 ،PRD3عالوه بر  21درصد کاهش در کل آب مصرفی در طول دورۀ اعمال تیمار ،میتوان بخشی از نیاز باقیماندۀ گیاه در
این دوره را نیز از منابع آب شور تأمین نموده و صرفهجویی بیشتری در مصرف آب شیرین در کشت آفتابگردان داشت.
واژههای کليدی :آبیاری ناقص ریشه ،مدیریت مصرف آب ،کاربرد تناوبی آب شور و شیرین ،طرح پایه بلوک کامل
تصادفی

مقدمه

*

رقابت بر سر آب شیرین در توسعه شهرسازی ،صنعت و
کشاورزی ،سبب کاهش منابع آب شیرین در سطح جهان شده
است ) .(Amer, 2010; Kang et al., 2010این در حالی است که
نیل به امنیت غذایی برای نرخ روزافزون جمعیت دنیا ،مستلزم
اختصاص دادن بخش عظیمی از منابع آب شیرین به بخش
کشاورزی میباشد .ازآنجاییکه این بخش ،بزرگترین
مصرفکننده آب شیرین در دنیا است ،لذا مدیریت مصرف آب
در بخش کشاورزی میتواند تأثیر قابلتوجهی بر کاهش فشار بر
منابع آب در شرایط بحران داشته باشد ) .(Morison, 2008در
این راستا ،یکی از مهمترین فعالیتهای مدیریتی ،کاربرد منابع
* نویسنده مسئولaliponh@yahoo.com :

آبی نامتعارف و باکیفیت پایین بهعنوان یک جایگزین برای آب
شیرین در بخش کشاورزی است .یکی از منابع دارای پتانسیل
جایگزینی ،منابع آبهای شور و لبشور میباشد (Kang et al.,
) .2010; Chen et al., 2009بر اساس بررسیهای انجامشده،
حدود  11درصد از کل جریانهای سطحی کشور مربوط به
رودخانههایی است که حاوی آب شور هستند .همچنین عالوه بر
منابع آب سطحی و زیرزمینی شور ،ایران دارای ذخایر آب شور
در غالب دریاچههای داخلی نظیر دریاچه خزر در شمال کشور
با شوری حدود  11گرم در لیتر (تقریباً یکچهارم شوری
متعارف دریاها) میباشد ).(Neyrizi, 2000
نتایج تحقیقات بسیاری در این زمینه حاکی از آن است
که این منابع ،در صورت مدیریت صحیح مصرف ،میتواند
بهمنظور آبیاری استفاده و حتی برای تولید محصول مفید واقع
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گردد .استراتژیهای مختلفی برای استفاده از چنین آبهایی
بهمنظور آبیاری پیشنهاد شده است ) .(Pang, 2010اختالط
زهآبها و همچنین آبهای زیرزمینی شور با آبهای باکیفیت
مطلوب ،به نسبتی که شوری آب آبیاری پایینتر از حد آستانه
تحمل گیاه موردنظر باشد ،یک شیوه قابلقبول محسوب
میگردد ) .(Amer, 2010تحقیقات نشاندهنده ارجحیت روش
اختالط بهجای کاربرد مجزای آبهای باکیفیتهای مختلف
است .همچنین در بررسی اثر درازمدت کاربرد مخلوط آبهای
شور و غیر شور گزارش شده است که در مناطق با آب زیرزمینی
غیر شور و بارندگی متوسط به باال روش اختالطی کامالً سودمند
است ).(Molavi, 2012
اگرچه رشد و عملکرد اکثر محصوالت زراعی هنگامیکه
در معرض تنش شوری قرار میگیرند روند نزولی دارد ،ولیکن با
توجه به شرایط محیطی و همچنین بهوسیله فعالیتهای مؤثر
کشاورزی میتوان این روند کاهشی را بهبود داده و از افت
قابلتوجه رشد و عملکرد گیاه ممانعت به عمل آورد (Mousavi,
) .2009طی مطالعهای گزارش شده است که کارایی مصرف آب
آبیاری با افزایش میزان شوری از  1/5تا  17/3دسی زیمنس بر
متر ،روند صعودی داشته است ) .(Kang et al., 2010نتایج
تحقیقی دیگر بر روی گیاه آفتابگردان نشان داد که با افزایش
شوری آب آبیاری ،عملکرد گیاه کاهش و راندمان کاربرد آب
آبیاری افزایش مییابد )(2010) Amer .(Chen et al. 2009
کاهش شاخص سطح برگ و شاخص برداشت محصول را با
افزایش سطح شوری و کاهش مقدار آب آبیاری در تیمارهای
آزمایشی گزارش کرد.
علیرغم نیاز به استفاده از آب شور در بخش کشاورزی
بهعنوان یک راهکار ،توجه همزمان به مسئله بحران آب ،امنیت
غذایی و مسائل زیستمحیطی ،لزوم بهکارگیری استراتژیهای
نوین آبیاری نظیر کمآبیاری و آبیاری ناقص ریشه توأم با کاربرد
چنین منابعی را امری اجتنابناپذیر مینماید .اعمال تنش
رطوبتی در حالت کمآبیاری معمولی میتواند موجبات کاهش
میزان محصول و بسیاری از اجزای عملکرد آن را فراهم آورد
(Babazadeh et al., 2010; Karandish et al., 2013; Karimi
) .Kakhaki and Sepehri, 2010آبیاری ناقص ریشه بهعنوان یک

تکنیک جدید کمآبیاری ،طی سالهای اخیر معرفی شده است
که افزایش کارایی مصرف آب را در بسیاری از محصوالت نشان
داده است ;(Romero et al., 2015; Limaa et al., 2015
) .Yactayo et al., 2013; Shahnazari et al., 2007تئوری
خاص حاکم بر این روش آن را از روش کمآبیاری معمولی که

عمدتاً موجب کاهش محصول میگردد ،متمایز ساخته است .در
این روش ،بهجای توزیع آب در تمام بخش ریشه ،فقط نیمی از
آن آبیاری شده و نیم دیگر خشک باقی میماند (Karandish et
) .al., 2013این استراتژی جدید ،بر مبنای فرضیه افزایش تولید
هورمونهای گیاهی در ریشه استوار بوده که با کاهش میزان باز
بودن روزنهها ،ضمن کاهش نرخ تعرق و کنترل میزان تلفات
آب ،امکان ورود دیاکسید کربن را فراهم آورده و مانع کاهش
نرخ فتوسنتز میشود ) .(Sepaskhah and Ahmadi, 2013نتایج
بسیاری از پژوهشها نشانگر ارتقای بهرهوری آب بدون کاهش
معناداری در عملکرد گیاه و همچنین در بسیاری از موارد همراه
با افزایش کیفیت محصول درنتیجه اعمال کمآبیاری ناقص ریشه
میباشد ( ;Shahnazari et al., 2008; Karandish et al., 2013
Shahnazari et al., 2007; Ghrab et al., 2013; Ahmadi et
;al., 2010; Parvizi et al., 2014;Romero et al., 2015
(2013) Ghrab et al. )Sepaskhah and Ahmadi, 2010

گزارش نمودند که با اعمال آبیاری ناقص ریشه شاهد افزایش 17
درصدی بهرهوری آب بدون کاهش معنیدار در عملکرد درخت
زیتون در شرایط کاربرد آب شور بودند.
بررسی پژوهشهای پیشین در راستای مدیریت مصرف
آب نشان میدهد که استفاده از استراتژیهای نوین آبیاری نظیر
آبیاری ناقص ریشه غالباً معطوف به کاربرد آب شیرین بوده و
تلفیق این شیوههای کارآمد نظیر آبیاری ناقص ریشه با کاربرد
آب شور برای گیاهان زراعی تاکنون موردبررسی قرار نگرفته
است .لذا این تحقیق بهمنظور بررسی نقش مدیریت آبیاری
ناقص ریشه با آب شور حاصل از آب دریا بر عملکرد و اجزای
عملکرد گیاه آفتابگردان و بهرهوری آب در مقایسه با استعمال
آب شیرین مطابق با نیاز آبی گیاه اجرا شد.

مواد و روشها
این پژوهش ،در مزرعه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی ساری در فصل زراعی  ،1333روی گیاه آفتابگردان انجام
شد .ابعاد تقریبی زمین  417مترمربع ( )11 × 37بوده و
مساحت تقریبی هر تیمار با تکرارهایش معادل  51مترمربع بود.
شرایط آب و هوایی منطقه بر اساس طبقهبندی اقلیمی در
سیستم دومارتن مرطوب با میانگین بارندگی ساالنه 577
میلیمتر میباشد ) .(Karandish et al., 2013خصوصیات
فیزیکی و شیمیایی خاک منطقه مطالعاتی در جدول ( )1ارائه
شده است.

خالقی و همکاران :تاثير مديريت آبياری ناقص ريشه با کارکرد ...
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جدول  -3خواص فيزيکی و شيميايی خاک منطقه موردمطالعه

محدوده عمق
()cm

شن
()%

سیلت
()%

رس
()%

کربن آلی
()%

بافت خاک

ظرفیت زراعی ()%

7-27

14

24

22

7/1

لوم رسی شنی

37

2/53

27-47

11

23

21

7/1

لوم رسی شنی

37

2/13

5/15

47-17

11

21

24

7/2

لوم رسی شنی

37

2/41

5/75

پژوهش حاضر در قالب طرح فاکتوریل ،بهصورت طرح پایه
بلوک کامل تصادفی با دو فاکتور اصلی شیوه آبیاری در دو سطح
(آبیاری کامل و آبیاری ناقص ریشه) و مدیریت کیفی آب آبیاری
در سه سطح (آب شیرین ،آب شور و کاربرد تناوبی آب شور و
شیرین) با سه تکرار اجرا شد .شش تیمار آزمایش شامل آبیاری
کامل با کاربرد آب شیرین ( )FIبهعنوان تیمار شاهد ،آبیاری
کامل با کاربرد آب شور ( ،)SIآبیاری کامل با کاربرد تناوبی آب
شور و شیرین ( ،)FSIآبیاری ناقص ریشه در سطح  51درصد با
کاربرد آب شیرین ( ،)PRD1آبیاری ناقص ریشه در سطح 51
درصد با کاربرد آب شور ( ،)PRD2آبیاری ناقص ریشه در سطح
 51درصد با کاربرد تناوبی آب شور و شیرین ( )PRD3بود .آب
شور با هدایت الکتریکی  1/4دسی زیمنس بر متر از اختالط 27
درصد آب دریا با هدایت الکتریکی تقریبی  23دسی زیمنس بر
متر با آب شیرین با هدایت الکتریکی تقریبی یک دسی زیمنس
بر متر به دست آمد.

هدایت الکتریکی

pH

چگالی ظاهری
()gr/cm3

5/14

1/42
1/43
1/41

)(dS/m

قبل از کاشت ،آزمون خاک بهمنظور تعیین نیاز کودی
گیاه انجام شد .سپس ،سیستم آبیاری قطرهای سطحی با در نظر
گرفتن دو لوله آبده برای هر ردیف کشت و بافاصله قطرهچکان
 27سانتیمتر و دبی خروجی دو لیتر بر ساعت در مزرعه نصب
شد .در آبیاری ناقص ریشه بهصورت تناوبی در هر بار آبیاری،
تنها دریکی از لولههای آبده جریان وجود داشت تا از خشک
بودن نیمی از سیستم ریشه اطمینان حاصل گردد .نحوه استقرار
لولههای آبده و ردیفهای کاشت و فواصل در نظر گرفتهشده
بهصورت شماتیک و در مزرعه به ترتیب در شکل ) (1نشان داده
شده است .برای تعیین روند تغییرات رطوبت در محدوده توسعه
ریشه و تعیین نیاز آبی گیاه از رطوبتسنج  TDRمدل
 TRIME-FMاستفاده شد .بدین منظور پس از نصب سیستم
آبیاری ،لوله دسترسی  TDRتا عمق  177سانتیمتر در
تیمارهای آبیاری کامل و آبیاری ناقص ریشه نصب شد.

شکل  -3شماتيک نحوۀ استقرار الترالهای آبياری و رديفهای کاشت گياه در مزرعه (الف) و در پالن افقی (ب)

بذر آفتابگردان (رقم آذرگل) در اواخر اردیبهشتماه
بافاصله  27سانتیمتر روی ردیف و  51سانتیمتر بین ردیف
کاشت شد .طول دوره رشد تا زمان برداشت حدود  177روز بود.
بر اساس نتایج آزمون خاک ،کمبود عناصر غذایی مهم شامل
پتاسیم ،فسفر و ازت به ترتیب با مصرف کودهای سولفات
پتاسیم ( 17کیلوگرم در هکتار) و سوپر فسفات تریپل (117
کیلوگرم در هکتار) در ابتدای فصل کشت و کود اوره (117
کیلوگرم در هکتار) بهصورت سرک در دو مرحله (ابتدای کشت

و سه هفته پس از کشت) تأمین شد .نیاز آبیاری در تیمار
آبیاری کامل بر اساس رابطه زیر تعیین شد:
m

(رابطه )1

I n    FCi   BIi  Di
i 1

که در این رابطه ƟFCi ،مقدار رطوبت حجمی خاک در حد
ظرفیت زراعی ( ƟBIi ،)%میزان رطوبت حجمی خاک قبل از هر
نوبت آبیاری ( Di ،)%عمق خاک آبیاری شده به میلیمترi،

شماره الیه و  mعمقی از خاک میباشد که آبیاری میشود.

ƟBIi
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با استفاده از رطوبتسنجهای  TDRقبل از هر نوبت آبیاری
تعیین شد .مقدار نیاز آبی تعیینشده بر اساس رابطه ( )1در
تیمار آبیاری کامل در کل فصل رشد و در تیمارهای آبیاری
ناقص ریشه نیز تا  41روز بعد از کاشت (پس از مرحله استقرار
گیاه و حصول اطمینان از حدی از رشد ریشه) اعمال شد .پس از
این مدت و از زمان شروع اعمال تیمار تا انتهای فصل کشت،
میزان حجم آب آبیاری در تیمارهای  PRDمعادل  51درصد از
حجم آب ارائهشده در تیمار آبیاری کامل بود که به یک طرف
ریشه داده شد .همچنین درصد سطح خیس شده بهصورت
میانگین در طول فصل کشت  7/31بوده که در محاسبات تعیین
نیاز آبی در سیستم آبیاری موضعی اعمال شده است .دور آبیاری
نیز بهصورت یک روز در میان در نظر گرفته شد .زمان تغییر
آبیاری از یک سمت به سمت دیگر در تیمارهای آبیاری ناقص
ریشه پس از هر سه نوبت آبیاری بود .در تیمارهای کاربرد
تناوبی آب شور و شیرین نیز زمان تغییر نوع آب بعد از هر سه
نوبت آبیاری در نظر گرفته شد.
جهت تعیین صفات مورفولوژی اندام زیرزمینی گیاه ،با
حفر پروفیل ،یک نمونه ریشه از هر تکرار در مرحله برداشت
نهایی از خاک خارج شد .نمونهها پس از شستشوی کامل با آب
بهصورت دستی و حذف ذرات خاک اطراف آن به آزمایشگاه
منتقل و پارامترهای ریشه شامل طول ریشه اصلی ،وزنتر و
خشک و عرض توسعهیافتگی ریشه اندازهگیری شد .بهمنظور
تعیین شاخص سطح برگ گیاه در طول دوره اعمال تیمار تا
مرحله برداشت نهایی چهار مرحله نمونهبرداری صورت گرفت.
بدینصورت که سه بوته از هر تیمار برداشتشده و برگهای
آنها از ناحیه اتصال پهنک به دمبرگ جدا و طول و بزرگترین
عرض با دقت میلیمتر بهوسیله خطکش اندازهگیری شد .سطح
برگ با استفاده از معادله ( )2و شاخص سطح برگ با استفاده از
معادله ( )3تعیین شد ):(Damavandi and Latifi, 2010
(رابطه S = 0.655113(L × W) - 0.00011(L × W)2 )2
(رابطه )3
LAI = S / A
در این روابط  Sسطح یک برگ (سانتیمتر مربع) L ،طول
برگ و  Wعرض برگ (سانتیمتر) A ،مساحت اشغالشده توسط
بوته (سانتیمتر مربع) و  LAIشاخص سطح برگ (بدون بعد)
میباشد .پس از محاسبه سطح هر برگ بر اساس رابطه فوق،
سطح کل برگهای بوته از مجموع مساحت برگها به دست
میآید .طبق رابطه ( )3پارامتر شاخص سطح برگ هر بوته از
تقسیم سطح کل برگهای بوته به مساحت اشغالشده توسط
بوته مشخص شد .برداشت محصول در اواسط شهریور و در
مرحله رسیدگی فیزیولوژیک ،زمانی که پشت طبقها زرد و
براکتهها قهوهای شد ،صورت گرفت .بهمنظور تعیین عملکرد و

اجزای عملکرد ،از هر کرت آزمایشی ،با در نظر گرفتن اثرات
حاشیهای ،در مساحتی معادل یک مترمربع ،کل بوتهها برداشت
شد .با انتقال نمونههای گیاهی به آزمایشگاه ،وزنتر و خشک
اندامهای هوایی و قطر طبق گیاه اندازهگیری شد .سپس دانهها
از طبق جدا و وزن صد دانه و عملکرد دانه (با رطوبت 14
درصد) اندازهگیری شد .عملکرد بیولوژیک با تعمیم وزن خشک
کل اندام هوایی به یک هکتار و شاخص برداشت از تقسیم
عملکرد اقتصادی (دانه) به عملکرد بیولوژیک محاسبه شد.
میزان کارایی مصرف آب آبیاری نیز با استفاده از رابطه ()4
محاسبه شد:
Y
(رابطه )4
IWUE 
I
که در این رابطه IWUE ،کارایی مصرف آب آبیاری ( Kg
 Y ،)m-3 ha-1عملکرد بیولوژیکی و یا اقتصادی ( )Kg/haو I
میزان کل حجم آب آبیاری بهکاربرده شده در طول فصل ()m3
میباشد .کلیه دادههای بهدستآمده با استفاده از نرمافزار SAS
نسخه  3/1مورد تجزیهوتحلیل آماری قرار گرفت و میانگینها با
استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن در سطح  1درصد مقایسه
گردید.

نتايج و بحث
وزنتر و خشکريشه

اعمال تیمارهای مدیریت کیفی آب آبیاری بر پارامترهای وزنتر
و خشکریشه اثر معنیداری را در سطح یک درصد نشان داد.
درحالیکه روش آبیاری اثر معنیداری بر این صفات نداشت
(جدول  .)2مقادیر بیشینه و کمینه میانگینها به ترتیب برای
صفت وزنتر ریشه 131/33 ،گرم (تیمار  )FIو  113/15گرم
(تیمار  )PRD2و برای صفت وزن خشکریشه 47/15 ،گرم
(تیمار  )FIو  32/33گرم (تیمار  )PRD2به دست آمد .برای
وزنتر و خشکریشه بین تیمارهای  PRD1و  FSIبا تیمار کنترل
( )FIاختالف معنیداری مالحظه نشد (جدول  .)3درصورتیکه
اختالف تیمارهای کاربرد آبشور با هر دو شیوهٔ آبیاری
( PRD2و  )SIدارای اختالف معنیداری با  FIمیباشند .در
حقیقت ،تنش شوری به دلیل افزایش فشار اسمزی و کاهش
توان ریشه باعث کاهش وزن ریشه شده است ( Nagaz et al.,
 .(2012همچنین ،علیرغم کاهش  21درصدی در میزان آب
آبیاری در روش آبیاری ناقص ریشه ،کاهش معنیداری در میزان
وزن ریشه نسبت به تیمار شاهد مشاهده نشد .این نتیجه ،در
برخی پژوهشهای پیشین نیز گزارش شده است ( Nagaz et al.,
;2013; Noroozi et al., 2013; Khalili-Rad et al., 2010
.)Babazadeh et al., 2010
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جدول  -2نتايج تجزيه واريانس خصوصيات مورفولوژی ريشه در تيمارهای آزمايش

درجه
آزادی ()df

منابع تغییرات
تکرار
روش آبیاری
مدیریت کیفی آبیاری
روش آبیاری * مدیریت کیفی آبیاری
خطای آزمایش
ضریب تغییرات

2
1
2
2
17

میانگین مربعات
وزنتر ریشه

وزن خشکریشه

طول ریشه اصلی

عرض توسعه ریشه

34/53
332/77 ns
** 554/33
17/15 ns
33/22
1/25

5/51
17/11 ns
** 33/21
4/55 ns
1/13
5/14

7/15
* 34/15
* 11/75
1/53 ns
3/13
5/27

1/14
** 412/57
1/11 ns
7/72 ns
3/31
5/71

* ** ،و  nsبه ترتيب نشانگر معنیدار بودن اثر تيمار آزمايشی در سطوح  5و  3درصد و عدم معنیداری در سطح  5درصد میباشد.
جدول  -3روند تغييرات تيمارهای آزمايش با خصوصيات مورفولوژی ريشه

تیمارهای آزمایشی
FI
SI
FSI
PRD

1

PRD

2

PRD

3

وزنتر ریشه
()gr
131/33 a
151/77 bc
131/77 ab
155/15 ab
113/15 c
153/77 ab

وزن خشک ریشه
()gr
47/15 a
33/21 b
35/71 ab
47/41 a
32/33 b
33/12 b

طول ریشه اصلی
()cm
21/17 bc
24/73 c
21/17 bc
23/37 a
21/13 bc
25/35 ab

عرض توسعه ریشه
()cm
33/43 b
31/55 b
33/53 b
42/37 a
41/13 a
43/43 a

ميانگينهای با حروف يکسان در هر ستون فاقد اختالف معنیدار بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح  5درصد میباشند.

طول ريشه اصلی

بر اساس جدول ( ،)2تیمارهای روش آبیاری و مدیریت کیفی
آب آبیاری دارای اثر معنیدار در سطح پنج درصد بر مشخصه
طول ریشه اصلی بود .باالترین مقدار میانگین به تیمار  PRD1با
 23/37سانتیمتر و کمترین آن به تیمار  SIبا  24/73سانتیمتر
تعلق داشت (جدول  .)3نتایج بیانگر آن است که تیمارهای
 PRD1و  PRD3مقادیر طول ریشه بیشتری نسبت به تیمار
شاهد داشت .در شیوه آبیاری ناقص ریشه ،خشک و تر شدن
متناوب ریشه ،موجب افزایش رشد و توسعه ریشهها شده و
متعاقباً توانایی گیاه را برای جذب آب و مواد مغذی از خاک
بهبود میبخشد ) .(Shahnazari et al., 2008درحالیکه اعمال
تیمار شوری ( )SIبه دلیل تنش شدید اسمزی در محدوده
ریشه ،سبب کاهش رشد ریشه شد .محدودیت رشد ریشه در اثر
استعمال آب شور ) (Nagaz et al., 2012و افزایش طول ریشه
اصلی در اثر اعمال آبیاری ناقص ریشه (Sadra-Nadab et al.,
) 2013; Dry and Loveys, 2000در دیگر تحقیقات نیز گزارش
شده است.
عرض توسعهيافتگی ريشه

بر طبق جدول تجزیه واریانس ،اثر تیمار روش آبیاری در سطح
احتمال یک درصد بر عرض توسعهیافتگی ریشه معنیدار بوده،

اما تیمار مدیریت کیفی اثر معنیداری بر این صفت نداشت
(جدول  .)2تیمار  PRD3با میانگین  43/43سانتیمتر بیشترین
و تیمار  SIبا میانگین  31/55سانتیمتر کمترین میزان عرض
ریشه را داشت (جدول  .)3تیمارهای آبیاری ناقص ریشه در هر
سه مدیریت کیفی آب آبیاری ،باعث افزایش معنیدار عرض
توسعه ریشه نسبت به تیمار شاهد و دیگر تیمارهای آبیاری
کامل شد .دلیل آن را میتوان به افزایش رشد ریشههای اولیه و
تولید ریشههای ثانویه در روش آبیاری ناقص ریشه منسوب نمود
که با افزایش توانایی جذب آب ،اثرات نامطلوب تنش رطوبتی را
نسبت به کمآبیاری معمولی کاهش میدهد ( Sadra-Nadab et
al., 2013; Dry and Loveys, (2000; Babazadeh et al.,
.2010; Sepaskhah and Ahmadi, 2010

شاخص سطح برگ ()Leaf Area Index

بررسی نتایج مربوط به شاخص سطح برگ در تیمارهای
اعمالشده نشان میدهد که اثر تیمار روش آبیاری بر این صفت
در سطح یک درصد و اثر تیمار مدیریت کیفی آب آبیاری در
سطح پنج درصد معنیدار بود (جدول  .)4تیمار  FSIدارای
بیشترین شاخص سطح برگ ( )2/33و تیمار  PRD2دارای
کمترین مقدار ( )1/13بود (جدول  .)1بر اساس جدول (،)1
اختالف معنیداری در میزان شاخص سطح برگ بین تیمارهای
 FSI ،PRD1و  SIبا تیمار شاهد وجود نداشت .به نظر میرسد
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مقدار آن نسبت به تیمار شاهد افزایش یافت .پژوهشگران در
تحقیقات خود کاهش شاخص سطح برگ در اثر شوری را
گزارش کردند ) .(Kang et al., 2010; Amer, 2010یافتههای
دیگر محققین نیز عدم کاهش معنیدار شاخص سطح برگ
درنتیجه اعمال آبیاری ناقص ریشه را تأیید میکند (Karandish

دلیل کاهش معنیدار شاخص سطح برگ در تیمارهای دیگر،
کاهش رشد ریشه و درنتیجه عدم توانایی کافی برای جذب
رطوبت و عناصر غذایی درنتیجه اعمال تنش آبی به گیاه توأم با
تنش شوری بود .این در حالی است که در این تحقیق ،اعمال
تنش خشکی به شیوه آبیاری ناقص ریشه و یا اعمال تنش
شوری بهتنهایی اثر معنیداری بر روی شاخص سطح برگ
نداشته و حتی با مدیریت مناسب کاربرد آب شور و شیرین،

et al., 2013; Sampathkumar et al., 2013; Babazadeh et
.)al., 2010; Roshdi et al., 2006; Shahnazari et al., 2007

جدول  -7نتايج تجزيه واريانس اجزای عملکرد در تيمارهای آزمايش

میانگین مربعات

درجه آزادی
()df

شاخص سطح برگ

قطر طبق

وزن خشک طبق

وزن صد دانه

تکرار

2

7/32

157/71

112/21

7/15

روش آبیاری

1

** 3/13

154/22 ns

* 113/15

7/14 ns

مدیریت کیفی آبیاری

2

*

1/17

**

311/22

روش آبیاری * مدیریت کیفی آبیاری

2

ns

7/33

ns

111/22

خطای آزمایش

17

منابع تغییرات

ضریب تغییرات

**

1373/53

ns

333/74

**

3/31

ns

7/75

7/21

11/21

114/54

7/15

27/23

3/41

17/15

1/32

* ** ،و  nsبه ترتيب نشانگر معنیدار بودن اثر تيمار آزمايشی در سطوح  5و  3درصد و عدم معنیداری در سطح  5درصد میباشد.
جدول  -5روند تغييرات تيمارهای آزمايش با اجزای عملکرد

تیمارهای
آزمایشی

شاخص سطح برگ

قطر طبق
()mm

وزن خشک طبق
()gr

وزن صد دانه
()gr

FI

2/13 ab

223/77 a

113/14 a

5/15 a

SI

ab

b

FSI
PRD

1

PRD

2

PRD

3

2/35

271/33

b

31/11

dc

5/23

2/33 a

271/33 b

171/54 ab

5/21 ab

ab

ab

ab

ab

2/31
1/13 c

211/77
155/33 c

b

ab

2/71

273/15

111/43
15/13 c

ab

173/25

5/43
1/54 d

bc

5/54

ميانگينهای با حروف يکسان در هر ستون فاقد اختالف معنیدار بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح  5درصد میباشند.

قطر طبق

مطابق با جدول ( ،)4تیمارهای مدیریت کیفی آب آبیاری در
سطح یک درصد بر روی قطر طبق اثر معنیدار داشت.
بدینصورت که بر اساس مقایسه میانگینها ،تیمارهای شاهد و
 PRD2به ترتیب با قطر طبقی معادل با  223و 155/33
سانتیمتر ،بیشترین و کمترین مقدار این صفت را داشتند
(جدول  .)1اختالف معنیداری در میزان قطر طبق بین
تیمارهای  PRD3 ،PRD1با تیمار شاهد وجود نداشت؛ اما این
اختالف بین سایر تیمارها با تیمار شاهد ،معنیدار بود .کاهش
معنیدار قطر طبق میتواند به دلیل کاهش سطح برگ و

درنتیجه ،کاهش تولید مواد فتوسنتزی الزم برای رشد طبق
باشد ) .(Roshdi, 2006کاهش قطر طبق در اثر اعمال تنش
خشکی ;(Goksoy et al., 2004; Yegappan et al., 1982
) Roshdi, 2006و تنش شوری (Mervat et al., 2012; Chen et
) al., 2009در تحقیقات گذشته نیز گزارش شده است.
وزن خشک طبق

نتایج تجزیه واریانس در جدول ( ،)4تأثیر معنیدار شیوهٔ
آبیاری و مدیریت کیفی بر وزن خشک طبق را به ترتیب در
سطوح پنج و یک درصد نشان میدهد .بر اساس جدول (،)1
اختالف معنیداری بین تیمارهای  FSI ،PRD1و  PRD3با تیمار

خالقی و همکاران :تاثير مديريت آبياری ناقص ريشه با کارکرد ...

شاهد در سطح پنج درصد وجود نداشت .این نتیجه مشخص
میسازد که در شیوه مدیریت تناوبی آبیاری ،علیرغم حاکم
بودن تنش رطوبتی و شوری ،وزن خشک طبق تحت تأثیر قرار
نخواهد گرفت .این امر احتماالً به دلیل کاهش تنش شوری
واردشده به گیاه با اعمال مصرف تناوبی آب شیرین با آب شور و
آبشویی نمک از منطقه ریشه میباشد .درحالیکه در تیمار  SIبه
دلیل تنش اسمزی و در تیمار  PRD2به دلیل تنش همزمان
شوری و خشکی توانایی گیاه برای رشد گیاه کاهشیافته و کم
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شدن قطر طبق و کوچک شدن آن را به همراه خواهد داشت .بر
اساس جدول ( ،)1همبستگی مثبت در سطح یک درصد بین
قطر طبق و وزن خشک آن وجود دارد .درنتیجه کاهش اندازه
طبق موجب کاهش وزن خشک آن را میشودSampathkumar .
 (2013) et al.,حصول باالترین مقدار ماده خشک در  PRDو
کاهش ماده خشک در اثر اعمال کمآبیاری معمولی را اعالم
داشتند .کاهش ماده خشک در اثر اعمال تنش شوری نیز
گزارش شد ).(Amer, 2010; Liu and Shi, 2010

جدول  -3ماتريس همبستگی ساده دوبهدو صفات عملکرد و اجزای عملکرد

بهرهوری
آب

شاخص
برداشت

عملکرد
بیولوژیک

عملکرد
اقتصادی

وزن صد
دانه

1

قطر طبق

1

** 7/341

وزن خشک طبق

1

** 7/511

* 7/111

شاخص سطح برگ

** 7/131

** 7/513

** 7/512

وزن صد دانه

1

** 7/543

*

**

**

1

1

شاخص
سطح برگ

وزن خشک
طبق

قطر طبق

7/513

عملکرد اقتصادی

1

** 7/513

** 7/571

* 7/151

** 7/533

** 7/113

عملکرد بیولوژیک

1

-7/74 ns

* 7/143

7/443 ns

7/175 ns

7/317 ns

7/351 ns

شاخص برداشت

** 7/571

* 7/112

** 7/551

** 7/541

7/213 ns

** 7/155

** 7/15

بهرهوری آب

وزن صد دانه

تأثیر سطوح مختلف مدیریت کیفی آب آبیاری بر روی کمیت
وزن صد دانه در سطح یک درصد کامالً معنیدار شد (جدول .)4
وزن صد دانه در تیمار شاهد با مقدار  5/15گرم و در تیمار
 PRD2با مقدار  1/54گرم ،به ترتیب حداکثر و حداقل مقدار را
داشت .همچنین مقدار وزن صد دانه در تیمارهای ،FSI ،PRD1
 PRD3و  SIبه ترتیب برابر با  5/54 ،5/21 ،5/43و  5/23گرم
بود (جدول  .)1همانطور که از نتایج ذکرشده قابلبرداشت
است ،بین تیمارهای  FSI ،PRD1و تیمار شاهد تفاوت
معنیداری مشاهده نشد؛ بنابراین میتوان گفت اعمال کمآبیاری
به شیوه آبیاری ناقص ریشه اثرات نامطلوب تنش آبی و همچنین
اعمال مدیریت تناوبی کاربرد آب شور و شیرین ،اثرات منفی
تنش شوری بر گیاه را تقلیل بخشیدند .بهاینترتیب ،کاهش
معنیدار وزن صد دانه در تیمارهای دیگر میتواند به دلیل
کاهش وزن خشک و تر ریشه و قدرت جذب آب و مواد مغذی
در این تیمارها باشد که این امر سبب کاهش شاخص سطح
برگ و درنتیجه کاهش منبع فتوسنتزی گیاه و متعاقب آن
کاهش قطر و وزن خشک طبق و درنهایت کاهش وزن صد دانه
میگردد ) .(Roshdi, 2006همبستگی مثبت بین شاخص سطح

7/117

7/511

برگ ،قطر و وزن خشک طبق با وزن صد دانه از جدول ماتریس
همبستگی نیز کامالً مشهود میباشد و کاهش این اجزای
عملکرد موجب کاهش وزن صد دانه خواهد شد (جدول  .)1در
مطالعات دیگر نیز کاهش وزن صد دانه در اثر اعمال شوری به
دست آمد (Katerji et al., 1996; Kang et al., 2010; Molavi
) .et al., 2012همچنین  (2013) Sampathkumar et al.,کاهش
معنیدار وزن صد دانه تحت تأثیر کمآبیاری معمولی را نتیجه
گرفتند ،درعینحال که این کاهش را برای آبیاری ناقص ریشه
غیر معنیدار گزارش کردند.
عملکرد اقتصادی (دانه)

مطابق با تجزیه واریانس صورت گرفته (جدول  ،)5معنیدار
شدن اثر سطوح مدیریت کیفی آب آبیاری بر روی پارامتر
عملکرد اقتصادی در سطح یک درصد کامالً مشهود است.
مقایسه میانگینها در جدول ( )5نشان داد تیمار شاهد حداکثر
عملکرد دانه ( 4571/5کیلوگرم در هکتار) و تیمار PRD2
کمترین مقدار ( 3131کیلوگرم در هکتار) را داشت .عملکرد دانه
در تیمارهای  PRD3 ،FSI ،PRD1و  SIبه ترتیب ،4117/5
 4371/5 ،4114/3و  3353/5کیلوگرم در هکتار بود .اختالف
معنیداری بین تیمارهای  FSI ،PRD1و  PRD3با تیمار کنترل
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ازﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ .درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ

(Karandish et al., 2013; Yactayo et al., 2013; Ghrab et
) al., 2013; Shahnazari et al., 2007و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻋﻤﻠﮑﺮد

ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي  SIو  PRD2ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﻮد .واﺿﺢ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ وزن ﺻﺪ داﻧﻪ،
دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ

در اﺛﺮ ﺗﻨﺶ ﺷﻮري را ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ) ;Nagaz et al., 2012
Katerji et al., 1996; Wan et al., 2010; Mousavi et al.,
2009; Chen et al., 2009; Flagella et al., 2004; Kang et
.(al., 2010; Amer, 2010

ﻣﯿﺰان وزن ﺻﺪ داﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎري در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد
ﻋﺪم ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽدار ﻋﻤﻠﮑﺮد درﻧﺘﯿﺠﻪ اﻋﻤﺎل آﺑﯿﺎري ﻧﺎﻗﺺ رﯾﺸﻪ

ﺟﺪول  -7ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺰﯾﻪ وارﯾﺎﻧﺲ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺑﻬﺮهوري آب در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺶ

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت

درﺟﻪ آزادي
)(df

ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻗﺘﺼﺎدي )داﻧﻪ(

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ

ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮداﺷﺖ

ﺑﻬﺮهوري آب

ﺗﮑﺮار

2

4753/17

92664/72

10/59

0/0001

روش آﺑﯿﺎري
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯽ آﺑﯿﺎري
روش آﺑﯿﺎري * ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯽ آﺑﯿﺎري
ﺧﻄﺎي آزﻣﺎﯾﺶ
ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات

1
2
2
10

1862450/00
2816375/72 ns
80654/17 ns
816917/52
8/39

0/03
** 14/01
1/30 ns
1/82
3/38

0/01
** 0/06
0/001 ns
0/004
6/24

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮات

265234/72
** 1099862/17
15325/06 ns
74025/70
6/34
ns

ns

ns

ns

* ** ،و  nsﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﻮدن اﺛﺮ ﺗﯿﻤﺎر آزﻣﺎﯾﺸﯽ در ﺳﻄﻮح  5و  1درﺻﺪ و ﻋﺪم ﻣﻌﻨﯽداري در ﺳﻄﺢ  5درﺻﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﺪول  -8روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺑﻬﺮهوري آب

ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻗﺘﺼﺎدي )داﻧﻪ(

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ

ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮداﺷﺖ

ﺑﻬﺮهوري آب

)(kg/ha

)(kg/ha

)(%

) (Kg m ha

FI

4706/7 a
3983/7 bc

14548/0 a
13364/3 ab

32/ 39 a
29/ 84 bc

1/ 05 a
0/ 89 b

FSI

4541/3

14385/3

31/ 59

1/ 01

ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﯽ

SI

a

a

ab

-3

-1

a

PRD

1

4560/7 a

13489/7 ab

33/ 85 a

1/ 12 a

PRD

c
2

3636/0

b

12674/3

c

28/ 70

b

0/ 89

PRD

ab
3

4306/7

ab

13203/7

ab

32/ 60

a

1/ 06

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﺮوف ﯾﮑﺴﺎن در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪاي داﻧﮑﻦ در ﺳﻄﺢ  5درﺻﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ

اﻋﻤﺎل روشﻫﺎي آﺑﯿﺎري و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ آب آﺑﯿﺎري ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻣﻌﻨﯽداري در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﺑﺮ ﺻﻔﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ داﺷﺖ )ﺟﺪول  .(7ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  FIﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾ ﮏ
 14548ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ و ﺗﯿﻤﺎر  PRD2ﺑﺎ ﻣﻘﺪار
 12674/3ﮐﯿ ﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾ ﮏ
را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ )ﺟﺪول  .(8ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول )، (8
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽداري در ﻣﻘﺪار ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي

ﺗﻨﺶﻫﺎي اﻋﻤﺎلﺷﺪه ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽدار ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ در اﯾﻦ ﺗﯿﻤﺎر ﺑﻮد (Katerji et al., 1996; Liu et al.,
 .(2006; Amer, 2010; Sarai-Tabrizi et al., 2010ﺟﺪول )(6
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻي اﺟﺰاي ﻋﻤﻠﮑﺮد )ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ ،ﻗﻄﺮ و وزن
ﺧﺸﮏ ﻃﺒﻖ( را ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﻨﺶ ﺑﻪ ﮔﯿﺎه ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮔﯿﺎه ﺑﺮاي رﺷﺪ اﻧﺪام ﻫﻮاﯾﯽ
ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮگﻫﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﻮح ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﮐﻨﻨﺪه ﺷﺪه و درﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﯿﺎه ﻣﯽﮔﺮدد.

 FSI ،PRD3 ،SI ،PRD1و  FIﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ .درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ اﻋﻤﺎل
ﺗﯿﻤﺎر  PRD2ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽداري را در اﯾﻦ ﺻﻔﺖ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮداﺷﺖ

ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮔﯿﺎه ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﻬﯿﻨﻪ اﻧﺪام ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻪ دﻟﯿ ﻞ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ) ،(7ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي

خالقی و همکاران :تاثير مديريت آبياری ناقص ريشه با کارکرد ...

اعمالشده قرار نگرفت .حداکثر و حداقل مقدار این صفت به
ترتیب در تیمارهای  33/51( PRD1درصد) و 25/57(PRD2
درصد) مشاهده شد .همانگونه که از جدول ( )5تشخیص داده
میشود ،در مقایسه میانگینها ،بین تیمارهای ،FSI ،PRD1
 PRD3و تیمار شاهد تفاوت معنیداری نداشت .درحالیکه
تیمارهای  SIو  PRD2با  FIاختالف معنیداری داشتند .ازآنجاکه
شاخص برداشت نسبت عملکرد اقتصادی به عملکرد بیولوژیک
میباشد ،علت افت شاخص برداشت در این تیمارها را میتوان
کاهش بیشتر عملکرد دانه در مقایسه با کاهش در عملکرد
بیولوژیک در اثر تنشهای واردشده به گیاه دانست .نتایج
بهدستآمده با مطالعات پیشین همخوانی دارد ( Karandish et
;al., 2013; Roshdi et al., 2006; Shahnazari et al., 2007
.)Amer, 2010; Karimi Kakhaki and Sepehri, 2010

بهرهوری آب

اثر تیمار مدیریت کیفی آب در سطح یک درصد بر روی صفت
بهرهوری آب معنیدار شد (جدول  .)5با توجه به مقایسه
میانگین تیمارها (جدول  ،)5تیمار  PRD1با میزان 1/12
کیلوگرم بر مترمکعب در هکتار بیشترین و دو تیمار  SIو PRD2
با  7/53کیلوگرم بر مترمکعب در هکتار کمترین مقدار بهرهوری
آب را داشتند .همانگونه که از جدول ( )5تشخیص داده
میشود ،در مقایسه میانگینها ،همه تیمارها برای این شاخص
در دو گروه آماری  aو  bقرار گرفتند .این تقلیل در گروههای
آماری میتواند بیانگر حساسیت کم بهرهوری آب به تنشهای
اعمالی و عدم اختالف زیاد بین بهرهوری آب در تیمارهای
مختلف اعمال شده باشد .به عبارتی کاربرد روشهای مختلف
مدیریتی سبب تغییرات زیاد در مقادیر این پارامتر نشده و نتایج
تنها در دو دستهبندی آماری قرارگرفته است .در این پارامتر نیز،
اختالف بین تیمارهای  ،FSI،PRD3 ،PRD1و تیمار  FIمعنیدار
نشد .درحالیکه دو تیمار  SIو  PRD2تفاوت معنیداری با تیمار
کنترل داشت .دلیل آن را میتوان چنین بیان نمود که
تیمارهای آبیاری ناقص ریشه علیرغم کاهش آب مصرفی و
همچنین اعمال تنش شوری بهصورت تناوبی با حفظ عملکرد
دانه در سطح تیمار شاهد سبب حصول بهرهوری آب باالتری
نسبت به تیمار شاهد گردید .همچنین در تیمار آبیاری کامل با
تناوب آب شور و شیرین نیز علیرغم تنش شوری ،عملکرد در
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حد مطلوب باقیمانده و درنتیجه کارایی مصرف آب مشابهی با
تیمار کنترل بهدستآمده آمد .بهطور مشابه محققین دیگر
افزایش بهرهوری آب در اثر اعمال آبیاری ناقص ریشه
) )Shahnazari et al., 2007; Yactayo et al., 2013و کاهش
آن با افزایش شوری (Wan et al., 2010; Mousavi et al.,
 )2009را در تحقیقات خود اعالم نمودند.
نتيجهگيری کلی

در مطالعه حاضر ،برخی از صفات کمی محصول نظیر وزن صد
دانه ،عملکرد بیولوژیک ،عملکرد اقتصادی ،شاخص برداشت و
بعضی صفات مرفولوژی گیاه و نیز بهرهوری آب گیاه آفتابگردان
تحت اعمال آبیاری ناقص ریشه با کاربرد آب شور حاصل از دریا
موردبررسی قرار گرفت .نتایج این تحقیق بیانگر آن بود که
تکنیک آبیاری ناقص ریشه با ویژگیهای مختص به خود ضمن
صرفهجویی  21درصدی آب مصرفی قادر به حفظ بسیاری از
خصوصیات کمی ،عملکرد و اجزای عملکرد گیاه آفتابگردان و
عدم اختالف معنیدار آن با آبیاری کامل میباشد .حداکثر میزان
عملکرد اقتصادی در تیمار شاهد و نیز باالترین میزان شاخص
برداشت و بهرهوری آب در تیمار  PRD1مشاهده شد .نتایج نشان
داد که در اکثر صفات مهم اندازهگیری شده کاربرد شیوه
مدیریت تناوبی مصرف آب شور و شیرین چه بهصورت تکنیک
آبیاری ناقص ریشه ( )PRD3و چه بهصورت آبیاری کامل ()FSI
اختالف معنیداری با تیمار شاهد نداشته است .این درحالیکه
است که تیمار  PRD2تفاوت فراوانی با تیمار شاهد داشته و
عملکرد حداقل را بین تیمارها از خود نشان داد .این روند در
تیمار  SIنیز قابلمشاهده بود؛ بنابراین میتوان اذعان داشت که
با انتخاب روش مدیریتی مناسب میتوان علیرغم کاهش میزان
آب مصرفی تا حد امکان مانع از کاهش عملکرد محصول شد و با
افزایش بهرهوری آب توأم با کاربرد آب شور تقاضا برای آب
شیرین را تقلیل بخشید .بر اساس نتایج بهدستآمده از این
تحقیق چنین میتوان بیان نمود که تیمار آبیاری ناقص ریشه با
کاربرد تناوبی آب شور و شیرین ( )PRD3درعینحال که با
کاهش میزان آب مصرفی باعث افزایش بهرهوری آب میشود ،با
کاربرد آب شور راهگشای مؤثری در راستای نیل به توسعه پایدار
و کاهش فشار بر منابع آب شیرین خواهد بود.
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