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چکيده
تغییر اقلیم و افزایش روزافزون مصرف آب همراه با کمبود آن سبب افت تولیدات گیاهی میشود .از اینرو گزینش
مدیریتهای کارآمد مصرف آب همچون کمآبیاری و سایهاندازی روی گیاه میتواند تا اندازهای در بهبود این کاستیها
کمک کند .در کمآبیاری به روش پارهخشکیدگی ناحیة ریشه ( )PRDبخشی از ریشهها آبیاری و بخشی دیگر خشک
50
نگهداشته میشوند .این آزمایش با پنج تیمار شامل آبیاری کامل ( )FIو پارهخشکیدگی ناحیة
( )PRD50و  )PRD50( 75درصد آبیاری کامل در دو حالت بی و با سایهاندازی ( SHPRD50و  )SHPRD75روی درختان
مرکبات در پژوهشکده مرکبات و میوههای نیمه گرمسیری (رامسر) انجام شد .آزمون مقایسه میانگینها به روش توکی
برای رسانایی روزنه ،گنجایش نسبی آب برگ ،پتانسیل آب ساقه و دمای برگ در تیمارهای مختلف و نیز تجزیه
رگرسیونی روابط بین هریک از آنها و تفاوت فشار بخار برگ به هوا انجام شد .نتایج آنها نشان داد که رسانایی روزنه و
گنجایش نسبی آب در آبیاری کامل و دو تیمار پارهخشکیدگی ریشه  75درصد (با و بیسایهاندازی) بیشتر از دو تیمار
 .همچنین پتانسیل آب ساقه خشکیدگی  75درصد با سایهاندازی ،بیش از تیمار
پارهخشکیدگی ریشه 50
پارهخشکیدگی  50درصد بود .دمای برگ در برخی از اندازهگیریهای پیش از آبیاری در تیمارهای تنش آبی  50درصد
بهطور معنیداری بیشتر بود .کمآبیاری عملکرد در تیمار پارهخشکیدگی  50درصد را کاهش ولی مواد جامد محلول در
تیمارهای پاره خشکیدگی  50و  75درصد را افزایش معنیدار داد .سایه اندازی عملکرد و اندازه میوه را افزایش داد .البته
تنها از نظر قطر میوه تفاوت تیمارهای پارهخشکیدگی  75درصد با سایهاندازی و پارهخشکیدگی  50درصد معنیدار بود.
واژههای کليدی :آبیاری پارهخشکیدگی ریشه ،سایهاندازی ،کمآبیاری
*

مقدمه

مرکبات در میان تولیدات باغی کشور دارای رتبه نخست است
که نزدیک به نیمی از آن در استان مازندران تولید میشود
( .)Iran's Ministry of Agriculture-Jahad, 2014در پهنه
گستردهای از ایران ( 83درصد) میانگین بارش ساالنه نزدیک به
 188میلیمتر است و تنها  17درصد از این پهنه ،شامل
استانهای شمالی ،دارای میانگین بارش بیش از  570میلیمتر
است ( .)Masoudian, 2009پراکنش نامناسب زمانی و مکانی
بارش ،پرهزینه و سختی ذخیره ،تأمین و انتقال آب برای
بسیاری از باغداران ،روند کاهشی بارندگی ساالنه ( Modarres
 )and Sarhadi, 2009و روند افزایشی دمای هوا ( Azarakhshi et
 )al., 2013سبب شده است تا پژوهشگران و کاربران بخش
* نویسنده مسئول raeini@yahoo.com :

کشاورزی در پی یافتن راهکارهای نوینی برای افزایش کارآیی
مصرف آب و بهرهوری آب باشند.
1
پاره خشکیدگی ناحیة ریشه یکی از روشهای نوین
کمآبیاری است که در هر بار آبیاری نیمی از ریشه آبیاری و
نیمی دیگر خشک نگهداشته میشود .این راهبرد کمک میکند
تا گیاه با تنظیم رفتار روزنه و رشد رویشی بهطور همزمان
وضعیت آب گیاه را در حداکثر پتانسیل آبی حفظ کند
( .)Kriedeman and Goodwin, 2003تنظیم شار تابش
برخوردی به سایبان گیاهی نیز میتواند در کاهش شار گرمای
نهان تبخیر و تلفات آب برگ نقش داشته باشد .ازاینرو ،ایجاد
سایه روی تاج درخت ،با استفاده از سایبانهای توریمانند،
افزون برکاهش تابش برخوردی به تاج گیاه میتواند افت دمای
برگ را در پی داشته باشد و با کاهش آشفتگی جریان هوا و
)1. Partial Rootzone Drying (PRD
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ایجاد یک الیه مرزی آرام ضخیم از تقاضای تبخیری محیط
بکاهد ( .)Allen, 1975یافتههای پژوهشی در زمینة
پارهخشکیدگی ناحیة ریشه درمرکبات بیانگر افزایش کارآیی
مصرف آب و یا کاهش مصرف آب ( ;Shahabian et al., 2011
Hutton and Loveys, 2011 and Romero-Conde et al.,

 )2013است .همچنین افزایش کارآیی مصرف آب در اثر کاهش
تابش با ایجاد سایه روی درختان مرکبات در برخی از گزارشها
( )Jifon and Syvertsen, 2003;Nicolas et al., 2008به تأیید
رسیده است.
بهطورکلی پاسخ روزنه به تغییرات محیطی کامالً پیچیده
است و چندین عامل محیطی و گیاهی درتنظیم روزنه برگ
اثرگذار هستند ( .)Angelocci et al., 2004همسویی تغییرات
پتانسیل آب برگ و رسانایی روزنه در مرکبات ( Sdoodee and
Somjun, 2008; Cohen. and Cohen, 1983; Gomes et al.,
 )2004; Ortuna et al., 2004و زیتون ( ،)Wahbi et al., 2005و

نیز همسویی تغییرات پتانسیل آب برگ و گنجایش نسبی آب
برگ ( )RWCگزارش شده است ( Wahbi et al., 2005; Tahi et
 .)al., 2007با توجه به معادله تراز انرژی بهخوبی روشن است که
دمای برگ با تبخیر از برگها تغییر میکند و لذا تابعی از
رسانایی روزنه است ( .)Jones, 1999بر پایة گزارش
( Kriedmann and Barrs (1981دمای برگ در بازﮤ  20تا 41
درجه سانتیگراد اثر کم یا هیچ اثری بر رسانایی روزنه مرکبات
ندارد .بنابراین ،میتوان گفت تأثیر مستقیم دما بر رسانایی برگ
کمتر آشکار است ،زیرا رسانایی برگ بهشدت به شیب فشار بخار
وابسته است و شیب فشار بخار به اختالف دمای برگ و هوا
وابسته است ( .)Angelocci et al., 2004با این وجود ،یافتههای
آزمایشی روی مرکبات نشان داد هنگامی که دمای برگ و تفاوت
فشار بخار برگ به هوا )LAVPD( 1به ترتیب به باالی  30درجه
سانتیگراد و  2/5کیلوپاسکال افزایش یابد ،رسانایی روزنه و
فتوسنتز کم میشوند ( .(Khairi and Hall, 1976تفاوت فشار
بخار برگ به هوا یکی از متغیرهای تقاضای تبخیری هوا و
وابسته به نمایههای گیاه محسوب میشود که بر باز و بستن
شدن روزنه مؤثر است .پاسخ مستقیم روزنه به تغییرات تقاضای
تبخیری بیش از تغییرات رطوبت نسبی است ( Monteith,
 .)1995; Maroco et al. 1997رابطه خطی معکوسی با ضریب
تبیین  0/38بین  LAVPDو میانگین رسانایی برگ مرکبات
درساعتهای  10تا  12برقراراست ( Cohen and Cohen,
 .)1983این رابطه بین پتانسیل آب ساق لیمو و متغیرهای نیاز
)1. Leaf-to-air vapour pressure difference (LAVPD

تبخیری هوا ( ،EToتابش خورشیدی ،میانگین روزانه دما و
کمبود فشار بخار هوا) به ترتیب با ضریب تبیین ،0/66 ،0/79
 0/6و  0/43توسط ) Ortuno et al. (2006نیز گزارش شد.
بهطورکلی رسانایی روزنه ،پتانسیل آب برگ و تعرق با افزایش
تقاضای تبخیری (کمبود فشار بخار هوا) کاهش مییابند
()Kriedemann and Barrs,1981;Cohen and Cohen, 1983
ولی روابط بین آنها بهاندازﮤ متغیرهای تقاضای تبخیری وابسته
است .برای نمونه ،رسانایی روزنهای درختان لیمو در سراسر
بازة ( LAVPDکمتر و بیشتر از  2/7کیلوپاسکال) ،اما پتانسیل
آب برگ تنها در بازه کمتر از  2/7کیلوپاسکال ،با LAVPD
رابطه معکوس داشت .همچنین رابطه بین رسانایی روزنه و
پتانسیل آب برگ بستگی به کمبود فشار بخار ( )VPDهوا
داشت و در زمان باال بودن  VPDهیچ رابطهای بین پتانسیل آب
برگ و رسانایی روزنه وجود نداشت و هر زمان که  VPDهوا
دربازﮤ متوسط بود ،تغییرات رسانایی روزنه همسو با پتانسیل
آب برگ بود (.)Pérez-Pérez et al., 2012
کاهش پتانسیل آب ساقه و رسانایی روزنه در درختان
کمآبیاری شدﮤ نارنگی کلمانتین و نیز افزایش دمای تاج این
درختان و درختان پرتقال ناول در اثر کمآبیاری گزارش
شدهاست ( .)Ballester Lurbe, 2013کاهش رسانایی روزنه در
اثر  PRDدر انگور ( )Stoll et al., 2000و مرکبات (Romero-
Conde et al., 2013;Hutton and Loveys, 2011 and Pérez )Pérez et al., 2012گزارش شده است .رسانایی روزنه برگ

درختان زیتون در بعدازظهر حتی در روشی از  PRDبا مقدار
آبیاری  100درصد تبخیر و تعرق کمتر از درختان آبیاری کامل
بود ( (Wahbi et al., 2005ولی این نتیجه برای  PRDمرکبات
با مقدار آبیاری  100درصد تبخیر تعرق ( )Kusakabe, 2011و
مقادیر دیگر ( Shahabian et al., 2011; Contreras-Barragan
 )et al., 2013و نیز دراندازهگیریهای بامداد و نیمروز درختان
زیتون ( )Wahbi et al., 2005مشاهده نشد .پتانسیل آب ساقه
مرکبات در  PRDبه میزان 100درصد تبخیر و تعرق کمتر از
آبیاری کامل بود ( )Kusakabe, 2011ولی برای پتانسیل آب
برگ زیتون چنین نبود ( .)Wahbi et al., 2005پتانسیل آب
برگ در پاره خشکیدگی ناحیة ریشه با  50درصد از نیاز آبی
برای درختان نارنگی ( )Ortuna et al., 2004و لیمو در نیمی از
روزهای اندازهگیری ( ،)Pérez-Pérez et al., 2012کمتر از
آبیاری کامل و برای پرتقال (،)Hutton and Loveys, 2011
زیتون ( )Wahbi et al., 2005و گوجهفرنگی ()Tahi, 2007
بدون تفاوت معنیدار با آبیاری کامل گزارش شد .یافتههای
آزمایشی روی گنجایش نسبی آب برگ زیتون ( Wahbi et al.,
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 )2005و گوجهفرنگی ( )Tahi, 2007بیانگر نبود تفاوت معنیدار
بین  PRDو آبیاری کامل است .نبود تفاوت معنیدار بین PRDو
آبیاری کامل از نظر دمای برگ و  LAVPDنیز براساس آزمایشی
با هشت بار (روز) اندازهگیری روی لیمو تأکید شده است
( .)Pérez-Pérez et al., 2012در این آزمایش ،افزایش LAVPD
سبب کاهش رسانایی روزنه و پتانسیل آب برگ مرکبات شد و
شیب تغییرات رسانایی روزنه نسبت به  LAVPDدر  PRDکمتر
از آبیاری کامل بود ( .)Pérez-Pérez et al., 2012کمآبیاری در
یکی از دو رقم زیتون مورد آزمایش سبب افزایش معنیدار
اختالف دمای برگ و هوا ( )Tc-Taشد (.)Camoglu, 2013
همچنین تیمار بدون آبیاری در مقایسه با آبیاری کامل ،دمای
برگ را در ارقام دیگر زیتون به میزان  2تا  2/7درجة سانتیگراد
افزایش داد ( Akkuzu et al.,2010; Jimenez-Berni et
 .)al.,2007عملکرد ،اندازه ،وزن و کیفیت آب میوه مرکبات در
اثر کمآبیاری به روش پارهخشکیدگی ناحیه ریشه کم نمیشود
ولی این پاسخ در همة شرایط و سالهای آزمایش یکسان نیست
(Hutton and Loveys, 2011; Kirda et al., 2007; Perez-
Perez et al., 2012; Shahabian et al., 2011;Lovatt et al.,
.)2011; Miri et al., 2014

کاهش تابش خالص و ایجاد سایه سبب کاهش تفاوت
فشار بخار بین برگ و هوا ( )Jifon and Syvertsen, 2003و
افزایش رسانایی روزنهای یا رسانایی برگ میشود ( Cohen et
al., 1997; Jifon and Syvertsen, 2003; Raveh et al., 2003

در آزمایش گلخانهای) ولی تأثیری بر رسانایی برگهای در سایه
(داخل تاج) ندارد ( .)Cohen et al., 1997برخالف این یافتهها،
در آزمایش دیگری روی نهالهای دوسالة لیمو ،میانگین روزانه
رسانایی سایبان گیاهی و فتوسنتز متأثر از سایبان نبود ،ولی
تعرق روزانه نهالهای زیر سایبان کم شد که سبب افزایش
کارآیی مصرف آب در مقایسه با تیمار محیط باز شد ( Nicolas
 .)et al., 2008کاهش تابش خالص نیمروز تا  47و  73درصد (با
دو تراکم بافت سایبان) تأثیر اندکی بر تعرق و پتانسیل آب

داشت ،ولی دمای نیمروز برگ را  1/6و 2/7درجه سانتیگراد
کاست ( .)Cohen et al., 1997در پژوهش دیگری نیز
سایهاندازی روی درختان مرکبات دمای برگهای رو به خورشید
در نیمروز را یک تا چهار درجه سانتیگراد کاست ( Jifon and
 .)Syvertsen, 2003سایهاندازی همراه با آبیاری کامل تأثیر
معنیداری بر عملکرد و کیفیت آب میوه درختان مرکبات ندارد
( )Cohen et al., 2005ولی سایهاندازی همراه با کمآبیاری سبب
افزایش اندازه میوه میشود (.)Abouatallah et al., 2012
یافتهها در زمینة پارهخشکیدگی ناحیة ریشه و راهکارهای
کاهش تابش با ایجاد سایه روی مرکبات محدود بوده و در زمینه
کاربرد همزمان آنها گزارش جامعی مشاهده نشده است.
بنابراین ،آزمایش مزرعهای با هدف تعیین اثرات کمآبیاری به
روش پارهخشکیدگی ناحیة ریشه و کاربرد همزمان آنها با ایجاد
سایه روی برخی روابط آبی و عملکرد کمی و کیفی درختان
مرکبات اجرا شد.

مواد و روشها
این پژوهش در باغ آزمایشی پژوهشکده مرکبات و میوههای
نیمهگرمسیری در رامسر به مدت دو سال پیاپی (سالهای
 1393و  )1394انجام شد .محل انجام آزمایش دارای مختصات
جغرافیایی '' 50°39'19طول شرقی و ''36°54' 30عرض شمالی
و ارتفاع شش متر از سطح دریا است .باغ آزمایشی دارای بافت
خاک لوم شنی با خصوصیات مندرج در جدول ( )1و درختان
پرتقال والنسیا ) (Citrus sinensisروی پایه نارنج (Citrus
) aurantiumبا فاصله کاشت  5×5متر در پهنهای به مساحت
 700متر مربع است .میانگین  20ساله ( )1369-89بارندگی و
تبخیر ساالنه در ایستگاه همدیدی هواشناسی رامسر بهترتیب
 1166و  967میلی متر و میانگین دمای هوا در بهار ،تابستان،
پاییز و زمستان بهترتیب 15/6 ،25/3 ،16/8و  8/4درجه
سانتیگراد است.
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پنج تیمار این آزمایش ،به شرح زیر درقالب طرح
بلوکهای کامل تصادفی اجرا شد )1 :آبیاری کامل ()2 ،)FI
کمآبیاری به روش پاره خشکیدگی ناحیة ریشه به میزان 75
درصد آبیاری کامل ( )3 ،(PRD75کمآبیاری به روش

ظرفیت زراعی

نقطه پژمردگی دائم
12/7
13/8

پارهخشکیدگی ناحیة ریشه به میزان  50درصد آبیاری کامل
( )4 ،)PRD50کمآبیاری به روش پارهخشکیدگی ناحیة ریشه به
میزان  75درصد آبیاری کامل همراه با ایجاد سایه ()SHPRD75
و  )5کمآبیاری به روش پارهخشکیدگی ناحیة ریشه به میزان
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 50درصد آبیاری کامل همراه با ایجاد سایه ( .(SHPRD50در
دو تیمار پیشین (تیمارهای  4و  )5برای ایجاد سایه روی
درختان از سایبانهای سبز رنگ با تراکم بافت اسمی  50درصد
استفاده شد که بهصورت مسطح و افقی درست در باالی تاج
درختان نصب شد .این سایبانها در ماههای خرداد تا مهر در
هنگام ظهر خورشیدی دستکم  80درصد سطح سایهانداز
درختان را میپوشاندند .برای نصب آنها روی هر درخت از چهار
پایه فلزی (لولههای به قطر یک اینچ) به ارتفاع چهار متر که
حدود  50تا  60سانتیمتر آن در خاک تثبیت شد ،استفاده شد
(شکل  .)1همچنین ،برای تثبیت و نصب بهتر سایبان ،قسمت
باالیی چهار پایه با میلههای مفتولی به قطر  10میلیمتر به هم
متصل و قسمت پایینی آنها با پایههای فلزی کمکی به ارتفاع
حدود  1/5متر مهار شدند.
مقدار آب در تیمار آبیاری کامل ( )IFIبراساس جبران
 100درصد کمبود رطوبت خاک و با رابطهی زیر ( )1تعیین
شد.
IFI =(FC-θMAD)×PW×Dr
(رابطه )1
در این رابطه  FCو  θMADرطوبت حجمی بهترتیب در

پوشش پاکت پالستیکی و استقرار آن دریک محفظه سرد به

(PW ،(mm/m

آزمایشگاه منتقل میشد .در آزمایشگاه پس از اندازهگیری وزنتر

نسبت مساحت خیس شده به مساحت سایهانداز تاج درخت و

و استقرار آنها به مدت  24ساعات در یک محفظه تاریک وزن

 Drعمق موثر ریشه درختان ( )mاست .رطوبت در زمان پیش از

آماس یافته (پلیده) اندازهگیری میشد .سپس برای رسیدن به

آبیاری ( (θMADبر اساس تخلیه مجاز مدیریتی  0/3تا 0/35

وزن خشک ،به مدت  48ساعت در دمای  80درجه سانتیگراد

برنامهریزی شد .در این زمان میانگین رطوبت در عمق 60

در آون نگهداری و سرانجام گنجایش نسبی آب از رابطه ()2

سانتیمتری به روش انعکاس سنجی زمانی و با یک دستگاه

تعیین شد:

مینیتریس 1تعیین میشد .مقدار آب برای دیگر تیمارها به شرح

(رابطه )2

نقطه ظرفیت زراعی و در زمان پیش از آبیاری

 ،)1999میرسید .دیگر عملیات داشت همچون سمپاشی
زمستانه و تابستانه ،کوددهی و مبارزه با علفهای هرز بهصورت
یکسان برای همه تیمارها انجام شد.
اندازهگیری پتانسیل آب گیاه ،گنجایش نسبی آب
( ،)RWCرسانایی روزنهای و دمای برگ سه درخت در هر تیمار،
سه بار (سه دور آبیاری) در هرسال (جمعاً شش بار در دو سال)
در میانة (ساعت  11تا  )15روزهای پیش و پس از آبیاری هر
دور آبیاری انجام شد .برای اندازهگیری پتانسیل آب گیاه دو تا
چهار برگ نزدیک تنه در قسمت سایه و جهتهای مختلف تاج
برگزیده و طبق روش ( Turner (1981و )،Ortuno et al. (2006
با پاکت پالستیکی مشکی کوچک با روکش ورق نازک
آلومینیمی پوشیده میشد .یک تا دو ساعت بعد ،برگها از
درخت جدا و در مدت کمتر از  20ثانیه به محفظه دستگاه
اتاقک فشار( 2شکل  )2منتقل و پتانسیل آب گیاه اندازهگیری
شد .برای اندازهگیری  RWCهمچون روش (

Wahbi et al.

 (2005چهار برگ از جهتهای مختلف هر درخت جدا و با

)RWC=(FW-DW)/(TW-DW

باال  75و  50درصد از مقدار آب تیمار آبیاری کامل بود .تأمین

که در آن TW ،FWو  DWبهترتیب وزنتر ،پلیده و

آب موردنیاز درختان بوسیلهی آبیاری قطرهای انجام شد .برای

خشک برگ (گرم) است .اندازهگیری رسانایی روزنهای چهار تا

تیمار آبیاری کامل و دو تیمار 50درصد بهترتیب شش و سه

هشت برگ و دمای دستکم هشت برگ بالغ از بخش بیرونی و

قطرهچکان چهار لیتر برساعت و برای دو تیمار  75درصد سه

جهتهای جغرافیایی مختلف تاج در هر درخت ،بهترتیب با
3

قطرهچکان چهار لیتر بر ساعت و سه قطرهچکان دو لیتر بر

استفاده از دستگاه پرومتر و دماسنج مادن قرمز دستی انجام

ساعت استفاده شد .به منظور پایش حجم آب مصرفی در هر بار

شد .تفاوت فشار بخار برگ به هوا ( )LAVPDبا استفاده از فشار

آبیاری،برای هر تیمار ،جداگانه یک لوله توزیعکننده (منیفلد) و

بخار اشباع در دمای برگ و فشار بخار هوای پیرامون محاسبه

جریانسنج حجمی (کنتور) نصب شد .تغییر سمت آبیاری ریشه

شد ( .)Jones, 2014دادههای رطوبت نسبی و دمای هوا در

در تیمارهای  PRDدر هر دو بار آبیاری (حدود  10تا  14روز در

نزدیکی محل آزمایش اندازهگیری شد .برای تعیین عملکرد کمی

ماههایی که بارش رخ نداد) انجام میشد .در این زمان پتانسیل

و کیفی میوه ،درختان آزمایشی در اردبیهشت سالهای  1394و

آب گیاه دستکم به آستانه تنش آبی متوسط برای مرکبات،

 1395برداشت شد و برای هر درخت وزن کل میوهها ،قطر

 -1/3تا  -1/5مگاپاسکال (

Gonzalez-Altazano and Castel,

1. Mini-Trase 6050X3K1, Soil Moisture Equipment Corp., USA

2. Scholander pressure bomb, Soil Moisture Equipment Corp., USA
3. Leaf PorometerSC-1, Decagon Devices, Inc., USA

عبادی و همکاران :روابط آبی درختان مرکبات در پاره خشکيدگی 869 ...

عرضی و طولی ،وزن و ضخامت پوست میوه و مواد جامد محلول

پتانسیل آب گیاه ،RWC ،دمای برگ و عملکرد کمی و کیفی

و اسیدیته کل عصارﮤ میوه اندازهگیری شد .مواد جامد محلول با

میوه) از ویرایش  9/1نرمافزار  SASو برای مقایسه میانگینها از

استفاده از یک دستگاه رفرکتومتر چشمی و اسیدیته به روش

آزمون توکی استفاده شد .برای آنالیز رگرسیون رابطه بین کمبود

تیتراسیون (با  )NaOHاندازه گیری شد .برای تجزیهوتحلیل

فشار بخار هوا و دمای برگ و نیز روابط بین  LAVPDو دیگر

آماری اثرات تیمارها بر متغیرهای مورد مطالعه (رسانایی روزنه،

متغیرها از ویرایش  22نرمافزار  SPSSاستفاده شد.

شکل  .1نحوﮤسايهاندازی روی درخت مرکبات

شکل .2اندازهگيری پتانسيل آب گياه بوسيله دستگاه اتاقک فشار

نتايج و بحث
یافتههای مقایسة میانگینهای اثرات تیمارهای مورد مطالعه بر
چهار متغیر رسانایی روزنه ،پتانسیل آب ساقه ،گنجایش نسبی
آب و دمای برگ در جدولهای ( 6 ،5 ،2و  )7ارائه شده است.
همچنین،رابطه بین کمبود فشار بخار و دمای برگ و رابطه
تفاوت فشار بخار برگ نسبت به هوا ( )LAVPDبا سه متغیر
دیگر یاد شده در تیمارهای مختلف در جدولهای ( 3و )4
مشاهده میشود .این یافتهها حاصل سه اندازهگیری در هرسال
در ظهر هنگام برای پیش و پس از آبیاری است.
رسانايی روزنه

اثر تیمارهای این آزمایش بر رسانایی روزنهای برگ در بیشتر
(دو دور در هرسال) دورهای اندازهگیریِ پس از آبیاری معنیدار
( )p < 0.05یا بسیار معنیدار ( )p < 0.01بود .این اثر در شرایط
پیش از آبیاری بیشتر مشهود بود زیرا جز در دور اول سال ،1393
در بقیه اندازهگیریها معنیدار شده بود (جدول  .)2آنالیز رگرسیون
میان رسانایی روزنه و تفاوت فشار بخار برگ نسبت به هوا
( )LAVPDنشان داد که رابطه خطی معکوس معنیداری با ضریب
تبیین  37تا  70درصد در تیمارهای مختلف (جدولهای  3و )4
وجود دارد .کاهش رسانایی روزنه یا بسته شدن روزنه هنگام افزایش
کمبود فشار بخار برگ به هوا بیانگر سازگاری تکاملی گونههای
مرکبات به حفظ آب است ) .(Syvertsen and Lloyd, 1994در هر
دو شرایط پیش و پس از آبیاری شیب تغییرات رسانایی روزنه
نسبت به  LAVPDدر آبیاری کامل بیش از دیگر تیمارها است

(جدولهای  3و  )4که همسو با نتایج
است .شرح بیشتر نتایج مربوط به دو شرایط پس و پیش از آبیاری
بهطور جداگانه در  2ارائه شده است.
الف) پس ازآبیاری :در شرایط پس از آبیاری ،بیشترین
میانگین رسانایی روزنه در تیمارهایآبیاری کامل و
پارهخشکیدگی  75درصد با سایهاندازی ( )SHPRD75و
کمترین آن در تیمارهای با و بیسایهاندازی پارهخشکیدگی
ریشه  50درصد ( SHPRD50و  )PRD50مشاهده شد (جدول
 .)2البته این تفاوتها در همه دورهای اندازهگیری معنیدار
نبوده ،بلکه تیمار  SHPRD75در چهار دور و تیمارهای آبیاری
کامل و  PRD75در یک دور با دیگر تیمارها بهویژه تیمارهای
پارهخشکیدگی ریشه  50درصدتفاوت معنیدار داشتند .با
جایگذاری مقادیر  1/1تا  6/4کیلوپاسکال (بازﮤ اندازهگیری
شده)  LAVPDدر روابط رگرسیونی (جدول  ،)3میانگین
رسانایی روزنه تیمارهای آبیاری کاملPRD50 ،PRD75 ،
 SHPRD75 ،و  SHPRD50بهترتیب حدود ،112، 121 ،124
 156و  124میلیمول بر مترمربع ثانیه به دست آمد .براساس
این روابط ،رسانایی روزنهای تیمار  SHPRD75در سراسر بازﮤ
اندازهگیری یادشده با اختالف  25تا  62و  29تا  35میلیمول
بر مترمربع ثانیه بهترتیب بیش از PRD50و  SHPRD50است.
همچنین شیب رابطه آبیاری کامل بیش از  PRD75و شیب
هردوی این تیمارها بیش از دیگر تیمارهاست (جدول .)3
)Pérez-Pérez et al.(2012
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جدول  .2ميانگين رسانايی روزنه برگ (ميلیمول بر مترمربع بر ثانيه )SE± ،در تيمارهای آبياری کامل ( )FIو پارهخشکيدگی ناحية ريشه بیسايهانداز
(PRD75؛ )PRD50و با سايهانداز (SHPRD75؛  )SHPRD50در سه دور آبياری برای هر سال

سال

تیمار

1393

FI
PRD75
PRD50
SHPRD75
SHPRD50

دور آبیاری اول

1394

PRD75
PRD50
SHPRD75
SHPRD50

تفاوت معنیداری

دور آبیاری دوم

پیش از آبیاری

پس از آبیاری

پیش از آبیاری

پس از آبیاری

پیش از آبیاری

پس از آبیاری

71/7±13/1
59/5±14/7
45±4/7
81/4±13/2
45±16/1

111/6±24/5ab
92/3 ±6ab
62/5±4/2b
140/9±3/1a
63/8±18/8b

63/1±4/7b
70/1±8/6b
57/3±1/4b
133/9±6/6a
58/1±5/8b

71/4±6/6b
92/7±1/7b
70/3±3b
154±4/4a
91/7±9/9b

148/1±14/3a
114/9±35/9ab
54/7±1/3b
133/2±22/6ab
71/6±10/4ab

153/6±22/6
124/4±17/1
89/1±7/5
156±10/7
112/5±12/5

ns

*

**

*

ns

تفاوت معنیداری
FI

دور آبیاری سوم

**

144/5±0/5
118/9±8/2ab
57/3±7/4c
152/4±6/4a
90±7/3bc

180/9±6/9
158/4±14/7
123/2±17
166/4±12/7
145/1±5

180/1±15/3
122/1±9/4bc
50/5±7/5d
137±12/7ab
87/9±13/2dc

216/2±12/2
127/8±18/2b
103/5±4/2b
199/6±13/1a
136/3±24/1b

206/6±
122/1±bc
71/9±c
155/8±ab
100/5±bc

280/9±
236±a
171/5±bc
225/8±ab
162/5±c

**

ns

**

**

**

**

a

a

a

a

a

میانگینهای دارای حروف مشابه تفاوت معنیدار باهم ندارند.
* ،nsو ** بهترتیب بدون تفاوت معنیدار و دارای تفاوت معنیدار در سطح پنج ( )p<0/05و یک ( )p< 0/01درصد بین تیمارها.
جدول  .3روابط رگرسيونی 1بين تفاوت فشار بخار برگ نسبت به هوا ( ،kPaمتغير مستقل  )xو رسانايی روزنه ،پتانسيل آب ساقه و گنجايش نسبی آب و رابطه
کمبود فشار بخار هوا ( )vpd، kPaبا دمای برگ در شرايط پس از آبياريدر تيمارهای آبياری کامل ( )FIو پارهخشکيدگی ناحية ريشه  75و  50درصد آبياری کامل،
با و بدون سايهاندازی (بهترتيب  SHPRD75 ،PRD50 ،PRD75و .)SHPRD50

تیمارها

رسانایی روزنه ()mmol/m²·s

پتانسیل آب گیاه()bar
swp = -1.49 x-8.417
**r2=37.4
swp=-1.788x-7.269
**r2=41.4
swp=-1.615x-9.942
**r2=37.3
swp=-1.283x-8.867
*r2=29.7
swp=-1.417x-10.71
**r² =42.5

gs = -44x + 296.6
FI
**r² =68.2
gs = -34.89x + 257.9
PRD75
**r² =56.7
gs = -24.23x + 206.7
PRD50
**r² = 37
gs = -17.41x + 224.5
SHPRD75
**r² =40.5
gs = -18.67x + 197.2
SHPRD50
**r² = 37.8
 1روابط با استفاده از  18جفت داده به دست آمدند.
* ،nsو ** بهترتیب نامعنیداری و معنیداری مدل در سطح پنج و یک درصد

o

دمای برگ() C

گنجایش نسبی آب()%
rwc = -3.211x + 86.73
**r² = 37.0
rwc = -2.631x + 85.36
*r² = 22.2
rwc = -1.592x + 76.86
*r² = 21.8
rwc = -1.856x + 84.87
*r² = 30.5
ns

0.279

tl = 26.81vpd
**r² = 62.2
tl = 26.63vpd0.284
**r² = 72.4
tl = 26.52vpd0.300
**r² = 73.9
tl = 25.81vpd0.318
**r² = 78.5
tl = 25.71vpd0.328
**r² = 83.4

جدول  .4روابط رگرسيونی 1بين تفاوت فشار بخار برگ نسبت به هوا ( ،kPaمتغير مستقل  )xو رسانايی روزنه ،پتانسيل آب ساقه و گنجايش نسبی آب و رابطه
کمبود فشار بخار هوا ( )vpd، kPaبا دمای برگ در شرايط پيش از آبياری در تيمارهای آبياری کامل ( )FIو پارهخشکيدگی ناحية ريشه  75و  50درصد آبياری
کامل ،با و بدون سايهاندازی (بهترتيب  SHPRD75 ،PRD50 ،PRD75و .)SHPRD50

تیمارها

رسانایی روزنه ()mmol/m²·s

پتانسیل آب گیاه()bar

گنجایش نسبی آب()%

o

دمای برگ() C
0.248

PRD75

gs = -24.61x + 263.6
**r² = 61.9
gs = -14.79x + 188.9
**r² =62.8
gs = -5.420x + 94.33
**r² = 38.2

swp = -4.174x +1.313
**r² = 60.7
swp = -1.575x - 12.85
**r² = 35.2
swp = -3.125x - 3.819
**r² = 62.1

rwc = -3.500x + 83.03
**r² = 38.8
rwc = -3.223x + 84.06
*r² = 26.2
rwc = -2.576x + 76.87
**r² = 54.6

tl = 27.77vpd
**r² = 85.7
tl = 27.67vpd0.249
**r² = 84.0
tl = 28.173vpd0.239
**r² = 88.9

SHPRD75

gs = -12.78x + 197.4
**r² = 46.8

swp = -3.866x +0.475
**r² = 67.3

rwc = -2.204x + 81.42
*r² = 24.6

0.241

gs = -12.22x + 146.6
SHPRD50
**r² = 70.4
 1روابط با استفاده از  18جفت داده به دست آمدند.
*و ** بهترتیب معنیداری مدل در سطح پنج و یک درصد

swp = -3.505x - 4.085
**r² = 48.9

rwc = -2.421x + 75.44
*r² = 31.6

FI

PRD50

tl = 27.619vpd
**r² = 90.7

tl = 27.433vpd0.253
**r² = 86.5

عبادی و همکاران :روابط آبی درختان مرکبات در پاره خشکيدگی ...

ب) پیش از آبیاری :در این شرایط ،رسانایی روزنه درختان
در تیمارهای  SHPRD75و آبیاری کامل نسبت به تیمار
 PRD50چهار روز و  ،SHPRD50سه روز بیشتر بود .همچنین
تیمار  PRD75در مقایسه با آبیاری کامل در دورهای دو و سوم
سال 1394و با  SHPRD75در دور دوم  ،1393رسانایی روزنه
کمتری داشت (جدول  .)2بر مبنای روابط رگرسیونی (جدول
 ،)4در همة مقادیراندازهگیری شدﮤ  2/7( LAVPDتا 10/2
کیلوپاسکال) ،رسانایی روزنه در تیمار  SHPRD75بیش از دیگر
تیمارها ،غیر از آبیاری کامل بود و در تیمار  PRD75نیز بیش از
تیمارهای پارهخشکیدگی  50درصد بود .رسانایی روزنه در
تیمارهای  PRD50 ،PRD75 ،SHPRD75و  SHPRD50به
ترتیب تا مرز  8/8 ،7/6 ،5/6و  9/4کیلو پاسکال  LAVPDکمتر
از آبیاری کامل بود ولی پس از آن بیشتر شد .میانگین رسانایی
روزنه این چهار تیمار براساس روابط رگرسیونی مربوطه (جدول
 )4و با مقادیر اندازهگیری شدة  ،LAVPDبهترتیب ،119/4
 62/3 ،98/7و  72/1میلیمول بر مترمربع ثانیه و در تیمار
آبیاری کامل  113/5میلیمول بر مترمربع ثانیه به دست آمد.
در این آزمایش ،کاهش رسانایی روزنه در دو تیمار
پارهخشکیدگی  50درصد نسبت به آبیاری کامل بهویژه در
روزهای پیش از آبیاری با یافتههای برخی محققان (Romero-
 )Conde et al., 2013; Hutton and Loveys, 2011مشابهت
داشت ولی با نتایج برخی پژوهشگران ( Shahabian et al.,
)2011; Kusakabe, 2011; Contreras-Barragan et al., 2013
همخوانی ندارد علت آن را میتوان تفاوت در شرایط انجام
آزمایش (باغ در مقابل گلخانه) و تفاوت در پایه و رقم مرکبات
دانست .باالتر بودن رسانایی روزنه در تیمار با سایهاندازی
پارهخشکیدگی  75درصد با نتایج ) Raveh et al. (2003و
) Cohen et al. (1997مطابقت دارد و علت آن را میتوان به
تأثیر سایهاندازی بر کاهش آشفتگی جریان هوای روی آسمانه
درخت ( )Allen, 1975و نیز کاهش دمای برگ جستجو کرد.
پتانسيل آب گياه

تجزیه واریانس دادههای پتانسیل آب ساقه در اندازهگیریهای
پس از آبیاری نشان داد که تیمارها ،جز در دور اول و دوم سال
 ،1393اثر معنیداری بر آن ندارند ولی در شرایط پس از
آبیاری ،غالباً اثرات بسیار معنیدار ( )p<0/01داشتند (جدول
 .)5رابطه بین پتانسیل آب و  LAVPDدر دو شرایط پس و
پیش از آبیاری (جداول ( )2و ( ))3نشان میدهد که در همه
تیمارها با افزایش تفاوت فشار بخار برگ به هوا ،پتانسیل آب
درختان کاهش یافت (منفیتر شد) و شیب تغییرات آن در
تیمارهای مختلف ،به جز تیمار  PRD75در روز پیش از آبیاری،
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تفاوت قابل توجهی ندارد .همسو با این نتایج ،رابطهی خطی
معکوس بین متغیرهای یاد شده با شیب مشابه درکمآبیاری
معمولی ،پارهخشکیدگی ریشه و آبیاری کامل روی لیمو گزارش
شد ( .)Pérez-Pérez et al., 2012همچنین با توجه به
همبستگی قوی بین کمبود فشار بخار هوا و Pérez-( LAVPD
 ،)Pérez et al., 2012نتایج آزمایش ) Ortuno et al. (2006که
در آن رابطه پتانسیل آب با  VPDدر بازة  0/3تا  5کیلوپاسکال
بهصورت خطی معکوس بهدست آمده است را میتوان همسو با
یافتههای ما دانست .نتایج مقایسه میانگینها و بررسی روابط
میان  LAVPDو پتانسیل آب ساقه در دو شرایط رطوبتی خاک
(پس از آبیاری و پیش از آبیاری) بهطور جداگانه در زیر ارائه
شده است.
الف) پس از آبیاری :اندازهگیری پتانسیل آب ساقه برای
اندازهگیریهای پس از آبیاری نشان داد که در سال نخست
( )1393تفاوت معنیداری میان تیمارها در دو دور نخست از
سه دور اندازهگیریشده وجود دارد ،در حالیکه در سال دوم
( )1394چنین تفاوتی مشاهده نشد .این تفاوت در پتانسیل آب
میان تیمارهای تنش آبی  50درصد (با و بیسایهانداز )PRD50
با تیمارهای آبیاری کامل و  SHPRD75است (جدول  .)5برپایة
روابط بهدستآمده از رگرسیون در شرایط پس از آبیاری (جدول
 ،)3پتانسیل آب درختان در دو تیمار دارای پارهخشکیدگی
ریشه  50درصد در همة مقادیر اندازهگیری شدﮤ 0/3( LAVPD
تا  5/4کیلوپاسکال) 0/7 ،تا  3/3بار کمتر از دیگر تیمارها بود.
حداکثر اختالف پتانسیل آب بین دو تیمار  SHPRD75و آبیاری
کامل در سراسر بازة یادشده ،کم ( 0/7بار) بود ولی حداکثر
اختالف ایندو با  PRD75بهترتیب  1/4و  1/1بار بود که در
 LAVPDپایینتر از  3/2و  3/9کیلوپاسکال رخ داد.
ب) پیش از آبیاری :در این شرایط ،پتانسیل آب تیمار پاره
خشکیدگی  75درصد با سایهاندازی ( )SHPRD75در همه
دورهای اندازهگیری سال اول و در دو دور از سه دور اندازهگیری
سال دوم بیش از  PRD50بود .افزونبراین ،این تیمار
( )SHPRD75در دو دور سال اول و یک دور سال دوم بهترتیب
بر  SHPRD50و  PRD75برتری داشت .پتانسیل آب تیمارهای
پارهخشکیدگی  50درصد ( PRD50و  )SHPRD50بهترتیب در
همة دورهای سال  1394و دور سوم سال  1393کمتر از آبیاری
کامل بود .بر اساس روابط رگرسیونی شرایط پیش از آبیاری
(جدول  ،)4پتانسیل آب در تیمار  SHPRD75در همة مقادیر
اندازهگیری شدﮤ  2/7( LAVPDتا  8کیلوپاسکال) ،بیشتر از
آبیاری کامل و  SHPRD50بود .حداکثر مقدار این اختالف به
ترتیب  1/6و  3/6بار بود .این تیمار در  LAVPDکمتر از 5/8
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درصد با آبیاری کامل پس از  80روز از شروع آزمایش معنیدار
شد ( .)Wahbi et al., 2005مقایسه پتانسیل آب تیمار
 SHPRD75با  PRD75و نیز  SHPRD50با  PRD50در هر دو
شرایط پیش و پس از آبیاری (جدول  )5نشان میدهد که
سایهاندازی بهتنهایی ،جز در یک دور پیش از آبیاری (در مورد
تیمارهای پارهخشکیدگی  75درصد) ،سبب افزایش معنیدار
پتانسیل آب نمیشود .این یافته با نتایج Cohen et al., 1997
مشابه است و با توجه به نتایج مربوط به رسانایی روزنه (جدول
 )2نیز قابل توجیه است .زیرا پتانسیل آب در مرکبات معموالً
همبستگی مثبت با رسانایی روزنه دارد ( Sdoodee and

کیلوپاسکال نیز دارای پتانسیل آب بیشتر از  PRD50و
است.
کاهش پتانسیل آب در تیمارهای پارهخشکیدگی 50
درصد (بهویژه PRD50در پیش از آبیاریِ سال دوم) در مقایسه
با آبیاری کامل با یافتههای بهدستآمده روی دیگر ارقام و
پایههای مرکبات ( ;Kusakabe, 2011;Ortuna et al., 2004
 )Pérez-Pérez et al., 2012همخوانی دارد .با افزایش مقدار
آبیاری (تیمار  )PRD75تفاوت  PRDو آبیاری کامل غالباً
معنیدار نبود .در پارهخشکیدگی ریشه با مقدار آبیاری 60
درصد نیز پتانسیل آب درختان پرتقال تفاوت اندکی (نامعنیدار)
با آبیاری کامل داشت ( .)Hutton and Loveys, 2011عالوه بر
مقدار آبیاری ،مدت اجرای  PRDنیز میتواند بر پتانسیل آب
درختان مؤثر باشد زیرا در زیتون که واکنش مشابه با مرکبات
نسبت به تنش آبی دارد ،تفاوت تیمارهای پارهخشکیدگی50
PRD75

Somjun, 2008; Cohen and Cohen, 1983; Gomes et al.,
 )2004; Ortuna et al., 2004و در این آزمایش نیز سایهاندازی

بهتنهایی تأثیر قابل توجهی بر رسانایی روزنه نداشت (جدول .)2

جدول  .5ميانگين پتانسيل آب ساقة (بار )SE± ،ميانهروز در تيمارهای آبياری کامل ( )FIو پارهخشکيدگی ناحية ريشه بیسايهانداز (PRD75؛ )PRD50و با
سايهانداز (SHPRD75؛  )SHPRD50در سه دور آبياری برای هر سال

سال

تیمار

1393

FI

دور آبیاری اول

دور آبیاری سوم

دور آبیاری دوم

پیش ازآبیاری

پس از آبیاری

پیش از آبیاری

پس از آبیاری

پیش از آبیاری

پس از آبیاری

PRD75

-22/3±2/2ab
-19/7±0/9ab

-14±0/6ab
ab
-12/7±0/7

-22/3±0/9ab
-21/7±0/9ab

-12/8±1/9a
-14/7±0/9ab

-23/7±0/2ab
-24 ±0/6abc

-12 ±1/7
-8/7 ±0/9

PRD50

-26/2±1/6

b

-16/2±0/4

-24 ±0/6

-17±1/8

-25/6±0/3

-15/3±2/7

-16/7±0/7
-26/2±1/3b

a

-12/3±1/2

b

-16/1±0/6

-18 ±1/7
-22/5±0/8ab

-15/5±1/3
-18/8±0/7b

-21/9 ±0/6
-26 ±0/3c

-12/2±0/7
-15/8±2

**

*

*

*

**

ns

-11/5±0/9
-16±0/3c
-14/4±0/5bc
-12/2±0/3ab
-13/7±0/6abc

-8/3±0/9
-11/5±1/8
-12/3±1/6
-8±0/6
-12/2±1/9

-15/3±0/9
-20/3±2ab
-26/7±1/5b
-15/7±0/9a
-22/7±2/6ab

-10/8±0/3
-10/3±1/2
-12/5±0/2
-10/7±2
-11/1±1/1

-17/3±2/3
-21 ±1ab
-23/5 ±1/8b
-17/3 ±3/3a
18/3 ±0/8ab

-12/7±1/2
-14/5±1/3
-13/7±1/2
-14±1/7
-15/1±1/1

**

ns

**

ns

*

ns

SHPRD75
SHPRD50

b
a

تفاوت معنیداری
1394

FI
PRD75
PRD50
SHPRD75
SHPRD50

تفاوت معنیداری

a

b

a

a

ab
ab

bc
a

a

میانگینهای دارای حروف مشابه تفاوت معنیدار باهم ندارند.
* ،nsو ** بهترتیب بدون تفاوت معنیدار و دارای تفاوت معنیدار در سطح پنج ( )p<0/05و یک ( )p< 0/01درصد بین تیمارها.

گنجايش نسبی آب

تجزیه واریانس اثر تیمارهای این آزمایش بر گنجایش نسبی آب
برگ نشان داد که در شرایط پس از آبیاری ،تیمارها در نیمی از
اندازهگیریهای دو سال مطالعه (دور دوم  1393و دورهای دوم
و سوم  )1394تأثیر معنیداری بر RWCداشتند و در همه
دورهای پیش از آبیاری اثر تیمارها غالباً بسیار معنیدار ( < p
 )0.01بود (جدول  .)6نتایج تجزیه رگرسیون بیانگر وجود رابطه
خطی معکوس بین گنجایش نسبی آب و  LAVPDدر همه

تیمارها ،غیر از تیمار  SHPRD50در شرایط روز پس از آبیاری
است(جداول  3و .)4
الف) پس از آبیاری :مقایسه میانگینها در شرایط روز پس
از آبیاری (جدول  )6نشان میدهد که گنجایش نسبی آب در دو
تیمار پارهخشکیدگی ریشه  75درصد هیچگاه تفاوتی با هم
نداشتند ولی این دو تیمار در دور دوم سال  1394بر  PRD50و
در دور دوم 1393و دور سوم  1394بر هر دو تیمار  PRD50و
SHPRD50برتری معنیدار داشتند .گنجایش نسبی آب در دو

عبادی و همکاران :روابط آبی درختان مرکبات در پاره خشکيدگی 873 ...

 SHPRD75تقریباً در همة مقادیر اندازهگیری شده
بیش از ( PRD75حداکثر  3درصد) است .همچنین ،این سه
تیمار (پارهخشکیدگی  75درصد و آبیاری کامل) در همه
مقادیراندازهگیری شده دارای  RWCبیشتر از  PRD50و
 SHPRD50است.

تیمار پارهخشکیدگی  50درصد تفاوت معنیداری باهم نداشتند
ولی در دورهای دوم و سوم  1394کمتر از آبیاری کامل
بود.بررسی روابط  LAVPDبا  RWCبرای روز پس از آبیاری
(جدول  )3نشان میدهد که در بازﮤ اندازهگیری شدﮤ LAVPD
( 0/2تا  4/6کیلوپاسکال) ،گنجایش نسبی آب در PRD75
تفاوت کمی (حداکثر  1/6درصد) با آبیاری کامل دارد ولی در

LAVPD

جدول  .6ميانگين گنجايش نسبی آب (درصد )SE± ،در تيمارهای آبياری کامل ( )FIو پارهخشکيدگی ناحیة ريشه بیسايهانداز (PRD75؛ )PRD50و با سايهانداز
(SHPRD75؛  )SHPRD50در سه دور آبياری برای هر سال

سال

تیمار

1393

FI
PRD75
PRD50
SHPRD75
SHPRD50

تفاوت معنیداری
1394
FI
PRD75
PRD50
SHPRD75
SHPRD50

دور آبیاری اول
پیش از آبیاری پس از آبیاری
80/3±0/8
70/7±0/9a
77/6±4/3
67/2±2/5ab
73/6±3/4
68±0/9ab
79/9±2/1
70/7±1a
74/7±1/3
64/5±1/9b
*

ns

73/5±1/1
73/3±1/5 a
65/4±0/6 b
74/5±1/8 a
68/8±1/3 ab

82/6±1/2
80/7±1/3
74/1±2/1
83/7±3/1
80/9±2/7

a

دور آبیاری دوم
پیش از آبیاری پس از آبیاری
74/7±0/7b
66/9±0/5b
81/9±1/1a
75/8±1/8a
70/4±1b
61/2±0/4b
82/5±0/8a
76/5±2/5a
74/9±1/3b
66/2±2/5b
**

74/2±0/6
73/2±0/2 a
67/7±0/6 b
76/1±1/1 a
64/7±0/4 b
a

دور آبیاری سوم
پیش از آبیاری پس از آبیاری
74/3±2/5
65/1±0/9 b
73/3±1/7
67/3±1/9 ab
71/7±1/8
59/8±1/7 c
77±1/1
69/9±1/3 a
70/5±0/9
59/4±1/4 c

**

80/4±1/4
78/1±1/5 ab
70±0/9 c
76/7±1/9 ab
71/8±1/9bc
a

**

70/2±1
71±0/8 a
64/2±0/7 b
73/7±0/7 a
66±0/8 b
a

ns

82/7±1/2
79/9±1/2 a
71/9±0/9 b
82/1±1 a
71±0/7 b
a

تفاوت معنیداری
میانگینهای دارای حروف مشابه تفاوت معنیدار باهم ندارند.
* ،nsو ** بهترتیب بدون تفاوت معنیدار و دارای تفاوت معنیدار در سطح پنج ( )p<0/05و یک ( )p< 0/01درصد بین تیمارها.
**

**

ns

**

**

**

ب) پیش از آبیاری :در شرایط روز پیش از آبیاری (جدول

 2/1( LAVPDتا  6/4کیلوپاسکال) است .همچنین در این آنالیز

 ،)6گنجایش نسبی آب در دو تیمار پارهخشکیدگی  75درصد

تیمار آبیاری کامل در همة مقادیر LAVPDو تیمار  PRD75در

در هیچی ک از دورهای آبیاری تفاوت معنیداری باهم نداشتند.

مقادیر باالتر از  2/5کیلوپاسکال دارای گنجایش نسبی آب کمتر

دو تیمار پارهخشکیدگی  50درصد نیز تفاوتی با هم نداشتند

از  SHPRD75بود .برخالف این نتایج ،آبیاری بهروش  PRDدر

ولی نسبت به دو تیمار پارهخشکیدگی  75درصد دارای

RWC

زیتون ( )Wahbi et al., 2005و گوجهفرنگی (

Tahi et al.,

کمتری ،حداقل در دو دور هر یک از سالهای آزمایش ،بودند.

 )2007تأثیری بر گنجایش نسبی آب نداشت .به نظر میرسد

ایندو تیمار ( PRD50و  )SHPRD50همچنین دارای گنجایش

این تناقض نمیتواند به متفاوت بودن نوع گیاه ارتباط داشته

نسبی آب کمتر از آبیاری کامل در بیشتر دورهای آبیاری

باشد و کاهش  RWCدر دو تیماردارای پارهخشکیدگی ریشه

( PRD50در دور سوم  1393و همه دورهای  1394و

 50درصد قابلقبولتر است .زیرا با توجه به یافتههای

 SHPRD50در دورهای اول و سوم  1393و دوم و سوم )1394

پژوهشگران یادشده ( Wahbi et al., 2005و )Tahi et al., 2007

بودند .تفاوت دو تیمار پارهخشکیدگی  75درصد با آبیاری کامل

رابطه خطی مستقیم بین پتانسیل آب گیاه و  RWCوجود دارد

جز در یک دورآبیاری سال  ،1393معنیدار نبود .آنالیز

و در این پژوهش ،پتانسیل آب همسو با  RWCدر درختان

رگرسیونی مربوطه (جدول  ،)4بیانگر برتری گنجایش نسبی آب

آبیاری شده به روش  PRD50کاهش یافت.

در سه تیمارآبیاری کامل SHPRD75 ،و  PRD75بر دو تیمار
پارهخشکیدگی ریشه  50درصد در همه مقادیر اندازهگیری شدﮤ

دمای برگ

تیمارهای آزمایش در بیشتر اندازهگیریهای سال ( 1393دو
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دور در هر یک از شرایط پس و پیش از آبیاری) تأثیر معنیداری

آبیاری کامل و  SHPRD50بیش از  SHPRD75بود (جدول .)7

بر دمای برگ نداشتند ولی در سال  ،1394تیمارها در شرایط

آنالیز رگرسیون برای شرایط پیش از آبیاری ( )3نشان داد که

پس از آبیاری تفاوت بسیار معنیدار ( )p<0/01در دورهای اول

تیمارهای  PRD50و  SHPRD75با اختالف  0/5تا  0/7درجه

و دوم و معنیدار ( )p<0/05در دور سوم داشتند (جدول .)7

سانتیگراد در همة مقادیر اندازهگیری شدﮤ کمبود فشار بخار

آنالیز رگرسیون دادههای کمبود فشار بخار هوا و دمای برگ

( 1/2تا  3/2کیلوپاسکال) بهترتیب بیشترین و کمترین دمای

نشان داد که درشرایط پس از آبیاری برای بیشتر تیمارها رابطه

برگ را داشتند و تیمارهای آبیاری کامل PRD75 ،و

خطی معنیداری بین این دو متغیر برقرار نیست و در هر دو

 SHPRD50بهترتیب بهطور میانگین  0/3 ،0/2و  0/5درجه

شرایط پسوپیش از آبیاری رابطه توانی دارای ضریب تبیین

سانتیگراد دمای برگ کمتر از  PRD50داشتند.

بیشتری نسبت به رابطه خطی است .ازاینرو روابط توانی میان

براساس مقایسه میانگینهای PRD50و  PRD75با آبیاری

 VPDو دمای برگ برگزیده شد (جدولهای  3و  .)4نتایج

کامل و آنالیز رگرسیون آنها در هر دو شرایط پس و پیش از

مقایسه میانگین تیمارها و آنالیز رگرسیون میان دو متغیر

آبیاری ،نمیتوان با اعتماد کافی نتیجه گرفت که پارهخشکیدگی

یادشده در تیمارهای مختلف به تفکیک شرایط روز پسوپیش از

ریشه سبب افزایش دمای برگ شده است .در درختان زیتون

آبیاری ارائه میشود.

تیمارهای کمآبیاری و بدون آبیاری سبب افزایش تفاوت دمای

الف) پس از آبیاری :مقایسه میانگین تیمارها از نظر دمای

برگ و هوا شد

(; Camoglu, 2013; Akkuzu et al., 2010

برگ در روز پس از آبیاری نشان میدهد که در سال اول

 )Jimenez-Berni et al., 2007ولی در مرکبات تیمارهای

آزمایش تنها تیمار  SHPRD50دارای دمای برگ بیش از آبیاری

کمآبیاری به روش پارهخشکیدگی ریشه و آبیاری کامل تفاوت

کامل و  PRD75بود و دیگر تیمارها باهم تفاوت معنیدار

معنیداری باهم نداشتند ( .)Pérez-Pérez et al., 2012نتایج این

نداشتند .در سال دوم ،دمای برگ  PRD75در دور اول و دوم

پژوهش ازنظر اثر پارهخشکیدگی ریشه بر دمای برگ منافاتی با

بیش از آبیاری کامل و در دور دوم و سوم بیش از دو تیمار با

یافتههای دیگران ندارد .آنالیز رگرسیون در هر دو شرایط

سایهاندازی ( SHPRD75و  )SHPRD50بود .ولی دمای برگ

پسوپیش از آبیاری (جدولهای  3و  )4نشان داد که

تیمار  PRD50تنها در دور اول بیش از دو تیمار با سایهاندازی و

سایهاندازی در تیمار پارهخشکیدگی ریشه  50درصد ،دمای

آبیاری کامل بود .همچنین ،تنها در دور دوم ،دمای برگ

برگ را کاهش میدهد و در شرایط پیش از آبیاری (جدول ،)4

تیمارهای آبیاری کامل و  SHPRD50بیش از  SHPRD75و

سایهاندازی در پارهخشکیدگی ریشه  75و  50درصد سبب

دمای برگ  PRD75بیش از آبیاری کامل بود (جدول  .)7آنالیز

کاهش دمای برگ بهترتیب به میزان  0/2تا  0/4و  0/4تا 0/6

رگرسیون در شرایط پس از آبیاری (جدول  )3به روشنی نشان

درجه سانتیگراد شد .البته براساس آزمون مقایسه میانگینها

میدهد که تیمارهای با سایهاندازی بهازای همة مقادیر

نمیتوان با اعتماد کافی بر تفاوت تیمارها تأکید داشت (جدول

اندازهگیری شدﮤ کمبود فشار بخار (یک تا  2/5کیلوپاسکال)

 .)7این نتایج را میتوان همسو با یافتههای برخی از پژوهشگران

دارای دمای برگ کمتر از آبیاری کامل و تیمارهای

( )Cohen et al., 1997; Jifon ad Syvertsen, 2003دانست که

بیسایهاندازی هستند .دمای برگ  PRD75جز در مقادیر پایین

کاهش دمای برگ مرکبات به ترتیب  1/6تا  2/7و یک تا دو

( VPDکمتر از  1/5کیلوپاسکال) کمتر از  PRD50بود .همچنین

درجه سانتیگراد در اثر سایهاندازی بود .بهطورکلی عدم تفاوت

تیمارهای بدون سایهاندازی ( PRD50و  )PRD75بهترتیب در

معنیدار ازنظر دمای برگ بین تیمارها بهویژه در مقایسه با

 VPDبیش از  1/9و  3کیلوپاسکال در قیاس با آبیاری کامل

آبیاری کامل در این آزمایش ،میتواند به تأثیرپذیری باالی

افزایش دمای برگ داشتند.

دمای برگ به  VPDدر قیاس با شرایط دسترسی به آب در

ب) پیش از آبیاری :در شرایط پیش از آبیاری سال اول،

خاک دانست زیرا مرکبات برخالف برخی محصوالت نظیر

تیمار  PRD50تنها در یک دور (دور اول) سبب افزایش دمای

خرمالو به  VPDباال حساساند و دمای برگ آنها در  VPDباال

برگ نسبت به آبیاری کامل شد .در سال دوم نیز تنها در یک

(معموالً ظهر هنگام) حتی در درختان بدون تنش افزایش

دور تفاوت تیمارها معنیدار بود .یعنی ،در دور سوم دمای برگ

مییابد (.)Gonzalez-Dugo et al., 2012

 PRD75بیش از دیگر تیمارها بود و نیز دمای برگ تیمارهای

عبادی و همکاران :روابط آبی درختان مرکبات در پاره خشکيدگی 875 ...
جدول  .7ميانگين دمای برگ (درجه سانتیگراد )SE± ،در تيمارهای آبياری کامل ( )FIو پارهخشکيدگی ناحية ريشه بیسايهانداز (PRD75؛ )PRD50و با
سايهانداز (SHPRD75؛  )SHPRD50در سه دور آبياری برای هر سال

سال

تیمار

1393

FI
PRD75
PRD50
SHPRD75
SHPRD50

تفاوت معنیداری
1394

FI
PRD75
PRD50
SHPRD75
SHPRD50

تفاوت معنیداری

دور آبیاری اول

دور آبیاری سوم

دور آبیاری دوم

پیش از آبیاری

پس از آبیاری

پیش از آبیاری

پس از آبیاری

پیش از آبیاری

پس از آبیاری

32±0/18b
32/2±0/31ab
33/1±0/15a
33±0/15ab
32/7±0/15ab

30/3±0/21
29/9±0/15
29/8±0/12
29/9±0/26
29/8±0/15

36/3±0/15
36/5±0/07
36/6±0/09
36/2±0/03
36/3±0/06

34/2±0/11
34/1 ±0/13
34/3±0/20
34/3±0/24
34/5±0/27

35/3±0/09
34/9±0/28
35/6±0/15
35/2±0/35
35/6±0/17

33/7±0/20b
33/6±0/10b
34/2±0/11ab
34/1±0/03ab
34/8±0/20a

*

ns

ns

ns

ns

**

28/2±0/07
28/2±0/03
28/7±0/23
28/3±0/07
28/4±0/26

25/2±0/03c
25/7±0/10ab
26±0/03a
25/4±0/01bc
25/5±0/07bc

31/6±0/26
32±0/40
32/3±0/31
31/5±0/31
31/8±0/32

32/7±0/44b
34/6±0/61a
33/8±0/88ab
32/1±0/42b
32/3±0/35b

34/9±0/06b
36±0/07a
34/7±0/03bc
34/4±0/13c
34/9±0/09b

34/6±0/12ab
34/9±0/19a
34/7±0/15ab
34/3±0/02b
34/3±0/06b

ns

**

ns

**

**

*

میانگینهای دارای حروف مشابه تفاوت معنیدار باهم ندارند.
* ،nsو ** بهترتیب بدون تفاوت معنیدار و دارای تفاوت معنیدار در سطح پنج ( )p<0/05و یک ( )p< 0/01درصد بین تیمارها.

عملکرد و کيفيت ميوه

تفاوت تیمارها از نظر عملکرد ،قطر میوه و مواد جامد محلول،در
یکی از دو سال آزمایش معنیدار شده است ولی از نظر وزن
میوه ،ضخامت پوست و اسیدیته کل عصارﮤ میوه تفاوت
معنیداری بین تیمارها مشاهده نشد (جدول  .)8کاهش عملکرد
درختان در تیمارهای  PRD50 ،PRD75و  SHPRD50نسبت
به تیمار آبیاری کامل بهترتیب  22/1 ،2/8و  16درصد در سال
اول آزمایش و  43/4 ،16/2و  22/2درصد در سال دوم بود.
همچنین عملکرد تیمار  SHPRD75نسبت به آبیاری کامل در
سال اول  2/3درصد افزایش و در سال دوم  14/7درصد کاهش
داشت .از میان این تفاوتها تنها تفاوت عملکرد دو تیمار آبیاری
کامل و  PRD50در سال دوم آزمایش معنیدار بود که با
یافتههای ) Lovatt et al. (2011مشابه است .برخالف آن در
دیگر گزارشهای بررسی شده ( ;Hutton and Loveys, 2011
Kirda et al., 2007; Perez-Perez et al., 2012; Shahabian et

 ،)al., 2011تفاوت عملکرد میان آبیاری کامل و پارهخشکیدگی
 50تا  60درصد معنیدار نبوده است .سایهاندازی در آزمایش
) (Cohen et al., 2005نیز همانند این آزمایش ،تأثیری بر
عملکرد نداشت .گرچه در هر دو سال این آزمایش وزن و قطر
میوه در تیمارهای با سایهاندازی بیش از تیمارهای
پارهخشکیدگی بیسایهاندازی بود ولی تنها ،تفاوت میان تیمار
پارهخشکیدگی  75درصد با سایهاندازی و  PRD50از نظر قطر
میوه در سال  1393معنیدار بود .مشابه این یافته ،سایهاندازی

همراه با  50درصد کمآبیاری معمولی اندازه میوه را نسبت به
آبیاری کامل افزایش داد

( .)Abouatallah et al., 2012اثر PRD

بر وزن و قطر میوه در آزمایشهای
و ) Shahabian et al. (2011معنیدار نبود ولی در شرایط
آزمایشی دیگر PRD ،سبب کاهش وزن یا اندازه میوه شد
( Hutton and Loveys, 2011; Lovatt et al., 2011 and Kirda
 .)et al., 2007از نظر مواد جامد محلول ،تیمارهای
پارهخشکیدگی بیسایهاندازی در سال اول سبب افزایش
معنیدار آن در مقایسه با آبیاری کامل شد ولی همسو با
یافتههای ) ،Cohen et al, (2005تیمارهای با سایهاندازی تفاوتی
با سایر تیمارها در هر دو سال نداشتند (جدول .)8
پارهخشکیدگی ریشه در مناطق خشک مواد جامد محلول میوه
را افزایش داد ( )Lovatt et al., 2011ولی در مناطق
نیمهمرطوب تأثیر معنیداری نداشت ( Shahabian et al.,
 .)2011بیشتر اندازهگیریهای رسانایی روزنه در این آزمایش
بیانگر پایین بودن آن در تیمارهای  PRDبیسایهاندازی (بهویژه
 (PRD50و باالبودن آن در تیمارهای دارای سایهاندازی است
(جدول  .)2عملکرد کمی و کیفی میوه درختان به فتوسنتز و
تبادالت گازی در مراحل رشد میوه بسیار وابسته است .در
پاره خشکیدگی ناحیه ریشه حساسیت روزنه به کمبود فشار بخار
افزایش می یابد و امکان کاهش فتوسنتز در رسانایی کم روزنه
وجود دارد ( .)Hutton and Loveys, 2011براین پایه یافتههای
مربوط به عملکرد کمی و کیفی میوه در تیمارهای PRD
)Miri et al. (2014
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شرایط اقلیمی از جمله کمبود فشار بخار هوا ،ناهمسویی برخی
از این یافتهها با یافتههای دیگران را میتوان به متفاوت بودن
شرایط آزمایشها از نظر عوامل یاد شده مربوط دانست.

بیسایه اندازی قابل توجیه است .همچنین با باالبودن رسانایی
روزنه در تیمارهای دارای سایهاندازی میتوان انتظار داشت که
فتوسنتز و در پی آن عملکرد و رشد میوه بهبود یابد .با توجه به
وابستگی رسانایی روزنه و فتوسنتز به نوع پایه و رقم گیاهی و

جدول  .8ميانگين عملکرد کمی و کيفی ميوه ( )SE±درختان پرتقال والنسيا در تيمارهای آبياری کامل ( )FIو پارهخشکيدگی ناحیة

بیسايهانداز

(PRD75؛ )PRD50و با سايهانداز (SHPRD75؛  )SHPRD50برای سالهای  1393و .1394

سال

تیمار

1393

FI
PRD75
PRD50
SHPRD75
SHPRD50

عملکرد درخت
(کیلوگرم)

وزن میوه
(گرم)

قطر میوه
(میلیمتر)

ضخامت پوست
(میلیمتر)

مواد جامد محلول
()%

اسیدیته کل
()%

21/3±3
20/7±3
16/6±1/2
21/8±2/4
17/9±1/2

115±5/4
111/9±4/7
105/4±8/3
124/8±3
113/3±7

ns

ns

58/6±0/9ab
57/9±1/1ab
56/8±1/5b
60/3±0/4a
58/4±1/1ab
*

2/85±0/12
2/70±0/13
3/24±0/21
2/97±0/06
3/19±0/23
ns

10/83±0/51b
13/28±0/48a
13/58±0/82a
12/05±0/05ab
12/73±0/23ab
*

1/15±0/04
1/35±0/08
1/30±0/04
1/20±0/06
1/22±0/09
ns

58/2±2
48/8±3ab
32/9±1/3b
49/7±6/5ab
45/3±7/8ab
*

145/3±8/6
140±5/2
135±4/9
143/3±4/7
147/4±5/1

64/1±1/6
63±0/71
63/2±1/30
63/3±0/73
64/1±0/73

3/36±0/28
3/38±0/12
3/39±0/34
3/12±0/31
3/16±0/24

10/85±0/47
10/80±0/27
11/65±0/59
10/30±0/48
10/50±0/35

1/30±0/08
1/43±0/10
1/55±0/06
1/41±0/04
1/47±0/09

ns

ns

ns

ns

ns

تفاوت معنیداری
1394

FI
PRD75
PRD50
SHPRD75
SHPRD50

تفاوت معنیداری

a

میانگینهای دارای حروف مشابه تفاوت معنیدار باهم ندارند .
* ،nsو ** بهترتیب بدون تفاوت معنیدار و دارای تفاوت معنیدار در سطح پنج ( )p<0/05و یک ( )p< 0/01درصد بین تیمارها.

نتيجهگيری
این مطالعه بهمنظور بررسی اثرات تیمارهای پارهخشکیدگی
ریشه  50و  75درصد و کاربرد همزمان آنها با سایهاندازی روی
برخی روابط آبی درختان مرکبات انجام شد .در مجموع براساس
نتایج این آزمایش ،ازنظر رسانایی روزنه و  RWCتیمارهای
 PRD75 ،SHPRD75و آبیاری کامل واکنش مشابهی دارند و بر
دو تیمار پارهخشکیدگی ریشه  50درصد ( SHPRD50و
 )PRD50برتری دارند .ازنظر پتانسیل آب ساقه ،تنها برتری
تیمار  SHPRD75بر  PRD50نتیجه داده است .روابط خطی
معکوس بین تفاوت فشار بخار برگ نسبت به هوا ( )LAVPDو
هریک از متغیرهای یاد شده در باال در همه تیمارها (بهجز تیمار
 SHPRD50برای  RWCدر شرایط پس از آبیاری) معنیدار
شده است .ضرایب تبیین مربوط به رسانایی روزنه ،پتانسیل آب
برگ و  RWCدر شرایط پیش از آبیاری به ترتیب حدود  38تا
 35 ،70تا  67و  26تا  55درصد به دست آمد که در همه
تیمارها باالتر از شرایط پس از آبیاری بود .رابطه بین کمبود
فشار بخار هوا و دمای برگ از نوع توانی با ضرایب تبیین باالتر از
نوع خطی 62 ،تا  83درصد در شرایط پس از آبیاری و  84تا 91
درصد در شرایط پیش از آبیاری به دست آمد .براساس این

روابط ،در هر دو شرایط پس و پیش از آبیاری ،سایهاندازی در
تیمار پارهخشکیدگی ریشه  50درصد ،دمای برگ را کاهش
میدهد .سایهاندازی در پارهخشکیدگی ریشه  75درصد در
شرایط پس از آبیاری ،دمای برگ را تنها در  VPDکمتر از 2/5
کیلوپاسکال کم میکند ولی در شرایط پیش از آبیاری همواره
سبب کاهش دمای برگ ( 0/2تا  0/4درجه سانتیگراد) میشود.
البته آزمون مقایسه میانگینها در دورهای آبیاری کمی اختالف
تیمارها از نظر دمای برگ را معنیدار نشان داده است .میانگین
دوسالة کاهش عملکرد در تیمارهای پارهخشکیدگی ناحیه ریشه
 50و  75درصد بی سایهاندازی ،به ترتیب  32/8و  9/5درصد و
در با سایهاندازی  19/1و  6/2درصد بود .در تیمار PRD50
عملکرد سال دوم و قطر میوه سال اول نسبت به آبیاری کامل
کاهش معنیدار داشت .همچنین افزایش مواد جامد محلول در
دو تیمار پارهخشکیدگی بیسایهاندازی سال اول معنیدار شد.

سپاسگزاری
بخش زیادی از امکانات اجرای این پژوهش بهوسیله پژوهشکده
مرکبات و میوههای نیمهگرمسیری فراهم شد که به این وسیله
سپاسگزاری میشود.

877 ...  روابط آبی درختان مرکبات در پاره خشکيدگی:عبادی و همکاران
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