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       نویسنده:

 
  

   .Hedysarum criniferum Boissهاي مختلف آبیاري اسپرس همدانی ارزیابی روش

 در شرایط مزرعه

  

  2مجنیو حسن کریم ۱، زهرا جعفري1خواه، سیدحمید متین1امید اسدي اسدآباد

  

  )16/6/1399 رش:یپذ خیتار ؛ 9/4/1398 افت:یدر خی(تار

  

 

  چکیده

ن گیاه اسپرس همدانی، آزمایشی با طرح کرداي نواري، زیرسطحی و آبیاري شیاري در زراعی ههاي آبیاري قطربا هدف بررسی اثر روش

هاي ) اجرا شد. بدین منظور لوله1397تا  1395مدت دو سال (هاي کامل تصادفی با سه تکرار در دانشگاه صنعتی اصفهان بهپایه بلوك

تیمار آبیاري  همچنیناي تیپ کشت شد. ي سفالی و نوارهاي آبیاري قطرههاسفالی ساخته شدند و گیاه اسپرس همدانی در طرفین لوله

هاي رشد نهایت برخی شاخصدرعنوان شاهد اعمال شد. در طول آزمایش تمام تیمارها آب مصرفی یکسان دریافت کردند و شیاري به

و  44/0)، تعداد ساقه (52/0و  66/0پوشش ()، سطح تاج 34/0و  43/0گیري شد. نتایج حاصل از تحقیق، بهبود صفات ارتفاع (اندازه

) و 35/0و  23/0)، عملکرد (55/0و  78/0مانی گیاه ()، زنده30/0و  75/0)، سبز شدن بذور (38/0و  45/0)، شاخص کلروفیل (85/0

. در )P>05/0(نشان داد نسبت به آبیاري سفالی و شیاري  ترتیببهاي نواري ) را تحت تیمار آبیاري قطره25/0و  25/0کارایی مصرف آب (

هاي ابتدایی کاشت اسپرس همدانی قابل توصیه است، اما از آنجا که حداکثر توان تولیدي این گیاه در اي نواري در سالنتیجه، تیمار قطره

هاي در سالنتایج  نیاز به بررسیگیري از آبیاري زیرسطحی خصوص بهرهتوصیه روش آبیاري مناسب به برايهاي سوم به بعد است، سال

  .استبعدي 

  

  

  

  هاي رشد گیاه. مانی گیاه؛ شاخصاي نواري تیپ؛ آبیاري شیاري؛ زندهآبیاري زیرسطحی؛ آبیاري قطره :يديکل يهاهواژ
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  مقدمه

با توجه به افزایش جمعیت جهـان و محـدود شـدن منـابع تولیـد      

هاي مـؤثر بـراي منـابع غـذایی     محصوالت کشاورزي، یکی از راه

ش در جهت افزایش رانـدمان تولیـد در واحـد    هاي آینده تالنسل

سطح، افزایش راندمان آبیاري و اسـتفاده از منـابع گیـاهی جدیـد     

دلیل افزایش سطح زیرکشـت و  ). طی چند سال اخیر به15است (

افزایش عملکرد در واحد سطح، تولید محصوالت زراعی افـزایش  

ر هـاي بـومی د  ). اسـتفاده از گونـه  13قابل توجهی داشته اسـت ( 

هاي وارداتی داراي برتـري اسـت، دلیـل ایـن امـر      مقایسه با گونه

ـ اسـت هـا در طـول سـالیان گذشـته     سازگاري بیشتر این گونه ه، ب

هـاي وارداتـی از نظـر    هاي بومی نسبت بـه گونـه  که گونه طوري

نوسانات دمایی حداکثر و حداقل درجه حرارت، خشکی، شـوري  

هـاي موجـود در   گونـه  ها، رقابت بـا آب و خاك، آفات و بیماري

عرصه و بسیاري از مـوارد دیگـر داراي تحمـل بیشـتري هسـتند      

بـا نـام   Hedysarum criniferum Boiss .ی ). اسـپرس همـدان  22(

) انحصـاري  Papilionaceae  )9از خانواده  Sweetvetchانگلیسی 

 .Hedysarum ecbatanum Beckکشور ایران بوده و با نـام دیگـر   

هـاي همـدان، کرمانشـاه، لرسـتان،     . در اسـتان شـود نیز شناخته می

). 19شـود ( اراك، اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاري دیده مـی 

گونه از آن در نواحی معتدله نیمکـره شـمالی، اروپـا،     200حدود 

فلـور شـوروي   آسیا، شمال آفریقا و شمال آمریکـا انتشـار دارنـد.    

یاهـان ایـن   تـرین جایگـاه رویـش گ   گونه غنی 88سابق با بیش از 

ین تعـداد گونـه را   کمتـر گونه،  5) و فلور عراق با 8جنس است (

 .Hedysarum criniferum Boiss). اسپرس همـدانی  32داراست (

آوري زنی، کیفیت علوفه و تـوان فـراهم  از نظر خصوصیات جوانه

 عنـوان بهتوان آن را هاي مطلوبی است و مینیتروژن داراي قابلیت

کاشت در شـرایط اکولوژیـک مشـابه     برايیک گونه بومی مرتعی 

اي هـاي علوفـه  ). این گونه یکی از گونـه 28( کردمعرفی و ترویج 

چندساله و بسیار با ارزش مراتع ییالقی ایران است کـه در شـدت   

تواند تولید مناسبی داشـته باشـد و در شـدت   برداشت متوسط می

ـ  اره هاي چرایی مختلف نشان داده که از تحمل چرایی و رشد دوب

اسپرس داراي ریشه عمیق بـه قطـر    .)20مناسبی برخوردار است (

متر و عمق چند متر با انشعابات جانبی بسیار یک متر تا پنج سانتی

نسبت سبک تولید بههاي عمیق و آهکی، خشک و است. در خاك

مناسبی دارد و اراضی خیلـی شـور و اسـیدي بـراي کشـت گیـاه       

) بیـان کردنـد کـه مقـدار     28مناسب نیست. شهبازي و همکاران (

از حد بحرانـی   بیشترعناصر کلسیم، منیزیم و پتاسیم در این گونه 

  است و این گونه حاوي آهن و منگنز است.

از آنجا که میزان آب در مناطق خشـک و بیابـانی محـدود       

بـرداري از منـابع آب موجـود و    هاي بهرهاست، بنابراین روش

اطق با دیگر مناطق تفاوت هاي آبیاري در این منهمچنین روش

برداري بهینه از منابع آوري و بهرهدارد. از طرفی استفاده، جمع

شود تا پوشش گیاهی احیـا شـود و غنـی    آب موجود سبب می

برداري بهینه از شود تا براي بهرهشدن پوشش گیاهی سبب می

مناطق خشک اقدام مثبتی صـورت گیـرد. بـا اعمـال مـدیریت      

هاي سنتی و در کل هـر فنـاوري   فناوريکارگیري صحیح و به

که سبب حفظ رطوبت، افزایش ظرفیت نگهداري آب در خاك 

تـوان  طور کلی بهبود خصوصیات فیزیکی خاك شود، مـی و به

بازده مصرف آب را افزایش داد. در پژوهشی با عنوان ارزیابی 

گیـري از دو سیسـتم آبیـاري    هاي آبیاري مختلف با بهرهروش

(تیپ) و شـیاري بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه        اي نواريقطره

- عملکرد سویا تحت تأثیر روش آبیاري قرار نگرفت ولی رژیم

هاي مختلف آبیاري بر عملکرد محصول مؤثر بودنـد. متوسـط   

راندمان یکنواختی پخش آب در آبیاري کامل در روش آبیاري 

درصـد بـوده اسـت و     95درصد و آبیاري شیاري  96اي قطره

اي طور قابـل مالحظـه  اي بهبرد آب در روش قطرهراندمان کار

دست آمد. بر اساس نتایج این از روش آبیاري شیاري به بیشتر

پژوهش قسمت عمده هدررفت آب در روش آبیـاري شـیاري   

درصـد در تیمـار آبیـاري     67ناشی از تلفات رواناب سطحی (

که ایـن تلفـات در روش    ، درحالیاستدرصد نیاز آبی)  100

اي تیمار آبیاري لوله سهاثر ). 29اي مشاهده نشد (قطرهآبیاري 

زیرسطحی، آبیاري کوزه سفالی و آبیاري سطحی یا شـاهد بـر   

ــور   ــال که  Prosopisنه cineraria  (L.) Druce  ــان در بیاب

ــه    ــاري لول ــت. در آبی ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــونوران م اي س
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عمودي در  صورتبهلیتر  14/3هایی به حجم زیرسطحی، لوله

هـایی سـفالی و   اي با کـوزه ، آبیاري کوزهشدگذاري یخاك جا

لیتـر اجـرا شـد و آبیـاري سـطحی       4/2بدون لعاب بـا حجـم   

هـا نشـان   تیمار شاهد درنظر گرفته شد، نتیجه بررسی عنوانبه

ــان داد کــه مناســب تــرین روش آبیــاري در منــاطقی مثــل بیاب

یرسطحی اي زسونوران با بارش کم و تبخیر شدید، آبیاري لوله

ها در منـاطق خشـک   استقرار درختان و درختچه برايو  است

). در تحقیـق  5روش آبیاري سطحی اصالً توصیه نشده است (

هـاي  هاي مختلف آبیاري بـر اسـتقرار گونـه   دیگر، تأثیر روش

غیرمثمر کاج، زبان گنجشـک، انـار و پسـته در    و  درختی مثمر

ترتیـب  بیاري بههاي مختلف آمناطق بیابانی بررسی شد. روش

 10هـاي سـفالی بـه قطـر     اي، آبیاري با لولهشامل آبیاري کوزه

متـر و  سـانتی  15هاي سفالی بـا قطـر   متر، آبیاري با لولهسانتی

اي بـود، کـه بـا بررسـی ارتفـاع و تـاج       آبیاري به روش قطـره 

تـرین روش  ها به این نتیجه رسـیدند کـه مناسـب   پوشش نهال

و  اسـت متر سانتی 10اي سفالی به قطر هآبیاري، آبیاري با لوله

اي در مراتـب سـوم و چهـارم هسـتند     اي و قطـره آبیاري کوزه

هـاي مختلـف   ) به مقایسـه روش 36یاووز و همکاران ( ).17(

کرد در شرایط مزرعـه  لآبیاري از نظر کارایی مصرف آب و عم

ین کـارایی  بیشترزمینی پرداختند. ایشان نتیجه گرفتند که سیب

ین مربـوط بـه   کمتـر اي و مربوط به آبیـاري قطـره  مصرف آب 

  آبیاري بارانی بود. 

 تـأمین  همچنـین احیاي پوشش گیـاهی مراتـع و    راستاي در   

اي الزم و ضـروري اسـت. بـا    کشت گیاهان علوفه علوفه، منابع

خوراکی و کیفیت باالي اسـپرس و بـا توجـه بـه     توجه به خوش

زراعـی کـردن آن   اینکه تـاکنون مطالعـات چنـدانی در راسـتاي     

هاي صورت نگرفته است، هدف از تحقیق حاضر، ارزیابی روش

مختلــف آبیــاري گیــاه اســپرس همــدانی در شــرایط مزرعــه در 

راســتاي اهلــی کــردن و زراعــی کــردن گیــاه اســپرس همــدانی 

Hedysarum  criniferum  Boiss.   ــاب روش ــه انتخ و درنتیج

ایـن   بیشترمانی آبیاري مناسب است که بتواند به استقرار و زنده

  گونه کمک کند.  

  هامواد و روش

  خصوصیات منطقه مورد مطالعه  

تحقیق حاضر در محدوده اراضی دانشگاه صنعتی اصفهان انجـام  

 32 43′شد. مختصات عرصه کشت شده در عرض جغرافیایی 

 1600شـرقی و در ارتفـاع    51 33′شمالی و طـول جغرافیـایی   

هاي بلندمـدت  است. طبق بررسیمتري از سطح دریا قرار گرفته 

، میـانگین درجـه حـرارت سـاالنه     2015تا  1951آماري از سال 

گراد بوده و میانگین بارندگی سـاالنه منطقـه   درجه سانتی 04/16

 درصد 7/38متر و متوسط رطوبت نسبی هواي ساالنه میلی 127

ترتیب تیرمـاه بـا   هاي سال نیز بهترین و سردترین ماه. گرماست

گـراد گـزارش   درجه سانتی 3ماه با گراد و ديدرجه سانتی 5/29

درجـه   5/23شده است. میـانگین سـاالنه حـداکثر دمـاي هـوا،      

گـراد  درجـه سـانتی   2/9گراد و میانگین ساالنه حداقل دما سانتی

  ).  3است (

  

  روش تحقیق    

هـاي  مـاده اولیـه بـراي سـاخت لولـه     هاي سفالی: ساخت لوله

نشـگاه صـنعتی اصـفهان بـا بافـت رس      سفالی، خاك محوطه دا

 5متـر و قطـر خـارجی    سـانتی  60طول هاي سفالی بهاست. لوله

 900منظور آبیاري گیاه مورد نظر ساخته و در دماي متر بهسانتی

  گراد پخته شدند.درجه سانتی

  

محاسـبه نیـاز آبـی     منظـور بهمحاسبه نیاز آبی اسپرس همدانی: 

افـزار، نیـاز   فاده شد. در این نـرم است Netwat افزاراسپرس از نرم

  ه است.  شدمترمکعب در هکتار برآورد  9310خالص آبیاري 

  

آزمایش با طرح پایـه   کاشت گونه در عرصه و اعمال تیمارها:

هاي کامل تصادفی با سه تکرار در اراضی دانشگاه صـنعتی  بلوك

تیمارهـا   .) اجـرا شـد  1397تـا   1395مدت دو سال (اصفهان به

اي هـاي سـفالی زیرسـطحی، آبیـاري قطـره     لولـه  ريآبیـا  شامل

  هـایی بـه   نوارهاي تیپ و آبیاري شیاري بود. بدین منظور، کانال
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  آبیاري شیاري :ج  هاي سفالیآبیاري لوله :ب  اي نواريآبیاري قطره :الف

  آبیاري شیاري )و ج الیهاي سفآبیاري لوله )اي نواري تیپ، بآبیاري قطره )هاي مختلف آبیاري: الف. روش1شکل 

  

متـر بـه   سـانتی  50متر با عمـق  سانتی 30طول پنج متر و عرض 

سـفالی   هـاي متر حفر شد و با اسـتفاده از لولـه  سانتی 15فاصله 

گـذاري شـدند و روي   متري لولهسانتی 15ساخته شده در عمق 

هاي سفالی خاکریزي شد. نوارهاي تیپ نیز در سطح زمـین  لوله

عدد بذر  100متري از یکدیگر مستقر شدند. سانتی 20به فاصله 

در متـر از یکـدیگر   سـانتی  10بـه فاصـله    H. criniferumگونه 

هاي سفالی و نوارهاي تیپ در هفتم اردیبهشت سال طرفین لوله

هـاي سـفالی و   کشت شدند تا آب از طریق نشت از لولـه  1395

گیـري  نـدازه کنتـرل و ا  منظـور بهتیپ در اختیار گیاه قرار بگیرد. 

مقادیر آب مصرفی، براي هر ردیف کشـت یـک مخـزن آب بـا     

طور جداگانه تعبیه شد. در تیمار آبیاري شیاري، لیتر به 20حجم 

متـر حفـر شـدند،    سـانتی  20به فاصـله   با انتهاي بسته شیارهایی

متـر در شـیارها   سـانتی  10عدد بذر گیاه مذکور به فاصـله   100

سطحی انجـام   صورتبهلیتري  20کشت شد و آبیاري با مخزن 

شد. درنتیجه، در طول آزمایش تمام تیمارها آب مصرفی یکسان 

هـاي  ه درصد تخلیـه آب از لولـه  کدریافت کردند. با توجه به این

چهار روز طـول کشـید کـه     )،23( بود 25/0سفالی ساخته شده 

ها و نوارهاي تیپ آب موجود در مخازن تخلیه شود و وارد لوله

در اختیار گیـاه قـرار گیـرد. درنتیجـه، فاصـله دور       و سپس شود

هـاي  نمـایی از روش بـار بـود.   روز یـک  3آبیاري آزمایش هـر  

ارائـه   1آبیاري مختلف اعمال شده در مطالعه حاضـر در شـکل   

  شده است.  

کیفیت آب آبیـاري در مطالعـه    گیري کیفیت آب آبیاري:اندازه

متـر   ECتفاده از ترتیب با اسآب به pHو  ECحاضر تعیین شد. 

) بـه meq/lآب ( Na+و  Cl-گیري شدند. غلظت متر اندازه pHو 

فوتـومتر  ترتیب با اسـتفاده از روش تیتراسـیون و دسـتگاه فلـیم    

ــدازه ــد. ان ــري ش 2گی
3CO   3وHCO ) آبmeq/l ــق ) از طری

گیـري  رد نمونه آب و اسید قوي اندازهمحلول استاندا تیتراسیون

 EDTA) نیز از طریـق تیتراسـیون بـا    2Mg )meq/l+و  2Ca+شد. 

  ).   1گیري شد (جدول اندازه

  

 منظـور بـه گیري خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك: اندازه

نمونـه   3گیري خصوصـیات فیزیکـی و شـیمیایی خـاك،     اندازه

خـاك   pH و EC. آوري شدمتر جمعسانتی 0-50خاك از عمق 

روش هیـدرومتري و  بافت خاك بـه  )،30روش عصاره اشباع (به

ــت خــاك    ــث باف ــاك از روي مثل ــت خ ــالس باف )، جــرم 6(ک

هـاي  تخلخـل نمونـه  )، 12روش سـیلندر ( مخصوص ظاهري به

) با استفاده از جرم مخصوص ظاهري و حقیقـی خـاك   fخاك (

)65/2 3g/cm( ) محاســبه شــد. ظرفیــت مزرعــهFCو نقطــه ( 

) با استفاده از دستگاه صفحات فشاري در PWPپژمردگی دائم (

    ).2تعیین شدند (جدول  kPa -1500و  -33پتانسیل ماتریک 

  

در تحقیـق حاضـر، در اواخـر     گیري پارامترهاي گیـاهی: اندازه

  گیري پارامترهاي گیـاهی شـد.   اقدام به اندازه 1396خرداد سال 
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  . مشخصات شیمیایی آب آبیاري1جدول 

EC pH  2
3CO 

  3HCO
  

-Cl  +Na  Ca+Mg 

(dS m-1) (-) (meq lit-1) (meq lit-1) (meq lit-1) (meq lit-1) (meq lit-1) 

20/0  05/8  2  6  13  57/1  4/2  

  

  . مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاك2جدول 

 FC PWP  سیلت  رس  شن  بافت pH  EC  عمق
وص جرم مخص

 ظاهري

جرم مخصوص 

  حقیقی

 تخلخل

)cm(  ) -( )1–(dS m -  % % % )1–(kg 100kg )1–(kg 100kg )3–(Mg m  )3-(g cm  (%v/v)  

  51  65/2  36/1  38/8  48/13  5/29  8/21  7/48  لوم  2  81/8  50- 0

  

گیاه تا بلندترین نوك برگچه انتهـایی بـه    ارتفاع گیاه از محل یقه

متـري انـدازه  بندي میلیکش با تقسیممتر با استفاده از خطسانتی

هــاي متعــددي را در مطالعــات روش پژوهشــگرانگیــري شــد. 

انـد. بـه  کار بردهگیري مساحت تاج پوشش بهمیدانی براي اندازه

طور کلی، براي این منظور بسته به اشکال متفاوت تـاج پوشـش   

). بـا  25و  18، 11شـود ( از دو شکل دایره و بیضی استفاده مـی 

ر گرفتن شکل دایره براي تاج پوشش اسپرس، قطر کوچک درنظ

و قطر بزرگ تاج پوشش براي هر پایه گیاهی با استفاده از خـط 

گیري شد، سپس از تجمیع قطر کوچک و قطر بزرگ کش اندازه

ـ  سـت آمـد و بـا اسـتفاده از شـعاع و      دهتقسیم بر چهار، شعاع ب

 ). شـاخص 24مساحت دایره، سطح تاج پوشش محاسـبه شـد (  

 Chlorophyll Contentکلروفیـل گیـاه بـا اسـتفاده از دسـتگاه      

Meter  یاSPAD Model CL-01  منظـور بـه گیـري شـد.   انـدازه 

هـا شـمارش   گیري تعداد ساقه در هر پایه گیاه، تعداد ساقهاندازه

ن گیاه، تعداد پایه گیـاهی سـبز   شد شد و براي تعیین میزان سبز

. کارایی مصرف شدشمارش شده براي هر تکرار و تیمار آبیاري 

ــه (  آب در روش ــا اســتفاده از رابط ــاري ب ــف آبی ) 1هــاي مختل

  :)14محاسبه شد (

)1  (                      
DM

WUE
WU


 

  

کـارایی مصـرف   ) WUE )Water Use Efficiency، 1در رابطه 

ــک و  ) DM )Dry Matterآب،  ــاده خشــ ــدار مــ    WUمقــ

)Water Used( .گیـري  منظور انـدازه به مقدار آب مصرفی است

مدت هاي تر درختان پس از برداشت بهمقدار ماده خشک، اندام

گراد داخـل آون خشـک و   درجه سانتی 70ساعت در دماي  48

مـانی  گیـري زنـده  سپس با ترازوي دیجیتالی توزین شدند. اندازه

هـان در پایـان دوره   ) با شـمارش گیـا  2گیاه با استفاده از رابطه (

مانـده در  ه ثبت شد که نسبت تعداد گیاهان بـاقی پس از شش ما

) به تعداد گیاه اولیه در زمان شروع آزمـایش در  sپایان آزمایش (

) SPمـانی ( درصـد زنـده   عنوانبهدرصد  صورتبه) nهر تیمار (

  ):  4منظور و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (

)2   (                       
s

SP 100
n

   

هاي خـام مربـوط   دست آوردن دادهپس از به ماري:محاسبات آ

هـا مـورد   هاي پوشش گیاهی، نرمـال بـودن توزیـع داده   به عامل

هــا بــا آزمــون بررســی قــرار گرفــت. فــرض نرمــال بــودن داده

ها بـا آزمـون لـون    اسمیرنوف و همگنی واریانس -کولموگروف

. براي تجزیه آماري صـفات مـورد مطالعـه در قالـب     شدکنترل 

طرفــه و بــراي مقایســه ذکور از تحلیــل واریــانس یــکطــرح مــ

آمـاري بـا    هـاي آنالیزاسـتفاده شـد.    LSDها از آزمـون  میانگین

  ). 27شد (انجام  9.2نسخه  SAS افزاراستفاده از نرم

  

  نتایج و بحث

  نتایج حاصل از آزمون آنالیز واریانس و مقایسه میانگین صـفات  



  1400بهار /  اولشماره /  پنجمنشریه علوم آب و خاك / سال بیست و 
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  اسپرس همدانی  واریانس صفات گیاهی آزمون آنالیز . میانگین مربعات3جدول 

  cv  خطا  تکرار  تیمار  منابع تغییرات

  ns0/11  /240  9/23  8/06**  ارتفاع گیاه

  ns44/22  125/7  17/54  4066**  سطح تاج پوشش

  ns2/73  2/32  21/33  21/52*  تعداد ساقه در هر پایه

  ns40/12  0/35  19/66  20/26*  شاخص کلروفیل

  ns/3360  20/83  10/14  2053**  سبز شدن بذور

  ns78/11  35/44  22/14  1163**  مانی گیاهزنده

 ns74 32 10 4000**  عمکلرد

 ns31 /0 12/0 82/0 50/2**  کارایی مصرف آب

  

  . نتایج مقایسه میانگین صفات گیاهی گونه اسپرس همدانی4جدول 

    تیمارهاي آبیاري  

 LSD (0.05)  ريآبیاري شیا  اي نواريآبیاري قطره  آبیاري سفالی  صفات

 b4/05  a7/16  b4/7   1/11 متر)ارتفاع گیاه (سانتی

 b35/62   a105/5  b50/59   25/42  متر مربع)سطح تاج پوشش (سانتی

 b 5/69 a10/24  b5/51  3/46 تعداد ساقه در هر پایه

  b25  a34  b22   3/42  شاخص کلروفیل

  c17/33   a 69/33  b48/33   10/35  سبز شدن بذور (درصد)

  b10/33   a48/67   b 21/67  13/49  مانی گیاه (درصد)زنده

  b500  a650  c420  4/88  عملکرد (گرم بر مترمربع)

 b69 /0 a92/0 c39/0 10/0  کارایی مصرف آب (گرم بر مترمکعب)

  .داري نداردتفاوت معنیدرصد  5در سطح احتمال  LSDهایی که داراي حداقل یک حرف مشترك هستند، بر اساس آزمون در هر ردیف میانگین

  

ترتیـب در  در هر یک از تیمارها به گیاهی گونه اسپرس همدانی

  ارائه شده است. 4و  3هاي جدول

  

  ارتفاع گیاه  

)، 4هاي ارتفاع گیاه مورد آزمـایش (جـدول   با مقایسه میانگین

 16/7ین ارتفـاع ( بیشـتر اي نـواري،  تحت تیمار آبیـاري قطـره  

ین ارتفـاع  کمتـر اري سـفالی و شـیاري   متر) و تحت آبیـ سانتی

متـر). نتـایج تجزیـه    سـانتی  7/4و  5/4ترتیـب  مشاهده شد (به

) نشان داد که ارتفاع گیاه اسپرس همـدانی  3واریانس (جدول 

اي قطـره  بین تیمارهـاي مختلـف آبیـاري شـیاري و سـفالی و     

ــطح    ــاري در س ــر آم ــواري از نظ ــد 1ن ــی درص ــود معن دار ب

)05/0<P(  درنتیجه، ارتفاع گیاه در مطالعه حاضر تحت تـأثیر .

رسد با توجه بـه ریـز   نظر میروش آبیاري قرار گرفته است. به

دلیـل گسـترش کـم ریشـه در     بودن بذر اسپرس همدانی و بـه 

هـاي  تر بـودن عمـق نصـب لولـه    دلیل عمیقهاي اولیه، بهسال

آب  سفالی در تیمار آبیاري سفالی، گیاه قادر بـه جـذب مـؤثر   

شـود. درنتیجـه، دور بـودن مـواد     نیست و دچار تنش آبی مـی 

آب و مواد غذایی موجـب   کمترغذایی از محیط ریشه، جذب 

دنبال آن کاهش ارتفاع شده اسـت. در تیمـار   کاهش رشد و به

تـر بـودن تیـپ و مـواد     دلیـل نزدیـک  اي نواري بهآبیاري قطره
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با توسـعه   غذایی به محیط توسعه ریشه و تشکیل پیاز رطوبتی

ي در مقایسه با سایر تیمارهـا داشـت. در   بیشترمناسب، ارتفاع 

آبیاري شیاري، شیارها بر سطح خاك جهـت موجـب هـدایت    

دلیـل  رسد که بهشوند و آب کامل به پاي طوقه گیاه میآب می

عدم کنترل دقیق آب، هدررفت آب در این روش قابـل توجـه   

) همخـوانی  21کاران (فر و هماست. نتایج فوق با نتایج مطلبی

دارد. آنها نیز دریافتند بر اثر کمبود آب، رشـد گیـاه، ارتفـاع و    

  یابد. کاهش می ماده خشک آن

  

  سطح تاج پوشش 

)، تیمار آبیـاري  4ها (جدول با توجه به جدول مقایسه میانگین

متـر  سـانتی  5/105ین سطح تاج پوشش (بیشتراي نواري قطره

ه است و سپس آبیـاري شـیاري   خود اختصاص دادمربع) را به

 35/ 62مترمربـع) و درنهایـت آبیـاري سـفالی (    سانتی 59/50(

خود اختصـاص  ین سطح تاج پوشش را بهکمترمترمربع) سانتی

) مغـایرت  17نـژاد و همکـاران (  داد. این نتایج با نتایج کاظمی

داشت. آنها با بررسی سه روش آبیـاري لولـه سـفالی، آبیـاري     

اي  به این نتیجه رسـیدند کـه در روش   کوزه اي و آبیاريقطره

است و در  کمترها کم و سطح تاج اي معموالً ارتفاع نهالقطره

اي در آبیاري لوله سفالی حداکثر اسـت، زیـرا در روش قطـره   

خوبی استقرار یافتـه و از رشـد خـوبی برخـوردار     ابتدا نهال به

 دلیل تنها مرطـوب شـدن بخـش   هاي بعد بهاست ولی در سال

تـر، گیـاه   و سـطحی  کمترسطحی خاك و درنتیجه تولید ریشه 

است. بـا توجـه بـه جـدول آنـالیز واریـانس        کمترداراي رشد 

)، اختالف سطح تاج پوشش اسـپرس همـدانی بـین    3(جدول 

دار از نظـر آمـاري معنـی    درصد 1تیمارهاي مختلف در سطح 

تن اي نواري با قرار گـرف . در تیمار آبیاري قطره)P>05/0(بود 

رطوبت مناسب در اختیار گیاه با افزایش پتانسـیل آب بـرگ و   

گیري، حجم شاخ و برگ را که بـراي  اي و کربنهدایت روزنه

دهـد  جذب نور خورشید و فتوسنتز ضروري است افزایش می

ــنتز  ــترو فتوس ــی بیش ــاج   م ــطح ت ــزایش س ــب اف ــد موج   توان

  . شودپوشش 

  تعداد ساقه در هر پایه  

ین مقـدار  بیشتر)، 4ها (جدول ل مقایسه میانگینبا توجه به جدو

پایـه) و سـپس    24/10اي نـواري ( مربوط به تیمار آبیاري قطـره 

 51/5پایـه) و درنهایـت آبیـاري شـیاري (     69/5آبیاري سـفالی ( 

)، از نظر 3پایه) است. با توجه به جدول آنالیز واریانس (جدول 

ي آبیـاري  هـا آماري اختالف تعداد سـاقه در هـر پایـه در روش   

. که با نتایج )P>05/0(دار است معنیدرصد  5مختلف در سطح 

نتیجـه گرفتنـد    آنهـا همخوانی دارد.  )35( پور و همکارانویسی

). در 35( شـود کمبود رطوبت موجب کـاهش تعـداد سـاقه مـی    

توانـد منجـر بـه    آب هورمون اکسـین مـی   بیشترشرایط فراهمی 

حتمـال دارد فراهمـی   ا همچنـین . شـود  بیشـتر هاي تشکیل ساقه

آب باعث افزایش حاللیت و فراهمـی عناصـر غـذایی در     بیشتر

خاك شده باشد و این موضوع منجر به افـزایش جـذب عناصـر    

  ). 2ها را افزایش دهد (شود و تولید ساقهغذایی می

  

  شاخص کلروفیل 

)، شـاخص  4هـا (جـدول   با توجه به جدول مقایسـه میـانگین  

)، 34ین مقدار (بیشتراي نواري طرهکلروفیل در روش آبیاري ق

) و در نهایـت در آبیـاري   25سپس در روش آبیـاري سـفالی (  

) مشاهده شد. بـا  22ین میزان شاخص کلروفیل (کمترشیاري، 

توجه به جـدول تجزیـه واریـانس، محتـوي کلروفیـل از نظـر       

درصـد تحـت تیمارهـاي مختلـف آبیـاري       5آماري در سطح 

تیجـه شـاخص کلروفیـل گیـاه     ، درن)P>05/0(دار اسـت  معنی

گیــرد. کــاهش شــاخص تحــت تــأثیر روش آبیــاري قــرار مــی

دلیــل تخریــب توانــد بــهکلروفیــل در شــرایط کمبــود آب مــی

سـاختمان کلروپالسـت و دســتگاه فتوسـنتزي و جلــوگیري از    

با افزایش فراهمی  درنتیجه). 33ساخت کلروفیل جدید باشد (

یابد کـه بـا   فزایش میطور خطی اآب آبیاري مقدار کلروفیل به

) همخـوانی دارد. او نتیجـه گرفـت    21(پژوهش دیگري نتایج 

ضریب همبسـتگی مقـادیر کلروفیـل در سـطوح مختلـف آب      

ست. در شـرایط کمبـود آب تولیـد    درصد ا 98مصرفی حدود 

منجر به تحریک فعالیت آنزیم کلـروفیالز   بیشترآبسزیک اسید 
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  ). 27شود (شده و به تجزیه کلروفیل منجر می

  

  درصد سبز شدن بذور 

)، در آبیـاري  4هـا (جـدول   با توجه به جدول مقایسـه میـانگین  

ین درصد سبز شدن گیـاه مـورد آزمـایش    بیشتراي نواري، قطره

ین میـزان سـبز شـدن گیـاه     کمتردرصد) مشاهده شد و  33/69(

درصد). با توجه به جـدول   33/17مربوط به آبیاري سفالی بود (

هاي مختلـف آبیـاري از   ین صفت تحت روشتجزیه واریانس، ا

. در )P>05/0(دار اسـت  درصـد معنـی   1 نظر آماري در سـطح 

هنگام سبز شدن بذر یکی از فاکتورهاي اساسی و مهم براي سبز 

کـه در آبیـاري تیـپ ایـن      اسـت شدن، رطوبت کافی و مناسب 

شود. طی تحقیقی اظهـار شـد کـه در    خوبی تأمین میرطوبت به

ب و کمبود آب موجب تسریع در پیري برگ و دسترس نبودن آ

هاي پیر به میـزان قابـل   که طی آن برگ شودپدیده زودرسی می

 ). 16دهند (توجهی سطح سبز خود را از دست می

  

  مانی گیاه  زنده

مـانی در  ، درصد زنـده 4ها در جدول با توجه به مقایسه میانگین

بیـاري  درصـد)، سـپس آ   67/48( بیشـتر اي نـواري  تیمار قطـره 

 33/10) و درنهایــت تحــت آبیــاري ســفالی (% 67/21شــیاري (

مانی مشـاهده شـد. جـدول تجزیـه     ین درصد زندهکمتردرصد) 

مانی گیاه مورد آزمـایش  دهد زنده) نشان می3واریانس (جدول 

 درصـد  1هاي مختلف آبیاري از نظر آماري در سـطح  در روش

دلیل وبت بهدار است. در صورت عدم دسترسی کافی به رطمعنی

هاي بیوشیمیایی و فیزیولوژي گیاهی، فتوسنتر اختالل در واکنش

هـایی ماننـد بسـته    ) و از راه7یابد (و عملکرد گیاهان کاهش می

هـاي مـؤثر در فتوسـنتر،    ها، کـاهش فعالیـت آنـزیم   شدن روزنه

ها و ممانعت از رشد سلولی باعـث کـاهش   کاهش آماس سلول

  ). 15شود (عملکرد می

  

  کرد و کارایی مصرف آبعمل

)، بـه 3دار بود (جـدول  کرد معنیلهاي آبیاري بر عماثر روش

گرم  650ین عملکرد مربوط به آبیاري نواري (بیشترطوري که 

 420ین میزان مربوط به آبیـاري شـیاري (  کمتربر متر مربع) و 

) در 1). اخوان و همکـاران ( 4مربع) است (جدول  گرم بر متر

ه مشابه دست یافتند و بیان کردند هر چه به نتیج پژوهش خود

  یابد. ي براي گیاه تأمین شود عملکرد افزایش میبیشترآب 

دار طور معنیکارایی مصرف آب نیز در سه روش آبیاري به   

ین کارایی مصـرف  بیشترطوري که )، به3متفاوت بود (جدول 

گـرم بـر مترمکعـب) و     92/0آب مربوط بـه آبیـاري نـواري (   

ــه آبیــاري شــیاري (ین میــکمتــر ــر  39/0زان مربــوط ب گــرم ب

ــدول   ــود (ج ــب) ب ــاران ( 4مترمکع ــا و همک ) در 10). قمرنی

اي تیـپ  هاي آبیـاري قطـره  خود به بررسی روش هايپژوهش

ــارایی   (ســطحی و زیرســطحی) و شــیاري روي عملکــرد و ک

ین بیشـتر مصرف آب سیاه دانه پرداختند و نتیجه گرفتنـد کـه   

آب در آبیـاري تیـپ زیرسـطحی و    عملکرد و کارایی مصرف 

) 1دست آمد. اخوان و همکـاران ( هین در آبیاري شیاري بکمتر

به بررسی آبیاري تیپ و شیاري از لحـاظ عملکـرد و کـارایی    

مصرف آب در زراعت سیب زمینی پرداختند و نتیجه گرفتنـد  

ین کارایی مصرف آب مربوط بـه  بیشترین عملکرد و بیشترکه 

 عنوان آنهامربوط به آبیاري شیاري بود.  ینکمترآبیاري تیپ و 

کردند که از دالیل باال بودن راندمان کاربرد آب، حـاکم بـودن   

شرایط کم آبیاري، نداشتن رواناب سطحی در انتهاي مزرعه و 

  اعمال مدیریت صحیح آبیاري است. 

  

  گیرينتیجه

نتایج گویاي بهبود ارتفاع گیاه، سطح تاج پوشش، تعـداد سـاقه،   

مانی، عمکلـرد و کـارایی   لروفیل، سبز شدن بذر، زندهشاخص ک

اي گیـاه اسپرسـی همـدانی در تیمـار آبیـاري قطـره       مصرف آب

نواري (تیپ) بود. تمامی صفات گیاهی در تیمار آبیاري شیاري، 

اي نواري، آب در نزدیـک  کارایی پایینی داشتند. در آبیاري قطره

د و مساحت و عمق شومنطقه توسعه ریشه گیاه به زمین داده می

ه بـذر گیـاه   کـ ی از سطح خاك خیس شود. با توجه به اینککوچ

اسپرس همدانی ریز است و خاك منطقـه مـورد مطالعـه لـومی     
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شدند تا گیاه کارگذاري می کمترها در عمق است بهتر است لوله

ها بهتر استفاده کند و رشد کنـد. بـا   بتواند از آب موجود در لوله

انجام آزمایش براي این گیاه و اینکـه ریشـه   توجه به دوره کوتاه 

هاي اول کشت هنوز چنـدان گسـترش   گیاهان چندساله در سال

رفـت، تیمـار آبیـاري لولـه     ه انتظار میچنیافته است بر خالف آن

سفالی آنچنان بر صفات گیاهی اسپرسی همدانی تأثیرگذار نبـود  

ه بـه  اي نواري (تیپ) از آن پیشی گرفت. با توجـ و آبیاري قطره

نتایج مطالعـات قبلـی، احتمـال قـوي وجـود دارد کـه بـا ادامـه         

هاي بعد این نتایج تغییـر کـرده و آبیـاري لولـه     آزمایش در سال

شود کـه  تري داشته باشد. لذا، پیشنهاد میسفالی نتیجه قابل قبول

تـر انجـام شـوند و    گونه تحقیقـات در بـازه زمـانی طـوالنی    این

هـاي  و بافت خاك، عمق نصـب لولـه  متناسب با اندازه بذر گیاه 

سـازي توزیـع رطوبـت    بـا شـبیه   همچنـین سفالی تعیـین شـود.   

تـوان عمـق   هاي سفالی میافقی و عمودي اطراف لوله صورتبه

استفاده مؤثر آب توسط گیـاه را   درنتیجههاي سفالی و بهینه لوله

  تعیین کرد.  
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Abstract 

In order to investigate the effect of the type drip of irrigation methods, subsurface irrigation and furrow irrigation on the 
domestication of Hedysarum criniferum Boiss., an experiment with a  randomized complete block design with three 
replications was implemented  at Isfahan University of Technology for two years (2016 to 2018) . For this purpose, clay 
pipes were made and the plant was cultivated on the sides of clay pipes and types. Also, furrow irrigation treatment was 
applied as the control. During the experiment, all treatments received the same water and finally, some growth 
parameters were measured. The results of the study showed improvement in height (0.43 and 0.34), canopy cover (0.66 
and 0.52), stem number (0.44 and 0.85), chlorophyll index (0.45 and 0.45), seed emergence (0.75 and 0.30), plant 
survival (0.78 and 0.55), yield (0.23 and 0.35), and water use efficiency (0.25 and 0.25) under type drip irrigation 
treatment, as compared to subsurface and furrow irrigation, respectively (P<0.05). In general, the type drip treatment is 
recommended in the early years of planting; however, since the maximum production potential of this plant is in the 
third year onwards, it is necessary to examine the results in the following years to recommend the proper irrigation 
method, especially the use of subsurface irrigation.   
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