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چکیذٌ
دس ؿشایظ ٔحذٚدیت ٔٙاتع آب  ٚفشاٚا٘ی ٘ؼثی اساضی لاتُ وـت (ؿشایظ حاوٓ ترش اوررش ٔٙراعك ایرشاٖ ٞ ،رذ اػاػری
تایؼتی تاال تشدٖ تِٛیذ تاصاء ٚاحذ آب ٔلشفی  ٚاػتفاد ٜتٟی ٝٙاص ایٗ ٔٙاتع تاؿذ .دس ایٗ تحمیك ٔذیشیتٟای ٔختّف وٓ آتیراسی
ت ٝكٛست آتیاسی جٛیچٝای یه دس ٔیاٖ ٔتٙاٚب  ٚتا دس٘ظشٌیشی ٔشاحُ حؼاع سؿذ ٌیرا ٜرست ٚ ،اثرش تر ْ ٛآٟ٘را ترش ٔرادٜی
خـه تجٕعی دس تٛتٝی آٖ  ٚافضایؾ واسایی ٔلش آب تشسػی ؿذ .دس ایٗ استثاط ،عشحی دس لاِة تّٛوٟای وأُ تلادفی ترا
ؿؾ تیٕاس ؿأُ :آتیاسی وأُ جٛیچٞٝا دس وُ دٚسٜی سؿذ ،آتیاسی یه دس ٔیاٖ ٔتٙاٚب دس وُ دٚسٜی سؿذ ،آتیاسی وأُ دس
ٔشحّٝی اػتمشاس ٌیا ٚ ٜآتیاسی یه دس ٔیاٖ ٔتٙاٚب دس تمیٝی ٔشاحُ سؿذ ،آتیاسی وأُ دس ٔشحّٝی ٌّذٞی  ٚآتیاسی یره دس
ٔیاٖ ٔتٙاٚب دس ػایش ٔشاحُ ،آتیاسی وأُ دس ٔشحّٝی اػتمشاس ٌّ ٚرذٞی  ٚآتیراسی یره دس ٔیراٖ ٔتٙراٚب دس ػرایش ٔشاحرُ،
آتیاسی وأُ دس ٔشحّٝی ٌّذٞی  ٚسػیذٖ ٔحل ٚ ،َٛآتیاسی یه دس ٔیاٖ ٔتٙاٚب دس ػایش ٔشاحُ ،دس ػ ٝتىشاس ا٘جاْ پزیشفت.
تیـتشیٗ ٔادٜی خـه تجٕعیٌ 257 ،شْ دس تٛت ،ٝدس تیٕاس آتیاسی وأُ جٛیچٞٝا دس وُ دٚسٜی سؿذ تٛد ٚ ،وٕتشیٗ آٖ 196
ٌشْ دس تٛت ،ٝت ٝتیٕاس آتیاسی یه دس ٔیاٖ ٔتٙاٚب دس وُ دٚسٜی سؿرذ اختلراف داؿرتٞ .شچٙرذ تیـرتشیٗ لّٕىرشد صیؼرتی
( 18385ویٌّٛشْ دس ٞىتاس ٔتعّك ت ٝتیٕاس آتیاسی وأُ دس تٕاْ دٚسٜی سؿذ تٛدِٚ ،ی تاالتشیٗ واسایی ٔلش آب ٔشترٛط ترٝ
تیٕاس آتیاسی وأُ دس ٔشحّٝی ٌّذٞی  ٚآتیاسی یه دس ٔیاٖ ٔتٙاٚب دس ػایش ٔشاحُ سؿذ  ٚتشاتش تا  1/88ویٌّٛشْ دا٘ٝی رست
دس ٔتشٔىعة تٛد.
ياشٌَای کلیذی :آتیاسی یه دس ٔیاٖ ،آتیاسی جٛیچٝای ،رست ،لّٕىشد ،واسایی ٔلش آب.

1

 دا٘ـجٛی واسؿٙاػی اسؿذ آتیاسی  ٚصٞىـی ،دا٘ـىذ ٜآب  ٚخان ،دا٘ـٍا ٜصاتُ2
 لضٞ ٛیأت لّٕی ٔٛػؼ ٝتحمیمات خان  ٚآب ،تخؾ فیضیه خان ،وشج3
 اػتادیاس ٌشٟٙٔ ٜٚذػی آب دا٘ـٍا ٜصاتُ4
 دا٘ـیاس ٌشٟٙٔ ٜٚذػی آب دا٘ـٍا ٜصاتُ*ٛ٘ -یؼٙذٔ ٜؼٔ َٚٛماِp_afrasiab@yahoo.com :ٝ

58

بررسی اثر کمآبیاری جًیچٍای یک در میان متىايب در مراحل مختلف رشذ ررت

مقذمٍ
وٓآتیاسی اص جّٕ ٝسٚؿرٟای تخشا٘رٝی تٟرشٚ ٜسی اص آب
تا دیذٌا ٜافضایؾ تِٛیذ تاصاء ٚاحرذ ٔلرش آب ٔریتاؿرذ.
تشتشی ایٗ سٚؽ دس وـتضاسٞای پٟٙاٚس  ٚدس ػاِٟایی و ٝتٝ
دِیُ واٞؾ تاس٘ذٌیٙٔ ،اتع آب ٔحذٚد ٔیٌشد٘رذ ،تیـرتش
اػت ٔعٕٛالً دس ٔٙاعمی و ٝتا وٕثٛد آب ٔٛاجٟٙذ ،اص وٓ-
آتیاسی ،ت ٝلٛٙاٖ سٚؿی جٟت افضایؾ واسایی ٔلرش آب،
اػتفادٔ ٜیؿٛد (ٞإٞ ٚ َٚىاساٖ . 2004 ،آتیاسی یه دس
ٔیاٖ ٔتٙاٚب یىی اص سٚؿٟای وٓآتیاسی اػت ؤ ٝیتٛا٘رذ
تغٛس لاتُ تٛجٟی دس ٔلش آب كشفٝجٛیی وٙذ .اص عش
دیٍش ،ؿٙاػایی  ٚدلت دس ا٘جاْ آتیاسی دس ٔشاحُ حؼراع
سؿذ ٌیأ ٜیتٛا٘ذ تا حذ صیادی اص واٞؾ لّٕىشد ٌیاٞراٖ
جٌّٛیشی ٕ٘ایذ.
٘تایج تؼیاسی اص ٔغاِعرات كرٛست ٌشفتر ٝدس صٔیٙرٝی
آتیاسی یه دس ٔیراٖ جٛیچرٝای دس ٔرٛسد ٌیاٞرا٘ی ٘ظیرش
٘یـىشٌٛ ،ج ٝفشٍ٘ی ،وّضا ،پٙثٌٙ ٚ ٝذْ صٔؼرتا٘ ٝحراوی اص
افررضایؾ ٔیررضاٖ تٟررشٜٚسی آبٕٞ ٚ ،چٙرریٗ لررذْ ورراٞؾ
ٔعٙاداس ٔحل َٛدس ٘تیجٝی الٕاَ چٙیٗ سٚؽ وٓ آتیاسی
ٔیتاؿرٙذ (ؿریٙی دؿرتٍُ ٕٞ ٚىراساٖ1388 ،؛ ِٔٛرٛی ٚ
ٕٞىرراساٖ1390 ،؛ تافترر ٚ ٝػساػررخٛا1390 ،ٜ؛ تا٘ررً ٚ
ٕٞىاساٖ2005 ،؛ ػساػخٛإٞ ٚ ٜىاساٖ. 2006 ،
خٛاج ٝلثذاِّٟی  ٚػساػخٛا 1375( ٜسٚؽ آتیراسی
جٛیچٝای یه دس ٔیاٖ سا ترا دٚسٞرای ٔختّرف آتیراسی دس
رست ٔٛسد تشسػری لرشاس داد٘رذ .دس ایرٗ تحمیرك ػر ٝدٚس
آتیرراسی  11 ٚ 7 ،4سٚص ٚ ،ٜػرر ٝسٚؽ آتیرراسی ،جٛیچررٝای
ٔعِٕٛی ،جٛیچٝای یه دس ٔیاٖ ثاتت  ٚجٛیچٝای یره دس
ٔیاٖ ٔتٙاٚب تا ٔ ٓٞمایؼر ٝؿرذ٘ذ٘ .تیجر٘ ٝـراٖ داد ورٝ
تیٕاس آتیاسی جٛیچٝای یه دس ٔیاٖ ٔتٙاٚب تا دٚس آتیاسی
 4سٚص ٜلاتررُ تٛجیرر ٝتررشیٗ سٚؽ اص جٙثررٝی التلررادی اص
ِحاػ ٔلش آب  ٚلّٕىشد دا٘ ٝرست تٛد ٜاػرت .خشٔیراٖ
( 1381اثش وٓ آتیاسی سا تا واستشد جٛیچٝای یه دس ٔیاٖ
تش لّٕىشد رست دا٘ٝای دس ؿٕاَ خٛصػتاٖ ٔرٛسد تشسػری
لشاس داد٘ .تایج د ٚػاَ آصٔرایؾ ٘ـراٖ داد٘رذ ورٔ ٝیرضاٖ
لّٕىشد دا٘ ٝتا سعٛترت  14دسكرذ دس ػر ٝتیٕراس آتیراسی
جٛیچٝای یه دس ٔیاٖ ٔتٙاٚب تا ؿرشٌّ ٚرذٞی ،آتیراسی
یه دس ٔیاٖ ثاتت تا ؿشٌّ ٚرذٞی  ٚآتیراسی ٔعٕرِٛی دس
یه ػغح آٔاسی لشاسداؿت ٝا٘ذ ضرٕٗ آٖور ٝا٘رذاصٜی آب

كشفٝجٛیی ؿذ ٜدس تیٕاس آتیاسی یه دس ٔیاٖ ٔتٙراٚب ترا
ؿشٌّ ٚرذٞی ٘ؼرثت تر ٝآتیراسی ٔعٕرِٛی دس حرذٚد 30
دسكررذ تررٛدٟٔ .رراجش ٔیی٘رری ٕٞ ٚىرراساٖ ( 1383ورراسایی
ٔلش آتیاسی سا تا آب ؿٛس دس آتیاسی ٘ـتی یه دس ٔیراٖ
پٙث ٚ ٝرست ٔٛسد تشسػی لشاس داد٘ذ .تجضی ٚ ٝتحّیُ ٘ترایج
عشح دس ٔٛسد رست لّٛفٝای ٘ـاٖ داد ور ٝلّٕىرشد ػرال،ٝ
تشي ،تیَ  ٚوُ لّٛفٝی تش دس د ٚتیٕراس آتیراسی (آتیراسی
تٕاْ جٛیچٞٝا  ٚآتیاسی یه دس ٔیاٖ ثاتت اخرتی لاترُ
ٔیحظٝای ٘ذاؿتٙذ .لّٕىشد لّٛفرٝی خـره رست اص 8/3
تٗ دس ٞىتاس دس آتیراسی سایرج جٛیچرٝای تر 7/2 ٝترٗ دس
ٞىتاس دس آتیاسی یه دس ٔیاٖ واٞؾ یافتٌ ،شچ ٝوراسایی
ٔلش آب اص  0/77ویٌّٛشْ لّٛف ٝخـره ترش ٔتشٔىعرة
آب ،دس سٚؽ آتیاسی تٕراْ جٛیچرٞٝرا تر 1/37 ٝویّرٌٛشْ
لّٛف ٝخـه ترش ٔتشٔىعرة آب ،دس سٚؽ آتیراسی یىری اص
جٛیچٞٝای ٔجاٚس افرضایؾ یافرت ،ترذیٗ تشتیرة ،وراسایی
ٔلش آب تا آتیاسی یه دس ٔیاٖ  1/78تشاتش ؿذ ٜتٛدٙٞ .ش
 ٚػساػخٛاٌ 1385( ٜضاسؽ وشد٘رذ ورٔ ٝحلر َٛدا٘رٝی
رست دس آتیاسی جٛیچٝای یه دس ٔیاٖ ثاترت ٔ ٚتییرش ترٝ
تشتیة  51 ٚ 42دسكذ وٕترش اص آتیراسی ٔعٕرِٛی ترٛد ،دس
حاِی ؤ ٝمرذاس ٔلرش آب آتیراسی تر ٝتشتیرة 48 ٚ 34
دسكذ واٞؾ یافت ٝتٛد .اتشاٞیٕیاٖ ٕٞ ٚىاساٖ ( ، 1390ترا
تشسػرری تّفررات آب  ٚوررٛد (٘یتررشات ٕٞ ٚچٙرریٗ ورراسایی
ٔلش آب دس د ٚسٚؽ آتیراسی جٛیچرٝای یره دس ٔیراٖ
(ثاتت ٔ ٚتییش تحت ؿشایظ وٛد آتیاسی ٔ ٚمایؼٝی آٖ ترا
حاِت ٔعِٕٛی آتیاسی جٛیچٝای ،اظٟاس داؿتٙذ و ٝاختی
ٔعٙیداسی دس ٔمذاس ٔحل( َٛػثض  ٚخـه دس سٚؿرٟای
آتیاسی ٔعِٕٛی  ٚیه دس ٔیاٖ ٔتییش ٚجٛد ٘ذاؿت .واسایی
ٔلش آب دس آتیاسی جٛیچرٝای ٔعٕرِٛی ،یره دس ٔیراٖ
ثاتت  ٚیه دس ٔیاٖ ٔتییش ت ٝتشتیرة 2/82 ٚ 1/31 ،1/61
ویٌّٛشْ تش ٔتشٔىعة ت ٝدػت آٔذ .آتیاسی جٛیچٝای یره
دس ٔیاٖ ٔتییش ٘ ٝتٟٙا ػثة وراٞؾ تّفرات آب  ٚورٛد دس
وٛد آتیاسی ٌشدیذ ،تّى ٝتالث افضایؾ لاترُ تٛجر ٝوراسایی
ٔلش آب ؿذ.
واً٘ ٕٞ ٚىاساٖ ( 2000ػ ٝسٚؽ آتیاسی جٛیچٝای سا
ت ٝكٛست آتیاسی یه دس ٔیاٖ ٔتٙاٚب جٛیچٞٝرا ،آتیراسی
یه دس ٔیاٖ  ٚآتیاسی ٔشػرٔ ْٛرٛسد ٔمایؼر ٝلرشاس دادٚ ٜ
٘تیجٌ ٝشفتٙرذ ور ٝآتیراسی ٔتٙراٚب یره دس ٔیراٖ رست،
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لّٕىشد دا٘ٝی تراالیی سا ترا  50دسكرذ وراٞؾ دس ٔیرضاٖ
ٔلش آب تٝدػت ٔیدٞرذ؛ ترذیٗ تشتیرة ،سٚؽ آتیراسی
ٔتٙاٚب جٛیچٞٝا تٙٔ ٝظٛس كشفٝجٛیی  ٚرخیش ٜوشدٖ آب
دس ٘ٛاحی خـه ٔٙاػة اػت .اصتشٖ ٕٞ ٚىراساٖ (2002
اظٟاس داؿتٙذ و ٝتٙؾ آب دس ٔشاحرُ لثرُ اص ٌرُدٞری،
صٔاٖ ٌُدٞی  ٚتعذ اص ٌُدٞی لّٕىشد رست سا ت ٝتشتیرة
 21 ٚ 50 ،25دسكذ واٞؾ ٔیدٞذ.
ػساػخٛا ٚ ٜپش٘ذ (ٌ 2006ضاسؽ وشد٘ذ و ٝدس تاجٍراٜ
(اػتاٖ فاسع آتیاسی جٛیچٝای یه دس ٔیراٖ دس ٔشاحرُ
ٔختّف سؿرذ رست دا٘رٝای ،تر ٝاػرترٙای ٔشحّرٝی سؿرذ
واوُدٞی ،و ٝدس آٖ یه تاس آتیراسی جٛیچرٝای ٔعٕرِٛی
ا٘جاْ ؿذٔ ،حلِٛی تشاتش تا فشاٚسدٜی آتیاسی جٛیچٝای دس
ػشتاػش فلُ سؿذ تِٛیذ وشدِٚ ،ری وراستشد آب آتیراسی سا
 29دسكررذ ورراٞؾ دادٞ .ررٓچٙرریٗ دس وٛؿررىه (اػررتاٖ
فاسع آتیاسی جٛیچٝای یه دس ٔیاٖ دس ٔشاحرُ ٔختّرف
سؿذ رست دا٘ٝای ،ت ٝاػترٙای ٔشحّٝی سؿذ اتشیـٓدٞری،
و ٝدس آٖ دٔ ٚشتث ٝآتیاسی جٛیچٝای ٔعٕرِٛی ا٘جراْ ؿرذ
ٔحلِٛی تشاتش تا فشاٚسدٜٞای آتیاسی جٛیچٝای دس ػشتاػرش
فلُ سؿذ تِٛیذ وشدِ ،ىٗ واستشد آب آتیاسی سا  30دسكرذ
واٞؾ داد .تاصدٜی ٔلش آب دس دٙٔ ٚغمٝی ٔرزوٛس ترٝ
تشتیة 0/97 ٚ1/04ویٌّٛشْ دا٘ ٝتش ٔتشٔىعة آب تٝدػت
آٔذ.
سفیعرری  ٚؿرراوشٔی ( 2010ورراسایی ٔلررش آب سا دس
رست تحت ػ ٝسٚؽ آتیاسی ؿأُ آتیاسی ٔشػ ْٛجٛیچ-ٝ
ای ،آتیاسی یه دس ٔیاٖ ثاتت جٛیچٝای  ٚآتیراسی یره دس
ٔیاٖ ٔتٙاٚب جٛیچٝای  ٚػ ٝتشاوٓ تٛتٝای ( 9ٚ 8 ،7تٛترٝ
دس ٔتشٔشتع ٔٛسد تشسػی لشاس داد٘ذ٘ .تایج ٘ـاٖ داد٘ذ ورٝ
اخررتی ٔعٙرریداسی ٔیرراٖ آتی راسی یرره دس ٔیرراٖ ثاتررت
جٛیچٝای  ٚآتیاسی یه دس ٔیاٖ ٔتٙاٚب جٛیچٝای ٚجرٛد
٘ذاؿت ،ٝأا دس ٔمایؼ ٝتا ؿاٞذ ،ت ٝتشتیة تالث وراٞؾ آب
آتیاسی تر ٝا٘رذاصٜی  ٚ %23 ٚ %26/2وراٞؾ لّٕىرشد ترٝ
ٔیضاٖ  %13/6 ٚ %11ؿذ ٜاػت .تراالتشیٗ وراسایی ٔلرش
آب تشای لّٕىشد صیؼرتی 4/4 ،ویّرٌٛشْ ترش ٔتشٔىعرةٚ ،
لّٕىشد دا٘ 1/91 ،ٝویٌّٛشْ تش ٔتشٔىعة تر ٝدػرت آٔرذ.
تیـتشیٗ تشاوٓ تٛت ٝدس تاالتشیٗ آب آتیاسی ؿذ ،ٜتا ٚجرٛد
وٕتشیٗ لّٕىشد دا٘ ٚ ٝتیـرتشیٗ وراسایی ٔلرش تٛجیرٝ
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پزیش آب اص جٙثٝی التلادی دس وٕتشیٗ جٕعیرت ٌیراٞی
( 7تٛت ٝدس ٔتشٔشتع ٘تیج ٝؿذ.
آیا٘ا ( 2011تش اػاع چٟاس ٔشحّٝی پذیرذ ٜؿٙاػری
سؿذ رست (اػتمشاس ،سؿذ سٚیـیٌُ ،دٞی  ٚپشؿذٖ دا٘رٝ
 ٚتا الٕاَ  14تیٕاسٔ ،حل َٛسا تحرت وٕثرٛد آب (ترذٖٚ
آتیاسی دس یه ،د ٚ ٚیا ػٔ ٝشحّ ٝاص سؿذ لرشاس داد٘ .ترایج
٘ـاٖ داد٘ذ و ٝتیـتشیٗ واٞؾ لّٕىشد دس تیٕاسی تٛد وٝ
فمظ دس عٔ َٛشحّٝی چٟاسْ سؿذ ( 0001آتیراسی ؿرذٜ
تٛد ،تعذ اص آٖ تیٕاس آتیراسی دس ٔشاحرُ ا ٚ َٚػر ْٛسؿرذ
( 1010ػررسغ تیٕرراسی ورر ٝفمررظ دس عررٔ َٛشحّرر ٝدْٚ
( 0100آتیاسی ؿذ ٜتٛد .لثذاِحّیٓ ( 2013تأثیش آتیاسی
ٔتٙرراٚب جٛیچررٞٝررا سا تررا فٛاكررُ آتیرراسی  14 ٚ 7سٚص تررش
لّٕىررشد ،ورراسایی ٔلررش آب ٔحلرر ،َٛتٟررشٜٚسی آب ٚ
تاصٌـت التلادی ٔحل َٛرست دس ٔمایؼ ٝتا آتیاسی -ٕٝٞ
ی جٛیچٞٝرا (سٚؽ ٔشػر ْٛترا فٛاكرُ  14سٚص ٜتشسػری
وشد٘ .تایج ٘ـاٖ داد٘رذ ور ٝلّٕىرشد دا٘ر ٝدس ٔمایؼر ٝترا
آتیاسی ٕٞرٝی جٛیچرٞٝرا تحرت تیٕراس آتیراسی ٔتٙراٚب
جٛیچٞٝا تا فٛاكُ آتیاسی  7سٚص افرضایؾ یافتر ،ٝدس حراِی
و ٝدس آتیاسی ٔتٙاٚب جٛیچٞٝا تا فٛاكرُ آتیراسی  14سٚص
واٞؾ یافت ٝاػت .كشفٝجٛیی دس آب دس تیٕاسٞای آتیاسی
ٔتٙاٚب جٛیچٞٝا تا فٛاكُ آتیاسی  14 ٚ 7سٚص دس ٔمایؼرٝ
تا تیٕاس آتیاسی ٕٝٞی جٛیچٞٝرا تر ٝتشتیرة حرذٚد ٚ %7
 %17تٛد .تیٕاسٞای آتیاسی ٔتٙاٚب جٛیچرٞٝرا ترا فٛاكرُ
آتیاسی  14 ٚ 7سٚص واسایی ٔلش آب ٔحل ٚ َٛتٟرشٜٚسی
آب آتیاسی سا دس ٔمایؼ ٝتا آتیاسی ٕٞر ٝجٛیچرٞٝرا تٟثرٛد
تخـیذ٘ذٕٞ .چٙیٗ تیٕاس آتیراسی ٔتٙراٚب جٛیچرٞٝرا ترا
فٛاكُ آتیاسی  7سٚص ٝ٘ ،تٟٙا لّٕىشد دا٘ر ٝسا افرضایؾ داد،
تّى٘ ٝؼثت ػٛد تٞ ٝضی ،ٝٙتاصدٜی خاِق  ٚكشفٝجٛیی دس
آب آتیاسی ٘یض فض٘ٚی ٌشفت.
دستٕأی تحمیماتی و ٝتا ت ٝحاَ ا٘جاْ ٌشفت ٝا٘ذٌ ،شچٝ
ٔیضاٖ لّٕىشد دس آتیاسی یه دس ٔیاٖ واٞؾ ٔییاتذِٚ ،ی
افضایؾ واسایی ٔلش آب  ٚكشفٝجٛیی و ٝدس وراستشد آب
ٔیؿٛدٛٔ ،جة ػٛد التلادی ٔیٌرشدد .ایرٗ تحمیرك دس
٘ظش داسد و ٝتٟتش اػت ٔـخق وٙذ وذاْ یره اص ٔشاحرُ
سؿذ رست آتیاسی وأُ ٚ ،دس وذاْ ٔشاحُ ،آتیاسی یره دس
ٔیاٖ كٛست ٌیشد تا تٛ٘ ٝلی اص ٔذیشیت تّفیمی اص ایرٗ دٚ
٘ ٛآتیاسی دس ٔشاحُ ٔختّف سؿذ دػت یاترذ ور ٝدس آٖ،
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 57دلیم ٝعر َٛؿرشلی  35 ٚدسجر 45 ٚ ٝدلیمر ٝلرشم
ؿٕاِی  ٚاستفا ٔتٛػظ ٔ 1280ترش اص ػرغح دسیرای آصاد
ٔیتاؿذ ٔیاٍ٘یٗ تاس٘ذٌی ػاال٘ٝی آٖ ٔ 252یّیٔترش (دس
یه دٚس 30 ٜػاِ ٝاػت و ٝغاِثاً اص اٚاخش پراییض ترا اٚایرُ
تٟاس سخ ٔیدٞذ .اعیلات ٛٞاؿٙاػی دس ع َٛدٚسٜی سؿذ
تش اػاع دادٜٞای ثثت ؿذ ٜدس ایؼتٍاٛٞ ٜاؿٙاػی جٙرة
ٔحُ آصٔایؾ دس جذ َٚؿٕاس 1 ٜاسائٌ ٝشدیذٜا٘ذ.

واٞؾ لّٕىشد وٕتشی ٕٞشا ٜتا افضایؾ واسایی ٔلش آب
ٔذ ٘ظش ٔیتاؿذ.
مًاد ي ريشُا
ایررٗ پررظٞٚؾ دس ػرراَ صسالرری  1392دس ٔضسلررٝی
تحمیماتی ٔؤػؼ ٝخان  ٚآب ٚالع دس ٔـىیٗدؿت ورشج
ا٘جاْ ؿذٙٔ .غم ٝداسای ٔختلات جیشافیرایی  50دسجرٚ ٝ

جذيل  -1آمار ًَاشىاسی مسرعٍی مًرد آزمایش در سال .1392
ٔاٟٞای
آصٔایؾ

ٔیاٍ٘یٗ حذالُ دسج-ٝ
ᵒ
ی حشاست (C

ٔیاٍ٘یٗ حذاورش
دسجٝی حشاست (C

تیش
ٔشداد
ؿٟشیٛس
ٟٔش

18
17
16
10

37
36
34
28

ᵒ

ٔیاٍ٘یٗ سعٛتت
٘ؼثی (%

ٔیاٍ٘یٗ تثخیش اص عـته
تثخیش(mm/day

49/2
52/2
56/6
74/9

9/4
8/4
7/1
7/1

آصٔایؾ دس لاِة عشح تّٛوٟای وأُ تلادفی ترا ؿرؾ
تیٕاس ؿأُ :آتیاسی وأُ جٛیچٞٝرا دس ورُ دٚسٜی سؿرذ
(تیٕاس ؿاٞذ ، T1 ،آتیاسی یره دس ٔیراٖ ٔتٙراٚب دس ورُ
دٚسٜی سؿذ ( ، T2آ تیاسی وأُ دس ٔشحّٝی اػتمشاس ٌیاٜ
 ٚآتیاسی یره دس ٔیراٖ ٔتٙراٚب دس تمیرٝی ٔشاحرُ سؿرذ
( ، T3آتیاسی وأُ دس ٔشحّٝی ٌّذٞی  ٚآتیراسی یره دس
ٔیرراٖ ٔتٙرراٚب دس ػررایش ٔشاحررُ ( ، T4آتیرراسی وأررُ دس
ٔشحّٝی اػتمشاس ٌّ ٚذٞی  ٚآتیاسی یه دس ٔیاٖ ٔتٙراٚب
دس ػایش ٔشاحُ ( ، T5آتیاسی وأُ دس ٔشحّٝی ٌّرذٞی ٚ
سػیذٖ ٔحل ٚ َٛآتیاسی یه دس ٔیراٖ ٔتٙراٚب دس ػرایش
ٔشاحُ ( ، T6دس ػ ٝتىشاس ا٘جاْ پزیشفتٔ .ؼاحت ٔضسلرٝ
ٔ 2500تشٔشتع ترٛد ور ٝپراس ٜای اص ٚیظٌیٟرای فیضیىری ٚ

تاس٘ذٌی
(mm

ٔیاٍ٘یٗ ػشلت
تاد (m/s
0/19
0/19
0/12
0/12

0
0
0
0

ؿیٕیایی خان آٖ دس جذ 2 َٚاسائ ٝؿذ ٜا٘ذ .پغ اص ا٘جاْ
لّٕیات خرانٚسصی ؿرأُ ؿرخٓ ،ترا جٙرثؾ تـرماتی ٚ
تؼغیح ،تزس رست دٚسي ػاد 704 ٜلّٛفٝای سٚی پـرت-ٝ
ٞایی ت ٝعٔ 50 َٛتش ،تا فٛاكُ واؿرت  15ػرا٘تیٔترشٚ ،
فٛاكُ سدیف  75ػا٘تیٔتش (تشاوٓ واؿت  88000تٛت ٝدس
ٞىتاس تاواستشد ٔاؿیٗ تزسواس وـت ؿذ .پتاػیٓ ،فؼرفش ٚ
اصت ٔٛسد ٘یاص ٌیا ٜتش اػاع آصٔ ٖٛخان ،تا افرضٚدٖ 150
ویٌّٛشْ دس ٞىتاسوٛد ػِٛفات پتاػیٓ  120ٚویّرٌٛشْ دس
ٞىترراس ػررٛپش فؼررفات ػررٌ ٝا٘رر ٝلثررُ اص واؿررت400 ٚ ،
ویٌّٛشْ دس ٞىتاس وٛد اٚس %46 ٜدس ػٛ٘ ٝترت تر ٝكرٛست
تمؼیظ (یه ٘ٛترت لثرُ اص واؿرت  ٚدٛ٘ ٚترت اص ٔشاحرُ
ٔختّف سؿذ ٌیا ٜتأیٗ ؿذ.

جذيل  -2پارٌ ای از مشخصات فیسیکی ي شیمیایی خاک مسرعٍی آزمایشی.
لٕك (cm

تافت خان

جشْ ٔخلٛف
ظاٞشی(gr/cm3

ظشفیت صسالی(%

سعٛتت پظٔشدٌی(%

(EC dS/m

pH

SAR

30-0
60-30

S.L.
S.L.

1/45
1/45

17/6
14/3

7/9
7/3

0/85
0/72

7/9
8

0/51
0/47

صٔرراٖ آتیرراسی تررش اػرراع  50دسكررذ تخّیررٝی ٔجرراص
سعٛتت خان دس تیٕاس ؿاٞذ دس ٘ظش ٌشفت ٝؿذ .پراس ٜای اص
ٚیظٌیٟای ؿیٕیایی آب دس جذ 3 َٚاسائٌ ٝشدیذ ٜا٘ذ.
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جذيل  -3پارٌ ای از يیصگیُای کیفیت شیمیایی آب آبیاری.
pH

SAR

)EC (dS/m

7/61

0/41

0/42

SO4

آ٘یٟ٘ٛا )meq/l
HCO3-

Cl

1/4

2/1

0/60

=

تا تٛج ٝت ٝوـت تاتؼتا٘ ٝرست ٘ ٚیاص لاتُ ٔیحظ ٝایرٗ
ٌیا ٜت ٝآب تشای جٛا٘ٝص٘ی ،دٛ٘ ٚترت آتیراسی اِٚیر ٝترشای
تٕاْ تیٕاسٞا ت ٝكرٛست وأرُ كرٛست ٌشفرت .دس ایرٗ دٚ
آتیاسی ،تشای اعٕیٙاٖ اص جٛا٘ ٝصدٖ تزسٞا ،آتیاسی تا خیغ
ؿذٖ وأُ پـتٞٝا ادأ ٝیافت .حجٓ آب آتیاسی تش اػراع
سػا٘ذٖ سعٛتت خان تیٕاسٞا تر ٝحرذ ظشفیرت صسالری دس
لٕك تٛػعٝی سیـ ،ٝاص ساتغٝی صیش ٔحاػث ٝؿذ:
FC  
()1
In 
 b  D
100

و ٝدس آٖ  Inا٘ذاصٜی آب آتیاسی تش حؼة ٔیّریٔترش،
 FCظشفیت صسالی ٚص٘ی خان تش حؼة دسكذ Ө ،سعٛتت
ٚص٘رری خرران لثررُ اص آتیرراسی تررش حؼررة دسكررذٚ ρb ،صٖ
ٔخلٛف ظاٞشی خان تش حؼة ٌشْ تش ػا٘تیٕتش ٔىعة،
 D ٚلٕك ٔٛثش سیـ ٝتش حؼة ٔیّیٔترش ٔریتاؿرذ .لٕرك
ٔٛثش سیـ ٝتٙٔ ٝظٛس تعییٗ ٔیضاٖ آب آتیاسی تا اػتفاد ٜاص
ساتغٝی فٛق  60ػا٘تیٔتش ٔٙظٛس ٌشدیذ .دسكرذ سعٛترت
خان دس تیٕاسٞا ت ٝكٛست ٚص٘ی  ٚسٚصا٘ ٝا٘ذاصٌٜیشی ؿذ ٚ
پغ اص تخّی 50 ٝدسكرذ سعٛترت خران دس تیٕراس ؿراٞذ
٘ؼثت ت ٝآتیاسی الذاْ ٌشدیذ .جٛیچٞ ٝا داسای ا٘تٟای تاص ٚ
اتعاد  75ػا٘تیٔتش دس ٔ 50تش تٛد٘ذ .تراصد ٜوراستشد آب ترا
تٛج ٝت ٝحجرٓ آب داد ٜؿرذ ،ٜرخیرشٌ ٜـرت ٚ ٝتیییرشات
سعٛتت دس ٔٙغمٝی سیـ 50 ٝدسكذ تعییٗ ٌشدیذ .ترذٜی
ٚسٚدی تٞ ٝش یه اص جٛیچرٞٝرا دس ٞرش ٘ٛترت آتیراسی ترٝ
كٛست حجٕی  ٚتا اػتفاد ٜاص اػتٛا٘ٝی ٔذسج  ٚصٔاٖ ػٙج
حؼاع ا٘ذاصٌٜیشی ؿذ ،و ٝتغرٛس ٔتٛػرظ تشاتشترا  0/3ترا
ِ 0/4یتش تش ثا٘ی ٝتٛد .تا تٛج ٝت ٝحجٓ آب ٔحاػث ٝؿذٚ ،ٜ
دس ٘ظش ٌشفتٗ تاصدٜی  50دسكذ ،صٔاٖ الصْ تشای سػرا٘ذٖ
سعٛتت ت ٝحذ ظشفیت صسالی ٔحاػث ٚ ٝالٕراَ ٌشدیرذ .دس
تیٕاسٞررای آتیرراسی یرره دس ٔیرراٖ ٔتٙرراٚب ،دس ٞررش ٘ٛتررت
آتیاسی ،ت ٝكٛست تٙاٚب ،فمرظ یره عرش سدیرف وـرت
آتیاسی ؿذ .ویفیت آب اص ٘ظش وـاٚسصی ٔٙاػرة  ٚاص ٘ظرش
ؿٛسی ٔحذٚدیتی ٘ذاؿت.

-

+

Na

0/54

واتیٟ٘ٛا (meq/l
Mg + Ca++
++

3/58

تشای الٕاَ تیٕاسٞای آتیاسی یه دس ٔیراٖ ٔتٙراٚب،
صٔاٖ ٚسٚد تیؾ اص  50دسكذ تٛتٞٝای ٞش تیٕاس تٔ ٝشحّرٝ
سؿذی ٔٛسد ٘ظش ٔثٙا لشاس ٌشفتٔ .ثاسص ٜتا لّفٟای ٞرشص اص
عشیك ػٓپاؿی لثُ اص واؿت ٚ ٚجیٗ دػتی ،عثك لرش
ٔٙغم ٝا٘جاْ ؿذٚ .صٖ خـه ا٘ذاْ ٞرٛایی دس عر َٛفلرُ
صسالی دس چٙذ ٘ٛتت ا٘ذاصٌٜیشی ؿذ ،ترذیٗ كرٛست ور5 ٝ
تٛت ٝت ٝعٛس تلادفی اص ٞش تىشاس وفتش ؿذ  ٚپغ اص تٛصیٗ
دس وٛس 65 ٜدسجرٝی ػرا٘تی ٌرشاد ورأیً خـره ؿرذٚ ٜ
ٔجذداً ٚصٖ آٖ تعییٗ ٌشدیذٔ .شاحُ پذیذ ٜؿٙاػری سؿرذ
ٌیا ٜیادداؿت  ٚدس صٔاٖ تشداؿت ،تشای حز اثرش حاؿریٝ
اص  4سدیف ٚػظ ٞش تیٕاس ٕ٘٘ٛر ٝترشداسی ؿرذ .لّٕىرشد ٚ
اجضای لّٕىرشد ؿرأُ لّٕىرشد صیؼرتی  ٚلّٕىرشد ترش ٚ
خـه تیَ تا چٛب ا٘ذاصٌٜیشی ؿرذ .وراسایی ٔلرش آب
تیٕاسٞا ٘یض تعییٗ ٌشدیذ .تشای ٔحاػث ٝواسایی ٔلش آب
آتیاسی اص ٔعادِٝی صیرش اػرتفاد ٜؿرذ (پرایشٕٞ ٚ ٚىراساٖ،
: 2009
(2

Y
I

IWUE 

و ٝدس آٖ  IWUEواسایی ٔلش آب آتیاسی ترش حؼرة
ویٌّٛشْ ترش ٔتشٔىعرة Y ،لّٕىرشد ٔحلر َٛترش حؼرة
ویٌّٛشْ  I ٚحجٓ آب آتیاسی دس ع َٛفلُ سؿذ تش حؼة
ٔتشٔىعة ٔیتاؿذ.
پررغ اص جٕررعآٚسی ٘تررایج ،دادٜٞررا تاورراستشد ٘ررشْافررضاس
)ٛٔ SAS(ver.9.1سد تجضی ٚ ٝتحّیُ لشاس ٌشفتٙذ ٔ ٚمایؼٝ
ٔیاٍ٘یٟٙا تا اػتفاد ٜاص آصٔ ٖٛچٙذ دأٝٙای دا٘ىرٗ ا٘جراْ
ؿذ.
وتایج ي بحث
تأثیش آتیاسیٟای كٛست ٌشفت ٝعی ٔشاحُ ٔختّف سؿرذ
تشای ٔادٜی خـه ا٘رذاْ ٞرٛایی دس یره تٛترٝی رست دس
ؿىُ  1اسائ ٝؿذ ٜاػرت .عری  60سٚص ا َٚپرغ اص واؿرت
ٔمایؼٝی س٘ٚذ تجٕع ٔادٜی خـه دس ا٘ذاْ ٞرٛایی ٌیراٜ
ٔیاٖ ؿاٞذ  ٚتیٕاسٞای ٔختّف آتیاسی ٞرٓ وراٞؾ ٞ ٚرٓ
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افررضایؾ سا ٘ـرراٖ دادِٚ ،رری دس ادأرر ،ٝسؿررذ ایررٗ س٘ٚررذ
ٔمایؼٝای ٔیاٖ ؿاٞذ  ٚدیٍش تیٕاسٞا ،داسای ػیشی ٘ضِٚری
تٛد .عثك ٘تایج ت ٝدػت آٔذ ،ٜتیـرتشیٗ ترأثیش تیٕاسٞرای
آتیاسی كٛست ٌشفت ٝترشای ٔراد ٜخـره دس ٔشحّرٝی پرش
ؿذٖ دا٘ ٝتٛد (94سٚص پغ اص واؿرت  .تغرٛسی ور ٝتیٕراس
آتیاسی یره دس ٔیراٖ دس تٕراْ ٔشاحرُ سؿرذ ،ترا وراٞؾ
 23/72دسكرذی ٘ؼررثت ترر ٝؿراٞذ ،داسای وٕتررشیٗ ٔررادٜ
خـه دس تٛت ٝتٛد؛ ایٗ واٞؾ دس صٔاٖ ٌُدٞری ( 73سٚص
پرغ اص واؿررت وٕتررش ٔحؼررٛع تررٛدٔ ٚ ،مررذاس آٖ 9/86
دسكذ تشای تیٕاس آتیاسی یه دس ٔیاٖ دس تٕاْ ٔشاحُ سؿذ
٘ؼثت ت ٝؿاٞذ تٛد .تحمیمات پا٘رذی ٕٞ ٚىراساٖ (2000
٘ـاٖ داد٘ذ و ٝوٓ آتیاسی دس اٚایرُ سؿرذ سٚیـری ٔرادٜی
خـه سا دس ٌیا ٜرست تٔ ٝمذاس وٕی واٞؾ ٔیدٞذِٚ ،ی
دس ٔشحّٝی سؿذ صایـی تالث واػتی ؿذیذ آٖ ٔریؿرٛد.

ٕٞچٙیٗ ،سضرائی اػرتخشٚئیٕٞ ٚ ٝىراساٖ (٘ 1391ترایج
ٔـاتٟی سا دس استثاط تا واٞؾ تیـتش لّٕىشد دس ٔشحّرٝی
سؿذ صایـی ٘ؼثت تٔ ٝشحّٝی سؿذ سٚیـی ٌضاسؽ وشد-ٜ
ا٘ذ و ٝتا ٘تایج ایٗ تحمیك ٕٞخٛا٘ی داس٘ذ .ت٘ ٝظش ٔیسػرذ
و ٝوٓ آتیاسی ٘ ٝتٟٙا ٚصٖ ٔادٜی خـره ػرال ٚ ٝترشي سا
ٔیواٞذ ،تّى ٝتیـتشیٗ اثش سا تش ٔادٜی خـه تریَ داسد،
چ ٖٛتٙؾ آتی تا تأخیش دس ظٟٛس واوّٟا تالث ٔیؿٛد ورٝ
تؼیاسی اص دا٘ٞٝای ٌشد ٜاص دػتشع آٟ٘ا خاسج ٌـت ٚ ،ٝدس
ٔٛاسدی  ٓٞو ٝتّمیح كٛست ٔیٌیشد ،ت ٝدِیُ ورٓ ترٛدٖ
ٔٛاد تِٛیذ ٌشدیذ ٜتٚ ٝػیّٝی ػٛخت  ٚػراص ٘رٛسی ترشای
سؿذ ٕٝٞی ػِّٟٛای جٙیٙی ٕٛ٘ ،دا٘ر ٝا٘رذوی پرغ اص آٖ
ٔتٛلف ٔیؿٛد؛ دس ٘تیجٚ ،ٝصٖ تیَ  ٚت ٝتثع آٖٚ ،صٖ وُ
ا٘ذاْ ٛٞایی واٞؾ ٔییاتذ (فذایی ٕٞ ٚىاساٖ. 1386 ،

شکل  -1میسان تجمع مادٌی خشک در یک بًتٍ طی فصل رشذ.

٘تایج تجضیٝی ٚاسیرا٘غ لّٕىرشد  ٚاجرضای لّٕىرشد
رست دس جذ 4 َٚاسائ ٝؿذ ٜا٘ذ .تیٕاسٞای ٔختّف آتیراسی
تشای لّٕىشد  ٚاجضاء آٖ ؿأُ :لّٕىشد صیؼتی  ٚلّٕىرشد
تیَ تا چٛب دس ػغح ٔ %1عٙیداس ؿذ ٜاػت .اثش تّٛن تش
تٕأی فشاػٙجٟای ٔٛسد ٔغاِعٔ ٝعٙیداس ٘ـذ ،ٜو٘ ٝـراٖ
ٔیدٞذ ٔادٜی آصٔایـی (خران  ٚؿرشایظ الّیٕری داسای
یىٛٙاختی لاتُ لثِٛی دس تیٗ تىشاسٞای ٔختّف تٛد ٜاػت.

تیـتشیٗ  ٚوٕتشیٗ لّٕىشد صیؼتی ت ٝتشتیرة ٔشترٛط ترٝ
تیٕاس آتیاسی وأُ دس تٕاْ دٚسٜی سؿذ ( 18385ویٌّٛشْ
دس ٞىتاس  ٚآتیاسی یه دس ٔیاٖ ٔتٙراٚب دس تٕراْ دٚسٜی
سؿذ ( 13100ویٌّٛشْ دس ٞىتاس تٛدٕٞ .چٙیٗ تیـرتشیٗ
دسكذ واٞؾ لّٕىشد صیؼتی ٘ؼثت تر ٝؿراٞذ ترٔ ٝیرضاٖ
 28/7دسكذ ٔشتٛط ت ٝتیٕاس  T2تٛد ،چ ٝلّٕىشد صیؼرتی،
و ٝحاكُ لّٕىشدٞای دا٘ ٚ ٝا٘ذأٟای سٚیـی اػت تش اثرش
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وٓآتیاسی دس ٔشاحُ ٌُدٞی پغ اص آٖ تر ٝدِیرُ وراٞؾ
لّٕىشد دا٘ ،ٝلّٕىرشد صیؼرتی وراٞؾ تیـرتشی سا ٘ـراٖ
ٔیدٞذ .وٕتشیٗ لّٕىرشد صیؼرتی ترا  7/7دسكرذ وراٞؾ
ٔشتٛط ت ٝتیٕاس  T6تٛد؛ تذیٗ تشتیة ٔیتٛاٖ تیاٖ وشد وٝ
ٌیا ٜرست واٞؾ سؿذ ٘اؿی اص وٓ آتی اتفراق افتراد ٜعری
فلُ سؿذ سا تا آتیاسی وأُ ٔشاحرُ ٌرُدٞری  ٚسػریذٖ
ٔحل َٛجثشاٖ ٔیوٙذ .تیـتش تٛدٖ ٔمرذاس لّٕىرشد ٌیراٜ
رست دس تیٕاس  6احتٕاالً حاوی اص ػاصٌاسی ٌیرا ٚ ٜلرذست
تخّیررٝی سعٛتررت اص الٕرراق خرران تررٛد ٜاػررت .دس ٔررٛسد
لّٕىشد تیَ تا چٛب٘ ،تایج ت ٝدػت آٔذ٘ ٜـاٖ ٔیدٙٞرذ
و ٝتیـتشیٗ ٔمذاس لّٕىشد خـه تیَ تا چرٛب (11302
ویٌّٛشْ دس ٞىتاس ٔشتٛط ت ٝتیٕاس آتیاسی وأرُ دس تٕراْ
ٔشاحُ سؿرذٔ ٚ ،لرش ٔ 14272تشٔىعرة دس ٞىتراس آب
تٛد .دس ٚالع دس ایٗ تیٕاس ٌیا ٜتا ٞیچٌ٘ٛر ٝورٓ آتری عری
فلُ سؿذ سٚتشٍ٘ ٚشدیذٜ؛  ٚایٗ دس حراِی اػرت ور ٝدس 5
تیٕاس دیٍشی ،و ٝوٓ آتی دس آٟ٘ا الٕاَ ؿذ ٜواٞؾ ٔمذاس
لّٕىشد ٔـٟٛد اػت .ایٗ دسكذ واٞؾ لّٕىرشد تریَ ترا
چٛب ،تا  25/6دسكذ دس تیٕاس  ،T2تراالتشیٗ  3/9 ٚدسكرذ
دس تیٕاس  ،T6پاییٗتشیٗ دسكذ سا ٘ـاٖ داد ،تغٛسی و ٝترا
واٞؾ  30تا  40دسكذی دس ٔیضاٖ آب ٔلرشفی ،واٞـری
ٔعادَ  4تا  25دسكذ دس ٔمذاس لّٕىشد تیَ ترا چرٛب سخ
داد ٜاػتٔ .حممیٗ ٔتعذدی تأثیش سٚؿٟای ٔختّف آتیاسی
یه دس ٔیاٖ سا دسٔٛسد اجضای لّٕىرشد ،لّٕىرشد صیؼرتی،
لّٕىشد دا٘ ،ٝخلٛكریات ویفری  ٚوراسایی ٔلرش آب دس
ٔحلٛالت ٔختّف تشسػی وشد٘ ٚ ٜتایج ٔتفاٚتی سا ٌضاسؽ
ٕ٘ٛدِٚ ،ٜی ٍٕٞی ایٗ ٘تایج ٘ـاٖ ٔریدٙٞرذ ور ٝوراٞؾ
ٔیضاٖ ٔحل َٛدس ٚاحذ ػغح ت ٝلٛٙاٖ اِٚیٗ پیأذ الٕاَ
وٓآتیاسی ،تاتعی اص صٔاٖ ٔ ٚیضاٖ وٓآتیاسی اػت (وا٘رً ٚ
ٕٞىرررراساٖ .2000 ،خشٔیررررأٖٟ .1381 ،رررراجشٔیی٘ی ٚ
ٕٞىاساٖ ، 1383.ؿیٙیدؿتٍُ ٕٞ ٚىاساٖ ،1388 .ویخا ٚ
ٕٞىاساٖ٘ ،1389 .رادسی  ٚلّریحرٛسیِٛٔ ،1389 ،رٛی ٚ
ٕٞىاساٖ ،1390 ،سضائی اػرتخشٚئیٕٞ ٚ ٝىراساٖٚ 1390 ،
 91و ٝتا ٘تایج ایٗ تحمیك ٕٞخٛا٘ی داس٘ذ.
ٔمایؼٝی ٔیاٍ٘یٗ تا آصٔر ٖٛچٙرذ دأٙرٝای دا٘ىرٗ دس
ػغح احتٕاَ  5دسكذ دس جرذ 5 َٚاسائرٌ ٝشدیرذ ٜاػرت.
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٘تایج ٘ـاٖ ٔیدٙٞذ و ٝتیٕاس ؿاٞذ  ٚػ ٝتیٕاسی ور ٝدس
ٔشحّٝی ٌُدٞی آتیاسی ؿرذٜا٘رذ ( T6 ٚ T5 ،T4اص ٘ظرش
آٔاسی دس یه ػغح لشاس داس٘ذ .آتیاسی وأرُ دس ٔشحّرٝی
ٌُ دٞی  ٚسػیذٌی  ٚآتیاسی یه دس ٔیاٖ دس ػایش ٔشاحُ
سؿذ رست وٕترشیٗ وراٞؾ لّٕىرشد سا ٘ؼرثت تر ٝؿراٞذ
ٔٛجة ؿذ؛ دس ٘تیج ٝت ٝلٛٙاٖ یه سٚؽ آتیاسی تا واٞؾ
لاتررُ لثرر َٛدس لّٕىررشد  ٚافررضایؾ تٟررشٜٚسی آب تٛكرریٝ
ٔیٌشددٔ .مایؼٝی ٘تایج ٔیاٖ تیٕاس  ٚ T4تیٕاس ٘ T6ـاٖ
ٔیدٞذ و ٝتیٕاس  T4تا واٞؾ ٘اچیض لّٕىشد صیؼرتی 2/7
دسكذی ٘ؼثت ت ٝتیٕاس ٔ ،T6ی تٛا٘ذ ٌضیٝٙی پیـرٟٙادی
تٟتشی تشای آتیاسی تاؿذ ،چ ،ٝایرٗ تیٕراس داسای تراالتشیٗ
واسایی ٔلش آب ٘یض تٛد ٜاػت .ایٗ پیـرٟٙادٞا حتری دس
صٔاٖ دػتشػری تر ٝآب تؼرٙذ٘ ٜیرض ،تر ٝلّرت تراال ترشدٖ
تٟشٜٚسی آب تٛكیٔ ٝیؿٛد.
تعذاد آتیاسی دس تیٕاس ؿاٞذ حذٚد  1/9تشاتش تیـتش اص
تعذاد آتیاسی دس تیٕاس آتیاسی یه دس ٔیاٖ ٔتٙاٚب دس ورُ
دٚس ٜسؿذ تٛد .دس ٚالع ٔیضاٖ كشفٝجرٛیی ور ٝدس ٔلرش
آب آتیاسی دس تیٕاسٞای ٔختّف كٛست ٌشفت ٝتریٗ  30ترا
 50دسكذ سا ٘ـاٖ ٔیدٞذ .حجٓ وُ آب آتیاسی تشای ٞرش
تیٕاس دس ؿىُ  2اسائ ٝؿذ ٜاػت .تا تٛج ٝت٘ ٝتایج ت ٝدػت
آٔذ ٜواسایی ٔلش آب دس تریٗ تیٕاسٞرا ترا اعٕیٙراٖ 99
دسكذ داسای اختی ٔعٙیداس ٔیتاؿذٔ .مایؼٝی ٔیراٍ٘یٗ
واسایی ٔلش آب ترا آصٔر ٖٛدا٘ىرٗ دس ػرغح احتٕراَ 5
دسكذ تشای تیٕاسٞای ٔختّف (جذ٘ 5 َٚـاٖ ٔیدٞذ وٝ
تیٕاس  T4تاالتشیٗ واسایی ٔلش آب سا داسا تٛد ٜاػرت؛ دس
ٚالع واسایی ٔلش آب دس ایرٗ تیٕراس  1/5 ،تشاترش وراسایی
ٔلش آب تیٕاس ؿراٞذ ترٛد ٚ ،ٜایرٗ دس حراِی اػرت ورٝ
واٞؾ لّٕىشد صیؼتی دس ایٗ تیٕاس ٘ؼثت ت ٝؿاٞذ فمرظ
 11دسكذ ٔیتاؿذ .تٙاتشایٗٔ ،یتٛا٘رذ تر ٝلٙرٛاٖ تٟترشیٗ
ٌضیٝٙی ٔذیشیتی ا٘تخراب ٌرشدد .تر ٝلثراستی اػرتفاد ٜاص
سٚؽ آتیاسی وأُ دس ٔشحّٝی ٌّرذٞی  ٚآتیراسی یره دس
ٔیاٖ ٔتٙاٚب دس ػایش ٔشاحُ سؿذ رست دس وشجٔ ،یتٛا٘رذ
ضٕٗ واٞؾ لاتُ ٔیحظٝای دس ٔلش آب ،لّٕىشد لاتُ
لثِٛی ٘یرض داؿرت ٝتاؿرذ .ور ٝترا ٘ترایج خشٔیراٖ (1381
ٕٞخٛا٘ی داسد.
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جذيل  -4وتایج تجسیٍی ياریاوس صفات مًرد بررسی در ررت.
ٔٙاتع تیییش

دسجٝی
آصادی

تّٛن
تیٕاس
خغا

2
5
10

ٔیاٍ٘یٗ ٔشتعات
لّٕىشد صیؼتی تش
(kg/ha

لّٕىشد صیؼتی خـه
(kg/ha

61065748 ns
**287853218
41791731

3648892/06 ns
**11449231/82
1246432/00

2530418/9 ns
** 78302495/3
1338649/2

10/10
78/89

7/02
83/81

2/02
96/73

ضشیة تیییشات )(%
ضشیة تثییٗ )(%
**

ٚصٖ تیَ تش تا چٛب
(kg/ha

ٚصٖ تیَ خـه تا چٛب
(kg/ha
156238/07 ns
** 4785003/70
510564/03
7/10
82/60

ٔعٙیداسی دس ػغٛح احتٕاَ  1دسكذ  ns ٚلذْ ٔعٙیداسی
جذيل  -5مقایسٍی میاوگیه عملکرد ي کارایی مصرف آب برای تیمارَای مختلف آبیاری.
تیٕاس
T1
T2
T3
T4
T5
T6

لّٕىشد صیؼتی (ton/ha

لّٕىشد خـه تیَ تا چٛب (ton/ha

واسایی ٔلش آب (kg/m3

18/38 a
13/1 b
14/08 b
16/36 a
16/54 a
16/97 a

11/3 a
8/4 b
8/5 b
10/6 a
10/7 a
10/9 a

1/29 c
1/71 ab
1/64 b
1/88 a
1/71 ab
1/72 ab

ٔیاٍ٘یٗٞای داسای حشٔ ٚـتشن دس ػغح احتٕاَ  5دسكذ اختی ٔعٙیداسی تا ٘ ٓٞذاس٘ذ
وتیجٍگیری
ٔٙراتع آب ؿریشیٗ  ٚتجذیذپرزیش ،ورٙٔ ٝاػرة آتیراسی
ٔحلٛالت وـاٚسصی تاؿٙذ دس اورش ٘مراط خـره ٘ ٚیٕرٝ
خـه جٟاٖ ٔحذٚد تٛد ٚ ٜایٗ ٔحذٚدیت تا ٌزؿت صٔاٖ
 ٚافضایؾ جٕعیت س ٚت ٝفض٘ٚی ٟ٘اد ٜاػتٔ .مذاس آب ٔرٛسد
٘یاص ٌیا ٜدس ٔشاحُ ٔختّف سؿذ آٖ تؼرت ٝترٌ٘ٛ ٝرٞٝرای
ٌیاٞی ٔتفراٚت ترٛدٕٔ ٚ ٜىرٗ اػرت وٕثرٛد آب دس ٞرش
ٔشحّ ٝاص سؿذ ،تش ٔحلٟ٘ َٛایی اثش ٌزاس تاؿرذ٘ .ترایج ترٝ
دػت آٔذ ٜاص ایٗ تحمیك ضٕٗ تأییذ ایرٗ ٔٛضر٘ ٛـراٖ
ٔیدٙٞذو ٝتا ٔذیشیت كحیح آتیراسی جٛیچرٝای یره دس
ٔیراٖ ٔتٙرراٚب ٚ ،تّفیرك آٖ تررا آتیراسی وأررُ دس ٔشاحررُ
ٔختّف سؿذ ٔیتٛاٖ لّٕىرشد سا ترٔ ٝمرذاس لاترُ ترٛجٟی
افضایؾ داد.
دػتاٚسدٞای ایٗ پظٞٚؾ ٕٞچٙیٗ ٘ـاٖ ٔیدٙٞرذ ورٝ
آتیاسی وأُ دس ٔشحّٝی ٌُدٞی  ٚآتیاسی یره دس ٔیراٖ

دس ػایش ٔشاحُ سؿرذ ٌیرا ٜرست ٘ر ٝتٟٙرا داسای تراالتشیٗ
واسایی ٔلش آب آتیاسی ٔریتاؿرذ ،تّىر ٝاص ٘ظرش آٔراسی
داسای لّٕىشدی  ٓٞػغح تا آتیاسی وأُ دس تٕاْ ٔشاحرُ
سؿذ رست اػت ٝ٘ ٚ .تٟٙا سٚؿی ٔٙاػة تشای كشفٝجرٛیی
دس ٔلش آب اػت ،تّى ٝت ٝدِیُ لاتُ لث َٛتٛدٖ وراٞؾ
لّٕىشد یه ٌضیٝٙی پیـٟٙادی ٔٙاػة تشای آتیاسی حتی
تا ٚجٛد دػتشػی ت ٝآب تؼٙذٔ ٜیتاؿذ .تا تٛجر ٝتر ٝایرٗ
و ٝواسایی ٔلش آب دس تیٕاس  T6تٟٙا  8/5دسكرذ وٕترش
اص واسایی ٔلش آٖ دس تیٕاس  T4تٛدِ ،ٜىٗ ٔیضاٖ لّٕىشد
ٔحل َٛدس آٖ تیـتش  ٚدس ضٕٗ تشای وـاٚسص ٘یض ساحتترش
اػت و ٝتا پیؾ اص ٌُ دٞی آتیاسی سا تر ٝكرٛست یره دس
ٔیراٖ ٔتٙراٚب  ٚاص ٔشحّرٌ ٝرُدٞری ترا ا٘تٟرای سػریذٖ
ٔحل َٛآتیاسی سا وأُ ا٘جاْ دٞذ ،اػتفاد ٜاص ایٗ ٌضی-ٝٙ
ی ٔذیشیتی ت ٝلٛٙاٖ ا٘تخاب د ْٚپیـٟٙاد ٔیٌشدد.
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