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  چکیده

ردیف  در  یک اي هو آبیاري جویچ) نوار( اي هقطریاري آب نظیرهاي نوین آبیاري تامین نیاز آبی چغندر قند با روش         
 تحقیقدر این . اهمیت فراوان استداراي ن دوره رشد و نیاز آبی نسبتا زیاد دمیان موضوعی است که به دالیل طوالنی بو

  تیمار در نظر گرفته شد و در هراي هتیمار مربوط به آبیاري جویچدو و اي با نوار قطرهتیمار مربوط به آبیاري سه 
  درصد نیاز آبی گیاه و70 آبیاري به صورت یک در میان و تامین ,در این تیمارها. یدچهار ردیف چغندر قند کشت گرد

  و میزان آب مصرفی، عیار قند سفیدنظرتیمارها از .  درصد نیاز آبی گیاه انجام شد100 معمولی و تامین کشت یک ردیفه
کمترین و بیشترین . مقایسه شدند (WUE) کارایی مصرف آب ، عملکرد قند سفید و)ریشه(قند ناخالص، عملکرد چغندرقند 

بیشترین  و معمولی اي هیک ردیف در میان و آبیاري جویچاي با نوار قطرهآب مصرفی به ترتیب مربوط به تیمار آبیاري 
 درصد آبیاري 50 حدود اي ه  میزان آب مصرفی در آبیاري قطر. معمولی بوداي هعملکرد ریشه مربوط به آبیاري جویچ

عملکرد قند ناخالص در تیمار آبیاري  WUEعملکرد قند سفید و  WUEها،  عملکرد ریشهWUE ود در حالی کهسطحی ب
 معمولی کمترین اي ه تیمار آبیاري جویچر درصد نیاز آبی گیاه بیشترین مقدار و د70 یک ردیف در میان و تامین اي هقطر

 15 معمولی باعث حدود اي هب کمتر از جویچآ درصد 30 مصرف  یک در میان بااي هآبیاري جویچ. مقدار را داشت
 اي ه یک در میان از جویچاي ه مصرف آب در عملکرد ریشه در جویچولی کارائیدرصد کاهش در عملکرد ریشه شد 

   .معمولی بیشتر بود
  

   کارایی مصرف آب ،چغندرقند لکردمع، اي نواريآبیاري قطرهاي،  آبیاري جویچه : کلیديهاي هواژ
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Abstract  

Based on the sugar beet high value and due to prolongation of growth period and relatively high 

water requirement, irrigation of sugar beet with new methods such as ordinary and alternative tape 

and  furrow irrigation is of great importance. This study was conducted with three and two 

treatments for  tape and furrow irrigation, respectively. In each treatment, there were four rows of 

crops. The  plots were irrigated as ordinary, and alternative methods of tape and furrow irrigation 

and providing 70 and 100 percent of plant water requirement. The rate of water use, white sugar 

content, gross sugar content, sugar beet yield (root), white sugar yield, WUE of root yield, white 

sugar yield and WUE of gross sugar yield were compared in all treatments. The lowest and highest 

rates of water use were observed in the alternative and the ordinary furrow irrigation, respectively. 

The highest root yield was also obtained from plots with ordinary furrow irrigation. The amount of 

water use in drip (Tape) irrigation was about 50% of furrow irrigation, while the WUE of root yield, 

WUE of white sugar yield and WUE of gross sugar yield in alternative irrigation treatment and 70% 

of plant water supply were highest and they were lowest in the ordinary furrow irrigation treatment. 

alternative furrow irrigation having 30% less water use than ordinary furrow irrigation caused 15% 

reduction in root yield, but water use efficiency in root yield in alternative furrow irrigation was 

more than that in ordinary furrow.  

 

Key words: Drip tape irrigation, Furrow irrigation, Sugar beet, Water use efficiency 

 
 مقدمه 
تولیدات آب مهمترین عامل محدوده کننده     

این  این در حالی است که. کشاورزي در کشور است
 درصد آب استحصال شده کشور را 90بخش بیش از 
رغم علی). 1379باغانی و علیزاده (رساند به مصرف می
آبیاري هاي نوین  آوري و ابداع روشپیشرفت فن

 درصد از کل اراضی 95اي و بارانی هنوز بیش از  قطره
   .شوند فاریاب کشور به روش سطحی آبیاري می

هاي اي نسبت به سایر روش روش آبیاري قطره    
آبیاري سطحی و حتی بارانی عالوه بر حفظ یا افزایش 
عملکرد محصول، مقدار آب مصرفی را کاهش داده و در 
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نتیجه کارایی مصرف آب در این سیستم افزایش 
  . یابد می

 هزار هکتار در 186 قند با سطح زیر کشت چغندر
کشور از جمله محصوالت عمده و با اهمیت به لحاظ 

 .باشد خودکفایی در تولید قند مورد نیاز داخلی می
 روز در 170میانگین طول دوره رشد چغندرقند  از 

 روز در خوزستان و میانگین آب مورد 230همدان تا 
 در هکتار در  متر مکعب8800نیاز ناخالص آبیاري آن 

باغانی و علیزاده (گردد سطح کشور برآورد میسال در 
). 1376، فرشی و همکاران 1377، کوك و اسکات 1379

هاي نوین آبیاري  تامین نیاز آبی چغندر قند با روش
اي و آبیاري زیر  نظیر آبیاري بارانی، آبیاري قطره

سطحی به دالیل طوالنی بودن دوره رشد و نیاز آبی 
  . زیاد آن داراي اهمیت فراوان استنسبتا 

 ریزي خاص براي دورهکم آبیاري طبق برنامه
که محدودیت آب آبیاري  رشد گیاه  ی و یا کل دورهمعین

ریزي کاهش در این برنامه. گیرد میوجود دارد صورت 
 ولی مقدار آن در باشددور از انتظار نمیمحصول 

یا ذخیره جویی صرفهاز مقایسه با سود و عواید حاصل 
 داربراي کشت و آبیاري بقیه محصوالت معنیآب 
فرصت کم آبیاري راهبردي است که به گیاه . نیست
دهد تا حدودي خسارات را در اثر کاهش مصرف آب  می

لیکن از طرف دیگر با کاهش هزینه آبیاري . تحمل کند
، وینترز 1996انگلیش و رجا (درآمد زارع افزایش یابد 

1980 .(  
اي که  هاي دوجداره در آبیاري قطره از لولهاستفاده 

در اقصی نقاط دنیا نیز متداول است خاك را به صورت 
نواري یکپارچه و در امتداد ردیف گیاهان مرطوب نموده 

مانند چغندر قند، روغنی این دلیل در کشت گیاهانی  و به
  . هستندفرنگی و پنبه کامال قابل توصیهنیشکر، گوجه

  از نوعی پلیمر 1اي یا تیپ قطرهنوارهاي آبیاري 
 400 تا 100(ساخته شده است که علیرغم ضخامت کم 

در مقابل اشعه خورشید، تغییرات درجه ) میکرون
حرارت، مواد شیمیایی نظیر کودها و بسیاري از امالح 

در طول نوارها . باشند موجود در خاك مقاوم می

                                      
1 Tape Irrigation 

بیه  سانتی متر تع30 تا 10 با فاصله "منافذي معموال
اند که آب پس از عبور ازشیارهاي مارپیچ و افت شده

اي از این منافذ خارج شده و در  فشار به صورت قطره
  . گردد پاي ریشه گیاه توزیع می

-یکی دیگر از روشاي یک درمیان  آبیاري جویچه
هاي قدیمی در روش. باشد میهاي آبیاري متداول 

تبخیر آبیاري سطحی تمام سطح مزرعه آبیاري شده و 
 در صورتی که نباتات زراعی خاك از آن قابل توجه بود

-تمام سطح مزرعه را به ویژه در ابتداي فصل رشد نمی
به بنابراین مقداري از آب بدون استفاده . پوشانند

اي یک  در روش جویچه. شود تلف میصورت تبخیر 
شود سطح  درمیان که بخشی از مزرعه آبیاري می

یابد و آب کمتري نیز   میتبخیر و نفوذ عمقی کاهش
، حسین 1387قائمی و همکاران (گردد  وارد مزرعه می

  ). 1383آبادي 
اي که بر روي  در مطالعه) 1997(راسجر و همکاران 

این  محصوالت مختلفی از جمله چغندرقند انجام دادند به 
اي در  نتیجه رسیدند که استفاده از روش آبیاري قطره

- درصد صرفه47 تا 46موجب مقایسه با آبیاري بارانی 
  .شود جویی  درمصرف آب می
چهار روش آبیاري ) 1976(کیم اغلو و وانلی 
اي وغرقابی روي محصول بارانی، نواري، جویچه

عملکرد ریشه در . چغندرقند را با هم مقایسه نمودند
 تن 5/46 و 96/50، 6/52، 4/65هاي فوق به ترتیب  روش

هاي کر در روشمیزان ش. در هکتار گزارش گردید
میزان آب . نشان ندادداري  معنیمختلف آبیاري تفاوت

مصرفی در روش بارانی کمترین، بعد از آن روش 
   .اي با اندکی تفاوت قرار داشتجویچه

در شرایط کم آبیاري ) 2003(فابریو و همکاران 
اي نشان تنظیم شده با استفاده از نوارهاي آبیاري قطره

ر آب مصرف شده بر تولید دادند که تاثیر مقادی
لیکن از .  است نشدهدار و شاخص کیفیت معنیمحصول 

داري  نظر کارایی مصرف آب، تفاوت بسیار معنی
 کیلوگرم ریشه بر 17-13مشاهده گردید و دامنه آن بین 

در خصوص واکنش . ی تغییر کردمصرفآب متر مکعب 
. به کم آبی در چغندر قند نظرات متفاوتی وجود دارد

گزارش کردند، تازمانی که میزان ) 1968( و فرنچ اراي
www.SID.ir
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آب خاك به نقطه پژمردگی گیاه نرسد هیچ گونه کاهش 
) 1981(عملکردي وجود ندارد، در حالی که بادر و انن 

به کاهش متوسط تا شدید عملکرد، زمانی که رطوبت 
 درصد آب قابل دسترس برسد 50خاك به کمتر از 
در یک تحقیق نتیجه ) 1980(وینتر . انداشاره نموده

گرفت که چغندر قند گیاهی است که نسبت به تنش آبی 
باشد و تحت این شرایط عملکرد اقتصادي  مقاوم می

) 1990(در صورتی که هیلز و همکاران . قابل قبولی دارد
این گیاه نسبت به تنش آبی حساس  نشان دادند که

در تحقیقی که بر ) 1997(آلمانی و همکاران  .باشد می
روي مقاومت چغندر قند به خشکی انجام دادند نتیجه 
گرفتند کمبود آب عملکرد ریشه را کاهش داده اما مقدار 

دهد و در مجموع  قند، پتاسیم و ازت امینه را افزایش می
  .شود باعث کاهش عملکرد شکر می

در تحقیقی که بر روي کم ) 1387(قائمی و همکاران 
ان نمودند که میزان آب آبیاري چغندر قند انجام دادند بی

 درصد 58اي  مصرفی چغندر قند در آبیاري قطره
 1آبیاري سطحی بود در حالی که کارآئی مصرف آب

)WUE( ،ها و عملکرد قند ناخالص نیز در عملکرد غده
  . اي بیشترین مقدار را داشته است تیمار آبیاري قطره

که نمودند گزارش ) 1984(صمدي و سپاسخواه 
اي یک در میان سبب کاهش محصول  آبیاري جویچه

اي یک  آبیاري جویچهمصرفی دانه لوبیا شد و مقدار آب 
 70اي  با راندمان آبیاري مزرعه(در میان متغیر و دائم 

 درصد نسبت به آبیاري 20 و 27به ترتیب ) درصد
  . اي معمولی کاهش پیدا کرد جویچه

بیان کرد در شرایطی که سطح ) 1375(سپاسخواه 
  باشد، در نزدیک سطح خاك وجود نداشتهایستابی

موجب   روزه10اي یک در میان با دور  آبیاري جویچه
کاهش محصول چغندرقند در منطقه استان فارس 

  .خواهد شد
هدف از این تحقیق بررسی تاثیر کم آبیاري در 

اي یک ردیف در میان و آبیاري با نوار  روش جویچه
قند و همچنین اي  بر عملکرد کیفی و کمی چغندر قطره

                                      
1 Water use efficiency 

مقایسه میزان آب مصرف شده و کارایی مصرف آب 
  . در تیمارهاي مختلف آبیاري است

  
  هامواد و روش

براي دستیابی به اهداف این تحقیق که در بهار 
 انجام شد از یک سیستم آبیاري 1386 و 1385هاي سال
 متر 700اي به مساحت حدود  اي نواري در مزرعه قطره

ضی جنوب غربی دانشکده کشاورزي مربع واقع در ارا
در این مزرعه چغندرقند  . دانشگاه شیراز استفاده شد

این طرح به صورت . کشت شد)  مونوژرم2رقم دراته(
هاي کامل تصادفی در سه تکرار و پنج تیمار به بلوك

  : صورت زیر انجام شد
A :ها و اي بین تمام ردیفآبیاري با نوارهاي قطره

  از آبی گیاه  درصد نی100تامین 
B :70اي یک در میان و تامین آبیاري با نوارهاي قطره 

  درصد نیاز آبی گیاه 
C :100اي یک در میان و تامین آبیاري با نوارهاي قطره 

  . درصد نیاز آبی گیاه
D :درصد نیاز 100اي معمولی و تامین  آبیاري جویچه 

  آبی گیاه 
E :درصد  70اي یک در میان و تامین  آبیاري جویچه

  . نیاز آبی گیاه
 متر و طول 2هر تیمار به صورت کرتی به عرض 

  .  متر در نظر گرفته شد15
اي به فاصله   چهار ردیف نوارهاي قطرهAدر تیمار 

 لیتر بر ساعت در هر متر نوار و در 7 متر و با دبی 5/0
اي به فاصله یک متري   دو ردیف نوارهاي قطرهBتیمار 

 فاصله E و D در تیمارهاي از یکدیگر به کار رفت و
  .  متر در نظر گرفته شد5/0ها جوي و پشته

 30اي  ها روي نوارهاي قطرهفاصله بین خروجی
 بنابراین پس از تنک نهایی در کنار هر .متر بودسانتی

ها در  فاصله بوته. خروجی یک بوته قرار گرفته بود
- سانتی30 نهایی نیز اي پس از تنک تیمارهاي جویچه

  .، در نظر گرفته شدمتر

                                      
2Dorotea Monogerm sugar beet seed 
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 اردیبهشت 25اولین آبیاري در , در هر دو سال
 آبان 12انجام شد و برداشت محصول در سال اول در 

 انجام 1386 آبان ماه 20 و در سال دوم در 1385ماه 
  .شد

گیري میزان آب داده شده در  ابتداي هر جهت اندازه
براي تعیین حجم . کرت یک کنتور حجمی نصب شد

رهر نوبت آبیاري از روش پایش مستقیم آبیاري د
استفاده شد و در اولین ) به روش وزنی(رطوبت خاك 

آب و خاك آبیاري به منظور اطمینان از کافی بودن 
 سانتی 30زنی بذرها، رطوبت خاك  تا عمقجهت جوانه

  .ي رسانده شداهزرعممتر به سطح  ظرفیت 
ن به دلیل تبخیر تعرق قابل مالحظه در فصل تابستا

و نیز جلوگیري از نفوذ عمقی زیاد دور آبیاري در 
اي  اي سه روز و در آبیاري جویچهآبیاري با نوار قطره

میزان آب در آبیاري با  . هفت روز در نظرگرفته شد
 درصد و آبیاري 85اي با فرض راندمان  نوار قطره
  .  درصد محاسبه گردید60اي با فرض راندمان  جویچه

 250 اوره به میزان ل رشد کودفصدر طول 
 در دو نوبت یکی به میزان دو (.Ref) در هکتار کیلوگرم

 کیلوگرم در هکتار همزمان با کاشت و 167سوم معادل 
 کیلوگرم در هکتار 83دیگري به میزان یک سهم معادل 

در تیمارهاي . به صورت کود سرك به زمرعه داده شد
اي کود به صورت دستی پاشیده شد و در جویچه
اري نواري کود با تزریق کننده ونتوري به لوله آبی

  .آبرسانی تزریق گردید
اي دو روز بعد از هر  در تیمارهاي آبیاري قطره
اي شش روز بعد از هر  آبیاري و در تیمارهاي جویچه

و هایی از خاك تا عمق موثر ریشه تهیه  آبیاري نمونه
 حجم آب آبیاري .درصد رطوبت وزنی آنها تعیین شد

ي محاسبه اهزرعمساندن رطوبت به حد ظرفیت براي ر
 کل حجم آب محاسبه شده D,C,A در تیمارهاي .گردید

گیري توسط  کنتور حجمی وارد کرت هاي با اندازه
 درصد 70 نزدیک بهE و Bمربوطه شد و در تیمارهاي 

  . هاي مربوطه شدحجم آب محاسبه شده وارد کرت
داشت در نیمه دوم آبان ماه در هر دو سال بر

.  متر مربع وسط کرت انجام گرفت4محصول از 

ها از قسمت طوقه از ریشه جدا و وزن بالفاصله برگ
  .ها  در آزمایشگاه اندازه گیري شدغده

به منظور تعیین صفات عملکرد و اجزاي آن از هر 
هاي کوچک، متوسط و    غده  با اندازه20تیمار تعداد 

قات اصالح و بزرگ انتخاب و با همکاري موسسه تحقی
تولید شده و تهیه بذر چغندرقند کرج صفات چغندرقند 

  . تعیین گردید
اي  تحلیل آماري صفات توسط آزمون چند دامنه

کارایی مصرف آب، از تقسیم وزن . دانکن انجام شد
یا شکر خالص، یا ناخالص بر میزان آب مصرفی   ریشه

 .بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب محاسبه گردید
 آمده 1اك مزرعه مورد مطالعه در جدول مشخصات خ

  . است
  

  نتایج و بحث
  مقدار آب مصرف شده 

هاي انجام شده دبی در هر متر  گیريطبق اندازه
 لیتر بر ساعت psi 15  ،7اي در فشار  نوارهاي قطره

، میزان آب مصرفی در تیمارهاي مختلف 1شکل .  بود
 در تفاوت. دهد را نشان میدر دوسال انجام آزمایش
 عمدتاً به 1386 و 1385هاي میزان آب مصرفی در سال

تفاوت دما و سایر پارامترهاي موثر درتبخیر آب در دو 
این تفاوت منجر به کاهش . شودسال متوالی مربوط می

 0-30مقدار آب خاك در زمان  شروع آبیاري در عمق 
مقدار آب . دگردی درصد حجمی 4/20 به حد يمترسانتی

شروع آبیاري در عمق مذکور در سال خاك در زمان 
 .  اندازه گیري گردید درصد حجمی1/29، 1386

عالوه بر این با توجه به آمار هواشناسی ایستگاه 
منطقه، میزان بارندگی در دورة رشد گیاه در سال 

متر  میلی5/141 ، 1386متر و در سال  میلی5/67، 1385
وثر بود که میزان بارش در مقدار آب مصرفی نیز م

  .واقع گردید
تجزیه و تحلیل عوامل کمی و کیفی و مقایسه میزان 
آب مصرفی تیمارها مقادیر مربوط به حجم آب 
مصرفی، عملکرد ریشه، عملکرد قند سفید، عملکرد قند 

 عملکردها WUEناخالص، عیار قند خالص و ناخالص و 
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 گزارش 3 و 2در دو سال انجام  آزمایش در جداول 
  .شده است

براي میانگین ) ANOVA( 1و تحلیل واریانستجزیه 
 دو  حجم آب، کارایی مصرف آب و عملکردها براي

افزار براي این منظور از نرم. سال آزمایش انجام شد
براي مثال نتایج آزمون . دگردی  استفاده SASآماري 

 براي 1385فرض برابري عملکرد ریشه در سال 
آماره مقدار . شودتیمارهاي مختلف شرح داده می

 بدست آمد که 97/45  براي این عملکرد برابر Fآزمون 
)10,4(47.3(جدول مقدار از  =F ( درصد 5در سطح 

 P  مقدارهمچنین. باشدداري بزرگتر میبه طوري معنی
بدست آمد که کمتراز سطح /. 0001این آزمون کمتر از  

بنابراین فرض برابري میانگین . باشدداري میمعنی
-د و اختالف معنیگردی رد 1385لکرد ریشه در سال عم

  . داري بین میانگین هاي تیمارهاي مختلف وجود دارد
بعد از تجزیه و تحلیل واریانس براي هر یک از 

اي دانکن براي عوامل ذکر شده  از آزمون چند دامنه
نتایج این آزمون در . ها استفاده شدمقایسه میانگین

، 2طبق جدول . ده است آورده ش3 و 2جدول هاي  
اي یک ردیف  آبیاري قطره (Bمیزان آب مصرفی تیمار 

 درصد آبیاري 53)  درصد نیاز آبی70در میان با تامین 
است ولی عملکرد ) E(اي یک ردیف در میان  جویچه

 درصد کاهش یافته 2حدود در ریشه به دست آمده 
دهد که اختالف است و آزمون دانکن نشان می

 لحاظ آماري بین این دو  تیمار در داري از معنی
  .محصول ریشه وجود ندارد

اي آبیاري قطره (Aدهد که تیمار   نشان می2جدول 
 50 معادل)  درصد نیاز آبی100ها با تامین بین ردیف

 آب مصرف کرده (D)اي معمولی  درصد آبیاري جویچه
 درصد 4باعث تنها  آب کمتر  مصرفاست و این میزان
شه شده است که اختالف از لحاظ کاهش عملکرد ری

 در سال اول در 2طبق جدول . باشد میدار معنیآماري 
اي یک در میان با مصرف حدود   آبیاري جویچهDتیمار 

 درصد 14 درصد آب کمتر محصول ریشه حدود 30
جدول . دار است معنیبسیار کاهش یافته از لحاظ آماري 

                                      
 1Analysis of variance   

 بین تمام اي آبیاري قطره (Aدهد که تیمار   نشان می3
 درصد آبیاري 46، ) درصد نیاز آبی100ردیفها با تامین 

 آب مصرف کرده و محصول (D)اي معمولی  جویچه
پنج درصد کاهش یافته است تنها ریشه به دست آمده 

  .استداري بین این دو تیمار  معنیبسیار که اختالف 
دهند که در هر دو سال   نشان می3 و 2جداول 

محصول ریشه بدست آمده الف در با اختانجام آزمایش 
آبیاري و (A)ها اي بین همه ردیفدر آبیاري قطره

دار است و  تیمار   معنی(B)اي یک ردیف در میان قطره
B درصد آب کمتر نسبت به تیمار 30  با مصرف A  

  .داشته استمحصول کاهش  درصد 14حدود تنها 
دهـــد کـــه از   نـــشان مـــی3 و 2همچنـــین جـــداول 

ــاري لحــاظ عملکــرد ــشه در تیمــار آبی ــک اي قطــره ری ی
 درصــد نیــاز آبــی گیــاه 100ردیــف در میــان و تــامین 

(C)  ــی ــایش اخــتالف معن داري   در دوســال انجــام آزم
 بــا C ولــی اخــتالف تیمــار , وجــود نداشــتهAبــا تیمــار 
  .شده استدار   معنیE و B ،Dتیمارهاي 

 براي عملکرد قند خـالص و   Fمقدار آماره آزمون    
ــد  ــه  ناخــالص قن ــف در ســال اول  ب در تیمارهــاي مختل

  Fباشد که از عـدد جـدول         می 23/1 و   62/1ترتیب برابر   
)47.3)10,4( =F ( ــطح ــال در س ــنج  درصــد  احتم  پ

 آزمون عملکـرد قنـد      Pمقدار  همچنین  . باشندکوچکتر می 
-مـی /.  35و  /.  24خالص و نا خالص بـه ترتیـب برابـر           

بنـابراین  .  اسـت داريیباشند کـه بیـشتر از  سـطح معنـ       
.  بـین میــانگین تیمارهـا وجــود نــدارد  داراخـتالف معنــی 

 B و Aدهد که بین تیمارهاي    آزمون دانکن نیز  نشان می     
ــی   از لحــاظD و Cو  ایجــاد داري  آمــاري اخــتالف معن

اي در  آبیـاري جویچـه   (Eولی اختالف بـین تیمـار   نشده  
-م ردیف بین تما اي  قطرهآبیاري   (Aیمار  تیک درمیان  و   

  ).2جدول (دار است  معنی) ها
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   مشخصات فیزیکی خاك مزرعه-1جدول 

 )مترسانتی(عمق 
درصد 
  رس

درصد 
  سیلت

درصد 
  شن

  بافت خاك
چگالی 
  ظاهري

 درصد حجمی
  رطوبت

  ايمزرعه ظرفیت 

نقطه  درصد حجمی 
   دایمپژمردگی

  16  33  44/1  رس لومی  35  35  30  30-0

60-30  39  38  23  
سیلتی رس 
  لومی

72/1  34  16  

  16  35  83/1  سیلتی رسی  21  39  40  9-60
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  آزمایشمیانگین دو سال  حجم آب مصرفی در تیمارهاي مختلف -1شکل 
  
  

 باالترین عملکرد قند خـالص      ،2 با توجه به جدول   
ــاري  (Aدر ســال اول در تیمــار  ــین همــه اي قطــرهآبی ب

 01/12و برابـر  )  درصد نیـاز آبـی  100ها و تامین    ردیف
جـدول  (در سـال دوم    . تن در هکتار به دست آمده اسـت       

آبیــاري  (Dبیــشترین عملکــرد قنــد خــالص در تیمــار ) 3
حاصـل  ار   تن در هکت   64/11و برابر   ) اي معمولی   جویچه

  . استشده 
دهد که در تیمارهایی کـه در آنهـا      نشان می2جدول  

از نظـر عملکـرد قنـد       ) A,C,D(آبیاري  کامل انجام شـده       
داري از لحـاظ آمـاري        خالص و ناخالص اختالف معنـی     

  .وجود ندارد

 براي عملکرد قند  ناخالص در       Fمقدار آماره آزمون    
باشد کـه   می  55/8تیمارهاي مختلف در سال دوم برابر       

)F ) 47.3)10,4از عدد جدول     =F (    احتمـال  در سـطح
آزمـون  . باشدمی داري بزرگتر پنج  درصد به طور معنی     

 Dار  مـ دهد که در سـال دوم بـین تی          دانکن نیز  نشان می    
ــه( ــاري جویچـ ــولی آبیـ ــار ) اي معمـ ــاري  (Eو تیمـ آبیـ

از لحــاظ عملکــرد قنــد  ) اي یــک ردیــف در میــان جویچــه
ولـی ایـن    ) 3جـدول   (دارنـد   دار    الص اخـتالف معنـی    ناخ

  .دار نبوده است معنی)  2جدول ( اختالف در سال اول

ح
ی 
صرف
ب م
ل آ
م ک
ج

)
عب
 مک
متر
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  مقایسه کارائی مصرف آب 
 WUEتجزیــه واریـــانس بـــراي آزمـــون مقایـــسه  
-مــی عملکــرد ریــشه در ســالهاي اول و دوم  نــشان   

ــیدهــد کــه اخــتالف  ــف داري معن ــین تیمارهــاي مختل ب
ــود دارد ــا . وج ــدار آم ــون مق ــسه  Fره آزم ــراي مقای  ب

ایــن میــانگین در ســال اول و دوم بــه ترتیــب برابــر      
ــه   03/1361 و 53/554 ــد ک ــت آم ــاو بدس ــسیار تف ف ب

آزمــون دانکــن  .  داردFبــا عــدد جــدول   داري معنــی
ــراي   ــسه ب ــال   WUEمقای ــشه در س ــرد ری ــاي عملک ه

هــــد کــــه د مــــینــــشان ) 3 و 2جــــداول (اول و دوم 
ــشترین  ــار   WUEبی ــه تیم ــوط ب ــشه مرب ــرد ری  B عملک

بــوده کــه  ) یــک ردیــف در میــان  اي قطــرهآبیــاري (
اختالف ایـن تیمـار بـا سـایر تیمارهـا از لحـاظ آمـاري                

  . استدار  یمعن
 WUEدر هــر دوســال انجــام آزمــایش کمتــرین     

بیـــاري آ (Dعملکـــرد ریـــشه مربـــوط بـــه تیمـــار     
بــا اســت کــه اخــتالف ایــن تیمــار  )  معمــولیاي هجویچــ

ــ   ــاري معن ــی یســایر تیمارهــا از لحــاظ آم  .اشــدب دار م
عملکـــرد ریـــشه در  WUEهمچنـــین در هـــر دو ســـال 

ــاري جویچـــ   بیـــشتر از (E) یـــک در میـــان  اي هآبیـ
  .  بدست آمده است(D) اي هآبیاري جویچ

الزم بــه ذکــر اســت نتــایج بــه دســت آمــده در       
ــا  ــشه در ســال اول جــدول  WUEرابطــه ب  عملکــرد ری

ــاي در تیما) 2( ــاري آ (D,Aرهـ ــواريبیـ ــه  نـ ــین همـ بـ
ــف ــاردی ــاري جویچــ ه ــولیاي ه و آبی ــایج   معم ــا نت ، ب

 WUEآنهـــا  . مطابقـــت دارد) 8(قـــائمی و همکـــاران  
-بـین همـه ردیـف     نـواري   بیـاري   عملکرد ریـشه را در آ     

ــ ــا و جویچـ ــب اي ههـ ــه ترتیـ ــولی بـ  01/5 و 05/9 معمـ
ه سپاسـخوا  .انـد کیلوگرم بر متـر مکعـب گـزارش کـرده         

 روز 6مقــدار کــارآئی مــصرف آب  بــا دور آبیــاري     
ــی متــر 5/38 برابــر 1371را در ســال  ــوگرم بــر میل  کیل

  .به دست آورده است
ــور و همکــاران   کــارائی مــصرف ) 1385(حــسین پ

 بــا  اي هآب عملکــرد ریــشه در آبیــاري نــواري قطــر    
 5/11 درصـــد نیـــاز آبـــی گیـــاه را برابـــر 100تــامین  

انـد کـه بـا نتـایج         کـرده  کیلوگرم بر متر مکعـب گـزارش      

ــد   ــه دســت آم ــ  هب ــت   ای ــق در ســال دوم مطابق ن تحقی
  . دارد

هــد کــه بــا اعمــال تــنش آبــی د مــی نــشان 3ول جــد
ــالص      ــد خ ــرد قن ــصرف آب در عملک ــارایی م ــدار ک مق

 یــک اي هآبیــاري قطــر ( Bار مــدر تی.  افــزایش یافــت 
ــف در  ــانردی ــامین می ــاه 70 و ت ــی گی ــاز آب  ) درصــد نی

ــر مک   ــر مت ــه ازاي ه ــب آب ب ــکر  172/2ع ــوگرم ش  کیل
ــته      ــاري در دس ــاظ آم ــه از لح ــده ک ــد ش ــريتولی  برت

ــه   ــسبت ب ــه ن ــت بقی ــرار گرف ــا ق ــه  .تیماره  در حــالی ک
کمتــرین کــارایی مــصرف آب در هــر دو ســال مربــوط  

ــه تیمــار    و بــراي ) معمــولیاي هآبیــاري جویچــ ( Dب
ــب ) 3 و 2 هــايولجــد(هــاي اول و دوم  ســال ــه ترتی ب

 کیلــوگرم بــه متــر مکعــب بــه دســت      89/0  و658/0
  .ه استآمد

ــد خــالص در ســال دوم   کــارائی مــصرف آب قن
) 1383(ار بــا نتــایج جلینــی و همکــاران    مــدر ایــن تی

مطابقــت دارد آنهــا کــارائی مــصرف آب قنــد خــالص را 
 کیلـــوگرم بـــر 89/0 معمـــولی اي هدر آبیـــاري جویچـــ
  . اندکرده متر مکعب گزارش

کـــارائی مـــصرف آب در شـــرایط علـــت افـــزایش 
ــ   ــشکتر شــاید ب ــ هخ ــه در صــورت   ای ــل باشــد ک ن دلی
ــ  ــود آب روزن ــا  هکمب ــسته ه ــداري ب ــرمق ــی ت . شــوندم

ــر روي خــروج    ــه ب ــسته شــدن روزن ــه  آب ــاه ب ب از گی
اتمــسفر و ورود گــاز دي اکــسید کــربن و تجمــع مــاده  

ک نــسبت نبــوده یــ ه بــنخــشک تــاثیر دارد ولــی تــاثیر آ
ــابخــار و خــروج  ــرار  آب از گی ــاثیر ق ــشتر تحــت ت ه بی

ود مخـرج کـسر رابطـه    شـ  مـی یـرد ایـن امـر سـبب       گ  می
ــاهش    ــورت آن کـ ــیش از صـ ــصرف اب بـ ــارایی مـ کـ
یافتــه و در نتیجــه مقــدار کــارایی مــصرف آب افــزایش  

  . یابد
  

  نتیجه گیري 
ــ  ــسیار معن ــاثیر ب ــی ت ــنش آب  کــارایی رويداري  یت

ــصرف آب دارد ــرایط . مـ ــابراین در شـ ــدودیت بنـ  محـ
وان بـا اعمـال     تـ   مـی  کـشت اراضی مـستعد    و وجود   آب  

ــنش آ ــه خــ   ت ــاه ب ــه گی ــی ب ــر  صب ــل غی وص در مراح
در طــول فــصل رشــد مقــدار کــارایی مــصرف حــساس 
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ــزایش داد ــشت را   آب را اف ــر ک ــوض ســطح زی  و در ع
ــران شــود   ــا عملکــرد نهــایی جب ــرد ت ــی اگــر . بــاال ب حت

زیـر کـشت وجـود نداشـته باشـد،          امکان افزایش سـطح     
 در شــرایط بحــران آب بآصــرفه جــویی در مــصرف  

ــت    ــسزائی برخــوردار اس ــت ب ــه بــه   . از اهمی بــا توج
ــل   ــا اوای ــاري آخــر غــالت ب ــصل رشــد همزمــانی آبی  ف

 روي یــارين آبایــ  هچغنــدر قنــد و بــه دلیــل اهمیتــی کــ 
ــالت دارد،    ــرد غ ــدار عملک ــیمق ــ م ــنش ت ــی آوان از ت ب

ــد بع   ــدر قن ــدایی چغن ــدیریتی    ابت ــل م ــک راه ح ــوان ی ن
اي بـر   گـردد تحقیـق مـشابه     پیـشنهاد مـی   . استفاده نمود 

 نیــاز کــه محــصوالت دیگــريفرنگــی و یــا گوجــهروي 
زیـاد دارنـد انجـام گـردد و تـاثیر تـنش             مـصرف آب     به

ــه     ــورد مطالع ــان م ــی آن ــی و کیف ــرد کم ــر عملک ــی ب آب
  . قرار گیرد
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