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 9/8/84تاریخ دریافت نسخه نهایی             16/1/84تاریخ دریافت مقاله 

  پژوهشی-مجله علمی

  علوم کشاورزی
  1385) 2(دهم، شماره دوازسال 

  
  
  
  

  های مختلف آبیاری در توتستان  عمال رژیم اتأثیر
  ).Morus bombycis L( بر کیفیت برگ توت

  
  نیا علیرضا بیژن

  کارشناس علوم گیاهی، مرکز تحقیقات کرم ابریشم کشور
  پور تیمور رضوی

 کارشناس ارشد خاکشناسی، مؤسسه تحقیقات برنج کشور

  علیرضا صیداوی
  می، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقاتدانشجوی دکتری تخصصی علوم دا

  
  چکیده

 پایـه اسـتفاده از میـزان تبخیـر از     های مختلف آبیاری در توتستان بر کیفیت برگ توت بـر         منظور بررسی تأثیر رژیم     هاین طرح ب  
، 1T  ،60=2T  ،80=3T  ،100=4T=0 (هـای کامـل تـصادفی در شـش تیمـار           آمریکایی در قالب طرح بلوک    ) (Aسطح تشتک کالس  

120=5T 6=140 وT درصد تبخیر از سطح تشتک کالسA  (متغیرهـای کیفـی بـرگ در    . آمـد   به اجرا در1379-80های  طی سال
 تجزیـه های تصادفی از برگ درختان هر کرت و انجام           گیری با انجام نمونه   )همزمان با پرورش کرم بالغ دوره پاییزه      (پایان دوره آبیاری  

 در یمنشان داد که متغیرهای درصد پتاسـ نتایج آزمایش تحلیل آماری قرار گرفته و  و  های الزم، مورد تجزیه شیمیایی آنها و اخذ داده 
داری  ی طرح تفاوت معنـ    یهای اجرا   درصد فسفر طی سال    لیکن ،دار بوده  یمعن% ، درصد رطوبت، ازت و پروتئین در سطح ا        %5سطح  

 کیفیـت بـرگ     نـشان داد   و رطوبـت بـرگ       یمن عملکرد متغیرهـای درصـد پتاسـ        همچنین مقایسه میانگی   .را بین تیمارها نشان نداد    
 بـین   گونـه تفـاوتی را      پروتئین و فسفر هـیچ     ، میانگین عملکرد متغیرهای ازت    لیکن ، بود بهترتیمارهای آبیاری شده نسبت به شاهد       
  .تیمارهای آبیاری شده با هم نشان نداد

  
  ییفخیر، متغیرهای ک توت، آبیاری، رطوبت خاک، تب:های کلیدی واژه

  
  مقدمه

 ها بوده و نه تنها در مناطق خشک بلکه در مناطق مرطـوب نیـز               کشور مهم در توسعه اقتصادی و پیشرفت        های   نهاده آب یکی از  
ز اند، قرار گرفتـه و ا  های بلند محدود گردیده هایی که توسط کوه اغلب مناطق کشاورزی ایران در جلکه. نماید  مؤثری را ایفاء می نقش

 طور عمده به میلیمتر در سال بوده که  240ط اقلیمی اکثر مناطق کشور خشک و نیمه خشک با متوسط بارندگی در حدود               ینظر شرا 
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 پور  رضوینیا، تیمور علیرضا بیژن  440
  و علیرضا صیداوی 

 ).7(باغی در چنین مناطقی اسـت زراعی و کمبود آب علت اصلی کاهش محصوالت    ). 13و 4،  3(گیرد در زمستان بارندگی صورت می    
های کشاورزی منطقه جهت تأمین نیاز آبی گیاهان یعنی مقادیر آبی که طی دوره رشد                 فعالیت زجدا نشدنی ا   آبیاری جزء    از این نظر  

برگ محـصول   و  شاخه سطحکه از خاک مجاور گیاه و از      رسانند و نیز آبی    از طریق جذب به مصرف ساختن نوع بافت گیاهی می         و نمو   
 یطـور وسـیع در کـشورها        به )Aکالس(وایی ایاالت متحده آمریکا   ه و های سرویس آب   در این راستا امروزه تشتک    ). 3(شود تبخیر می 

 بر پایه کشاورزی است و تنها مـاده غـذایی جهـت پـرورش کـرم                 یصنعت نوغانداری صنعت  ). 8( گیرند استفاده قرار می    مختلف مورد 
ط اکولـوژیکی  یرا مهـم در شـ  تولیـدی و و گیـاه تـوت از محـصوالت     )27(باشـد  ، برگ توت مـی )L. Bombyx mori(ابریشم تجاری

قابلیت دسترسی بـه آب یـک عامـل         ). 7(تاسر نیمکره شمالی پراکنده است    ر گونه که در س    12دار، دوپایه و شامل      ، خزان )30(متنوع
 از ایـن نظـر    ابریشم تجاری است،     فرد برای کرم   به ی منحصر یکه برگ توت غذا    ییاز آنجا ). 26(کننده برای رشد گیاه توت است      محدود

 از بـین کلیـه عوامـل مـؤثر در         ). 14(دهد  تشکیل می  مناسبهای   رورش کرم ابریشم را تغذیه و بالنتیجه وجود توتستان        نگهداری و پ  
هـا و   تـرین نیازمنـدی   زیـرا آب یکـی از ضـروری    ). 25( توت، آبیاری باالترین ارتباط را با کمیت و کیفیت برگ تولیدی داراست            تولید
همچون سایر گیاهان یکی از پیش نیازهای        ) در سال  لیتر  میلی 280-400( تبخیر باالی آن   توت با توجه به ضریب      سازنده گیاه  یاجزا

های تـوتی اسـت      ابریشم توت، نیاز به برگ      جهت تغذیه مناسب الروهای کرم    ). 33و   11،  6(گردد ی آن محسوب می   یجذب مواد غذا  
 آب بـه همـراه مـاده         بـدین دلیـل    .ها باشـد   مو طبیعی آن  ن و نیاز جهت رشد   غذایی مورد  که در طول هضم و جذب قادر به تأمین مواد         

 بیشتر آب مورد نیاز خود را مستقیماً از خـاک           گیاهانتوت همچون سایر     گیاه). 33(دهد توت را تشکیل می    خشک، عناصر اصلی برگ   
توانـد جهـت ریـشه       یی که خاک م   یهوا و  در میزان آب   طور قابل توجهی    بهآورد و خصوصیات فیزیکی خاک        بدست می  اه اطراف ریشه 

محـصول   )22(بلکـه در کیفیـت    ،  )22و20(بنابراین محتـوای آب خـاک نـه تنهـا در کمیـت            ). 32(باشد درختان فراهم کند، مؤثر می    
های متفاوتی را نسبت به تنش رطوبتی به لحاظ سرعت جـذب             ها وحساسیت  های مختلف توت واکنش    واریته. توت اثرگذار است   برگ

ط آبیـاری   یها دارای حساسیت بیشتر بوده یعنـی در شـرا          که بعضی از آن    طوری هب. دهند ای از خود نشان می     و تنفس و تبادالت روزنه    
ـ     ای را دارا می    ترین میزان جذب و تنفس و تبادالت روزنه       کمط دیم   یبیشترین و در شرا    کمبـود آب در بافـت      ). 18(عکسالباشـند و ب

برابـر  ). 10(گـردد  ی مـی  ی، تغییر ساختمان گیاه و کاهش جذب مـواد غـذا          توت، موجب توقف تقسیمات سلولی، کاهش فتوسنتز       گیاه
کاغذی مشخص گردیده کـه تـأمین        های بعمل آمده در بررسی اثرات سطوح رطوبتی مختلف بر رشد و کیفیت فیبر توت               گیری اندازه

وت، تـأثیر اِنکارناپـذیری بـر       ت کیفیت برگ . )29(، رطوبت مناسبی برای رشد و تولید آن است        )FC(رطوبت ظرفیت زراعی خاک   % 50
ـ     ها مانند ساختمان بدن الرو، کیفیت پیله، کیفیت تخم و پوسـت            ابریشم و خواص اقتصادی آن     های کرم  نسل عـالوه روی    هانـدازی و ب

هـا   که آن  یطور هب. گذارد ها اثر می   گذاری و تعداد و اندازه آن      تغذیه الروها روی زمان تخم     سوء. های بعدی دارند   نتایج پرورش در نسل   
ی یهای آبیاری شده، شامل رطوبت، پـروتئین و ارزش غـذا           دست آمده از توتستان    ههای توت ب   برگ. )31 و   21،  17(دهد را کاهش می  

هـای رشـد داده تحـت آبیـاری، موجـب            الروهای تغذیه شده با برگ    . های دیم است    های استحصالی از توتستان    بیشتر نسبت به برگ   
هـای تـوت    استفاده از بـرگ ). 25(شود می )نیرید(فزایش وزن الروها، وزن پیله، وزن قشر پیله و ضخامت نخ    تضمین سالمتی الروها، ا   

تخم توسط هر پروانه  و تولید )24(دهد های دیم افزایش می ابریشم توت، تولید پیله را تا سه برابر توتستان آبیاری شده در پرورش کرم 
 آبیـاری یـک نقـش        از این نظر   ).16(باشد های دیم می   ای آبیاری شده بیشتر از توتستان     ه ماده حاصل از الروهای تغذیه شده با برگ       

ابریشم منبع درآمد مهمـی   تولید پیله کرم). 25(کند محوری را نه تنها در باال بردن کیفیت محصول برگ بلکه محصول پیله بازی می   
در ). 19(ی را در درآمد ملی آن کشورها دارد       یسزا اری سهم به  بدون شک نوغاند  . برای تعدادی از کشاورزان در مناطق نوغانداری است       

 هـزار هکتـار     17-12 هـا حـدود    ابریشم فعالیت دارند و مساحت فعلـی توتـستان          هزار خانوار در امر پرورش کرم      80-60 ایران حدود 
ـ      ایط  شراکثر  در  شده که    های گیالن، مازندران و خراسان کاشت      گیاه توت اکثراً در استان    ). 2 و 1(است تـدریج بـا     هاز نوع بومی کـه ب
 بـا   لـیکن متـر بـوده،      میلی 1000متوسط میزان نزوالت آسمانی در استان گیالن        ). 23و 9(گردد های اصالح شده جانشین می     واریته

کـم و  که در ماههای اردیبهشت تا شـهریور بارنـدگی     طوری هب.  است غیریکنواختوجود باال بودن مقدار آن، توزیع آن در زمان بسیار           
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 Morus bombycis L.(  441(های مختلف آبیاری در توتستان بر کیفیت برگ توت     تأثیر اعمال رژیم

خـصوص در   بـه بر پایه تحقیقات انجام گرفتـه،    ]...و )28(آبیاری[داشتعملیات  ریزی مدیریت مناسب      پی ز این نظر  ا). 4(ناکافی است 
هـای   دسترس، جهت رسیدن به راندمان تولید اقتصادی در واحد سطح از توتـستان             های قابل  ط وجود محدودیت در میزان نهاده     یشرا

  .نماید منطقه را ضروری می
  

  ها روشمواد و 
 ) تکـرار  18جمعـاً   (در شش تیمار و سه تکرار      )12(های کامل تصادفی    در قالب طرح بلوک    1379-80های   این آزمایش طی سال   
هـر چنـد نیـاز آبـی     . واقع در مزرعه پسیخان به مرحله اجرا درآمدمرکز تحقیقات کرم ابریشم کشور  های در یکی از قطعاتِ توتستان  

و چون رانـدمان تولیـد بـرگ در واحـد سـطح بـستگی مـستقیم بـه                    )27(کند گونۀ دیگر تفاوت چندانی نمی     ای به  گیاه توت از گونه   
. )33( داشت و برداشت و سایر موارد مدیریتی مزرعه دارد         ی  ههوایی، نحو  و اختالفات ناشی از سن درخت، خاک توتستان، تغییرات آب        

 انجام Morus bombycis L.(Yamagowa) var. Kenmochi ختان توت از واریتهای با استفاده از در این آزمون مزرعهاز این نظر 
درختـان   . تیمارها یکسان و مطابق روش جاری در شرکت یاد شده اعمال گردید         کلیهبرای   )غیر از آبیاری   هب( داشت شده و کلیه امور   

های ماهیانه   که تنها به بارندگی    )1T=تیمار شاهد (دتیمارها عبارت بودن از تیمار شاه     . اند سال بوده  20-15ت  توت نیز همگی با قدم    
 درخـت تـوت را شـامل    6-5بـوده کـه    متـر  5×2 هر تکرار از هر تیمار شامل یـک کـرت بـه ابعـاد    . شد و پنج تیمار آبیاری    اکتفا می 

گیری  مدرج اندازه با کمک یک استوانه     )A( کالس روش کار بدین منوال بود که هر روز صبح میزان تبخیر از سطح تشتک             . گردید  می
 درصد آن برآورد و در روز دهم به کمک          140 و   120،  100،  80،  60و بعد از ده روز مجموع تبخیر ده روزه محاسبه و سپس معادل              

. شـد  در پای درختـان هـر کـرت داده مـی     ) لیتری متصل به تراکتور450لیتری یا سمپاش   20 ظروفبا استفاده از    ( نیروی کارگری 
 الی چند درخت فاصله رعایت و دور هـر کـرت بـا مـرز خـاکی محـصور                     یک ها به اندازه   های مجاور، بین آن    ر کرت منظور حذف اث   به

ترتیب  هجهت تعیین وضعیت فیزیکی و شیمیایی خاک و نیز بررسی اثر آبیاری طی هر دوره ده روزه بر میزان رطوبت خاک ب                     . گردید
های  گیری از خاک کرت  ساعت بعد از هر دور آبیاری نسبت به نمونه24 قبل از ریباًتقدر ابتدا و انتهای اجرای طرح در هر سال و نیز    

ط محیطی  ی آزمایش، شرا  یهمچنین طی هر سال اجرا    ). 2و1جداول( سانتی متری اقدام گردید    50-25 و 25-0 آزمایشی در دو عمق   
هر سال، آغاز شده و با توجه به زمـان          دهم اردیبهشت   پانزها از تاریخ     فعالیت. شدند نسبی و میزان بارندگی ثبت می      نظیر دما، رطوبت  

شروع تا سطح درخت سه تکرار از هر تیمار، که از نوک  [ها برداری تصادفی از کرت شروع پرورش کرم بالغ پاییزه، با انجام عمل نمونه
منظـور انجـام     بـه  )30/6/80 و   26/6/79(زمان با پرورش کرم بـالغ پـاییزه        هم ])17(های بالغ  های زیر برگ   غیر از برگ   هپایین شاخه ب  

با استفاده از دسـتگاه     [رطوبت گیری متغیرهای کیفی همچون درصد     از طریق اندازه   )1(توت  بررسی کیفیت برگ   برایشیمیایی   تجزیه  
ضـرب   حاصـل (و درصد پـروتئین  )با استفاده از روش کجدال(، درصد ازت Sartorius MA30])Moisture Analyzer(سنج رطوبت
م یبـا اسـتفاده از روش فلـ   (یم پتاس  و درصد )با استفاده از روش کولوریمتری یا نورسنجی(فسفر  و درصد )25/6ازت در ضریب    مقدار  

  .رسید ام مینجبه ا )فتومتری
  

   و بحثنتایج
ای دارهـای سـنگین دارای    خاک. باشد  سنگین می طرح، خاکی با بافت نسبتاً    ی، خاک محل اجرا   )2(با توجه به مندرجات جدول    

هـای درشـت    ها در مقایسه با خـاک  عبارتی گنجایش ذخیره آبی آن به. باشند  بوده و حاوی درصد خلل وفرج باالیی میدانه ریز   ذرات
های رسی بعلت داشتن منافذ و ذرات کلوئیدی بیشتر قادرند آب بیشتری را در منافذ ریز خود                  خاک آن بر   عالوه. باشد   بیشتر می  دانه
ای برای یک خاک سـنگین بیـشتر از یـک خـاک              بنابراین مقدار رطوبت خاک در حالت ظرفیت مزرعه       . نگاه دارند رغم نیروی ثقل      به

  . باشد سبک می
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 پور  رضوینیا، تیمور علیرضا بیژن  442
  و علیرضا صیداوی 

تـر  م   میلـی  316/3 معادل   ،80  و طی سال    در روز  ترم   میلی 079/4 ، برابر 79، متوسط تبخیر روزانه طی سال       )2(بر اساس جدول  
ط یو شـرا   ]در سـال دوم   ) روز 142(23/6 لغایـت    6/2در سـال اول و      )روز93(5/6ایـت    لغ 6/3 [ طـرح  یمـدت اجـرا    با توجه به  در روز   
  .منطقه بوده است )دما، رطوبت نسبی و بارندگی( محیطی

 )1(میزان آب مصرفی به ازای هر تک درخت در هر یک از تیمارها برای هر دوره ده روزه طی هـر سـال اجـرا بـه شـرح جـدول                              
 A) (ط محیطی و در نتیجه تبخیر کمتر از سطح تشتک کالسیبودن شرا تر رندگی بیشتر و معتدلبر این اساس به دلیل با. باشد می

  .تر بوده استکم، میزان آب مصرفی جهت آبیاری هر تک درخت 80طی سال 
، روند تغییرات میزان رطوبت وزنی خاک قبل از آبیاری حتی در تیمار شاهد در حدی نبوده است که موجب                    )4(بر اساس جدول  

 درصد آب   80 تا   50زیرا هنگامی که    ). بوده است % 41حداکثر درصد کاهش رطوبت قابل دسترس       ( رطوبتی در گیاه توت گردد     شتن
. گیاه، خاک و عوامل محیطی مصرف گردید، باید نـسبت بـه آبیـاری اقـدام نمـود                 ریشه  بسته به نوع     )FC-PWP( استفاده گیاه  قابل

و  )33 و 5( بایست اقدام به آبیاری کرد می کاهش یافت% 50تا )FC( یت نگهداری آب خاککه ظرف  زمانی،طوری که در مورد توت هب
  ).9(باشد میظرفیت نگهداری آب در خاک % 70-80توت  ترین رطوبت خاک برای گیاه مناسب

لـف  ، متغیرهای کیفی چون درصد ازت، پروتئین، فـسفر، پتاسـیم و رطوبـت بـرگ تـوت در تیمارهـای مخت                    )5(بر مبنای جدول  
اخـتالف  % 1و میـزان رطوبـت در سـطح    % 5مختلـف در سـطح    بررسی آماری گردیده و از این میان میـزان پتاسـیم در تیمارهـای   

درخت باال رفته و بر کیفیت      ریشه  ها توسط    داری داشته، این بیانگر آن است که با افزایش آب آبیاری در خاک میزان جذب آن                یمعن
اختالف % 1 و پروتئین موجود در برگ بین تیمارها در سطح           )ازت(میزان نیتروژن . شود وده می برگ توت از لحاظ این خصوصیات افز      

دلیل حاللیت ناچیز ترکیبات فسفره در        به که آبیاری بر میزان جذب آن        اظهار داشت در مورد فسفر باید     . دهد می داری را نشان   یمعن
  درصـد  24/0-19/0 ،ازت   درصـد  2/1-8/0 تـوت مرغـوب شـامل        ط مطلوب وزن برگ   یدر شرا . نقش چندانی ایفاء نکرده است    خاک  

نمـو   و تـوت و میـزان رشـد       هـای گیـاه    نه تنها در فعالیت   ارقام    باشد که این    درصد آب می   83-60پتاسیم و      درصد 56/0-51/0 ،فسفر 
 هـا  هـای اقتـصادی آن     ویژگی ابریشم و   بلکه در نهایت در سالمت الروهای کرم       ؛باشند های مختلف آن خصوصاً برگ اثرگذار می       بخش

  ). 22(لحاظ کیفی اثر دارند ی و چه بهلحاظ کمّ چه به ) غیرهریزی و وزن پیله، قشر، درصد تخم(
شده نـسبت   رهای آبیاریا موجود در برگِ تیم  یمدهد که پتاس    نشان می  )6( جدول شرح  هها به روش دانکن ب     مقایسه میانگین داده  

  . باشد ترین مقدار می در پایین )شاهد (1Tبیشترین میزان و تیمار) 6T( و خصوصاً در تیمارباشند به شاهد در سطح باالتری می
، رونـد  %1دار بودن جـدول تجزیـه واریـانس در سـطح       یرغم معن   بهدر خصوص میزان ازت و پروتئین موجود در برگ باید گفت            

 در سـطح    6T و   4T  ،5T و تیمارهای    1Tست یعنی تیمار    ها توسط گیاه بر اساس افزایش میزان آب آبیاری نبوده ا           افزایش جذب آن  
   .باشند  در سطح پایین آماری می3T و 2Tآماری باالتر و تیمارهای 

لحاظ عددی مقـدار آن در        به لیکن تیمارها در یک سطح آماری بوده        کلیه در   ی آزمایش، فسفر موجود در برگ طی دو سال اجرا       
  . طی سال دوم اجرا بوده است بیشتر از بقیه تیمارها خصوصاً 6Tتیمار 

تفـاوت بـین تیمارهـای    ، لـیکن  میزان رطوبت برگ نیز در تیمارهای آبیاری شده نسبت به شاهد در سطح آماری بـاالتری بـوده    
  .آبیاری شده چندان محسوس نبوده است

  
  گیری نتیجه
 نگهداری آب و نیز بارندگی به موقع و کافی طی           ظرفیتو به تبع آن باال بودن        )2جدول  ( کلی وجود بافت سنگین خاک     طور  هب

یابـد کـه موجـب تـنش رطـوبتی در گیـاه تـوت در                 آنقـدر کـاهش نمـی      )4جدول  (  خاک  وزنی رطوبت )3 و   2جداول  ( فصول رشد 
بـر   تا حدی     طی دوره رشد،   اه بارندگیمیزان  و اکتفاء ننمودن به      ها   این موضوع، آبیاری توتستان    رغم  لیکن به . های دیم شود   توتستان

  .دارد) 6T(ها حاکی از برتری تیمار  در حدی که مقایسه میانگین داده. روی راندمان متغیرهای کیفی درخت توت اثرگذار خواهد بود

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 Morus bombycis L.(  443(های مختلف آبیاری در توتستان بر کیفیت برگ توت     تأثیر اعمال رژیم

   و مĤخذمنابع
 . صفحه146. انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران. های آن کرم ابریشم و بیماری. 1375.  احمدی.و م. اصالنی، ع .1
  .بولتن اولین گردهمایی سراسری ابریشم ایران. نقش ابریشم در اقتصاد خرد و کالن کشور. 1374. برکه، ا .2
  . صفحه270. معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. 2جلد  مجموعه اطالعات کشاورزی. 1374. نام بی .3
. وزارت کشاورزی معاونت نظام بهره برداری. 8 جلد3نطقهمطالعات طرح توسعه نوغانداری و صنایع ابریشم ایران م   . 1372،  نام  بی .4

 . صفحه184
.  وزارت کشاورزیمعاونت نظام بهره برداری. 9 جلد3مطالعات طرح توسعه نوغانداری و صنایع ابریشم ایران منطقه   . 1372،  نام  بی .5

 . صفحه241
 . صفحه513. گاه تهرانانتشارات دانش. توت برای ابریشم و ابریشم های بدون توت. 1374. جوانشیر، ک .6
 566. چـاپ چهـارم   -انتشارات مرکز نشر دانشگاه شیراز    . اصول باغبانی . 1376.  تفضلی .روحانی و ع  . ا ، شیبانی .، ب .خوشخوی، م  .7

 .صفحه
  .  صفحه247. انتشارات گیالن. ای بر آب و هواشناسی کشاورزی مقدمه. 1376. رمضانی، ب .8
بولتن اولین گردهمـایی سراسـری ابریـشم        . اولین گردهمایی سراسری ابریشم ایران    سخنرانی اختتامیه   . 1374.  ع .شبیریان، س  .9

 .ایران
انتـشارات  . بررسی خصوصیات گونـه تـوت و ایجـاد توتـستان          . 1369. صندوق مطالعاتی توسعه نوغانداری و صنایع ابریشم ایران        .10

  . صفحه150. وزارت کشاورزی
انتشارات معاونت  . امکانات توسعه نوغانداری و صنایع ابریشم     . 1367. م ایران صندوق مطالعات و توسعه نوغانداری و صنایع ابریش        .11

 . صفحه432.  وزارت کشاورزیها امور واحدهای بزرگ و کشت و صنعت
  . صفحه824. نشر مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسالمی . طرح های آماری برای تحقیقات کشاورزی. 1369 .فرشادفر، ع .12
 .  صفحه284. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. 1جلد-جغرافیای اقتصادی ایران. 1377.  ح.مطیعی لنگرودی، س .13
 . صفحه141. انتشارات عمیدی تبریز. نگهداری کرم ابریشم و کاشت نهال توت. 1368. ناظرعدل، ک .14

15. Asarker, A.; M. R. Haque; M. A. Rab & N. Absar. 1997. Studies on crude protein and amino acid 
contents of mulberry(Morus alba L.)leaves in relation to cocoon production of the silkworm, Bombyx 
mori.Sericologia, 37(1)137-142. 

16. Benchamin, K. V. & A. N. Begum. 1990. Reproductive rate of silkworm under irrigated and non-
irrigated conditions of mulberry cultivation. Indian J. Ecology, 17(2)140-143. 

17. Bhuyian, N. I. 1981. Improvement of silkworm multiplication and silk production under bangladesh 
condition. Bangladesh Agricultural University. Mymensingh, 60-61. 

18. Chakrabarti, S.; B. K. Singhal; T. Thippeswamy & M. Rekha. 1996. Studies on the relationship 
between gas exchange traits and genetic variability in mulberry(M. alba L.)under irrigated and rained 
conditions. Indian. J. Sericult., 35(1)45-56. 

19. Chen, Y. 1993. Changes in fluorine and calcium ion concentration in the blood of the fluorosis-
affected silkworm, B. mori L. Sericologia, 33(1)153-157. 

20. Jolly, M. S. 1986. Economics of sericulture under irrigation conditions. Sericulture Project no. 2. 
Central Sericultural Research and Training Institute, Mysore, 19. 

21. Krishnaswami, S.; S. Kumararaj; K. Vijayaraghavan & K. Kasiviswanathan. 1971. Silkworm feeding 
trials for evaluating the quality of mulberry leaves as influenced by variety spacing and nitrogen. 
Indian j. Seric. 10(1), 79-86. 

22. Lim, S. H.; H. R. Kim; S. E. Kim; W. C. Lee; Y. I. Mah; G. Y. Seol & J. C. Kim. 1996. Principles and 
practices sericulture. SER/RDA of Korea(internal bulletin). PP. 788. 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 پور  رضوینیا، تیمور علیرضا بیژن  444
  و علیرضا صیداوی 

23. Mavvajpour, M.; R. Biabany & S. Hossaini-omam. 1996. Country report on sericulture Islamic 
Republic of Iran. NSERI of RAD in Korea. P. 45-56. 

24. Polak, P.; B. Nanes & D. Adhikari. 1997. A low cost drip irrigation system for small farmers in 
developing countries. J. American-Water Resources Association, 33(1)119-124.  

25. Rangaswamy,G.; M. N. Narasimhanna; K. Kasiviswanathan & C.R. Sastry. 1976. Sericulture Manual. 
I. Mulberry Cultivation. FAO, UnoRome, AGS:ASB/ 15/1. PP. 150. 

26. Saratchandar, B.; L. Rajanna; C. Paramesha; T. Jayappa; M. G. Sabitha; K. L. Philomenes & S. P. 
Ramesh. 1992. Studies on the comparative efficiency of drip, sprinkler and furrow irrigation systems 
on mulberry leaf yield and water economy. Sericologia, 32(1)95-100. 

27. Sharma, P. P. 1990. Relative contact toxicity of some insecticides to the wingless grass shopper, 
Neorthacris acuticeps nilgiriensis(orthoptera: acrididae)and their persistance toxicity against larvae of 
silkworm on mulberry. Sericologia, 30(2)229-233. 

28. Sinha, AC.; CK. Kundu; PK. Jana; BB. Mandal; MK(ed.). Dasgupta; DC(ed.). Ghosh,; D(ed.). Das-
Gupta; DK(ed.). Majumdar; GN(ed.). Chattopadhyay; PK(ed.). Ganguli; PS(ed.). Munsi & D. 
Bhattacharya. 1995. Water management for sustainable leaf production of mulberry. Proceedings. 
National Symposium on Sustainable Agriculture in Sub-humid Zone. 1995, 90-94. 

29. Srisomboon, Y. 1997. Effect of soil moisture on growth and fiber quality of paper mulberry. Brousso. 
30. Teotia, R. S. & S. K. Sen. 1994. Mulberry disease in india and their control. Sericologia, 34(1)1-18. 
31. Wang, S. M. 1986. Silkworm egg production. AGS:ASB/ 73/3. FAO. Rome. PP. 64. 
32. Witt, M. L.; R. Geneve; J. R. Hartman; K. Wells & E. Mcniel. 1988. How dry seasons affect 

landscapes plants. 
33. Zheng, T. Z.; Y. F. Tan; G. X. Huang; H. Fan & B. Ma. 1988. Mulberry cultivation. FAO, Rom, 

AGS:ASB/73/1, PP.127. 
 

  
  
  

www.SID.ir



Archive of SID

   

 
جدول

)1(
-

ک درخت در هر ک
 میزان آب مصرفی به ازای هر ت

رت
 

  
)10

 متر مربعی
( 

برای هر دوره ده روزه
)

میلی
 

لیتر بر درخت
(  

سال اجرا
  

تیمار
  

1379
  

1380
  

1T
  

0/0
  

0/0
  

2T
  

38925
  

24765
  

3T
  

51708
  

33005
  

4T
  

64654
  

41268
  

5T
  

77605
  

49517
  

6T
  

90514
  

57743
  

  
جدول

)2(
-

 برخی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی خاک اندازه گیری شده طی سال
 

های
80

-
1379

  

  
  

جدول
)3

(-
 برخی پارامترهای هواشناسی اندازه
 

گیری شده و میزان آب مصرف شده جهت آبیاری هر تیمار
)

سه تکرار
(

در سال
80

-
1379

  

  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 پور نیا، تیمور رضوی علیرضا بیژن       446
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  1379-80های   خاک قبل و بعد از آبیاری طی سال وزنی حداقل و حداکثر درصد رطوبت-)4(جدول

  تیمار
 عمق نمونه
  برداری

  )سانتیمتر(

1379  
   ساعت بعد از آبیاری24                                  قبل از آبیاری

  (%)حداکثر(%)                 حداقل     (%)    حداکثر(%)         حداقل

1380  
   ساعت بعد از آبیاری24        قبل از آبیاری            

  (%)حداکثر(%)          حداقل      (%)    حداکثر(%)      حداقل

1T  25-0  
50-25  

21/20             59/30                  09/19              04/30  
54/20             28/31                  86/18              54/30  

60/23              50/32           70/23              90/32  
90/22              20/33           90/21              70/34  

2T  25-0  
50-25  

79/23            48/32                   45/25              28/34  
44/22             22/30                  14/27              94/32  

40/23            00/33              00/24              10/37  
90/22              60/33            80/22              60/37  

3T  25-0  
50-25  

13/23            08/29                   58/24              41/31  
56/24            19/32                   38/26              50/35  

00/24              60/33            70/25              00/37  
40/22              50/33            50/24              00/37  

4T  25-0  
50-25  

12/24            43/28                   56/24              26/29  
43/21            65/28                 26/24              35/31  

20/25              30/33          00/26              60/37  
70/23              20/33          10/24              60/39  

5T  25-0  
50-25  

25/24            46/32                  25/25              21/34  
05/21            39/38                  58/24              31/35  

40/25              30/31            10/26              30/34  
80/25              20/33            00/26              40/35  

6T  25-0  
50-25  

96/24            77/32                  70/27              52/36  
41/25            28/33                  25/26              01/35  

30/28              50/34            90/27            30/37  
10/23              40/34          90/25              80/36  

  
   نتایج تجزیه واریانس طرح بلوکهای کامل تصادفی اثر رژیمهای مختلف آبیاری -)5(جدول

  1380-1379بر  بعضی از خصوصیات کیفی درخت توت در سال 

 کیفی  خصوصیات  سال
  توت درخت

  موجود  یمپتاس
  (% )در برگ

فسفر موجود در 
  % )(برگ

  ازت موجود
  (% )در برگ

  پروتئین موجود
  (% )در برگ

  رطوبت موجود
  (% )دربرگ

( R )تکرار   ns 05/1  1< ns 88/1  ns 93/1  1 <  1379 
( T )95/10**  78/10 **  >1  36/3*   تیمار  ns65/2  
( R )تکرار   ns 11/1  ns 05/3  ns 76/1  ns 86/1  ns 02/1  1380 
( T )05/4*   تیمار  ns 78/1  ns 20/1  ns 22/1  **94/7  

ns :دار است معنی% 1 در سطح :**      . دار است معنی% 5 در سطح :*دار نیست      معنی.  
  

  1379-80های  سال برای% 5گیری به روش دانکن در سطح   مقایسه میانگین اثر رژیم آبیاری بر صفات مورد اندازه-)6(جدول
  متغیرهای مورد
   اندازه گیری

  برگ ر موجود دیمپتاس
( % )  

  برگ فسفر موجود در
( % )  

  ازت موجود در برگ
( % )  

  برگ موجود در پروتئین
( % )  

  برگ موجود در  رطوبت
( % )  

  1380  1379  1380  1379  1380  1379  1380  1379  1380  1379           سالتیمار
1T  b 1440/0  c 877/0  a 2333/0  a 243/0  a 0400/4  a 110/3  a 2467/25  a 457/19  b 933/65  b 563/69  
2T  ab 2367/0  bc 107/1  a 2367/0  a 253/0  b 7533/3  a 263/2  b 4467/23  a 427/20  a 057/70  a 207/71  
3T  a 3367/0  bc 020/1  a 2100/0  a 287/0  b 8033/3  a 233/3  b 7833/23  a 237/20  ab 187/67  a 827/71  
4T  a 3267/0  ab 400/1  a 2467/0  a 307/0  a 1700/4  a 157/3  a 0700/24  a 750/19  ab 180/69  a 010/72  
5T  a 3600/0  a 597/1  a 2367/0  a 300/0  a 0800/4  a 360/3  a 4767/25  a 013/21  ab 470/69  a 890/71  
6T  a 3900/0  ab 370/1  a 2367/0  a 317/0  a 2300/4  a 403/3  a 4600/26  a 303/21  a 153/70  a 177/72  

  446/71  663/68  364/20  0822/25  254/3  0128/4  284/0  2333/0  228/1  2990/0  متوسط
  ).>05/0P(باشند دار می هایی که حداقل یک حرف مشترک دارند، فاقد اختالف معنی در هر ستون، میانگین
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Abstract 
A field experiment was carried out in investigation on effects of different irrigation regimes on quality 

of mulberry plant in 2000-2001(irrigation at T1= 0% or control, T2=60%, T3=80%, T4=100%, T5=120% 
and T6=140% on the basis of the moisture deficit by evaporation from class A pan). Quality variables of 
mulberry leaf recorded at end of irrigation period with random sampling (simultaneous with silkworm 
rearing period). Then obtained leaves were analyzed chemically and then obtained data also statistically 
were analyzed too. Obtained results showed that %K, % moisture, % N and % protein were significant 
different statistically. However % P was not significant at these periods. Furthermore irrigated mulberry 
leaf quality was better than control group. However N, protein and P percentage were not showed 
significant different between various irrigation regimes. 
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