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 ، دانشگاه تهرانيشاورزكده كاستاد گروه زراعت واصالح نباتات، دانش -2
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  چكيده

در مزرعه پژوهشي  1391- 92به منظور بررسي تاثير كم آبياري و كاربرد مويان بر ويژگي هاي كمي علوفه يونجه، آزمايشي در سال 
در  يكامل تصادف يهاه بلوكيخرد شده در قالب طرح پا يهاش به صورت كرتيآزمادانشكده كشاورزي دانشگاه تهران اجرا شد.  

( تيمار شاهد)، %100شامل سطح آبياري  سطح سهدر آبياري كم مختلف  رنده سطوحيدر برگ ياصل يهاكرت  سه تكرار انجام گرفت.
نياز آبي گياه و كرت هاي فرعي در بر گيرنده تيمار هاي آبي شامل آبياري با آب چاه  و ترميم تبخير و تعرق هفتگي  %50و  75%

كليه صفات مورد بررسي از جمله ارتفاع، تعداد پنجه  بين آن بود كه زحاكي انتايج  (تيمار شاهد) و آبياري با آب چاه + مويان بودند. 
كاربرد مويان سبب افزايش  .وجود داشت سكرابطه ع اعمال شده شدت تنش)، عملكرد و RWCدر بوته، محتواي آب نسبي برگ (

كارايي مصرف آب با باال رفتن شدت   ت، گرديد.كاهش ياف %50تمام صفات فوق به غير از نسبت برگ به ساقه كه در تيمار آبياري 
  د.   ش تنش روند افزايشي را از خود نشان داد و با كاربرد مويان كارايي مصرف آب عملكرد علوفه بيشتر 

  يونجه، كم آبياري، مويان، خصوصيات كمي ، عملكرد علوفه، ، كارايي مصرف آب واژه هاي كليدي:
  مقدمه

 سال چند هر اديز يشدتها با را ايدن خشك مهين و خشك مناطق از ياريبس باشدكه يم يمياقل مولمع راتييتغ از يكي يخشكسال
 يا افتهي خود يخشكسال يشناسائ رو نيا ست، ازين مشخص يمدت يبرا يخشكسال رخداد سالها از ياريبس در  .رديگ يم بر در كباري

 دهد، محسوب يم ليتشك خشك مهين و خشك مناطق آنرا عظما بخش كه رانيا چون يمناطق يآب منابع تيريمد يبرا ارزشمند
 در را يارمهميبس نقش نيريش آب منابع حفظ و است محصوالت عملكرد در عوامل نيمهمتر از يكي عنوان به آب  .شد خواهد
 در گروه جهت نيا از و است سال در متر يليم240 حدود رانيا كشور در يآسمان نزوالت متوسط .كند يم فايا داريپا يكشاورز
  .  شود يم يتلق ليمسا نيمهمتر از يكي يكشاورز در ياريآب كم اثرات مطالعه ليدل نيهم به.  شود يم يبند طبقه جهان خشك مناطق

مختلفي  ياز روش ها يواحد آب مصرف يشتر به ازايبد يتوان براي تول ي، ميبه منظور مقابله و حل مشكل كمبود آب در كشاورز
راندمان مصرف آب در واحد سطح را  ،در مصرف آب يياست كه عالوه بر صرفه جو يمواد يريبكارگ ،از آن جملهاستفاده كرد كه 

 يها نهيزمآن در  يمختلف بر رو قاتيمورد استفاده قرار گرفته و تحق رياخ يدر سالهااز جمله اين مواد كه  دهند.  يافزايش م
نتايج  تحقيقات اخير بر روي مويان ها نتايج اميدوار  .هستنند  (Surfactant) ان هايمو ،باشد يدر حال اجرا م يمختلف كشاورز

كننده اي را در خصوص صرفه جويي در حجم آب مصرفي در كشاورزي به دنبال داشته و انگيزه الزم براي تحقيقات بيشتر را به 
  وجود آورده است.

كارايي مصرف آب در كشت يونجه در  عملكرد علوفه و هدف اصلي از اجراي اين تحقيق عبارت است از امكان سنجي افزايش
  شرايط كم آبياري با استفاده از مويان.

  زمان و محل اجراي آزمايش
دانشگاه تهران واقع در محمد شهر  يعيو منابع طب يس كشاورزيپرد يپژوهش - يدر مزرعه آموزش  1392ين پژوهش در سال زراعيا

ن يانگيوندد.  ميپ يل بهار به وقوع ميمتر بوده كه بارش عمدتا در اوايليم 240 -245طقه انه منيسال يكرج اجرا شد. متوسط بارندگ
 گراد گزارش شده است.يدرجه سانت 2/1ماه  ين حداقل آن در ديانگيگراد و ميدرجه سانت 1/26رماه يانه در تيحداكثر درجه حرارت سال
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هدايت الكتريكي آن برابر با  33/1و  4/7 برابر با pH رس)، با  % 31لت و يس %36شن،  %33( يش لوم رسيبافت خاك محل آزما  
  ات خاك مزرعه در جدول زير  ارائه شد.يگر از خصوصيد يدسي زيمنس بر متر بود.  برخ 33/1
  

  ش يي خاك محل آزمايايمي. مشخصات ش1جدول 
T.N.V% :درصد كربنات كلسيم معادل ،OM% اده آلي: درصد م  ،N%  كل نيترون: درصد 

 يشيمشخصات طرح آزما

كامل  يخرد شده در قالب طرح بلوك ها يبه صورت كرت ها )Medicago sativa( ونجهيش با كشت خالص ين آزمايا    
 ن،يشيقات پيتحق زا كمپوست در هكتار) يورم تن 2+ يستيز ياز كودها يبي(ترك يمار كودين تيتكرار و با علم از بهتر 3در  يتصادف

ر نظر در دو سطح به عنوان كرت فرعي د يمار آبيسه سطح به عنوان كرت اصلي و ت اري دريآبكم مار يش تين آزمايانجام شد.  در ا
  گرفته شد.

  بياري( كرت هاي اصلي)كم آتيمارهاي -الف
  نياز آبي گياه. و  يروتعرق هفتگيدرصد تبخ100م يبر اساس ترم ياريآب-1
  نياز آبي گياه. و  يروتعرق هفتگيدرصد تبخ75م ياس ترمبر اس ياريآب-2
  نياز آبي گياه.و   يروتعرق هفتگيدرصد تبخ50م يبر اساس ترم ياريآب-3
  
  يآب يمارهايت-خرد شده  يكرتها-ب 
  با آب چاه ياريآب-1
 )SURFACTANT(با آب چاه + مويان  ياريآب-2

 
عمليات گر بود.  يكديمتر از  يسانت 50ف كاشت به فاصله يرد 4كرت شامل  متر اجرا شد.  هر 2*4به ابعاد  ييش در كرتهايآزما

انجام و  11/02/1392پس از مناسب شدن شرايط اقليمي در تاريخ ) كيلوگرم بذر در هكتار 25رقم همداني به مقدار (كاشت يونجه 
متر سانتي 2خط، به طور يكنواخت در عمق  4بالفاصله پس از اتمام عمليات كاشت، آبياري انجام شد.  بذور به صورت دستي در 

  كشت شدند.
  

اداره ايستگاه از  Aميزان آب مورد نياز هفتگي با استفاده از فرمول زير محاسبه شد. ميزان تبخير و تعرق روزانه از سطح تشتك تبخير 
ورد نياز براي كرت هاي بدون ميزان آب مزير هفته ثبت شده و با كمك فرمول  صورت هفتگي هواشناسي در مزرعه تحقيقاتي به 

).  سپس محاسبه مقدار آب مورد نياز براي 1) محاسبه گرديد (فرمول 1388وفا بخش و همكاران، (آبياري)  %100تنش (تيمار 
براي به دست  75/0همچنين ضرب آن در  و %100به ترتيب از طريق نصف كردن آب مصرفي تيمار   %75و  %50تيمارهاي آبياري 

  اي انجام گرفت. آبياري به روش جوي پشته انجام شد. % 75ورد نياز براي تيمارهاي وردن آب مآ

 
  )Chaichi, et al., 2014(  ):  فرمول به كار برده شده براي محاسبه آب مصرفي هر كرت1فرمول(

T.N.V          OM           N          فسفر      پتاسيم       روي       مس         منگنز      آهن 

  ميلي گرم در كيلو گرم خاك                         %            %                %   
   4/6           1/64        0/16            5/25     123/4      0/62       1/48        8/75       4  
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:عدد ثابت، :، حجم آبياري بر حسب گالن: تبخير و تعرق هفتگي بر حسب :ضريب ثابت گياهي، :، كنوپي گياهمساحت  
  ياري: راندمان آب، اينچ

  
  نيز بر اساس مقدار آب مصرفي در هر كرت صورت گرفت.  پي.پي.ام 1(سورفاكتات) با غلطت  مقدار كاربرد مويان

كارايي  بذر، ارتفاع بوته، تعداد پنجه در بوته، نسبت برگ به ساقه، ميزان آب نسبي برگ، عملكرد در اين تحقيق صفات عملكرد بوته،
ها گيري صفات، تجزيه و تحليل آماري دادهبرداري و اندازهپس از نمونه مصرف آب براي توليد علوفه مورد اندازه گيري قرار گرفت.

ميانگين تيمارها به روش آزمون   .انجام شد SAS 9/1افزار تفاده از نرمشده با اسخرديكبارهاي بر مبناي مدل آماري آزمايش كرت
  . اي دانكن، مورد مقايسه قرار گرفتدامنهچند

  جياتن
اگرچه بين   .از يك روند كاهشي پيروي كرد ،درصد50درصد ترميم نياز آبي گياه به100با افزايش شدت تنش آبي از ارتفاع بوته 

 ،ارتفاع بوته با استفاده از مويان در ميانگين تمام سطوح آبياري تفاوت معني داري مشاهده نشد.  درصد 50درصد و  75سطوح آبياري 
به طور معني داري بيش از شاهد (عدم كاربرد مويان) بود.  در بررسي هاي صورت گرفته نشان داده شده است كه ارتفاع گياه ذرت 

    ).1392بياري افزايش يافته است (مهرورز، همراه با  كاربرد مويان تحت اعمال رژيم هاي كم آ
ترميم نياز آبي گياه در واقع عملكرد يونجه از يك شيب كاهشي پيروي كرد.  شدت كاهش %50به  %100با افزايش تنش خشكي از

به  %100ي از يك شيب ماليم تري برخوردار شد.  در مجموع از سطح آبيار  %50به  %75شديد بود ولي از  %75به  % 100عملكرد از
درصد كاهش عملكرد مشاهده شد.  در كل كاربرد مويان باعث افزايش معني دار عملكرد ماده خشك علوفه  30تا  25حدود  50%

 يونجه نسبت به تيمار شاهد (عدم استفاده از مويان) شد. 

 : مقايسه ميانگين صفات كمي گياه يونجه2جدول 

 
 
 

  باشد يسه ميمورد مقا ين هايانگيدر م) p<0/05( دار ين عدم وجود تفاوت معنيوجود حروف مشترك در هر ستون مب
يونجه، عملكرد محصول كاهش يافت.  استفاده از مويان هم به لحاظ عملكرد كل علوفه و  طور كلي با كاهش مقدار آب مصرفي درب

آبياري، بهترين تاثير را از خود نشان داد به طوريكه در صورت استفاده از مويان  %50ب در تيمار حاظ افزايش كارايي مصرف آهم به ل
تفاوت معني داري نداشت و كارايي اري يآب %75ر بود كه با تيمار تن در هكتا 7/5آبياري، عملكرد علوفه در حدود  %50در تيمار 

 كيلوگرم ماده خشك در ازاي هر متر مكعب آب رسيد. 65/1مصرف آب به باالترين مقدار خود يعني 

  كارايي مصرف آب     
(كيلوگرم بر متر 

  عب)مك

  عملكرد كل    
  كيلوگرم در هكتار

  

آب  يمحتوا
         ينسب

 درصد

 تعداد پنجه
 در بوته

نسبت برگ
 به ساقه

 ارتفاع بوته  
  سانتي متر     

 مارهايت    

c1/07 a6947/7 a58/7 b4/2 a0/94 a48/15  100%  
 ياريم آبيرژ

b1/11 b5463 b52/7 a4/7 a1/0 b43/42 75% 
a1/48 c4802 

 
 c48/5  

 

b4/0 a0/89 b41/0 50% 

a1/27 a/45425 a54/3 a4/5 b0/9 a46/30 W+S  
 b1/17 b/25034 b52/3 b4/1 a1/0 b42/10 W  ان يمو
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 ونجهيعلوفه  يمكانس صفات يه واري: تجز3جدول 

 دار يرمعني: غn.sو   %1دار در سطح  ي: معن**،  %5 دار در سطح يمعن
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The effect of surfactant application and limited irrigation systems on 
quantitative traits of alfalfa forage 

To evaluate the response of alfalfa to limited irrigation and surfactant application, an experiment 
was conducted at College of Agriculture, University of Tehran, Research Farm, during 2012 

growing season. The experimental treatments arranged as split plots based on a complete randomize 
block design with three replications. The limited irrigation treatments comprised of replenishment 
of 100%, 75% and 50% of weekly evaporation and plant water requirements assigned to the main 
plots.  Water treatment of control (water only) and water + surfactant assigned to the subplots. The 
result of the experiment showed that as the severity of drought stress increased, plant height, tiller 
number per plant, RWC, seed yield and total forge yield decreased.  Surfactant application 
significantly increased plant height, tiller number per plant, RWC, seed yield and total forge yield.  
Water use efficiency for both forage and seed yield significantly increased with surfactant 
application and limited water stress.  The highest total forage yield (2.2 ton/ha) was achieved in the 
first harvest at 100% irrigation treatment with surfactant application.  
Key worlds: alfalfa, forage yield, limited irrigation, surfactant, water use efficiency 
 
 

 
 
  

درجه  رييمنابع تغ
  يآزاد

نسبت برگ به ارتفاع بوته     
  ساقه

  

  عملكرد كل تعداد پنجه    
  

  يآب نسب يمحتواكارايي مصرف آب  

 28/5027556**  2 تكرار
 

ns0/02583889 ns0/04211667 **389584/49 ns0/1310556   ns5/3272222 

78/9302722**  2 ياريكم آب
 

ns0/01873889 **0/67261667 **7240926/19  **31182222/0 **159/3672222 

 اول يخطا

  
2  ns4/2987056 ns0/01044722 ns0/07565883 ns80516/45   ns 24555600/0  ns4/4513889  

 انيمو

  
1  **77/9584222 *0/09680000 *0/5373388 *316383/6   *   04400556/0  *18/2005556 

 ns4/6255389 *0/06405000 ns0/08900556 ns252084/81  ns  01575556/0 *17/0205556  2 انيمو×ياريآب
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