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هاي انگور بیدانه سفیداثر تغییر روش آبیاري بر رشد رویشی بوته

5، معصومه ملکی4اله کریمی، روح3، حمید زارع ابیانه2، محمد علی نجاتیان1*سجاد قاصدي

تحقیقات کشاورزي و منابع دانشیار علوم باغبانی، مرکز -2دانشجوي دکتري فیزیولوژي گیاهان زراعی، دانشگاه مالیر، پژوهشکده انگور و کشمش، مالیر. -1
استاد یار زیست شناسی، -5استادیار علوم باغبانی، دانشگاه مالیر، مالیر. -4دانشیار آبیاري و زه کشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان. -3طبیعی، قزوین. 

دانشگاه مالیر، مالیر.
sajadghasedi@yahoo.com:نویسنده مسئول*

چکیده

هاي هرز باغ انگور بیدانه سفید، در ها و بیوماس علفاي به تحت فشار بر رشد شاخهبه منظور بررسی اثر تغییر روش آبیاري از جویچه
، (I1)اي آبیاري جویچهتیمارهاي آزمایش عبارتند از:اجرا شد. هاي کامل تصادفی ، طرحی در قالب بلوك94شهرستان مالیر در سال 

نتافیمچکانقطرهسهبوتههربراي( آب مصرفپیکدورهدرايجویچهآبیاريتلفیقبالترالیکفشارتحتبهآبیاريروشتغییر
لیتر در ساعت100بابلر ( براي هر بوته یک بابلر تنظیمی در کنار طوقه با دبی فشارتحتبهآبیاريروش، تغییر)I2ساعتدرلیترهشت

I3 فشار یک لترال ( براي هر بوته سه قطره چکان نتافیم هشت لیتر در ساعت)، تغییر روش آبیاري به تحتI4آبیاري بهروش) و تغییر
زمینی (پنج قطره چکان براي هر بوته که سه تا هشت لیتري روي خط داخل جوي و دو قطره چکان هفت زیرلوپتلفیقباايقطره

این طرح به عنوان پایان نامه دکتري پژوهش محور در طول سه فصل رشد ).I5ره لیتري در لوله دریپردار در داخل پشته به صورت نیم دای
ي گذارد. نتایج نشان داد تغییر روش آبیاري در سال اول باعث کاهش رشد شاخهانجام شود که امسال، مرحله اول خود را پشت سر می

.هاي هرز کاهش یافتها شد. همچنین با توجه به آب مصرفی بیوماس علفبوته

آبیاري، رشد، انگور.:هاکلید واژه

مقدمه

. سطح زیر کشت شودمیتولیدآنازمتعدديهايفرآوردهودارد باالییايتغذیهارزشازکهاستمهم ایرانهايمیوهازیکیانگور
آبیاريايجویچهآبیاريروشبهوشدهتربیتخزندهروشبهایرانهايتاکستاناغلب. باشد (فائو)هکتار می300000انگور در ایران 

دهدمیکاهشرامحصولتولیدراندمانتاکستاندرآبرویهبیمصرفبرعالوهتاکستانمدیریتیهايروشاینکهشوندمی
. شودمیآبنادرستمصرفاثردرهازمینبرخیماندنبایرناچاربهوگیاهرویهبیرشدباعثايجویچهآبیاري).1393کریمی،(

کشور آبمنابعازبهینهاستفادهدرحلیراهعنوانبهکه. استفشارتحتآبیاريهايسیستمازاستفادهمقابله با آنراههايازیکی
شدند داراي اي آبیاري میهاي قدیمی و خزنده انگور به دلیل اینکه از قبل به صورت جویچهبوته).1392سیدان،وکهنسال(باشدمی

سازد، در این تحقیق فرض اي به خاطر اینکه فقط قسمت محدودي از ناحیه ریشه را مرطوب میباشد. آبیاري قطرهگسترده میهاي ریشه
با کاهش دادن مساحت ها وارد کند.اي ممکن است شوك کم آبی به بوتهاي به قطرهشده است که تغییر روش آبیاري از جویچه

باعث کاهش رشد ،اي (دریپر)، از طریق تغییر روش آبیاري از میکروجت به قطرهلوتمرهاي مسن انگور رقم مرطوب اطراف بوته
Bowen)رویشی شد et al., 2012).در سال اول و هاي هرس شده در یک مطالعه مشابه روي انگور رو میزي در آفریقاي جنوبی، شاخه

هاي انگور به این روش آبیاري سازگار ، به عبارتی بوتهندتفاوت معنی داري نداشتها با تیمار شاهدبوتهاما در سال سومکاهش یافتدوم
اياي، بابلر و قطرههاي هرز باغ انگور تحت سه روش آبیاري جویچههزینه کنترل علفتایل و همکاران. (Myborgh, 2012)شدند 
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اي هزینه بیشتري داشت و هزینه کنترل در روش ویچههاي هرز روش آبیاري جبررسی کردند و به این نتیجه رسیدند، کنترل علف
Tayel)اي کمتر از سایر تیمارها بودآبیاري قطره et al., 2008). کاهش حجم آبیاري در مزرعه گلرنگ باعث کاهش بیوماس

).1390شد (متین فر و همکاران، هاي هرز علف

هامواد و روش

محور زیر نظر پژوهشکده انگور و کشمش دانشگاه مالیر که قرار است به مدت سه سال این تحقیق به عنوان پایان نامه دکتري پژوهش 
طول و عرض باشد.اي نتایج در سال اول میدر یکی از باغات پیشرو استان همدان در شهرستان مالیر انجام شود، این مقاله گزیده

متر است و در دوره آزمایش هیچ باران موثري رخ نداد. 1770باشد. ارتفاع محل درجه می34و 48جغرافیایی محل آزمایش به ترتیب 
هاي انگور مورد آزمایش بیدانه سفید بوته. شدانجامGPSدستگاهبا93اسفنددرآبیاريهايسیستمطراحیبرايمزرعهازبردارينقشه

هاي آبیاري تحت شدند. طراحی و اجراي سیستممیاي آبیاري ها قبال به صورت جویچهباشند، این بوتهساله و به صورت خزنده می14
اي به تحت فشار بر این آزمایش با هدف اثر تغییر روش آبیاري از جویچهبا رعایت اصول طراحی انجام شد.94فشار در اردیبهشت 

تغییر، (I1)ايآبیاري جویچههاي انگور بیدانه سفید انجام شد و تیمارهاي آزمایش عبارتند از:هاي هرز بوتهرشد ساقه و بیوماس علف
هشتنتافیمچکانقطرهسهبوتههربراي( آبمصرفپیکدورهدرايجویچهآبیاريتلفیقبالترالیکفشارتحتبهآبیاريروش

)، I3در ساعتلیتر100بابلر ( براي هر بوته یک بابلر تنظیمی در کنار طوقه با دبی فشارتحتبهآبیاريروشتغییر،)I2ساعتدرلیتر
بهآبیاريروشتغییرو) I4( براي هر بوته سه قطره چکان نتافیم هشت لیتر در ساعتتغییر روش آبیاري به تحت فشار یک لترال

پنج قطره چکان براي هر بوته که سه تا هشت لیتري روي خط داخل جوي و دو قطره چکان هفت (زمینیزیرلوپتلفیقباايقطره
هاي کامل تصادفی با چهار تکرار و هر طرح آزمایشی در قالب بلوك).I5دریپردار در داخل پشته به صورت نیم دایرهلیتري در لوله

60الی 50. زمانی که باشدسانتی متر می90کمتر ازهاعمق ریشه بوتهباشد.متر می4*2هاي آزمایش تکرار پنج بوته دارد. آرایش بوته
تعیین رطوبت خاك از رطوبت سنج براي ، )1375(خواجه پور، گیاه تخلیه شد اقدام به آبیاري شدنددرصد رطوبت قابل دسترس 

TDR-SM- lotron.مقدار آب مصرفی با توجه به رطوبت خاك، وزن مخصوص ظاهري، حجم خیس شدگی خاك و با استفاده شد
زیر تعیین شد.استفاده از فرمول 

SMD= (ɵfc-ɵv0)*d*Pb)1معادله (

SMD ،(سانتی متر) ارتفاع آب مصرفیɵv0 رطوبت خاك قبل از آبیاري (درصد) وd(سانتی متر) است. عمق ریشهEC آب مصرفی
مقادیر آب مصرفی براي هر بوته در سال اول میلی گرم در لیتر می باشد.200کربنات آن هم و بیPH12/7میلی زیمنس، 6/0

I5و I3 ،I4بار I214شش بار، I1در طی این مدت تیمار شهریور، براي همه تیمارها در جدول زیر گرد آوري شده است.31آزمایش تا 

درصد در 80و 35بیبه ترتتحت فشارو ايجویچهياریآبيبرا،شین آزمایدر اکارایی مصرف آببار آبیاري شدند.16هر کدام 
ها و از هر بوته طول سه شاخه به هاي سال جاري از تمام بوتهبراي بررسی رشد شاخه).1386رستگار و فراهانی، شد (خواهدنظر گرفته

هاي هرز در سه خرداد، هر دو هفته یکبار انجام شد. علف20ها پنج بار و از تاریخ تعداد اندازه گیريطور تصادفی اندازه گیري شد.
Microsoftها با نرم افزارهاي مرحله (خرداد، تیر و مرداد) وجین شدند و بعد از خشک شدن در مقابل آفتاب توزین شدند. آنالیز داده

Excel-2013 وMinitab16.انجام شد
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هاي خاك آزمایش در سه عمق مختلف.): ویژگی1جدول (
عمق 
خاك

EC درصد
کربناتبی

ظاهري چگالی(وزنی)PWP(وزنی)Fcبافت خاك(ppm)فسفرنیتروژندرصد 
(Pb)خاك

23112/1لوم07/04/127/06/2- 30
246/114/1لوم306/04/122/07/2- 60
25124/1لوم رسی607/04/122/07/2- 90

): مقدار آب مصرفی در تیمارهاي مختلف آبیاري2جدول (
I1I2I3I4I5تیمار آبیاري

71/436/356/31/225/3مقدار آب (متر مکعب در بوته)

نتایج و بحث

رشد رویشی شد، کاهشاي به تحت فشار باعثهاي انگور از جویچهطول شاخه نشان داد که تغییر شیوه آبیاري بوتهاندازه گیرينتایج 
ها برداري اول (اوایل تابستان) تفاوت رشد شاخهتحت فشار بعد از نمونهآبیارياي و تیمارهايبطوري که بین تیمار آبیاري جویچه

ها باعث کاهش سطح کم شدن رشد شاخه). 3ولجدو 1شکل آشکار شد و در نمونه برداري چهار و پنج این اختالف معنی دار شد (
حدوده مرطوب در اطراف ریشه سطح برگ . با کم شدن مشودشود که در این شرایط مقدار تعرق از سطح برگ کم میبرگ  بوته می

خیلی از فاکتورهاي محیطی هاي انگور براي مواجه نشدن یا اجتناب از خشکی بخش هوایی خود را کم کرد.گیاه کم شد به نوعی بوته
یم به . رشد رویشی بطور غیر مستق(Perez-harvey, 2008)از جمله آب و هوا، خاك و آب بر رشد رویشی و عملکرد تاثیر دارد 

نشان دادند که با کم کردن عرض جویچه میبرگ و همکاران.(Myborgh and howel, 2008)وضعیت آب در بوته انگور وابسته است 
Myborgh)در باغ انگور رشد رویشی کاهش یافت et al., 2003) .اي به تحت فشار باعث کم شدن تغییر روش آبیاري باعث از جویچه

هاي هرز را داشت. اما بین تیمارهاي اي بیشترین مقدار علفباغ انگور شد، بطوري که تیمار آبیاري جویچههاي هرز در بیوماس علف
اي که کمترین مقدار مصرف آب را داشت، علف آبیاري تحت فشار هم تفاوت معنی داري وجود داشت که در آن تیمار آبیاري قطره

هاي هرز بین مصرف آب و بیوماس علف. با توجه به نتایج این بررسی )3جدول (هرز کمتري نسبت به سایر تیمارهاي تحت فشار داشت
اي رههاي هرز در آبیاري قطچهار ساله روي باغ انگور نشان داد که بیوماس علفیک تحقیق .(r=+0.83)رابطه مستقیم وجود دارد 

Myborgh)هاي آخر آزمایش بیشتر هم شدبود که این تفاوت در سال(micro-spriniders)کمتر از آبیاري میکرو افشان et al.,

2003).
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.(سانتی متر در واحد نمونه برداري)): روند تغییرات طول شاخه در طول دوره آزمایش بین تیمارهاي آبیاري1شکل (

): مقایسه میانگین صفات اندازه گیري شده بین تیمارهاي آبیاري3جدول (
نمونه برداري اول(kg/40m2)هاي هرز علفتیمار

(cm)

نمونه برداري پنجمنمونه برداري چهارمنمونه برداري سومنمونه برداري دوم

I1
a52/3a106a140a163a168a170

I2
b75/2a107a125a127b131b130

I3
b3a103a124a138b135b135

I4
c65/1a108a129a137b136b133

I5
b76/2a110a119a135b139b140

فاقد تفاوت معنی دار می باشند.05/0* میانگین هایی که داراي یک حرف مشترك هستند بر اساس آزمون توکی در سطح احتمال 
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Abstract

in order to study the effect of chang irrigation from furrow irrigation to pressurized irrigation on stem
length and weed biomass  the grape Sultana seedless, a experiment was set up based on randomized
complete block design in malayer 2015. The treatments include: furrow irrigation (I1), chang irrigation to
pressurized irrigation- single latral with three 8lph driper per plants and alternat by furrow irrigation (I2),
chang irrigation to Bobler, one 100 lph per plant (I3), chang irrigation to single latral with three 8lph driper
per plants (I4) and chang to drip irrigation incorporation with underground loop (I5). This study named
PhD. Thesis for three years, and this articl from first year. The results showed, in the first year chang
irrigation to pressurized irrigation cause to decrease the growth. Also as for reduce the weed biomass in
vineyard.

Key word: irrigation, growth, grape.
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