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چكيده
یکی از راه هاي بهبود مدیریت مصرف آب آبياري استفاده از روش آبياري قطرهاي نواري در صيفیجات است .از این رو مطالعن
حاضر با هدف بررسی سطوح مختلف نياز خالص آبی ب روش قطرهاي بر عملکرد هندوانن و مقایسن آ بنا آبيناري جوی ن اي ،در
سالهاي زراعی 9831و  9811در منطق خوزستا انجام شد .در ای مطالع سطوح مختلنف  911 ، 50 ،01و 920درصند أن مي
نياز آبی ب روش قطرهاي ( )T125 ،T100 ،T75 ،T50و آبياري جوی

اي با أامي  911درصد نياز آبی ( )F100روي دو رقم هندوانن

ب صورت كرتهاي یکبار خرد شده در قالب طرح بلوكهاي كامل أصادفی در س أکرار مقایس شدند .نتایج نشنا داد كن أيمنار
 T125با  02/0أ در هکتار بيشتری و أيمار  T50با  22/0أ در هکتار كمتری عملکرد را داشت .بهرهوري مصرف آب ( )WPدر روش
و سطوح آبياري قطرهاي اختالف معنیداري در سطح  %9نشا داد .ب طوريك  WPدر أيمارهاي T50و  T75با مقنادیر بن أرأينب
 95/9و  98/5باالأر از أيمارهاي  T100و  T125با مقادیر  91/5و  1/8كيلوگرم بر مترمکعب بود .حال آنک اختالف معننیداري بني
عملکرد و  WPدو رقم مشاهده نشد .نتایج كلی ای مطالع نشا داد ك آبياري قطرهاي با أامي 920درصد نياز آبنی بنراي كشنت
هندوان در شرایط بدو محدودیت آب و  50درصد نياز آبی در شرایط محدودیت آب براي اراضی با بافت نيمن سننني و شنرایط
اقليمی مشاب با محل انجام ای أحقيق قابل أوصي است.
كليد واژه ها :آبیاری قطرهای تیپ ،بهرهوری آب آبیاری ،هندوانه ،خوزستان.

مقدمه
هندوانه یکی از سبزیجات پرمنفعت است که قبل از احداث شببکه
آبیاری دز در سطح وسیعی از مزارع شمال خوزستان کشت شده و
تا کنون پس از گوجه فرنگی بیشترین سبطح را در خوزسبتان ببه
خبود اختابباا داده اسببت .معمببوا کشبباورزان از دو رقب رایب
هندوانه به نامهای کریمسون سوئیت و چارلستونگری با عملکبرد
حدود  06تا  06تبن در هکتبار اسبتفاده مبیکننبد Yosefian,
 .)1984هندوانه معمواً در خوزستان در اواسط تیرماه و ببه رو
جویچهای کشت میشود .نیاز فراوان این گیاه به آب به خابوا
در شرایط ابتدایی دوره رشد ،که مقارن با ماههای گرم سال اسبت،
از یک طرف و گستر سامانه آبیاری قطرهای با وجود یارانههای
دولتی به ویژه در سالهای اخیر باعث شده تا مطالعات مزرعبهای
آبیاری قطرهای در نقاط مختلف خوزستان از جمله دزفول ،شو و
شوشتر مبورد توجبه قبرار گیبرد Alizadeh ،Mosavi Fazl .و
 (1999) Astaraeeبا بررسی دور آبیاری و تعداد قطرهچکان ببر
عملکرد هندوانه رق چارلستونگری نشان دادند که با دور آبیباری
هر روز و یک قطره چکان ببرای هبر بوتبه ،عملکبرد و بهبرهوری

مارف آب نسبت به سایر تیمارها بهطور قابل مالحظهای افزایش
یافت .حال آنکه خاوصیات فیزیکی میوه مانند ضبخامت پوسبت
میوه ،درصد آب موجود در گوشت میوه ،نسبت گوشت به وزن میوه
و درصد ماده جامد محلبول تحبت تبا یر تیمارهبای آبیباری قبرار
نگرفت .هندوانه جزو گیاهانی است که تنش آبی مالی در رشبد و
نمو ریشه شده مؤ ر بوده و علیرغ کاهش نسبی عملکبرد میبوه،
خاوصیات کیفبی میبوه در غالبر ارقبام افبزایش خواهبد یافبت
 (Bang et al. 2004تهویه مناسر خاک ،باعث شده تا ریشبه
گیاه بتواند رطوبت را حتی از عمق  156سانتیمتری خباک جببب
کنبد  .)Xie et al. 2006مقایسبه عملکبرد هندوانبه در رو
آبیاری قطره ای با کاربرد سه نوع مالچ) ،مبالچ پالسبتیکی انتقبال
دهنده نور ،مبالچ گیباهی و ببدون مبالچ( در منطقبه دره جبوردن
 )Jordan valleyنشان داد که استفاده از مالچ پالستیکی سفید
با مقدار آب مارفی  444میلیمتر بیشترین عملکبرد و اسبتفاده از
مالچ گیاهی و بدون کاربرد مالچ با مقبدار مابرف آب ببه ترتیبر
 461و  515میلی متر به ترتیر متوسط و کمترین عملکرد را تولید
کردنبد  .)Battikhi, and Ghawi, 1987محققبان دیگبر در
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زمینه استفاده از مالچهای مختلف بدون مالچ ،مبالچ شبنی ،مبالچ
پالستیکی و ترکیر مالچ شنی و پالستیکی) به همراه چهار سبطح
آبیاری قطرهای بدون آبیاری 45 ، 54 ،و  06میلیمتر در منطقهای
از چین نشان دادند که در سال اول ببا کباهش مقبدار آب آبیباری
عملکرد هندوانه کاهش یافت حبال آنکبه عملکبرد در تیمارهبای
مختلف تغییری نکرد .آبیاری قطرهای بر مبنای تامین  166درصبد
تبخیر از تشتک تبخیبر در منطقبه بنگبالور هنبد ،باعبث افبزایش
خاوصیات کیفی و کمی هندوانه شد Srinivas, Hegde and
 .)Havanagi, 1989در ایببن مطالعببه تیمببار اسببتفاده از یببک
قطره چکبان ببرای دو بوتبه در مقایسبه ببا سبایر رو هبا یبک
قطره چکان به ازای هر بوته و آبیاری جویچهای) بیشترین عملکرد
و بهرهوری مارف آب را داشت .ضمن آنکه مقدار مباده خشبک،
کل مواد جامد محلول در میوه بریکس) و قند میبوه در دو تیمبار
آبیببباری قطبببرهای بیشبببتر از آبیببباری جویچبببهای ببببود.
 Maynard،Clarkو (1996) Stanleyببا اعمبال سبطو
مختلف آبیاری قطرهای روی پبن رقب هندوانبه در یبک منطقبه
مرطوب با بافت خاک شنی نشان دادند که ک آبیباری تبا یری ببر
اندازه میوه ،بریکس و درصد قنبد میبوه نداشبت .از ایبنرو تیمبار
کمترین سطح آبیاری یعنی کاربرد  16درصد تبخیر و تعرق مرجع
در ابتدای فال رشد و  46درصد تبخیر و تعرق مرجبع در انتهبای
فال رشد) توصیه شد Erdem .و  (2003) Yukselدر ترکیبه
با مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد هندوانه در شبرایط تبامین ، 6
 05 ، 56 ، 55و  166درصد نیاز آبی در تمام دوره رشد گیاه و ه -
چنین در هریک از دوره های رشد رویشی اولیبه ،نهبایی ،مجمبوع
رشد رویشبی ،دوره گلبدهی و دوره رشبد میبوه نشبان دادنبد کبه
بیشترین عملکرد در شرایط آبیاری کامل در تمام دوره رشبد گیباه
حاصل شد .ضمن آنکه دوره گلدهی حساس به کمبود آب گزار
شد Erdem ،Orta .و  (2003) Erdemبه مدت دو سبال ا بر
سطو  05 ، 56 ، 55 ، 6و  166درصد تبامین رطوببت خباک تبا
عمق  6/9متری را با استفاده از رو آبیاری قطرهای بر عملکبرد
هندوانه بررسی کردند .نتبای نشبان داد کبه بیشبترین عملکبرد و
بهره وری مارف آب در شرایط آبیاری کامل تبامین  166درصبد
رطوبت خاک) بهدست آمد .مطالعه مشابه دیگر با چهار سبطح، 56
 166، 05و  155درصد تامین نیاز آبی و دور آبیاری چهار روزه ببر
عملکرد هندوانه رقب کریمسبون سبویت در ترکیبه بررسبی شبد
 .)Simsek, Kacra and Tonkaz, 2004نتای نشان داد که
در سال اول به ترتیر  045 ، 556 ،496و  004میلیمتر و در سال
دوم  591 ، 404 ،455و  069میلیمتر آب مارف شبد .بهبرهوری
مارف آب در سال اول بین  9/0تا  11/0و ببرای سبال دوم ببین
 16/6تا  14/1کیلوگرم بر مترمکعر متغیر ببود .علبیرغب اینکبه
عملکرد محابول ببازارپسبند ببین تیمارهبای قطبرهای اخبتالف

معنی داری نداشت ،تیمار  155درصبد تبامین نیباز آببی ببااترین
عملکرد و مارف آب را به خود اختااا داد .مطالعات فوق نشان
میدهد که استفاده از آبیاری قطرهای در کشت هندوانه عالوه ببر
بهبود کیفیت و کمیت محاول باعث صرفهجبویی در مابرف آب
آبیاری می شود .با توجه به اینکه سباانه سبطح قاببل تبوجهی از
اراضی استان خوزستان به کشت هندوانه اختااا داده میشود ،و
از طرفی تا یر کب آبیباری ببه رو آبیباری قطبرهای در کشبت
گیاهان جالیزی در این منطقه ناشناخته است ،این مطالعه با هبدف
بررسی امکان استفاده از رو آبیاری قطرهای در کشت هندوانه و
تعیین سطح مناسر آبیاری قطره ای برای دو رقب رایب هندوانبه
انجام شد.
مواد و روشها
به منظور بررسبی و مقایسبه ا بر سبطو مختلبف آب در آبیباری
قطرهای بر مارف آب و عملکرد دو رق هندوانه در منطقه شبمال
خوزستان این آزمایش بهصورت کرتهای یکبار خرد شده درقالر
طر بلوک های کامبل تابادفی در سبه تکبرار ،در اراضبی مرکبز
تحقیقات کشاورزی صفیآباد دزفول با عرض جغرافیایی  45درجبه
و  15دقیقه و طول جغرافیایی  46درجه و  50دقیقه و بافت خباک
سیلتیرسی لومی اجرا شد .کرت اصلی از چهبار سبطح ،)T50 56
 )T125 155 ،)T100 166 ،)T75 05درصببد تببامین نیبباز آبببی در
رو آبیاری قطرهای تیپ به همراه آبیاری جویچهای با تامین کل
نیاز آبی تیمار شاهد)  )F100و زمان اعمال آنهبا پبس از مسبتقر
شدن گیاه  5برگه شدن بوته ها) صورت گرفت .کرت فرعی شامل
دو رق هندوانه رای در منطقه به نامهای تجاری کریمسون سویت
( )Crimson Sweetو چارلستون گری ( )Charleston Grayببود.
برای این منظور پس از برداشت گندم ،در اوایل مباه مبرداد ببرای
تهیه زمین آبیاری اولیه انجبام شبد .پبس از گباورو شبدن مزرعبه
عملیات شخ با گاوآهن ،دو دیسک عمود بره و سبسس تسبطیح
مزرعه با ماله صورت گرفت .قبل از کاشت هندوانبه از سبه نقطبه
مزرعه در ایههای  46سانتیمتر تا عمق  96سانتیمتر نمونه خاک
برداشت و برای اندازه گیری خاوصیات فیزیکی و شیمیایی خباک
به آزمایشگاه انتقال داده شد جدول  .)1چهار ردیف کاشبت دارای
عرض و طول به ترتیر  4/5و  15متر مساحت هر کرت فرعبی را
تشببکیل داد شببکل .)1لولببههببای تیببپ بببه فواصببل  4/5متببر در
شیارهای ک عمق  5سانتیمتری قرار گرفت .برای این منظبور از
لوله های تیپ با فاصله بین روزنههبای خروجبی  46سبانتیمتبر و
آبدهی  4لیتر در ساعت به ازای هر متر طول لوله در فشار کبارکرد
 5تا  0متر استفاده شد .قبل از کاشت ابتدا سامانه قطرهای به مدت
 54ساعت روشن و پس از آن ببر ارقبام هندوانبه ببه فواصبل 46
سانتیمتر روی ردیف و در دو طرف لوله کاشته شد.
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شكل -1نقشه طرح
جدول -1نتایج مربوط به خصوصيات فيزیكي و شيميایي خاک مزرعه
درصد رطوبت وزنی
عمق خاک
)cm

OC

EC
)(dS m-1

6/05
6 /5
6/40

1/1
6/6
6/6

)%

6-46
46-06
06-96

pH

FC

0/4
0/4
0/4

PWP

15
15
15

55
55
55

جرم مخاوا ظاهری

بافت خاک

-3

) )gcm

1/05
1/06
1/0

لومی رسی سیلتی
لومی رسی سیلتی
لومی رسی سیلتی

 :PWPرطوبت حد پژمردگی دائمی :FC ،ظرفیت زراعی :PH ،اسیدیته EC ،هدایت الکتریکی :OC ،کربن آلی خاک

جدول -2نتایج مربوط به کيفيت آب آبياري کانال ورودي به مزرعه
غلظت کاتیونها و آنیونها )meqL-1

EC
)(dS m-1
6/44

Na+
1/5

Ca+2+Mg+2
4/0

برای تأمین فشار ازم سامانه و تافیه آب ورودی به لولههبای
تیببپ بببه ترتیببر از یببک الکتروپمببپ و فیلتببر دیسببکی و بببرای
اندازهگیری فشار و تنظی مقدار حجب آب ورودی ببه هبر یبک از
تیمارهای آبیاری پس از عبور آب از صافی از شبیر فلکبه ،کنتبور و
فشارسن استفاده شد .منبع تامین آب آبیاری ،یک کانبال بتنبی ببا
ظرفیت  156لیتر در انیه در کنار مزرعه ببود .آب کانبال ببه یبک
حوضچه هدایت شده و از آن محل عملیات پمساژ و هدایت آب ببه
فیلترهای شنی و دیسکی صبورت گرفبت .خاوصبیات کیفبی آب
آبیاری در جدول  )5آورده شده است .برای محاسبه مقدار آب مورد
نیاز گیاه از دادههای ایستگاه هواشناسی واقع در  166متری محبل
اجرای طر استفاده شد جدول .)4برای محاسبه مقبدار آب مبورد
نیاز گیاه ،تبخیر و تعرق گیاه مرجع با اسبتفاده از دادههبای روزانبه
هواشناسی و براساس رو تشبتک تبخیبر محاسببه و ببا اعمبال
ضریر گیاهی هندوانه بر مبنبای نشبریه  50فبائو تبخیبر و تعبرق
پتانسیل هندوانه تعیین شد روابط  1و .)5

HCO34/4

Cl
1/1

مواد محلول
TDS
)(ppm
416

PH
0/6

)1
)5
پس از آن مقدار آب ازم بر اساس دور آبیاری دو تا سه روزه برای
حالت آبیاری کامل  )T100با استفاده از رابطه  )4محاسبه شد.
)4

)

(

برای این منظور ضریر یکنواختی توزیع سامانه نبوار قطبرهای
تیپ در مناطق خشبک و در شبرایط توپبوگرافی یکنواخبت زمبین
شببرایط محببل مببورد مطالعببه)  96درصببد در نظببر گرفتببه شببد
 .)Alizadeh, 2001پس از محاسببه مقبدار آب ازم در حالبت
آبیاری کامل ،درصدی از آن بر اسباس سبطو آبیباری  05 ،56و
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 155درصد) به هر یک از تیمارهای مربوط به رو

قطرهای تیبپ

داده شد.

جدول  -7شرایط اقليمي محل اجراي آزمایش در طول دوره رشد
سال

1469

1496

ماه

تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان

متوسط حداکثر
دما
)(oc
40/4
45/6
45/0
40
50/0
40/5
40/4
41/5
40/1
50/0

متوسط حداقل
دما
)(oc
55/4
50/1
51/4
16/6
15/0
55/0
50/1
55
56/4
15/4

 :تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع میلیمتبر ببر روز): ،
ضریر مربوط به تشتک تبخیر بدون بعبد) .مقبدار آن ببر اسباس
روابط ارائه شده در نشریه  50فائو محاسببه شبد Allen et al.,
 .)1998مقدار میانگین آن در طول دوره رشد  6/6درنظبر گرفتبه
:
 :مقدار تبخیر از تشتک تبخیر میلبیمتبر ببر روز)،
شد.
 :نیاز آبی گیاه میلی متر بر روز)،
ضریر گیاهی هندوانه،
 :مقدار نیاز آبی یا تعرق روزانه در آبیاری قطرهای که فقط بخشبی
از زمین آبیاری میشود میلیمتر در روز) و  :درصبدی از سبطح
خاک که توسط پوشش گیاهی در هنگبام ظهبر خورشبیدی سبایه
اندازی شده و به آن سطح سایه انداز گیاه گفته میشود .برای ایبن
منظور از ابتدای دوره رشد گیاه به صورت هفتگی مساحت اشبغال
شده توسط بوتهها در فاصله بین دو لوله نوار قطرهای در طول یک
متر در راستای لولههای نوار قطرهای) ببا متبر انبدازهگیبری و ببه
مساحت زمین  1 * 4/5متر) تقسی شد .در تیمار آبیاری سبطحی
نیز برای هر رق  4ردیف کاشت به طول  15متر و فاصله ردیف در
دو طرف پشته  4/5متر و فاصله بوتهها روی ردیف  46سانتیمتبر
در نظر گرفته شد .دور آبیاری سطحی بر مبنای  05میلیمتر تبخیر
تجمعی از تشتک تبخیر و اعمال یک نوبت آبیاری صورت گرفبت.
مقدار آب آبیاری با تعیین رطوببت خباک در روز قببل از آبیباری و
تامین رطوبت خاک تا حد ظرفیت مزرعه با اسبتفاده از رابطبه )4
محاسبه شد.
)4

∑

در رابطه فوق رطوبت خاک در ظرفیت مزرعه جدول،)1
رطوبت خاک در عمق توسعه ریشه در روز قببل از آبیباری ببر
حسر درصد وزنی RZ ،عمق توسعه ریشه گیاه بر حسر سانتیمتر،
جرم مخاوا ظاهری خاک برحسر گرم بر سانتی مترمکعر
جدول )1و  Eaبازده آبیاری سطحی است که مقدار آن ببرای هبر

متوسط حداقل
رطوبت نسبی
)%
15
14/6
10/1
55/0
45
11/0
14/1
16/0
55/9
45/6

متوسط حداکثر
رطوبت نسبی
)%
54
50/4
04/9
05/5
65
54/9
50/0
00/5
05/5
66/5

میزان تبخیر
تجمعی
)mm
450/5
416/9
450/4
515/4
110/1
416
406/4
599/9
556/1
165/4

آبیاری با استفاده از داده های آبیاری قبلی محاسبه و اعمال شبدI .

عمق آب آبیاری بر حسر سانتی متر اسبت کبه ببا داشبتن سبطح
مزرعه حج آن محاسبه و مقدار آن با نار فلبومهبای  WSCدر
ابتدای هر تکرار در اختیار گیاه قبرار گرفبت .همچنبین مقبدار آب
خروجی با نار فلومهای  WSCدر انتهای هر تکرار اندازهگیبری
شد .مقدار کود مارفی بر اساس آزمبون خباک مشبخد شبده و
برای همه تیمارها به صورت یکسان اعمال شد .تامین نیاز کبودی
در تیمارهای قطرهای به صورت تزریق کود اوره در دو نوبت و هبر
نوبت به مقدار  156 kg/haو در رو آبیاری سطحی همین مقدار
کود به صورت آبیاری جویچه ای انتها بسته و عملیات کود آبیباری
به صورت قطع جریان در زمان رسیدن آب به انتها صورت گرفبت.
عملیات داشت شامل وجین علفهای هرز ،تنک کردن بوتبههبا و
سمساشی برای تمام تیمارها به صورت یکسانی صورت گرفت .پس
از رسیدگی ،میوه تمام کرتها برداشت و صبفتهبای عملکبرد در
واحد سطح ،نسبت پوست به گوشبت ،میبانگین وزن میبوه ،رنب
گوشت ،درصد مواد جامد محلبول ببریکس) در زمبان برداشبت و
مدت رسیدگی میبوه انبدازهگیبری شبد .تجزیبه و تحلیبل آمباری
دادههببای حاصببل بببا اسببتفاده از نببرم افزارهببای  EXCELو
 MSTATCصورت گرفت.
نتایج و بحث
حجم آب مصرفي

متوسبط میببزان حجب آب ورودی و خروجبی ،بببازده آبیبباری
سطحی و درصد رواناب تولیدی مقدار آب تخلیه شده به کل مقدار
آب ورودی) در رو آبیاری سطحی در جدول  )4نشان داده شده
است .حج آب ورودی به تیمار آبیاری سطحی در سال اول و دوم
به ترتیر  0610و  0544مترمکعر در هکتار و درصبد روانباب ببه
ترتیر  40و  50درصد بود .متفاوت بودن شیر مزرعه در دو سبال
متوالی باعث شد تا مقدار آب ورودی در سال اول ببه دلیبل شبیر
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بیشتر زمین اندکی بیش از سال دوم باشد .مجموع نیاز آبی گیاه به
رو تشتک تبخیر رواببط 1و  )5در سبال اول و دوم ببه ترتیبر
 400و  415میلیمتر برآورد شد .علیرغ اینکه مقدار نیاز آبی گیاه
و حج آب ورودی در تیمبار آبیباری سبطحی  )F100سبال اول
بیش از سال دوم بود ،مقدار آب نفوذ یافتبه در سبال دوم ببیش از
سال اول حاصل شد .با وجود این موضوع در هبر یبک از دو سبال
مطالعه ،مقدار آب مورد نیاز گیاه به صورت کاملی تامین شده است.
جدول .)4
جدول  )5حج آب ورودی ببه هریبک از تیمارهبای آبیباری
قطرهای را نشان می دهبد .در رو آبیباری قطبرهای در مجمبوع
برای هر سال 40 ،تا  49نوبت آبیباری ببا دور  5تبا  4روزه انجبام
شدکه  6تا  9نوبت آن از زمان کاشت تا دو برگه شدن گیاه شروع

اعمال تیمارهای آبیاری) اعمال شد .تاخیر کاشت  16روزه در سال
دوم و متفاوت بودن مقدار تبخیر در دو سال مطالعه باعبث شبد تبا
مجموع تبخیر دوره رشد سال دوم  1656میلیمتر) کمتبر از سبال
اول  1566میلی متر) بوده و در نتیجه نیاز آبی و مقدار آب مارفی
سال دوم کمتر از سبال اول باشبد جبدول .)4مقبدار آب مابرفی
سطو آبیاری قطرهای هندوانبه در ترکیبه ببرای دو سبال متبوالی
متفاوت گزار شده اسبت Simsek, Kacra and Tonkaz,
 .)2004مقدار آب مارفی در تیمارهای قطرهای پایینتر از آبیاری
سطحی اندازهگیری شد .به طوریکبه مقبدار آب مابرفی آبیباری
قطرهای با  166درصد تامین نیباز آببی  ،)T100حبدود  59درصبد
کمتر از آبیاری سطحی است جدول  4و.)5

جدول  -4کل حجم آب ورودي وخروجي به تيمار آبياري سطحي بر حسب m3/ha
حج آبورودی
)m3/ha
0610
0544
0005/5

سال
1469
1496
متوسط

حج آبخروجی
)m3/ha
5665/9
5606
5445/9

رواناب تولیدی
)%
45/9
50/4
41/0

آبنفوذ یافته
)m3/ha
5611/1
5404
5545/5

بازده آبیاری
)%
04/1
60
05/1

جدول  -5حجم آب مصرفي در هر یك از تيمارهاي آبياري قطرهاي ( )m3/ha
تیمار
1469
1496
متوسط

T50
5544
5445/9
5460/9

T75
4044/4
4446/5
4540/4

T100
4000/0
4410/5
4595/1

T125
5609/6
5449/5
5451/5

جدول  -6تجزیه واریانس مرکب صفات براي دو رقم هندوانه در سطوح مختلف آبياري قطرهاي
درجه
آزادی

منابع تغییرات
سال
تکرار* سال
سطو آبیاری
سال*سطو آبیاری
خطا
رق
سال*رق
سطو آبیاری *رق
سال*سطو آبیاری*رق
خطا
CV

1
4
4
4
10
1
1
4
4
56

:nsمعنی دار نیست

عملکرد میوه
)t/ha
144ns
165/1ns
*546/1
14/9ns
00/4
5/6ns
6/5ns
11/6ns
49/0ns
45/0
14/9

وزن
بهرهوری مارف
متوسط میوه
آب
)kg
)kg/m3
**4/5
6/65ns
6/09ns
0/50ns
6/66ns
**514/66
6/00ns
1/01ns
6/45
4/51
6/665ns
**6/650
6/1ns
6/10ns
6/19ns
6/90ns
6/1ns
5/55ns
6/55
5/65
11
14/6

* :در سطح  %5معنی دار است

پوست به
میوه

رن
6/65ns
6/50ns
6/44ns
6/16ns
6/55
6/15ns
6/45ns
6/15ns
6/10ns
6/56
14/6

6/654ns
6/611ns
6/610ns
6/610ns
6/666
6/614ns
**6/69
**6/616
6/665ns
6/664
9/5

** :در سطح  %1معنی دار است

بریکس

6/45ns
6/04ns
1/05ns
6/54ns
1/40
**16/00
4/05ns
4/66ns
1/01ns
1/51
11/9
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واکنش ارقام هندوانه به سطوح آبياري
اثر سال

مطابق جدول  )0نتای نشان داد که اختالف معنیداری در سطح 1
درصد) بین وزن متوسط میوه در دو سال مبورد مطالعبه وجبود دارد
جدول .)0به طبوری کبه متوسبط وزن هندوانبه در سبال دوم 4/6
کیلوگرم ) بیش از سال اول  4/5کیلوگرم) است.
اثر سطوح آبياري

تجزیه واریانس مرکر نتای حاصبل از سبال اول و دوم بیبانگر
وجود اختالف معنی دار بین سطو آبیاری برای صفات عملکرد میوه
و بهره وری مابرف آب ببه ترتیبر در سبطح  5و  1درصبد اسبت
جدول  .)0نتای حاصل از مقایسه میانگین ببه رو دانکبن نشبان
داد علی رغ اینکه بیشترین عملکرد به میزان  55/5تن در هکتار از
تیمار قطرهای با  155درصد نیاز آبی بهدست آمد ،حداکثر بهبرهوری
مارف آب از آبیاری قطرهای با  56درصد نیاز آبی و به میزان 10/1
کیلوگرم بر متر مکعر حاصل شد .دادههای جدول  )0نشان میدهد
که هر چه میزان مارف آب کاهش یابد و یا به عبارت دیگر تبنش
آبی به گیاه وارد شود ،میزان عملکرد میوه نیز کباهش یافتبه اسبت.
اختالف عملکرد تیمار آبیاری قطرهای با تامین  56درصد نیباز آببی
 )T50با تیمار  05درصد  )T75معنی دار و حدود  0/5تن در هکتبار
است در حالی که اختالف  T75با  T100ناچیز  6/5تبن در هکتبار) و
اختالف  T100با  T125حدود  4/4تن در هکتار است جدول .)0
بببا مقایسببه مقببادیر آب ماببرف شببده و عملکببرد هندوانببه در
تیمارهای یاد شده مشاهده میشود که با افزایش مارف آب مقبدار
عملکرد هندوانه نیز افزایش یافته است حال آنکه افبزایش عملکبرد
متناسر با افزایش مارف آب نیست .به این مفهوم که ببا ببیش از
دو برابر شدن آب مارفی در تیمار  T125نسببت ببه  5451 T50در
تیمببار  T125نسبببت بببه  5460مترمکعببر در هکتببار در تیمببار )T50
عملکرد حدود  19درصد حدود  16تن در هکتار) و نسببت ببه T75
حدود  0درصد افزایش یافته است جدول  )0و شکل  .))5منحنبی
شکل  )5تغییبرات مقبدار عملکبرد ببه ازای آب مابرفی را نشبان
می دهد .با توجه به این منحنی مالحظبه مبی شبود کبه در مقبادیر
ک آبیاری شیر افزایش عملکرد زیاد بوده و با افبزایش مابرف آب

به تدری کاهش پیدا کرده است .ببه عببارت دیگبر بهبره وری آب
آبیاری در ک آبیاریها بسیار بیشتر از آبیاری کامل یا بیش آبیباری
است جدول  .)0نتای مطالعات محققبان دیگبر نیبز نشبان دهنبده
افزایش مقدار عملکرد هندوانه با افزایش مقبدار آب مابرفی اسبت
Erdem, and, Yuksel. 2003, Orta, Erdem and

.)Erdem. 2003, Simsek, Kacra, and Tonkaz. 2004
این محققان بیشترین عملکرد هندوانه را در حالت آبیباری قطبرهای
با تامین کل نیباز آببی گیباه Erdem, and, Yuksel. 2003,
 )Orta, Erdem and Erdem. 2003و در برخی مبوارد تبامین
 155درصد نیباز آببی گیباه Simsek, Kacra, and Tonkaz.
 )2004به دست آورده اند .به هر حال برخبی محققبان کب آبیباری
مالی همانند تیمار  ) T75را نسبت به تامین کل نیاز آبی گیاه و یبا
بیش آبیاری مو ر در افزایش عملکرد معرفی کردهاند Dogan et
 .)al., 2008; Kirnak, and Dogan, 2009علیرغ کباهش
عملکرد در تیمار  T75تفاوت معنیداری بین این تیمار و  T100مشباهده
نشد .سنگین بودن بافت خاک منطقه مورد مطالعه طبق جبدول )1
بافت خاک منطقه لومی رسی سیلتی است) باعبث شبده تبا تخلیبه
رطوبتی خاک با شیر کمتری صورت گرفته و تنش کمتری به گیاه
وارد شود .از اینرو در شرایط محدودیت آب میتوان مابرف آب در
مراحل پس از استقرار و دو برگه شدن گیاه را ببه مقبدار  55درصبد
کاهش داد بدون آنکه تفاوت معنبیداری در مقبدار عملکبرد نهبایی
ایجاد شود .علی رغ کنترل مقدار حج آب ورودی در رو آبیاری
جویچه ای مقداری از آب آبیاری به صورت رواناب از دسبترس گیباه
خارج شده و در مجموع بازده آبیباری پبایینتبری نسببت ببه رو
قطرهای داشت .از این رو حداقل بهرهوری مابرف آب  0کیلبوگرم
بر مترمکعر) به آبیاری سطحی اختااا داشبت جبدول  .)0ایبن
نتای نشان می دهد استفاده از آبیاری سطحی علی رغ مابرف آب
بیشتر ،عملکرد محاول مشابه با آبیباری قطبرهای ببا  166درصبد
تامین نیاز آبی داشته و بیانگر پایین بودن بهبرهوری آب در آبیباری
سطحی است .نتای به دست آمده در این پژوهش ببه لحباب ببااتر
بودن عملکرد در آبیاری قطرهای منطبق ببر نتبای دیگبر محققبان
است .)Shmueli and Goldberg, 1974

جدول  -7نتایج مقایسه ميانگين سطوح مختلف آبياري قطرهاي و سطحي
رژی آبیاری

عملکرد میوه
)t/ha

T50
T75
T100
T125
F100

45/5b
46/0ab
49/5ab
55/5a
45/5b

بهرهوری مارف
آب
)kg/m3
10/1a
14/0ab
16/0ab
9/4ab
0b

وزن متوسط میوه
)kg
4/5a
4/5a
4/0a
4/9a
4/4a

رن
4/5a
4/4a
4/0a
4/6a
4/5a

پوست به میوه

بریکس

6/04a
6/59a
6/54a
6/04a
6/01a

6/96a
9/55a
6/00a
9/40a
9/05a
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60000
50000

30000
20000

Y = -20.2I2 + 2060I

)(kg/haعملکرد

40000

10000

R² = 0.71
60

70

40

50

30

20

0
10

0

)(cmعمق آب آبیاری

شكل -2رابطه بين عمق آب آبياري و عملكرد ميوه
جدول  -4مقایسه ميانگين صفات اندازهگيري شده براي سطوح مختلف آبياري و رقم
رق

کریمسون سویت

چارلستون گری

اثر رقم

عملکببرد متوسببط هندوانببه در دو رق ب کریمسببون سببویت و
چارلستونگری به ترتیر  40/4و  40/0تن در هکتار بود که از نظر
آماری تفاوت معنبی داری ببین ایبن دو رقب در دو سبال مطالعبه
مشاهده نشد .مطالعات )Yosefian (1984در منطقبه خوزسبتان
نیز نشان داد که از بین  9رق هندوانه  5رقب یباد شبده عملکبرد
بااتری داشته و میزان عملکرد آنهبا در یبک سبطح آمباری قبرار
داشت.

سطح
آبیاری
T50
T75
T100
T125
F100
T50
T75
T100
T125
F100

پوست به میوه
6/09a
6/50cd
6/56cd
6/0cd
6/04abc
6/50de
6/01bcd
6/51e
6/00ab
6/56cd

رق چارلستونگری با  155درصبد تبامین نیباز آببی اسبت و در
مجموع به نظر می رسد که ارتباط منطقی بین ایبن صبفت و دو
عامل رق و سطو آبیباری وجبود نبدارد جبدول .)6نتبای ا بر
مدیریت آبیباری قطبرهای ببر عملکبرد کمبی و کیفبی دو رقب
هندوانه در دیویس کالیفرنیبا نشبان داد کبه تیمارهبای آبیباری
تا یری در عملکرد ،اندازه میوه یا درصبد میبوه جمبعآوری شبده
نداشت .)Hartz, 1997
اثر متقابل سطوح آبياري و سال

اثر سطوح آبياري و رقم

نتببای حاصببل از اجببرای آزمببایش نشبباندهنببده اخببتالف
معنی داری حاصل از ا ر متقابل سطو آبیاری و رق برای صفت
نسبت پوست به میوه است جدول .)0نتبای حاصبل از مقایسبه
میانگین به رو دانکن نشان داد که نسبت پوست ببه میبوه در
رق کریمسون سویت و تیمار  T50بیشترین مقدار و پس از آن

نتای حاصل از تجزیه واریبانس دادههبای سبال اول و دوم
نشان داد کبه ا بر متقاببل سبطو آبیباری و سبال ببر صبفات
اندازهگیری شده معنیدار نیست جدول .)0
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... اثر مقادیر آبیاری قطرهای تیپ و آبیاری:خرمیان و ظریفی نیا
سویت و چارلستون گری در شرایط اقلیمی خوزستان و اراضی ببا
 در شرایطی که در طبول.بافت خاک نسبتا سنگین استفاده نمود
 درصد05 دوره رشد محدودیت آب وجود داشته باشد تیمار تامین
نیاز آبی گیاه قابل توصیه است بدون آنکه عملکرد میوه کباهش
.معنیداری داشته باشد
سپاسگزاري
امکانات و تسهیالت مورد نیاز برای انجام این تحقیبق توسبط
مرکز تحقیقات و آموز کشباورزی و منبابع طبیعبی صبفی آبباد
دزفول و موسسه تحقیقات فنی و مهندسی فراه گردیبده کبه در
.اینجا از کلیه همکاران این مراکز تشکر و قدردانی به عمل می آید

نتيجهگيري
با توجه به نتای به دست آمده از این بررسی می توان چنین
14/0 ) کباهشT50 نتیجه گرفت که اعمال ک آبیباری شبدید
 درصبد55 درصدی عملکرد را به همراه خواهد داشت و کاهش
 درصد عملکرد را نسبت به تامین کل1 مقدار آب مارفی حدود
 به عببارت دیگبر واکبنش.آب مورد نیاز گیاه کاهش خواهد داد
 رق هندوانه نسبت به مابرف آب در شبرایط تبنش5 عملکرد
 با وجود این برای افزایش عملکرد هندوانه.)ک استT75 مالی
 درصبد ببیش از آبیباری کامبل) در شبرایط ببدون0 به میزان
محدودیت آب میتوان از رو آبیاری قطرهای تیبپ ببا تبامین
 درصد نیاز آبی گیباه ببر اسباس رو تشبتک تبخیبر ببا155
) برای ارقام کریمسبون6/6 متوسط ضریر تشتک تبخیر معادل
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Introduction
Watermelon is one of the most important profitable vegetables in Khuzestan. A mild water
stress helps watermelon to develop the root system. Water stress has a negative effect on the yield
of watermelon but it increases the quality of the fruit. Watermelon is usually planted in mid-June
and is irrigated in a furrow irrigation which, generally, has low application efficiency. The high
amount of water consumption, especially in the early stages of growth, requires considering the
drip irrigation method. Recently, using drip (tape) irrigation has become more common in
Khuzestan. However, there is not enough information regarding the impact of pressurized
irrigation systems on the performance of watermelon varieties. Therefore, the current research
was conducted with the aim of evaluating tape irrigation levels on watermelon varieties in
Northern Khouzestan.
Methodology
This study was conducted during two years in Safiabad Agricultural Research Center to
compare the effect of tape irrigation versus scheduled furrow irrigation (FI) on the yield of two
varieties of watermelon. The altitude, latitude, and longitude of the experimental site are 81 m,
32º15´N, and 48º26´E, respectively. Soil texture was clay loam, well drained, without salinity
(ECe=1.1 ds m-1), with 0.65 percent organic carbon. The average gravimetric water content at
field capacity and the permanent wilting point were 22 and 12%, respectively. Water quality at
the site was high enough for irrigation with EC equaling 0.44 dS m-1, and pH equaling 7.8. The
quality class of irrigation water was C2S1 based on Will-Cox (Alizadeh, 1997). The experiment
was conducted in split plot based on a randomized complete block design with three replications.
The main plot was a four-level water supply requirement including 50 (T50), 75 (T75), 100
(T100) and 125 (T125) percent of water requirment by tape irrigation and furrow irrigation
methods. The subplot included two common cultivars of watermelon (Crimson Sweet and
Charleston Gray). Each plot had four 15- m long and 4.5 m apart tape irrigation laterals.
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Typically, Seeds were sown after preparing the land and measuring the physical and chemical
conditions.
For calculating irrigation water depth in tape irrigation systems, daily evaporation from a class
A evaporation pan of the Safiabad weather station (nearby the experimental field) was collected,
and reference evapotranspiration (ET0) was calculated after applying a pan coefficient of 0.8.
Crop evapotranspiration (ETc) was calculated by multiplying the reference evapotranspiration
(ETo) by watermelon crop coefficient (Kc). Irrigation water amounts were determined using the
following equation (Alizadeh, 1997):
where Td is the net irrigation water amount (mm), ETc is the crop evapotranspiration (mm) and
Pd is the crop coverage (%). In the furrow irrigation (FI) method, soil moisture content was
measured before each irrigation event in the root zone depth using the weighing method. The
amount of water input to each plot was monitored with flow meter for tape irrigation methods and
WSC flume was used for the FI method to monitor the water input. After fruit ripening, fruit yield
and yield component were measured. Finally, MSTATC statistical program was used to carry out
the analysis. Treatment means were separated by Duncan’s multiple range test.
Results and Discussion
The volume of water consumed in FI in the first and second years was 781.7 and 753.4 mm,
respectively. However, the values for crop water requirement (ET) in the first and second years
was estimated to be 466 and 415 mm, respectively. Previous studies showed that watermelon
water use ranged from 550 to 620 mm (Simsek et al., 2004; Erdem and Yu¨ksel, 2003; Orta et al.,
2003). The amount of water requirement of the plant and the volume of intake water in surface
irrigation treatment (F100) of the first year were more than that in the second year, but the
amount of water penetrated in the second year was more than in the first year. This occurred due
to 10-day delay in planting in the second year and the difference in evaporation in the two years
of the study. Also, the total evaporation of the second year's growth period (1050 mm) was less
than the first one (1200 mm), resulting in less water consumption than the second year in
comparison with the first year.
Analysis of variance of the first and second years showed that there were a significant difference
between the levels of irrigation in the yield and the productivity of water use. Yield reductions in
T50 treatment was statistically significant at 0.05 level. T125 treatment had the maximum yield
with 52.5 ton/ha and T50 had the minimum yield with 42.5 ton/ha. Fruit yield reductions in T50
treatments compared to unstressed treatment (T100) was 13.6%. Earlier studies on watermelon
showed that yield values were between 50 and 80 t ha-1 (Orta et al., 2003; Simsek et al., 2004;
Erdem and Yuksel, 2003) under no water stress conditions.
There was a significant difference in watermelon water use efficiency (WUE) in 1 percent level
for irrigation systems and irrigation levels. WUE values ranged from 6 to 17.1 kg m -3. WUE
value was higher in T50 compared to other treatments and tape irrigation levels were higher than
furrow irrigation (with the value of 6 kg m-3 ).These results show that T75 could be
recommended to farmers to save water under limited water conditions, without significantly
reducing the fruit yield.
The cultivar and the interaction between irrigation regimes and cultivars did not have any
significant effect on yield and quality of watermelon.
Conclusions
The results showed that increasing water consumption led to an increase in the amount of
watermelon yield. The increase in yield, however, did not fit the increase in water consumption.
The overall results of this study showed that using tape irrigation with 125% and 75% irrigation
requirments was advisable in no water restriction and water restriction conditions, respectively,
for watermelon cultivation in areas with semi-heavy texture and climatic conditions similar to the
site of this research.
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