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Introduction
The irrigated cultivation of agricultural production is believed to be the country's largest consumer of
freshwater resources, and the fact that Iran is located in arid and semiarid regions on Earth, the need
for water for agricultural production is high. For this reason, more than 90 % of water resources are
dedicated to the agricultural sector. However, in recent years, with the irregular and unsystematic
spread of farming in the country, to meet the food demand of the growing population of the country,
and the consecutive and severe droughts, leading to reduced rainfall, have caused loss of irrigation
water and followed by drought stress for agricultural products. More than 45% of the farmlands are
prone to dryness, and 38% of the world's population lives in these places. Therefore, in the future, most
efforts will be made to produce more products in drought conditions. In other words, more crops should
be produced per drop of water. Lack of water (usually called drought) could be defined as the lack of
necessary and sufficient moisture for plants to grow normal with a complete life cycle (Fotoohie
Ghazvini et al. 2011). Cucumber is one of the important greenhouse vegetables in Iran and the world.
This product, in Iran, has the largest area under cultivation in comparison with other greenhouse
vegetables; moreover, according to the 2009 statistics of the office of herbs, vegetables, and ornamental
plants of the Ministry of Agriculture, the greenhouse cucumbers area under cultivation in Iran is 4701
ha. Cucumber is the product of warm and temperate seasons (with mild winters) and is very sensitive
to adverse environmental conditions, and even rare changes in soil moisture content will have a
significant adverse effect on its growth and yield (An and Liang 2013). Therefore, to study the effect
of sawdust and water stress on the yield of greenhouse cucumber (Cucumis sativus L). The experiment
was conducted in a complete randomized design with three replications.
Methodology
This research has been carried out in the city of Pars-Abad, Ardabil province, Iran, (longitude 47°55'
east, latitude 39°38’ north, and height from sea level 32 meters. This research was done in 2018 in the
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greenhouse of the Moghan Agriculture and Natural Resources Faculty using a complete randomized
block design with three replications. Treatments included 0, 5, 10, 20, 40% of sawdust content, and
water stress was applied at three levels of 0, 45, and 65% of field capacity. To determine the
characteristic curve of soil moisture, soil samples were selected, and the weight moisture percentage
at pressures of -0.3, -5, -10, and -15 bar, which included the important potential of the soil, was
determined by using the Pressure plate’s apparatus, and soil moisture characteristic curve was mapped,
and soil parameters characteristic curve was determined.
Results and Discussion
With increasing moisture stress from 0 to 65%, the yield of 0% sawdust was reduced by
approximately 39% of the control treatment. Moreover, in the 5% of level confidence, the yield
reduction increased to 32% of the control treatment. In addition, the yield reduction in 10, 20, and 40%
sawdust was estimated at 58, 52, and 52% of control treatment, respectively. The highest yield was
134 tons per hectare obtained for control treatment in 20% and 40%, with 128 tons per hectare was in
the second order. Therefore, a mixing ratio of 20% sawdust can be proposed for greenhouse cucumber
production under water stress conditions. Yield response factor for control treatment was 0.99, and for
40, 20, 10, and 5%, sawdust were 0.94, 0.99, 0.93, and 1.02, respectively; so reduction of yield
sensitivity in sawdust treatments caused the plant to maintain its yield under water stress conditions.
Moreover, the highest water use efficiency was obtained for 20% treatment, equivalent to 33 kg.m-3 at
40% potential evapotranspiration. Moreover, for 40, 10, 5% and control treatment were 29.26, 23, 19
and 22 kg. m-3, respectively.
Conclusions
Since drought is one of the most important factors, limiting crop productivity and grafting on
appropriate rootstocks can reduce the negative effects of water stress on the plant. In this regard, to
investigate the effect of grafting and water stress on root physiological characteristics, yield, and
nutritional status of greenhouse cucumber, an experiment was done in the form of a split-plot in a
complete randomized block design with three replications. The results showed that, with increasing
water stress, unlike the control, which was associated with decreasing linear trend of yield. In addition,
the high water use efficiency in cucurbits treatments shows that it is possible to perform economic
optimization in the production based on water consumption scarcity of water. The results showed that
the best water use efficiency was obtained in the range of 22-40% of maximum evapotranspiration. It
should be noted that the use of additives such as sawdust should be such that the ratio is first determined
for each soil.
Acknowledgments
The author gratefully thanks the University of Mohaghegh Ardabili for their financial support and
assistance during the study.
References
1- An, Y.Y. and Liang, Z.S. 2013. Drought tolerance of Periploca sepium during seed germination: antioxidant
defense and compatible solutes accumulation. Acta Physiological Plant, 35: 959–967.
2- Fotoohie ghazvini, R., Haidary, M. and Hashempur, A. 2011. Physiology and molecular biology of stress
tolerance in plants (Tranlate). Jahad Daneshgahi Publications of Mashhad, Razavi Khorasan Province.
Pp,360. (in Persian).

© 2021 Shahid Chamran Universiry of Ahvaz, Ahvaz, Iran. This article is an open access
article
distributed
under
the
terms
and
conditions
of
the
Creative
Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0 license) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

3

علوم و مهندسي آبياري

جلد  ،44شمارهي ،3پایيز  ،1400مقاله پژوهشي ،ص1-14 .

اثرات کاربرد نسبتهاي مختلف خاک اره بر بهرهوري مصرف آب خيار گلخانهاي
در شرایط مدیریت آب سهلالوصول
یاسر حسینی
دانشیار دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی مغان -دانشگاه محقق اردبیلی y_hoseini@uma.ac.ir

دریافت1398/7/10 :

بازنگري1398/12/10 :

پذیرش1398/12/13 :

چكيده
بهمنظور بررسي تاثير خاک اره بر عملکرد خيار گلخانهاي در شرایط تنش آبي ،آزمایشي در قالب طرح بلوکهاي کامالً تصادفي با
سه تکرار انجام شد .تيمارها شامل تيمار بدون خاک اره (شاهد) و ترکيب پنج 40 ،20 ،10 ،درصد خاک اره بود و تنشهاي خشکي
در دو سطح  65 ،45درصد ظرفيت زراعي و سطح بدون تنش منظور گردید .نتایج نشان داد که با افزایش تنش رطوبتي از صفر به
 65درصد ظرفيت زراعي ،بيشترین ميزان کاهش عملکرد مربوط به تيمار بدون خاک اره بود که تقریباً  39درصد تيمار شاهد گردید
و پس از آن تيمار پنج درصد قرار گرفت که عملکرد آن  32درصد تيمار شاهد گردید .همچنين عملکرد در تيمارهاي  20 ،10و 40
درصد به ترتيب  52 ،58و  50درصد تيمار شاهد برآورد شد .بيشترین عملکرد مربوط به تيمار  20درصد حجمي در شرایط بدون
تنش رطوبتي به ميزان  134تن در هکتار بهدست آمد و تيمار  40درصد خاک اره با  128تن در هکتار در شرایط بدون تنش در
رتبه دوم قرار گرفت .همچنين نتایج در کليه تنش هاي اعمالي ،باال بودن عملکرد تيمارهاي خاک اره را نسبت به تيمار شاهد نشان
داد .ضریب واکنش عملکرد براي تيمار شاهد برابر  0/99و براي تيمارهاي  10 ، 20 ،40و  5درصد ،بهترتيب برابر ،0/99 ،0/94
 0/93و  1/02بهدست آمد .بيشترین بهرهوري مصرف آب در تيمار  20درصد خاکاره و بهميزان  33کيلوگرم بر مترمکعب در 40
درصد تبخيرتعرق پتانسيل بهدست آمد.
کليد واژهها :کمبود رطوبت ،عملکرد ،خاک اره ،ضريب واکنش عملکرد ،کارايی مصرف آب.

مقدمه
مﻄالعهه های زيادی برای بﻬبود کارايی مصرف آب در ﮔﯿاهان
مﺨﺘلﻒ با کاربرد اﺳﺘراﺗﮋیهای ﺟﺪيﺪ ب منﻈور کاهش آب صرﻓی
و کههاهش ﺗههارﯿر روی عملکرد ﮔﯿاه اﻧﺠام ﺷﺪه اﺳت .از ﺟمل ايﻦ
اﺳﺘراﺗﮋیها اﺳهﺘااده از اﻓوودﻧیهههای خههاک بهرای بﻬبههود ﺷههرايط
ﻓﯿويکی و ﺷﯿمﯿايی خاک میباﺷﺪ .از ﺟمل ايﻦ اﻓوودﻧیها ،ضايعات
باغی اﺳت ک در کشور ايران بﯿشﺘر ﺳهوزاﻧﺪه ﺷهﺪه و دور ريﺨﺘه
میﺷوﻧﺪ و کمﺘر ب عنوان اﻓوودﻧی ک بﺘواﻧﺪ خصوصهﯿات خهاک را
بﻬبود بﺨشﺪ ،ب آن ﺗوﺟه میﺷهود .اﺳهﺘااده از باايهای بهاغی در
اصالح خاک در ايران کمﺘر مورد بررﺳی و مﻄالع قرارﮔرﻓﺘ اﺳت.
خاکاره طی رﺷﺪ ﮔﯿاه ﺗﺠوي میﺷود .ظرﻓﯿهت ﺗبهاد کهاﺗﯿوﻧی و
ماﺪار آب قابل دﺳﺘرس در آن کم و ﻧسبت کربﻦ به ﻧﯿﺘهرونن آن
زياد اﺳت .اما قﯿمت ﻧاچﯿو ،وزن اﻧﺪک ،ﻓراواﻧی و در دﺳﺘرس بودن
آن در کشور مويهت مسسهوب مهیﺷهود .بنهابرايﻦ ،اﻓهوودن مهواد
ﻧگ دارﻧﺪه آب و مواد غذايی به ايهﻦ قبﯿهل بسهﺘرها مهیﺗواﻧهﺪ در
کاهش هﺪرروی مسلو غذايی و کاهش هوينه های ﺗولﯿهﺪ ماﯿهﺪ
باﺷﺪ) .(Barzegar Hafshjani et al., 2015در ﺗساﯿای که
ﺗوﺳهط  )2011( Pakdel et al.اﻧﺠهام ﺷهﺪ ،ﺗهثرﯿر چﻬهار ﻧهو

خههاکشوچ چﯿههشب چههوب ،کمشوﺳههت زبال ه ﺷههﻬری ،خههاک اره و
ﺳنگريوه در ﺳ ضﺨامت مﺨﺘلﻒ بر رﺷﺪ درخت چنار در طهی دو
ﺳا مورد بررﺳی قرار ﮔرﻓت .ﻧﺘايج ﻧشان داد ک خهاکشوچ خهاک
اره با ضﺨامت  15ﺳاﻧﺘیمﺘر بﯿشﺗريﻦ ماﺪار درصﺪ رطوبت وزﻧهی
و کمﺘريﻦ درﺟ حرارت خاک را دارا میباﺷﺪDostalek et al. .
( )2007ارههر خههاکشوچدهی کامهل بهها کههاه ،خههاکشوچدهی روی
رديﻒها با پوﺳت ﺗازه درخﺘان و چمﻦکاری کامل در زير ﻧﻬا های
ﺗعﺪادی از ﮔوﻧ های درخﺘی و درخﺘچ ای را مورد مﻄالع قرار دادﻧﺪ
و بﯿان کردﻧﺪ ک در ﻧﻬا هايی ک از کاه ب عنهوان خهاکشوچ به
طور کامل اﺳﺘااده ﺷﺪه بود ،ﺳرعت رﺷﺪ چنﺪ برابر بﯿشﺗر از ﺳاير
ﺗﯿمارها بود .در ﮔوارﺷهی که ﺗوﺳهط )2005( Arnold et al.
منﺘشر ﺷﺪ ارر خاکشوچ پوﺳت کاج و ضﺨامت آن را روی دو ﻧهو
ﮔﯿاه زبان ﮔنﺠشك ﺳبو و ﮔل کاغذی مورد بررﺳهی قهرار ﮔرﻓهت.
ﻧﺘايج پهﮋوهش آنهها ﻧشهانداد که پﺘاﻧسهﯿل آب خهاک در يه
خاکشوﺷهی بها ضههﺨامت 7/6ﺳهاﻧﺘیمﺘر کهاهش پﯿههﺪا کهرده و به
حﺪود -5/8کﯿلوپاﺳکا در ماايس با ﺗﯿمار ﺷاهﺪ بهﺪون خهاکشوچ
میرﺳﺪ ،اما ي خاکشوﺷهی بها ضهﺨامت  22/9ﺳهاﻧﺘیمﺘر باعه
اﻓوايش پﺘاﻧسﯿل آب ب  -16/2کﯿلوپاﺳکا ﮔرديﺪ .در ﺗساﯿای ک
ﺗوﺳط  )2015( Bernard et al.اﻧﺠام ﺷﺪ ،ﺗثرﯿر باايای بهاغی
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بر رﺷﺪ و عملکرد ﺳهورﮔوم و خصوصهﯿات خهاک مﻄالعه ﮔرديهﺪ.
ايشان کاهش ماادير کربﻦ خاک ﺳﻄسی و ﺗثرﯿرکم باايای باغی را
در اﻓوايش عملکرد ﺳورﮔوم ﮔوارچ ﻧمودﻧﺪDe Vries et al. .
( )2012بﯿان ﻧمودﻧﺪ ک باايای باغی در خاک میﺗواﻧﺪ باع ايﺠاد
حالت باﻓری در خاک ﺷﺪه و ﺗنشهای دمهايی را در ﮔﯿهاه کهاهش
دهﺪ و باع اﻓوايش ﻓعالﯿتهای بﯿولونی و اﻓوايش عملکرد ﮔﯿهاه
ﺷود )2014( Najafi-Ghiri .ﺗثرﯿر کاربرد بﯿوچار ک ماده کربنی
اﺳت و از ﮔرمادهی باايهای ﮔﯿهاهی و ضهايعات در مسهﯿط حهاوی
اکسﯿﮋن مسﺪود يا بﺪون اکسﯿﮋن ب دﺳت میآيﺪ را بر ويﮋﮔیههای
خاک و قابلﯿت ﺟهذب عناصهرغذايی بررﺳهی ﻧمودﻧهﺪ .ﻧﺘهايج ايهﻦ
ﺗساﯿق ﻧشان داد مصرف بﯿوچار باع اﻓوايش معنیدار ماده آلی و
قابلﯿت هﺪايت الکﺘريکی و پﺘاﺳﯿم مسلهو و ﺗبهادلی میﮔهردد .در
ﺗساﯿای ک ﺗوﺳهط )2015( Barzegar Hafshjani et al.
اﻧﺠام ﮔرديﺪ امکان اﺳهﺘااده از خهاک اره درﺷهت و ﺗهثرﯿر اﻓهوودن
بنﺘوﻧﯿت و پامﯿب بر رﺷﺪ رويشی ﻓلال دلم ای قرمو مورد بررﺳهی
قرار ﮔرﻓت ،ﻧﺘايج ﻧشان داد ک پب از پﯿت ،بسﺘر خاکاره ب همراه
پامﯿب ﻧسبت ب ﺗﯿمارهای خاکاره خهال و خهاک اره به همراه
بنﺘوﻧﯿت دارای رﺷهﺪ رويشهی بﻬﺘهری بودﻧهﺪ .همچنهﯿﻦ زودﺗهريﻦ
ﮔلدهی ،مﯿوهدهی و رﻧگاﻧﺪازی پب از بسﺘر پﯿت در ﺗﯿمار خهاک
اره ب همراه پامﯿب  15درصﺪ بود ک با ﺗﯿمارههای خهاک اره به
همراه پامﯿب  5و  1۰درصﺪ ﺗااوت معنیدار ﻧﺪاﺷت .ايشان ﻧشهان
دادﻧﺪ بﯿشﺘريﻦ ظرﻓﯿت ﻧگ داری آب در خاک مربوط به ﺗﯿمهار 85
درصﺪ خاک اره ب همراه 15درصﺪ بنﺘوﻧﯿهت میباﺷهﺪ .به عبهارت
ديگر اﻓوايش خلل و ﻓرج خاک در بسﺘر خاک اره با اﻓوايش ماادير
بنﺘوﻧﯿت ﺗعﺪيل میيابﺪ و مسﯿط رﺷﺪ مناﺳبی از ﻧﻈر ﺗامﯿﻦ اکسﯿﮋن
و ﻧگه داری آب ﻓهراهم میﺷهود  )2004( Kang et al.بﯿهان
کردﻧﺪ ک اﺳﺘااده از اﻧوا خاک اره باع بﻬبود ﺷرايط ﻓﯿويکهی و
ﺷﯿمﯿايی بسﺘرهای رﺷﺪ خواهﺪ ﺷﺪ .در ﺗساﯿای ک ﺗوﺳط et al.
 )2019( Ahmadاﻧﺠام ﺷﺪ ،بسﺘر کشتههای مﺨﺘلهﻒ از ﺟمله
ﺗوف ،ﺗرکﯿب ﺗوف و پرلﯿت ،ﺗرکﯿهب ﺗهوف و پرلﯿهت و خهاک اره و
همچنﯿﻦ ﺗرکﯿب ﺗوف و خاک اره برای ﺗولﯿﺪ خﯿار ﮔلﺨاﻧ ای مهورد
ﺳنﺠش قرار ﮔرﻓت .ﻧﺘايج ﻧشانداد ک ﺗرکﯿهب ﺗهوف و خهاک اره
هرکﺪام ب ﻧسبت  5۰درصﺪ حﺠمی ،رﺷﺪ بﯿشﺘری را ﺳبب میﺷود
و از ﻧﻈر هوين ﻧﯿو کمﺘريﻦ هوينه را ﻧسهبت به ﺳهاير بسهﺘرهای
کاﺷت دارد .عهالوه بهر ايهﻦ ﺗرکﯿهب ﺗهوف و پرلﯿهت و خهاک اره،
کمﺘريﻦ عملکرد را ﻧسبت به ﺳهاير بسهﺘرهای کاﺷهت داﺷهت .در
ﺗساﯿای ک ﺗوﺳط  )2004( Allaire et al.برای بررﺳی امکان
اﺳﺘااده از خاک اره ب عنوان بسﺘر کاﺷت ﮔوﺟ ﻓرﻧگی ﮔلﺨاﻧ ای
اﻧﺠام ﺷﺪ ،ﻧﺘهايج ﻧشهانداد که خهاک اره در ﺳها دوم آزمهايش،
عملکردی مشاب پودر ﺳنگ دارد و درصورﺗﯿک بﺘوان ﺷرايط بﻬﯿن
را برای آن ﻓراهم ﻧمود ،بسهﺘر مناﺳهبی بهرای ﺗولﯿهﺪ مسصهو ت
ﮔلﺨاﻧ ای خواهﺪ بود )2012( Majidi et al. .بﯿان ﻧمودﻧﺪ که
مﺨلوط پﯿت و پرلﯿت بﻬﺘريﻦ بسﺘر برای کشت هﯿﺪروپوﻧﯿك ﻓلاهل
ﺳبو میباﺷﺪ )2019( Osundare et al. .در ﺗساﯿق خود ﺗهثرﯿر
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ماادير مﺨﺘلﻒ خاک اره را بر مﯿوان عملکرد خﯿار ﮔلﺨاﻧ ای مهورد
بررﺳی قرار دادﻧﺪ ،ﻧﺘايج ﺗساﯿق ايشان ﻧشهانداد که پهالتههای
حاوی  5کﯿلوﮔرم خهاک اره در مسهاحت  4 × 4مﺘهر مربه باعه
اﻓوايش معنیدار عملکرد در واحﺪ ﺳﻄح میﮔردد .همچنﯿﻦ ،ﻧﺘهايج
مﻄالعه  (2015( Divband Hafshejani et al.ﻧشهان داد
اﻓوودن بﯿوچار باﮔاس ﻧﯿشکر ﺗﻬﯿ ﺷﺪه در  3۰۰درﺟ ﺳلسهﯿوس و
در صار و يك درصﺪ ،طی هشت ماه ،باع اﻓوايش معنیدار کربﻦ
آلی ،ازت کل ،ﻓسار قابل ﺟذب ،ظرﻓﯿهت ﺗبهاد آﻧﯿهوﻧی ،ههﺪايت
الکﺘريکی و ظرﻓﯿت ﺗباد کاﺗﯿوﻧی خاک میﮔردد .در ﺗساﯿای که
ﺗوﺳط  (2016( Li et al.اﻧﺠام ﺷﺪ و ﺗثرﯿر ﺷاخ های خرد ﺷﺪه
و مﺨلوط ﺷﺪه هلو را بر روی خصوصﯿات ﻓﯿويکی و ﺷﯿمﯿايی خاک
مﻄالع ﻧمودﻧﺪ ،ﮔوارچ ﺷﺪ ک ﺗﯿمارهای حاوی باايای ﺷهاخ های
هلو اﺳﺘسکام بﯿشﺗری از ﻧﻈر کوبﯿﺪﮔی برخهوردار بهوده و از ﻧﻈهر
مسﺘوای رطوبﺘی و قابلﯿت ﻧگ داری آب در خاک ﻧﯿو ايﻦ ﺗﯿمارهها،
در ﻓشار  3۰کﯿلوپاﺳکا ﺗاريباً ب مﯿوان  1۰درصﺪ رطوبت بﯿشﺘری
را در خههود ﻧگ ه داری میکننههﺪ .در ﺗساﯿا هی ک ه ﺗوﺳههط  Liو
 (2015( Yingzhongاﻧﺠام ﺷﺪ ،ﺗﯿمارهای حاوی باايای بهاغی
باع اﻓوايش مسﺘهوای کهربﻦ خهاک در طهی دو ﺳها ﮔرديهﺪ و
اﻓوايش قابل مالحﻈ ای را از ﻧﻈر مسﺘوای کربﻦ خاک ﻧشهان داد.
همچنﯿﻦ مﻄالعات چنﺪی در رابﻄ با ﺗارﯿر کهم آبﯿهاری بهر مﯿهوان
عملکرد خﯿار ﮔلﺨاﻧ ای صورت ﮔرﻓﺘ اﺳهت که اغلهب مﻄالعهات
صههورت ﮔرﻓﺘ ه کههاهش عملکههرد خﯿههار ﮔلﺨاﻧ ه ای را ﻧسههبت ب ه
کمآبﯿهاری و ﺗنشآبهی ﮔهوارچ ﻧمودهاﻧهﺪAlomran et al. .
( (2013در مﻄالع ای ،ﺗهنش رطهوبﺘی را به مﯿهوان 8۰ ،6۰ ،4۰
درصﺪ ﺗبﺨﯿر و ﺗعرق مورد ﻧﯿاز ﮔﯿاه بر خﯿار ﮔلﺨاﻧ ای اعما ﻧمود.
ﻧﺘايج ﻧشانداد ک با اﻓهوايش مﯿهوان کهم آبﯿهاری ،ﺷهوری خهاک
اﻓوايش میيابﺪ و بﯿشﺗريﻦ ﻧسبت ﺗولﯿﺪ ب ازای واحﺪ آب مصرﻓی،
در ﺗﯿمار  4۰درصﺪ ﺗبﺨﯿر و ﺗعرق پﺘاﻧسهﯿل ﮔﯿهاه ب دﺳهت میآيهﺪ.
 )2009( Amer et al.ﻧشان دادﻧﺪ ک عملکرد خﯿار ﮔلﺨاﻧ ای
بهها اﻓههوايش ﺗههنش رطههوبﺘی به صههورت خﻄههی کههاهش میيابههﺪ.
 )2003( Mao et al.با ﺗساﯿای ک بر روی کهاهش عملکهرد
خﯿار ﮔلﺨاﻧ ای با اﻓوايش ﺗنش رطوبﺘی در چﯿﻦ اﻧﺠام دادﻧﺪ ،بﯿهان
ﻧمودﻧﺪ ک بازده کاربرد آب ،با کاربرد بﯿشﺗر ماﺪار آب ﺗها مرحله
مﯿوهدهی کاهش میيابﺪ؛ لﯿکﻦ از مرحل مﯿوهدهی ب بعﺪ اﻓهوايش
ﻧشان میدههﺪ .در ﺗساﯿاهی که ﺗوﺳهط و  Ayasو Demirtaş
( )2009اﻧﺠام ﺷﺪ ،ﺗنش رطوبﺘی به مﯿهوان 25 ،75 ،1۰۰و صهار
درصﺪ ﺗبﺨﯿر از ﺗشﺘك کالس  Aاعما ﮔرديﺪ ،ﻧﺘايج ﻧشان داد ک
مﯿوان عملکرد خﯿار ﮔلﺨاﻧ ای ب طور معنیداری ﺗست ﺗارﯿر ﺗهنش
رطههوبﺘی قههرار دارد و مﯿههوان ﻓههاکﺘور عملکههرد ﮔﯿههاه برابههر 1/213
میباﺷﺪ .همانطور ک اﺷاره ﺷﺪ مﻄالعاﺗی چنهﺪ در رابﻄه بها ارهر
ﺗنش رطوبﺘی و باايهای بهاغی به طهور مﺠهوا بهر روی عملکهرد
مسصو ت باغی ،صورت ﮔرﻓﺘ اﺳت ،لهﯿکﻦ ﺗهارﯿر ﺗوامهان آنهها
کمﺘر مورد بررﺳی قرار ﮔرﻓﺘ اﺳت .از آنﺟها که يکهی از اههﺪاف
اﺳﺘااده از خاکپوچ اﻓهوايش مااومهت ﮔﯿهاه به ﺗهنش رطهوبﺘی
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میباﺷﺪ ،بﺪيﻦ منﻈور برای بررﺳی ﺗارﯿر خاک اره و ﺗنش آبهی بهر
عملکرد خﯿار ﮔلﺨاﻧ ای رقم ﻧاﮔﻦ ،آزمايشی ب صورت طرح کهامالً
ﺗصادﻓی در ﺳ ﺳﻄح رطوبﺘی و پنج ﺳﻄح اخﺘالط خاک اره با ﺳ
ﺗکرار در داﻧشکﺪه کشاورزی و مناب طبﯿعی مغان ،اﺟرا ﺷﺪ.
مواد و روشها
ايﻦ ﺗساﯿق در ﺷﻬرﺳﺘان پارسآباد اﺳﺘان اردبﯿل اﻧﺠام ﺷهﺪه
اﺳت ک در ﺷکل ( )1موقعﯿت منﻄا مورد مﻄالع ﻧشان داده ﺷﺪه
اﺳت .خاک مورد اﺳﺘااده برای کشت از زمهﯿﻦ زراعهی موﺟهود در
مسوط داﻧشکﺪه کشهاورزی مغهان اﻧﺘﺨهاب ﮔرديهﺪ که برخهی از
مشﺨصات ﻓﯿويکی و ﺷﯿمﯿايی آن در ﺟهﺪو ( )1ﻧشهان داده ﺷهﺪه
اﺳت .ايﻦ پﮋوهش در ﺳا  1397در قالب طرح کرت خرد ﺷﺪه در
قالب بلوک کهامالً ﺗصهادﻓی بها ﺳه ﺗکهرار در ﮔلﺨاﻧه داﻧشهکﺪه
کشاورزی مغان اﻧﺠام ﮔرﻓت(ﺷکل .)2در ايﻦ پﮋوهش ،عامل اصلی
ﺷامل ﺗنشههای رطهوبﺘی در دو ﺳهﻄح  65و  45درصهﺪ ظرﻓﯿهت
زراعی و ﺗﯿمار ﺷاهﺪ بﺪون اعما ﺗنش بود و ﻓاکﺘور ﻓرعهی ﺷهامل
چﻬار ﺳﻄح خهاک اره ،در ﺳهﻄوح  5 ،1۰ ،2۰ ،4۰درصهﺪحﺠمی و
ﺗﯿمار ﺷاهﺪ بﺪون خاک اره بهود .بهرای ﺗعﯿهﯿﻦ منسنهی مشﺨصه
رطوبﺘی خاک ،ﻧموﻧ هايی از خاک مورد ﻧﻈر اﻧﺘﺨاب و با اﺳﺘااده از
دﺳﺘگاه صاسات ﻓشهاری ،درصهﺪ رطوبهتوزﻧهی در پﺘاﻧسهﯿلهای
 -1۰، -5 ، -۰/3و -15بههار ﺗعﯿههﯿﻦ ﮔرديههﺪ و منسن هی مشﺨصهه
رطوبﺘی خاک بر اﺳهاس مهﺪ  )1987( Van Genuchtenبها
اﺳﺘااده از ﻧرم اﻓوار  RETCرﺳم ﮔرديﺪ (ﺷکل  .)3ب ايهﻦ ﺗرﺗﯿهب
رطوبت معاد دو ﺳهﻄح ﺗهنش رطهوبﺘی ﺷهامل  65و  45درصهﺪ
ظرﻓﯿت زراعی ﺗعﯿﯿﻦ ﮔرديﺪ .پارامﺘرهای ايﻦ مﺪ منسنی رطهوبﺘی
در ﺟﺪو ( )2ﻧشان داده ﺷهﺪه اﺳهت .منﻈهور از ﺗهنش معهاد 65
درصﺪ ظرﻓﯿت زراعی ،عبارت اﺳت از آبﯿاری در زماﻧی اﺳت ک 45
درصﺪ حﺠم آب قابل اﺳﺘااده( ،ک ﻓاصل بﯿﻦ حﺪ ظرﻓﯿت زراعی و
ﻧاﻄ پﮋمردﮔی اﺳت) در خاک وﺟود داﺷﺘ باﺷﺪ .ﺳشب از دﺳﺘگاه
رطوبتﺳنج  PMS-714برای ﺗعﯿﯿﻦ رطوبت روزاﻧ و زمان آبﯿاری
اﺳﺘااده ﺷﺪ .ﻧسوهی ﺗعﯿﯿﻦ زمان آبﯿاری بها ايهﻦ دﺳهﺘگاه به ايهﻦ
صورت بود ک ابﺘﺪا رطوبت در ﺗنش مورد ﻧﻈر با اﺳﺘااده از منسنی
رطوبﺘی خاک مساﺳب ﮔرديﺪ .ﺳشب رطوبهت ﮔلهﺪانها ب صهورت
روزاﻧ ب وﺳﯿل دﺳهﺘگاه رطوبتﺳهنج اﻧهﺪازهﮔﯿری میﺷهﺪ و ايهﻦ
اﻧﺪازهﮔﯿریها ﺗا زماﻧی ک رطوبت حﺠمی باقیماﻧﺪه در ﮔلﺪانها ب
اعﺪاد مربوط ب ﺗنشهای  45و  65درصﺪ برﺳﺪ ،ادام میياﻓهت و
زماﻧی ک دﺳﺘگاه اعﺪاد مربوط ب ايهﻦ ﺗنشهها را ﻧشهان مهیداد،
آبﯿاری اﻧﺠام میﮔرﻓت .رطوبت حﺠمی ﺗنشههای اعمهالی بهرای
ﺗنشهای  45 ،65و ﺗﯿمار ﺷاهﺪ ب ﺗرﺗﯿب برابر  22 ،17و  28درصﺪ
حﺠمی بودﻧﺪ .در ايﻦ آزمايش ﺟﻬت ﺗعﯿﯿﻦ رطوبت حﺠمی خاک از
دﺳﺘگاه رطوبتﺳهنج ديﺠﯿﺘها مهﺪ  TDR-100اﺳهﺘااده ﺷهﺪ و
کاهش رطوبت خاک در ﺗﯿمار آبﯿهاری ﻧسهبت به درصهﺪ ظرﻓﯿهت
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زراعی مورد ﻧﻈر ﺗامﯿﻦ ﮔرديﺪ .در ايهﻦ ﺗساﯿهق بهرای اﻧهﺪازهﮔﯿری
ﺗبﺨﯿر و ﺗعرق روزاﻧ از ﺗرازوی ديﺠﯿﺘالی با دقت يك ﮔرم اﺳهﺘااده
ﮔرديﺪ .برای اﻧﺠام ايﻦ کار در طو دوره اﻧﺠام آزمهايش ،ههر روز
صبح ﮔلﺪانها ﺗوﺳط ﺗرازوی ديﺠﯿﺘالی ﺗوزيﻦ ﺷهﺪه و اخهﺘالف دو
روز مﺘوالی ﻧشاﻧگر مﯿوان ﺗبﺨﯿرﺗعرق اﻧﺠام ﮔرﻓﺘ ﺗوﺳط ﮔﯿاه بهود.
برای ﺗعﯿﯿﻦ زمان آبﯿاری بها ايهﻦ دﺳهﺘگاه ابﺘهﺪا رطوبهت حﺠمهی
باقیماﻧﺪه در ﺗنشهای  45و  65درصﺪ ،بها اﺳهﺘااده از ماهﺪار آب
قابل دﺳﺘرس ک اخﺘالف بﯿﻦ رطوبت در ﻧاﻄ ظرﻓﯿهت زراعهی و
رطوبت در ﻧاﻄ پﮋمردﮔی میباﺷﺪ ،مساﺳب ﮔرديﺪ.
تعيين بهرهوري آب

برای مساﺳب بﻬرهوری آب از معادل پﯿشنﻬادی ﻓائو ()33
اﺳﺘااده ﺷﺪ ( :)Doorenbos and Kassam, 1979
Y
×100
ET

()1

=WP

ک  :WPبﻬرهوری آب برحسب کﯿلهوﮔرم بهر مﺘرمکعهب:Y ،
عملکرد بر حسب کﯿلوﮔرم بر هکﺘار و  :ETآب مصرفﺷﺪه ﺗوﺳهط
ﮔﯿاه (ﺗبﺨﯿرﺗعرق ﮔﯿاه) برحسب مﺘرمکعب بر هکﺘار میباﺷﺪ.
تعيين ضرایب حساسيت گياه ( )Ksو واکنن

عملكنرد بنه

آبياري ()Ky

ب منﻈور مساﺳب ضريب واکنش عملکرد ب آبﯿاری از رابﻄ
اراي ﺷﺪه ﺗوﺳط ﻓائو اﺳﺘااده ﺷﺪ.
()2

ETc =K s ×ETcp

ک در آن  :ETcﺗبﺨﯿرﺗعرق ﮔﯿاه در ﺷرايط ﺗنش (،)mm
 :ETcpﺗبﺨﯿرﺗعرق ﮔﯿاه در ﺷرايط بﺪون ﺗنش( ،)mmو  :Ksضريب
ﺗنش خشکی و ﺷوری میباﺷﺪ .بﯿﻦ کاهش ﻧسبی عملکرد
مسصو و کاهش ﻧسبی ﺗبﺨﯿرﺗعرق رابﻄ ای ب صورت زير
میباﺷﺪ.
()3

Y
ET
)=K y (1)
Yp
ETp

(1-

ک در آن  :Yعملکرد واقعی :Yp ،حﺪاکثر عملکرد:Ky ،
ضريب حساﺳﯿت ب کم آبی :ET ،ﺗبﺨﯿرﺗعرق و  :ETpحﺪاکثر
ﺗبﺨﯿرﺗعرق میباﺷنﺪ.
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حسینی  :اثرات کاربرد نسبتهاي مختلف خاک اره ...

Fig. 1- Schematic of study area
شكل  -1موقعيت جغرافيایي منطقه مورد مطالعه
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Fig. 2- The schematic map of the pilot project
شكل -2نقشه شماتيک طرح آزمایشي
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Fig. 3- Soil moisture content characteristic curve with potential points PWP and FC
شكل  -3منحني مشخصه رطوبت حجمي خاک به همراه نقاط شاخص ظرفيت زراعي و نقطه پژمردگي
جدول -1خصوصيات فيزیكي و شيميایي نمونههاي منطقه مورد استفاده براي آزمایشات
Table 1- Physical and chemical properties of the soil samples

P
)(ppm

Sand
()%

Clay
()%

Silt
()%

Actual
Density
)(g.cm-3

Bulk
density
)(g/cm3

Organic
Carbon
)(%

pH

Texture

8.43

70

20

10

2.25

1.56

1.05

7.76

Sandy
clay
loam

جدول -2پارامترهاي منحني رطوبتي خاک مورد آزمای
Table 2- soil moisture curve parameters of tested soil
ks
)(cm.day-1

m

n

31.4

0.21

1.27

نتایج و بحث
هماﻧﻄور که در ﺷهکل ( )4مشهﺨ اﺳهت ،بها اﻓهوايش ﺗهنش
رطوبﺘی از  45درصﺪ ظرﻓﯿت زراعی ب  65درصﺪ ،کاهش عملکرد
ديﺪه میﺷود لﯿکﻦ با اﻓوايش درصﺪ خاک اره ،ايﻦ کاهش عملکرد
ﺗا حﺪودی ﺟبران ﺷﺪه و مﯿوان ﺷﯿب کاهش عملکرد کم میﺷهود.
همانطورک ﻧﺘايج ﻧشان میدهﺪ ،در ﺗﯿمارهای صار و پنج درصهﺪ
خاک اره و در ﺗنش  45درصﺪ ظرﻓﯿت زراعی مﯿوان عملکرد ﻧسبت
ب ﺗنش  65درصﺪ ﺗااوت معنیداری داﺷﺘ و کهاهش عملکهرد در
ايﻦ ﺗﯿمارها ﻧسبت به ﺗﯿمارههای  2۰ ،1۰و  4۰درصهﺪ خهاک اره
بﯿشﺗر مشﻬود اﺳت .ايﻦ موضو ﻧشان میدهﺪ که ﺗهثرﯿر مثبهت
خاک اره در ﺟلوﮔﯿری از کاهش عملکرد مسصو در ﺗﯿمارهای بها
ﺗنش با ﺗر ،بﯿشﺗر بوده اﺳت ک ايهﻦ موضهو میﺗواﻧهﺪ به دلﯿل
اﻓوايش ظرﻓﯿت ﻧگ داری آب در خاک با اﻓوايش مﯿوان خاک اره و
ﺳﻬلالوصو بودن آب در دﺳﺘرس ﮔﯿاه در ﺗﯿمارهای مﺨلوطﺷهﺪه
با خاک اره باﺷﺪ .با ﺗريﻦ عملکرد مربهوط به ﺗﯿمهار  2۰درصهﺪ
خاک اره در ﺷرايط بﺪون ﺗنش رطوبﺘی ب مﯿوان 134ﺗﻦ در هکﺘار
بود و ﺗﯿمار  4۰درصﺪ خاک اره با عملکرد  128ﺗﻦ در هکﺘهار در



s

r

)(cm-1

)(cm3.cm-3
۰/51

)(cm3.cm-3
0.43

0.025

ﺷرايط بﺪون ﺗنش در رﺗب دوم قرار ﮔرﻓت .با بررﺳی ﺟﺪاو ( )3و
( )4ک مﺠمو ارر ﺳﻄوح ﺗنشهی و ﺗﯿمارههای خهاک اره را ﻧشهان
میدهﺪ ،میﺗوان ب ايﻦ ﻧﺘﯿﺠ رﺳﯿﺪ ک اﮔرچ با اﻓهوايش ﻧسهبت
خاک اره میﺗوان ﺗاحﺪی ﺗثرﯿر ﺗنش رطوبﺘی را بر ﮔﯿاه کاهش داد،
لﯿکﻦ ﻧمیﺗوان ب طور کامل ماﻧ کاهش عملکرد مسصو ﮔرديهﺪ
ب طوريک ارر مﺘاابل ﺗنش و درصﺪ خاک اره در ﺗﯿمهار  4۰درصهﺪ
خاک اره باع کاهش عملکرد مسصو ب مﯿوان  8۰درصﺪ ﻧسبت
ب ﺗﯿمار  2۰درصﺪ خاک اره ﮔرديﺪ .ﻧﺘايج آزمهون ﻓﯿشهر در ﺳهﻄح
اعﺘماد يك درصﺪ ارر مﺘاابل درصﺪ خاک اره و ﺗهنش رطهوبﺘی بهر
عملکرد را در چﻬهارﮔروه طبا بنهﺪی ﻧمهود .به ايهﻦ ﺗرﺗﯿهب که
ﺗﯿمارهای  1۰درصهﺪ و  4۰درصهﺪ خهاک اره در يهك ﮔهروه قهرار
ﮔرﻓﺘنﺪ و ايﻦ ﻧشاندهنﺪه اهمﯿت ﺗعﯿهﯿﻦ ﻧسهبت اخهﺘالط مناﺳهب
خاک اره برای کاهش ارهرات ﺗهنش رطهوبﺘی در خﯿهار ﮔلﺨاﻧه ای
میباﺷﺪ .همانطور ک در ﺟﺪو ( )4ﻧشان داده ﺷﺪه اﺳت در کلﯿ
ﺗﯿمارهای ﺗنش رطوبﺘی ،ﺗثرﯿر اخﺘالط خاک اره مشهاهﺪه میﺷهود
ب طوريک در هم ﺗﯿمارهای ﺗنش ،ﺗﯿمارههای بهﺪون خهاک اره در
آزمون ﻓﯿشر در ﺳﻄح اعﺘماد يك درصﺪ درﮔروه مﺠهوا طبا بنهﺪی
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ﮔرديﺪهاﻧﺪ .ايﻦ موضهو بها ﻧﺘهايج ﺗساﯿهق Barzegar et al.

 )2015( Hafshjaniهمخواﻧی دارد .ايﻦ مسااهﯿﻦ ﻧﯿهو اﻓهوايش
درصﺪ بنﺘوﻧﯿت را در بسﺘر خاک اره ﺳبب کاهش مﯿهوان اکسهﯿﮋن
مسلو خاک میداﻧنﺪ ک ﺳبب ﺗثرﯿر منای بر عملکرد میﮔردد.
در ﺗساﯿای که ﺗوﺳهط  (2010( Raphael et al.بهر روی
خاﻧواده کﺪويﯿان اﻧﺠهام ﺷهﺪ ،اﻓهوايش مااومهت ﻧسهبت به ﺗهنش
رطوبﺘی در رابﻄ با ﺗولﯿﺪ مسصو  ،ب اﻓهوايش پارامﺘرههای مﻬهم
ريش در ﺟذب رطوبت از ﺟمل طو  ،قﻄر و حﺠهم ريشه ارﺗبهاط
داده ﺷﺪه اﺳت .ايﻦ موضو د لت بر ايهﻦ دارد که در ﺗﯿمارههای
مﺨﺘلﻒ خاک اره در ﺷرايط ﺗنش يکسان با ﺗﯿمار بﺪون خهاک اره،
مکاﻧﯿسم ﺟذب آب ب ﮔوﻧ ای بوده اﺳت ک ﮔﯿاه ﺗنش کمﺘهری را
ﺗسمل کرده اﺳت و ايهﻦ میﺗواﻧهﺪ به دلﯿهل بها رﻓهﺘﻦ ظرﻓﯿهت
اکسﯿﮋن خاک و درصﺪ خلل و ﻓرج آن در ﺗﯿمارهای با درصهﺪهای
مﺨﺘلﻒ خاک اره باﺷﺪ ک ﺳبب میﺷود ک ﮔﯿاه در ﺗنش رطهوبﺘی
يکسان در ماايس با ﺗﯿمار بﺪون خاک اره ،دارای درصهﺪ رطهوبﺘی
بﯿشﺗری باﺷﺪ و ﮔﯿاه ﺗنش کمﺘری را احساس ﻧمايهﺪ و ﻧﯿهازی به

0% S.D

5% S.D

10% S.D

اﻓوايش پارامﺘرهای مورر بر ﺟذب آب در ريش  ،ﻧﺪاﺷﺘ باﺷهﺪ .ايهﻦ
موضو در ﺷکل ( )5ﻧﯿو قابهل مشهاهﺪه مهیباﺷهﺪ ،ب طوريکه در
ﺗﯿمارهای  4۰و  2۰درصﺪ خاک اره ،ﻧسبت به ﺗﯿمارههای  5و 1۰
درصﺪ خاک اره طو ريش کمﺘر میباﺷهﺪ .ﺗساﯿاهات ﻧشهان داده
اﺳت ک خﯿار با داﺷﺘﻦ ريش های قوی و عمﯿق در مواﺟ با ﺗهنش
رطوبﺘی ،باع ﺗوﺳهع بﯿشهﺘر ريشه میﮔردﻧهﺪ و میﺗواﻧنهﺪ آب و
عناصر معﺪﻧی را با کارايی بﯿشﺗری ﺟهذب ﻧماينهﺪ .ﺗساﯿاهات ﻧﯿهو
ﻧشان داده اﺳت ک در ارر ﺗنش آبی و مسﺪود ﺷﺪن  ،ماﺪار ريشه
در واحﺪ حﺠم خاک اﻓوايش میيابﺪ ( .)Azarmi et al. 2019با
ﺗوﺟ ب ايﻦ ک يکی از راهکارهای اصلی ﮔﯿاه برای ماابل با ﺗنش
خشکی اﻓوايش ﺗوﺳع ريش اﺳت حﺠهم ريشه مهی ﺗواﻧهﺪ معﯿهار
مناﺳبی برای اﻧﺘﺨاب ارقام مﺘسمل از حساس باﺷﺪ .ايﻦ موضو با
ﺗساﯿق  )2011( Pakdel et al.مﻄابات میﻧمايهﺪ .در ﺗساﯿهق
ايشههان ﻧﯿ هو خاکهههای حههاوی خههاک اره ،دارای درصههﺪ رطههوبﺘی
بﯿشﺗری ﻧسبت ب ﺗﯿمارهای بﺪون خاک اره بود.

40% S.D

20% S.D

140

)Yield (Ton ha-1

120
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20

Water Stress Level
(perecent of F.C.) 65
45

0
0

Fig. 4- Comparison yield of greenhouse cucumbers in different sawdust treatment in different of
water stress
شكل  -4مقایسه عملكرد خيار گلخانهاي درتيمارهاي مختلف خاک اره و تن رطوبتي متفاوت

Fig. 5- Greenhouses cucumber root in 65 percent of field capacity deficit irrigation in different
sawdust treatment
شكل  -5ریشه خيار گلخانهاي در تيمارهاي مختلف خاک اره در تن رطوبتي  65درصد ظرفيت زراعي
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 آب مصرفي و بهرهوري مصرف آب تيمارها در دوره کشت-3جدول
Table 3- Water consumption and water use efficiency of treatments during the cultivation period
65 percent
Control
45 percent of
Treatments
Percentage of sawdust
of field
(without
field capacity
capacity
stress)
40
64
96
128
20
76.8
83.2
134
Fruit yield
10
70.4
73.6
122
(ton ha-1)
5
38.4
76.8
119
Control (without sawdust)
32
57.6
86
40
3072
3600
4320
20
2304
2867
5376
Water consumption
10
3072
3200
8960
(m3 ha-1)
5
3360
4064
7744
Control (without sawdust)
2464
2560
5600
40
20.8
26.6
29.6
20
33
29
25
Water use efficiency
10
23
23
13.5
(kg m-3)
5
11.4
19
15.2
Control (without sawdust)
13
22.5
15.37

Evapotranspiration
(mm)

Treatments
(percent of
sawdust)
40
20
10
5
Control
(without sawdust)

40
20
10
5
Control (without sawdust)

77
58
77
84
62

91
72
80
102
64

 تأثير درصدهاي مختلف خاک اره برعملكرد-4 جدول
Table 4- Influence of different percentages of sawdust on yield
Yield in water
Yield in water stress
stress of 65
Yield in diferrent of
of 45 percent of
percent of field
sawdust
precentages
field capacity
capacity
without
water
stress
-1
(ton ha )
(ton ha-1)
(ton ha-1)

108
135
224
194
140

64
76.8
70.4
38.4

96
83.2
73.6
76.8

128
134
122
119

Combined
effect of
sawdust and
water stress on
yield
(ton ha-1)
96ab
119a
88ab
78bc

32a

57.6a

86a

58c

†The averages in each column that have common words are not significant at the 1% probability level according to the Fisher test.
Allaire et al. دﻓعات بﯿشﺘری ﺗست ﺗنش رطوبﺘی قرار میﮔﯿرد

) ﻧﯿو در ﺗساﯿق خهود به ايهﻦ2007( Dorias et al. ) و2005(
 ضهريب واکهنش،)7(  با ﺗوﺟ به ﺷهکل.موضو اﺷاره ﻧموده اﻧﺪ
،4۰  و بهرای ﺗﯿمارههای۰/99 ) برای ﺗﯿمار ﺷاهﺪ برابرKy( عملکرد
1/۰2  و۰/93 ،۰/99 ،۰/94  ب ﺗرﺗﯿهب برابهر، درصﺪ5  و1۰ ، 2۰
 ضريب واکنش عملکرد خﯿهار ﮔلﺨاﻧه ای در ﺗساﯿهق.ب دﺳت آمﺪ

 بﯿشﺗهريﻦ،) ﻧشان داده ﺷﺪه اﺳهت6( همانطور ک در ﺷکل
درصﺪ4۰  مربوط ب ﺗﯿمار،حساﺳﯿت عملکرد ب کاهش ﺗبﺨﯿرﺗعرق
 بوده و ضهريب حساﺳهﯿت ﺳهاير ﺗﯿمارهها2/۰5 خاک اره با ﺷﯿب
، پنج درصﺪ،درصﺪ2۰کمﺘر از ايﻦ ﺗﯿمار میباﺷﺪ و ب ﺗرﺗﯿب از ﺗﯿمار
 ايهﻦ مسههل میﺗواﻧهﺪ. کهاهش میيابهﺪ، درصﺪ و ﺗﯿمار ﺷهاهﺪ1۰
ب دلﯿل ايﻦ موضو باﺷﺪ ک در درصﺪهای با ی خاک اره ظرﻓﯿت
ﻧگﻬﺪاری رطوبت در خاک کاهش ياﻓﺘ و بها مصهرف آب ﮔﯿهاه در
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 Ayasو  )2009( Demirtaşبرابر  1/2ب دﺳت آمﺪ ک بﯿشﺗر از
ﻧﺘايج حاصل از ايﻦ ﺗساﯿق میباﺷﺪ.
درﺗساﯿهق  )2017( Cakir et al.ماهﺪار ضهريب واکهنش
عملکرد خﯿار ﮔلﺨاﻧ ای  ۰/75برآورد ﮔرديﺪه ک ﻧوديك به ﻧﺘهايج
ﺗﯿمارهای مﺨﺘلﻒ خهاک اره میباﺷهﺪ .در ﺗساﯿهق Mao et al.
( )2003مﯿوان ضريب واکنش عملکرد خﯿار ﮔلﺨاﻧ ای در ﺷهرايط
کم آبﯿاری ،برابر  ۰/4ب دﺳت آمﺪ ک کمﺘر از ﻧﺘايج حاصل از ايهﻦ
ﺗساﯿههق میباﺷههﺪ .لههﯿکﻦ در ﺗساﯿههق ايشههان حههﺪاکثر عملکههرد در
ﺗبﺨﯿرﺗعرق  726مﯿلیمﺘر ب دﺳت آمﺪ ک بﯿش از ﺗبﺨﯿرﺗعرق ﺗﯿمار
ﺷهاهﺪ ايههﻦ ﺗساﯿهق در ﺷههرايط عملکهرد بﻬﯿنه میباﺷهﺪ .مﯿههوان
ﺗبﺨﯿرﺗعرق پﺘاﻧسﯿل مساﺳب ﺷﺪه برای خﯿار ﮔلﺨاﻧ ای در ﺗساﯿهق
 )2017( Rezaverdinezhad et al.برابههر  272مﯿلیمﺘههر در
دوره 18۰روزه مساﺳب ﮔرديﺪ که ﺗاريبهاً بها ﻧﺘهايج ايهﻦ ﺗساﯿهق
همخواﻧی دارد.
کم بهودن ضهريب واکهنش عملکهرد در ﺗﯿمارههای خهاک اره
ﻧشاندهنﺪه حساﺳﯿت کمﺘر ايهﻦ ﺗﯿمارهها به ﺗنشههای رطهوبﺘی
میباﺷﺪ ک ايﻦ موضو میﺗواﻧﺪ در ﺷرايﻄی که ﺗهامﯿﻦ رطوبهت
مورد ﻧﯿاز ﮔﯿاه ب طور منﻈم ﺗثمﯿﻦ ﻧگردد ،ريسك ﺗولﯿﺪ مسصو را
کاهش دهﺪ .در ﺗساﯿهق  )2009( Amer et al.ﻧﯿهو عملکهرد
خﯿار ﮔلﺨاﻧ ای ﻧسبت ب آب مصرﻓی ب صورت خﻄی کاهش ﻧشان
داد .همچنﯿﻦ در رابﻄ با مﯿوان بﻬرهوری مصهرف آب ،همهانطور
ک در ﺷکل( )8ﻧشان داده ﺷﺪه اﺳت ،ب ﺟو ﺗﯿمار  4۰درصﺪ ک بها
کاهش ماﺪار آب مصرﻓی ،کارايی مصرف آب کهاهش میيابهﺪ ،در
ﺳاير ﺗﯿمارها ،بﻬرهوری مصرف آب ﺗا مسﺪوده مشﺨصی ک بهرای
هريك از ﺗﯿمارها مﺘااوت اﺳت ،اﻓوايش میيابﺪ و مﯿهوان اﻓهوايش
بﻬههرهوری مصههرف آب در ﺗﯿمارههها به صهورت خﻄههی بههوده و در
ﺗﯿمار 4۰درصﺪ ب صورت ﻧمايی کاهش میيابﺪ.
از مﯿان ﺗﯿمارهای مﺨﺘلﻒ خهاک اره ،کهارايی مصهرف آب در
ﺗﯿمار  2۰درصﺪ خاک اره با کاهش آب مصرﻓی اﻓهوايش میيابهﺪ.
ﻧشان دهنﺪه آن اﺳت ک ﺗرکﯿب 2۰درصهﺪ خهاک اره دارای ﺗهثرﯿر
مثبت بﯿشﺗری ﻧسبت ب ﺗﯿمارهای ديگر در ﺷرايط ﺗنش رطهوبﺘی
اﺳت.
ﻧﺘايج ﻧشانداد که بﯿشﺗهريﻦ بﻬهرهوری مصهرف آب بهرای
ﺗﯿمار 2۰درصﺪ معهاد  33ﮔﯿلهوﮔرم بهر مﺘرمکعهب بهوده و بهرای
ﺗﯿمار ،1۰ ،4۰پنج درصﺪ و ﺗﯿمار ﺷاهﺪ به ﺗرﺗﯿب برابهر،23 ،29/26
19و  22/5کﯿلههوﮔرم بههر مﺘههر مکعههب آب مصههرﻓی میباﺷههﺪ.
 )2015( Buttaro et al.بهرای خﯿهار ﮔلﺨاﻧه ای ،مﯿهوان
بﻬرهوری مصرف آب را برابر  22ﺗها  45کﯿلهوﮔرم بهر مﺘهر مکعهب
ب دﺳت آوردﻧﺪ ک ﺗاريباً برابر ﻧﺘهايج حاصهل از ﺗﯿمهار ﺷهاهﺪ ايهﻦ
ﺗساﯿق میباﺷﺪ.
با ماايس ﻧﺘايج ايﻦ ﺗساﯿق با ﻧﺘايج ﺗساﯿای ک ﺗوﺳط et al.
 (2013( Alomranبههر روی خﯿههار ﮔلﺨاﻧ ه ای اﻧﺠههام ﺷههﺪ و
بﯿشﺗريﻦ بﻬرهوری مصهرف آب را در  4۰درصهﺪ ﺗبﺨﯿهر و ﺗعهرق
حﺪاکثر مساﺳهب ﻧمهود ،از آﻧﺠها که در ايهﻦ ﺗساﯿهق بﯿشﺗهريﻦ
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بﻬرهوری مصرف آب برای ﺗﯿمار 2۰درصﺪ خاک اره برابر  42درصﺪ
و برای ﺗﯿمار  ،1۰ ،4۰پنج درصﺪ و ﺷاهﺪ ب ﺗرﺗﯿب برابهر ،34 ،1۰۰
 52و  45درصﺪ ﺗبﺨﯿر و ﺗعرق بﻬﯿن ب دﺳت آمﺪ.
بﯿشﺗريﻦ کارايی مصرف آب در ﺗﯿمهار  2۰درصهﺪ خهاک اره
ﻧوديك ب ﻧﺘايج  (2013( Alomran et al.بوده و در حﺪود 4۰
درصﺪ ﺗبﺨﯿر و ﺗعرق پﺘاﻧسﯿل مساﺳب ﮔرديﺪ .همچنﯿﻦ در ﺗساﯿهق
 )2017( Rezaverdinezhad et al.بﻬهرهوری مصهرف آب در
ﺗﯿمار  8۰درصﺪ ﺗبﺨﯿر و ﺗعرق پﺘاﻧسﯿل  31درصهﺪ کمﺘهر از ﺗﯿمهار
ﺷاهﺪ و برابر  36کﯿلوﮔرم بر مﺘرمکعب ب دﺳت آمﺪ ک ايﻦ موضو
ﻧشان از حساس بودن خﯿار ﮔلﺨاﻧ ای به ﺷهرايط رطهوبﺘی خهاک
اﺳت و اﺳﺘااده از خاک اره همانطور ک ﻧﺘايج ايﻦ ﺗساﯿهق ﻧشهان
داد ،میﺗواﻧﺪ در کنار کاهش مصرف آب ،بﻬهرهوری مصهرف آب را
اﻓوايش دهﺪ ،همانطورک در ايهﻦ ﺗساﯿهق بﯿشﺗهريﻦ بﻬهرهوری
مصرف آب در ﺗﯿمار  2۰درصﺪ خاک اره ب دﺳت آمهﺪ .در ﺗساﯿاهی
ک ﺗوﺳط  )2017( Cakir et al.اﻧﺠام ﺷﺪ ،با اعما کم آبﯿاری
بﯿشﺗريﻦ بﻬرهوری مصرف آب برای خﯿار ﮔلﺨاﻧ ای ،در کمﺘهريﻦ
ماﺪار آب کاربردی ک  56کﯿلوﮔرم بر مﺘرمکعب بود ،مساﺳب ﺷهﺪ
ک با بﯿشﺗريﻦ بﻬرهوری مصرف آب در ﺗﯿمار ﺷاهﺪ ايهﻦ ﺗساﯿهق
ک برابر  22/5۰کﯿلوﮔرم بر مﺘر مکعب میباﺷهﺪ ،اخهﺘالف زيهادی
داﺷﺘ و ﺗاريباً دو برابر آن میباﺷﺪ.
همانطور ک ﻧﺘايج ايﻦ ﺗساﯿق در ﺗﯿمار  2۰درصﺪ خهاک اره
ﻧشان میدهﺪ بﯿشﺗريﻦ بﻬرهوری مصرف آب در بﯿشﺗريﻦ ﺗهنش
رطوبﺘی ب دﺳت آمﺪه اﺳت ک با ﻧﺘهايج )2017( Cakir et al.
مﻄابات دارد .ايﻦ موضهو در ﺗﯿمارههای  ،1۰پهنج و ﺷهاهﺪ ﻧﯿهو
صادق میباﺷﺪ و بﻬرهوری مصرف آب با اﻓوايش ﺗنش بﯿشﺗر ﺷﺪ
و حﺪاکثر آن در ﺗﯿمار 2۰درصﺪ ب ماﺪار  33کﯿلوﮔرم بر مﺘرمکعهب
بود )2009( Wang et al. .ﻧﯿو اﻓوايش بﻬرهوری مصهرف آب
را با کاهش مﯿوان آب کاربردی ،درکشت خﯿار ﮔلﺨاﻧ ای ﮔهوارچ
ﻧمودهاﻧﺪ و ﻧﺘايج ايﻦ ﺗساﯿق ﻧشان میدهﺪ ک عالوه بر کمآبﯿهاری
ک باع اﻓوايش بﻬرهوری مصرف آب میﮔردد ،اﺳﺘااده از ﺗرکﯿب
خاک اره ب ﻧسبت مناﺳب ب موازات کاهش آب مصرﻓی ،میﺗواﻧﺪ
بﻬرهوری مصرف آب را ﺗا حﺪود  1/5برابهر ﺗﯿمهار ﺷهاهﺪ اﻓهوايش
دهﺪ.
ايﻦ موضو ﻧشان میدهﺪ ک با اﺳهﺘااده از ﻧسهبت ﺗرکﯿهب
مناﺳب خاک اره با خاک در ﺗولﯿﺪ مسصو ت ﮔلﺨاﻧ ای عالوه بهر
با بودن ﺗولﯿﺪ در واحﺪ ﺳﻄح میﺗوان مﯿوان بﻬرهوری مصرف آب
را اﻓوايش داده و در ﺷرايط مسﺪوديت منهاب آبهی ،مصهرف آب را
بﻬﯿن ﺳازی ﻧمود .همچنﯿﻦ ﻧﺘايج ﻧشان داد که بﻬهرهوری مصهرف
آب در ﺗﯿمار  2۰درصﺪ خاک اره در کلﯿ احﺠام مصرﻓی آب ،دارای
بﻬرهوری بﯿشﺗری ﻧسبت به ﺳهاير ﺗﯿمارهها میباﺷهﺪ و میﺗهوان
ﻧسبت اخﺘالط 2۰درصﺪ خاک اره را برای ﺗولﯿﺪ خﯿار ﮔلﺨاﻧه ای در
ﺷرايط ﺗنش رطوبﺘی پﯿشنﻬاد ﻧمود.

11
1-14  ص.1400  سال3  شماره44 دوره

علوم و مهندسی آبیاري

control(without dust)

5% s.d

10% s.d

20% s.d

40% s.d

140

20%
y = 0.7623x + 30.666
R² = 0.9952

Fruit yield (ton ha-1)

120

5%
y = 0.6434x - 3.4322
R² = 0.8867

10%
y = 0.3439x + 44.995
R² = 0.9986

100

40%
y = 2.0581x - 93.344
R² = 0.9969

80

0%
y = 0.5413x + 10.541
R² = 0.7939

60
40
20
0

50

100

150

200

Evapotranspiration (mm)

250

Fig. 6- The relationship between yield and evapotranspiration in different percentages of sawdust
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نتيجهگيري
ﻧﺘايج ﻧشان داد با اﻓوايش ﺗنش آبی کلﯿ ﺗﯿمارها با روﻧﺪ خﻄهی
کاهش عملکرد همراه ﺷﺪﻧﺪ ،لﯿکﻦ ﺗﯿمارهای با  4۰و  2۰درصﺪ خاک
اره حﺘی در ﺷرايط ﺗنش رطوبﺘی يکسان ﻧسبت ب ﺗﯿمار ﺷاهﺪ ،دارای
عملکرد با ﺗری بودﻧﺪ .کاهش ضريب حساﺳﯿت عملکرد در ﺗﯿمارهای
خاک اره ،ﺳبب میﺷود ﮔﯿاه بﺘواﻧﺪ در ﺷرايط ﺗنش ،عملکهرد خهود را
حاظ ﻧمايﺪ .با بودن بﻬرهوری مصهرف آب در ﺗﯿمارههای خهاک اره
ﻧشاﻧگر آن اﺳت ک میﺗوان در ﺷرايط کمبود آب ،ﺗولﯿﺪ را بر اﺳهاس
آب مصرﻓی ،بﻬﯿن ﺳازی اقﺘصهادی ﻧمهود .ﻧﺘهايج ﻧشهان داد بﻬﺘهريﻦ
بﻬرهوری مصرف آب در دامن  22ﺗا  4۰درصهﺪ ﺗبﺨﯿرﺗعهرق حهﺪاکثر
ب دﺳت میآيﺪ .در ايﻦ رابﻄ بايﺪ ب ايﻦ موضهو ﺗوﺟه داﺷهت که
اﺳﺘااده از اﻓوودﻧیهايی مثل خاک اره بايﺪ ب ﮔوﻧ ای باﺷﺪ که ابﺘهﺪا

ﻧسبت مناﺳب آن برای هر خاک ﺗعﯿﯿﻦ ﺷود .در ايهﻦ ﺗساﯿهق ﻧسهبت
مناﺳب اخﺘالط حﺪود  2۰درصﺪ ب دﺳتآمﺪ و عالوه بر ايهﻦ به ايهﻦ
ﻧکﺘ ﻧﯿو ﺗوﺟ ﻧمود ک اﺳﺘااده از خاک اره ﻓاط میﺗواﻧهﺪ بﺨشهی از
ﺗثرﯿرات ﺗنش را خنثی ﻧموده و در حالت کلی کاهش عملکرد در کلﯿ
ﺗﯿمارهای خاک اره در ﺷرايط ﺗنش مشاهﺪه میﺷهود لهﯿکﻦ در کلﯿه
ﺗنشهای اعمالی ،با بودن عملکرد ﺗﯿمارهای خهاک اره ﻧسهبت به
ﺗﯿمار ﺷاهﺪ مشاهﺪه ﮔرديﺪ.
تشكر و قدرداني
ايﻦ ماال با حمايت معاوﻧت مسﺘهرم پﮋوهشهی داﻧشهگاه مساهق
اردبﯿلی طی قرارداد طرح ﺷماره  ،22۰4ﺗﻬﯿ ﺷﺪه اﺳهت و از ايشهان
ﺗشکر و قﺪرداﻧی میﮔردد.
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