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چکیده
بهمنظور بررسی تأثیر سطوح مختلف آبیاري،کود نیتروژن و روشهاي آبیاري بر عملکرد و اجزاي عملکرد پیاز ،آزمایشی به
صورت اسپلیت پالت (کرتهاي خردشده) فاکتوریل در قالب طرح بلوك کامل تصادفی با  84تیمار در سه تکرار و به مدت
دو سال در مزرعه تحقیقاتی شهرستان زهک اجرا گردید .روش آبیاري به عنوان تیمار اصلی و ترکیب مقدار کود نیتروژن و
آب آبیاري به عنوان تیمار فرعی در نظر گرفته شد .تیمارهاي کودي شامل چهار سطح کود نیتروژن از منبع اوره (،031
 55 ،79/5و  33/5کیلوگرم در هکتار) بود .کشت پیاز بهصورت نشایی در سالهاي  0378و  0375و آبیاري بهصورت
آبیاريسطحی ،آبیاري قطرهاي سطحی و آبیاري قطرهايزیرسطحی انجام شد .بیشترین مقدار عملکرد و بهرهوري مصرف آب
آبیاري در سیستم آبیاريقطرهاي زیرسطحی( 34/83تندرهکتار و 5/07کیلوگرمبرمترمکعبدرهکتار) و کمترین آن در
روش آبیاريسطحی ( 07تندرهکتار و  3/33کیلوگرمبرمترمکعبدرهکتار) بهدست آمد .کاهش مقدار کود نیتروژن به کمتر
از  ٪011باعث کاهش عملکرد سوخ و کارآیی مصرف آب آبیاري گردید .بیشترین عملکرد و بهرهوري مصرف آب آبیاري
در تیمار  ٪011کود نیتروژن( 30/57تندرهکتار و  8/95کیلوگرمبرمترمکعبدرهکتار) و کمترین آن در تیمار  ٪35کود
نیتروژن( 05/03تندرهکتار و  3/59کیلوگرمبرمترمکعبدرهکتار) حاصل شد .اثر مقدار آب آبیاري بر عملکرد سوخ پیاز
و بهره وري مصرف آب آبیاري نشان داد که با کاهش آب آبیاري به کمتر از نیاز آبی گیاه ،عملکرد کاهش و بهرهوري افزایش
یافت اما از این نظر بین تیمار  ٪011نیازآبیگیاه و تیمار  ٪95نیازآبیگیاه اختالف معنیدار مشاهده نشد .بنابراین با توجه
به نتایج بهدست آمده و با توجه به کمبود آب در منطقه میتوان آبیاري این گیاه را با  ٪95نیازآبی گیاه انجام داد بدون
آنکه تأثیر معنی دار در میزان عملکرد تولید شده داشته باشد .بهترین تیمار براي استفاده از کود نیتروژن همان استفاده
 ٪011از کود نیتروژن بهخصوص در شرایط تنش آبی میباشد .با توجه به پتاسیل باالي تولید در آبیاري قطرهاي زیرسطحی
و کاهش تبخیر و تعرق در آن ،می توان از این روش آبیاري براي کاشت پیاز در منطقه استفاده نمود و با در نظر گرفتن
آلودگی آبهايزیرزمینی بهدلیل مصرف بیرویه کودهاي نیتروژن و جلوگیري از تجمع نیترات در سوخها ،بهنظر میرسد
استفاده از آبیاري قطرهاي مدیریت مصرف کودهاي نیتروژن را بهبود میدهد.

واژههایکلیدی:

آبیاری قطرهای اجزای عملکرد ،آبیاری زیرسطحی ،سوخ پیاز ،کارآیی مصرف آب
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( )2111طی گزارش خود اعالم کردند در اثر اعمال روش

مقدمه
پیاز یکی از قدیمیترین سبزیجات ایران است که
از دیرباز مصرف خوراکی و دارویی بسیار داشته است.
برخی از پژوهشگران خاستگاه اصلی آن را به ایران و
افغانستان نسبت میدهند .بر اساس آمار سازمان خواروبار
جهانی در سال  ،2112ایران چهارمین تولیدکننده پیاز در
جهان بوده و بهطور میانگین ،با داشتن مجموع  11هزار
هکتار سطح زیرکشت و متوسط عملکرد حدود  92تن در
هکتار ،ساالنه بیش از  2/21میلیون تن این محصول را تولید
میکند (فائو .)2112 ،مناطق تولید این محصول در ایران به
سه منطقه روزبلند ،روزمتوسط و روزکوتاه تقسیم میگردد.
در عرضهای جغرافیایی پایینتر از  92درجه یا گرمسیر
ارقام روزکوتاه ،در عرضهای جغرافیایی  92-93درجه
ارقام روزمتوسط و در عرضهای جغرافیایی بیش از 93
درجه ارقام روزبلند کشت میگردد (دانشور .)1913 ،پیاز
گیاه فصل خنک است که در یک محدوده وسیع درجه
حرارت بهخوبی رشد میکند و از نظر تشکیل سوخ به طول
روز واکنش نشان میدهد (افشارمنش و خدادای.)1931 ،
این محصول به دلیل واکنشهای مختلف به طول
روز جهت تشکیل و حجیم شدن پیاز ،امکان کشت آن در
استانهای شمال شرقی ،شمالی و جنوبی به ترتیب در اوایل
بهار ،زمستان و پاییز وجود دارد .در بسیاری از مناطق دنیا
از جمله ایران رشد و تولید گیاهان به خاطر کمبود آب دچار
محدودیت شده و بهخصوص در دهههای اخیر ،کشاورزی
جهان را دستخوش تنشهای فزایندهای نموده است .در
کشورهای مختلف دنیا برای استفاده بهتر از آب در بخش
کشاورزی ،بررسیهای متعددی انجام گرفته است .به
گزارش هیومن ( )2111در بین تمام روشهای آبیاری،
روشی که بتواند به موقع آب را در اختیار گیاه قرار دهد،
بهترین عملکرد اقتصادی را برای پیاز خواهد داشت .حسن
( )2111گزارش کرد هنگامی که در مصرف آب و کود

آبیاری قطرهای ،کارآیی مصرف آب  15درصد بیشتر از
روش آبیاری کرتی است .همچنین نتیجه این تحقیق نشان
داد که در مرحله خاک آب برای سبز شدن بذور پیاز با
روش آبیاری کرتی و شیاری حدود  111متر مکعب آب در
هکتار بیشتر نسبت به روش قطرهای مصرف میشود.
هانسون و می ( )2115عدم وجود تفاوت معنیدار بین
آبیاری به روش قطرهای را با آبیاری بارانی گزارش کردهاند
ولی عنوان کردهاند آبیاری قطرهای آب بیشتری را در ناحیه
ریشه گیاه پیاز فراهم میکند .شوک و همکاران ()2111
گزارش کردند ،هنگامی که پیاز رقم سوئیت اسپانیش در دو
خط به فاصله سه اینچ و با فواصل ردیف  55اینچ از یکدیگر
با تراکم  111111بذر در ایکر اواخر مارچ کشت و پس از
آن توسط روش آبیاری قطرهای با فاصله هر قطرهچکان 12
اینچ آبیاری گردد ،بهترین درصد سبز و در نتیجه باالترین
عملکرد سوخ تولید خواهد شد .گبرک ورجیس و همکاران
( )2111تأثیر سطوح مختلف آبیاری ( 11 ،11و  111درصد
نیاز آبی گیاه) و کود نیتروژن ( 32 ،51 ،1و  193کیلوگرم
در هکتار) را بر عملکرد و رشد سوخ پیاز در منطقه اتیوپی
مورد بررسی قرار دادند.
نتایج تحقیق آنها نشان داد بیشترین عملکرد
سوخ پیاز در تیمار  111درصد نیازآبیگیاه و با مصرف 193
کیلوگرمدرهکتار کود نیتروژن بهدست آمد ولی در شرایط
کمبود آب میتوان مصرف آب را به  11درصد نیازآبیگیاه
کاهش و  32کیلوگرمدرهکتار کود نیتروژن مصرف نمود
بدون آنکه تأثیر معنیدار در کاهش عملکرد محصول داشته
باشد .رستگار و باغانی ( )1931اثر روشهای مختلف
آبیاری برروی عملکرد سوخ ارقام پیاز مورد بررسی قرار
دادند .نتایج تحقیق آنها نشان داد روش آبیاری قطرهای
نسبت به سایر روشها عملکرد سوخ پیازها را بیشتر افزایش
داد و بهرهوری مصرف آب آبیاری در روش قطرهای به

صرفهجویی شده باشد ولی در عین حال بهموقع با روش-

ترتیب  ٪23و  ٪12نسبت به روشهای آبیاری شیاری و

های مختلف آب در اختیار گیاه پیاز قرار گیرد ،عملکرد

کرتی بیشتر بود .طاهری و همکاران ( )1935به منظور

اقتصادی قابل قبولی بهدست میآید .رستگار و همکاران

بررسی تأثیر رژیمهای مختلف آبیاری و روشهای کاشت
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بر عملکرد ،اجزای عملکرد ،صفات مورفولوژیکی و

لذا با توجه به کمبود آب در منطقه ،تحقیق حاضر با هدف

خصوصیات انبارداری توده محلی پیاز قولی قصه ،آزمایشی

تعیین مناسبترین روش آبیاری پیاز و تعیین مقدار مناسب

به صورت اسپلیتپالتفاکتوریل در قالب طرح بلوکهای

کود نیتروژن و آب مصرفی در منطقه سیستان در دو سال

کامل تصادفی در چهار تکرار و به مدت سه سال در ایستگاه

زراعی اجرا شد.

تحقیقات خیرآباد زنجان انجام دادند .نتایج تحقیق آنها
نشان داد روشهای کاشت بر کارآیی مصرف آب در سطح

مواد و روشها

پنج درصد معنیدار و بیشترین کارآیی مصرف آب با

این تحقیق در سالهای  1935و  1931در مزرعه

 11/231کیلوگرمبر مترمکعب آب مصرفی با روش کاشت

تحقیقات کشاورزی واقع در شهر زهک در منطقه سیستان

نشایی به دست آمد و با توجه به کمبود منابع آب در منطقه،

در استان سیستان و بلوچستان در  11درجه و  11دقیقه طول

دور  11میلیمتر تبخیر تجمعی به دلیل کاهش در میزان

شرقی و  91درجه و  33دقیقه عرض شمالی و ارتفاع 531

مصرف آب ،مناسبتر از تیمار آبیاری با دور  51میلیمتر

متر از سطح دریا انجام گرفت .منطقه مطالعاتی دارای اقلیم

تبخیر تجمعی میباشد .امینپور و موسوی ( )1931طی

گرم و خشک بوده ،میزان بارندگی آن در سال کمتر از 11

آزمایشی دو ساله در اصفهان اثر سه رژیم آبیاری پس از ،11

میلیمتر میباشد .به منظور تعیین خصوصیات فیزیکی و

 11و  31میلیمتر تبخیر تجمعی از تشت کالس  Aرا بر

شیمیایی خاک قبل از مراحل آمادهسازی زمین نمونههای

عملکرد بذر پیاز تگزاس ارلی گرانو بررسی نمودند .در این

مرکب خاک از اعماق  1-91سانتیمتر و  91-11سانتی-

آزمایش حداکثر کارآیی مصرف آب مربوط به تیمارهای 11

متری خاک برداشت و برخی خصوصیات فیزیکی و

و  11میلیمتر بود و آبیاری پس از  11میلیمتر پیشنهاد

شیمیایی آنها تعیین شد (جدول  .)1با تعیین نیاز کودی

گردید .استان سیستان و بلوچستان ،پس از استانهای

قبل از کاشت بر اساس آزمون خاک ،کود فسفر از نوع سوپر

آذربایجان شرقی ،اصفهان و فارس ،رتبه چهارم تولید پیاز

فسفات تریپل و کود پتاسیم (سولفات پتاسیم) به ترتیب هر

در کشور را دارد.

یک به میزان  31و  111کیلوگرم در هکتار در زمان کاشت

میانگین ساالنه کشت پیاز در این استان 5111

در اختیار گیاه قرار گرفت .مقدار کود نیتروژن مورد نیاز بر

هکتار در سال میباشد (روحانی و همکاران .)2113 ،منطقه

اساس نیاز کودی  191کیلوگرم محاسبه گردید که به

سیستان در استان سیستان و بلوچستان یکی از مناطق مهم

صورت کود اوره و در سه مرحله (یک سوم در هنگام

برای توسعه پیاز در کشور میباشد .کمبود آب در دشت

کاشت و بقیه در مرحله سه برگی و پنج برگی) و بر اساس

سیستان ،یک مسئله جدی و دارای اهمیت است .تنها منبع

تیمارهایی که ذکر خواهد شد ،در اختیار گیاه قرار گرفت

آب منطقه ،رودخانه هیرمند است که از کوههای بابا یغمای

(بایبوردی و همکاران.)1935 ،

افغانستان سرچشمه میگیرد و بحران آب منطقه ،ناشی از
کمبود آب در این رودخانه است به گونهای که عدم تأمین
آب هیرمند منجر به نابودی کشاورزی منطقه گردیده است.

مقادیر متوسط برخی خصوصیات آب آبیاری در
تیمارهای مختلف نیز در جدول  2آورده شده است.
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جدول  -1برخي خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك مزرعه تحقيقاتي
سال

pH

عمق نمونه

درصد

درصد

درصد

بافت

برداری

سيلت

شن

رس

خاك

اول

3-03
03-03

92
35

61
50

8
11

شن لوم
شن لوم

8
8/8

دوم

3-03

92

61

8

شن لوم

8/0

99

03-03

35

50

11

شن لوم

8/1

90

EC

ظرفيت زراعي

نقطه پِژمردگي

(٪وزني)

(٪وزني)

21
25

9
11

1/1
1/0

13

1/0

158

11/4

1/5

144

)(dsm-

پتاسيم قابل

فسفر قابل

کربن

جذب()ppm

جذب()ppm

آلي()%

154
141

0/5
0/1

3/88
3/08

0/8

3/85

0/0

3/84

جدول  -2مقادير خصوصيات شيميايي آب آبياری
نمونه آب

pH

EC
)(dsm-1

SAR

S1

8/8

3/5

1/2

-1

کاتيونها()meqlit-1

آنيونها( )meqlit

Ca

Mg

Na

K

HCo3-

Cl

So4-

1/4

1/18

9/9

3/30

9/2

3/2

1/1

به منظور دستیابی به اهداف موردنظر ،تحقیق
حاضر در قالب طرح اسپلیت پالت فاکتوریل اجرا گردید.

لیتر در ساعت با فاصله  91سانتیمتر از یکدیگر در عمق
 91سانتیمتر نصب گردید.

تیمارها شامل چهار سطح عمق آب آبیاری ( I3 ،I2 ،I1و
 I4به ترتیب معادل  111 ،11 ،11و  121درصد نیاز آبی

تعیین دور آبیاری و نیاز آبی گیاه

گیاه پیاز) و چهار سطح نیتروژن ( N3،N2 ،N1و  N4به

دور آبیاری برای گیاه پیاز با توجه به بافت خاک

ترتیب معادل  11 ،21،11و  111درصد نیاز کودی نیتروژن)

و ظرفیت نگهداشت آب در خاک و بررسیهای محلی و با

به عنوان کرت فرعی و سه روش آبیاری (آبیاری سطحی

استفاده از رابطه زیر سه روز برای آبیاری قطرهای سطحی

جوی و پشته ،آبیاری قطرهای و آبیاری قطرهای زیرسطحی)

و زیرسطحی و هفت روز جهت آبیاری جوی و پشته در

به عنوان کرت اصلی در سه تکرار اجرا شد .ابعاد کرتها

نظر گرفته شد (علیزاده.)1935 ،

× dx = (FC − PWP) × MAD × Pw × R z
0.01

( 9× 9متر در متر) و فاصله کرتها از یکدیگر یک متر در
نظر گرفته شد .کشت بصورت ردیفی و نشایی با فاصله
ردیفهای  91سانتیمتر و فاصله بوتههای هفت سانتیمتر
از یکدیگر انجام گرفت .بذر رقم تگزاس با پوست سفید
اوایل مرداد ماه در خزانه کشت و انتقال و کاشت نشاء 11
مهرماه انجام شد .آبیاری سطحی به روش جویچهای و
عرض جوی و پشته  91سانتیمتر از یکدیگر در نظرگرفته
شد .در آبیاری قطرهای برای هر ردیف کشت یک لوله آبده
آبیاری قطرهای با قطر  11میلیمتر ،با قطرهچکانهایی به
فاصله  91سانتیمتر و آبدهی چهار لیتر در ساعت در واحد
متر استفاده شد .برای هر ردیف کشت در روش آبیاری
قطرهای زیرسطحی یک لوله آبده زیرسطحی با قطر 11
میلیمتر و مجهز به قطرهچکان داخل لوله با آبدهی 9/51

() 1
که در آن:
: dxعمق آب آبیاری(میلیمتر) :FC ،ظرفیت زراعی،
 :PWPنقطه پژمردگی :MADT ،کمبود مجاز رطوبتی: Pw،

درصد مساحت مرطوب: Rz ،عمق ریشه
()2

dx

N = ET

max

 :Nدور آبیاری :ETmax ،حداکثر تبخیر و تعرق جهت
تعیین نیاز آبی گیاه از روش تشت تبخیر استفاده گردید.
دادههای مربوط به تشت تبخیر نوع  Aاز سازمان آب
شهرستان زابل اخذ گردید که این تشت در مرکز تحقیقات
کشاورزی زهک مجاور زمین مورد مطالعه قرار داشت و
مقدار آب آبیاری بکار رفته بر اساس تلفات تبخیر تعرق
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پتانسیل گیاه ( )ETcدر فاصله سه روزه (دور آبیاری) با
استفاده از رابطه زیر محاسبه گردید:
()9

l.s.kp.kc.kr.ETp
Ea

نمونهبرداری گیاهی
برداشت از کرتها زمانی انجام گرفت که 91

=v

درصد از بوتهها زرد شده و افتادند (افشارمنش و خدادادی،

که در آن:

 .)1931عملیات برداشت با حذف نیممتر از باال و پایین

 :Vحجم آب آبیاری (متر مکعب) :l ،طول کرت(متر):s ،

هرکرت و با حذف خطوط حاشیه از هر طرف کرت انجام

عرض کرت(متر) :Kp ،ضریب تشت( :kc ،)1/1ضریب

شد .از هر کرت تعداد چهار ردیف گیاهی بهعنوان نمونه

گیاهی .با توجه به منحنی ضریب تغییرات گیاهی در طول

انتخاب و صفاتی نظیر عملکرد سوخ ،درصد چند قلوزایی،

فصل رشد برای دورههای آبیاری با استفاده از دستورالعمل

ارتفاع و قطر سوخ ،قطر گلوگاه و کارآیی مصرف آب

نشریه شماره  11فائو تعیین شد.

آبیاری اندازهگیری شد .جهت اندازه گیری عملکرد سوخ،

 :krضریب سایه انداز .مقدار ضریب سایه انداز بستگی به

بعد از برداشت ،قسمت های اضافی گیاه همچون ساقه و

درصد پوشش گیاهی (نسبت به کل سطح مزرعه) داشته و

ریشه جدا و بعد از قرار گرفتن به مدت یک هفته در هوای

مقدار آن بر اساس پیشنهاد کلر و کارملی از رابطه زیر به

آزاد (جهت خشک شدن) وزن پیاز ها اندازه گیری گردید.

دست آمد( :علیزاده)1931 ،

در نمونه های برداشت شده تعداد پیازهای چندقلو نسبت
𝑆𝐺

 1یا 𝐾𝑟 = 0.85

()5

بهکل تعداد نمونههای برداشت شده محاسبه و بر حسب
درصد بیان گردید.

 :ETpتبخیر از تشت (متر)
 :Eaراندمان سیستم ( 31درصد برای آبیاری قطرهای

در پایان دادههای اندازهگیری شده با استفاده از

زیرسطحی و  31درصد برای آبیاری قطرهای در نظر گرفته

نرمافزار  SAS 9.1مورد تجزیه و تحلیل و میانگینها با

شد).

آزمون دانکن مورد مقایسه قرار گرفتند.
جهت تعیین حجم آب مورد نیاز در آبیاری جوی

و پشته با دور آبیاری  1روزه از رابطه باال بدون در نظر

نتایج و بحث

گرفتن ضریب سایهانداز استفاده گردید.حجم آب آبیاری با

تجزیه واریانس صفات اندازهگیری شده توسط

استفاده از کنتورهای نصب شده بر روی هر یک از لولههای

آزمون  ANOVAو میانگین صفات با استفاده از آزمون

آبرسان اندازهگیری شد .حجم آب سایر تیمارها بر اساس

دانکن مورد مقایسه قرار گرفتند .نتایج تجزیه واریانس

این حجم تعیین و اعمال گردید.

صفات اندازهگیری شده پیازدر تیمارهای مختلف در جدول
 9آورده شده است .نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان
داد که اثر مقدار آب آبیاری ،مقدار کود نیتروژن و روش

بهرهوری مصرف آب آبیاری ()IWUE

عبارت است از :نسبت محصول تولید شده به آب

آبیاری بر پارامترهای اندازهگیری شده در سطح احتمال یک

آبیاری .از رابطه ( )5به دست آمد(.پیرو و همکاران)2113 ،

درصد معنیدار میباشد .سال کاشت تأثیر معنیداری بر

()1

Y

IWUE = IR

که در آن:
 :IWUEبهرهوری مصرفآبآبیاری :Y ،مقدار محصول
برداشت شده :IR )kg/ha( ،مقدار آبآبیاری (مترمکعب)

پارامترهای اندازهگیری شده نداشت که علت آن را میتوان
شرایط یکنواخت آب و هوایی منطقه در سالهای متوالی
دانست .اثر تکرار بر صفات اندازهگیری شده معنیدار نبود
که نشاندهنده شرایط یکنواخت آزمایش برای همه تکرارها
بوده است (جدول .)9نتایج مقایسه میانگین صفات اندازهگیری
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شده در تیمارهای مختلف در جداول  5تا  1و شکل  1آورده
شده است.
جدول  -3نتايج تجزيه واريانس (ميانگين مربعات و درجه آزادی) صفات اندازهگيری شده پياز
منابع تغييرات

درجه آزادی

سال ()Y
تکرار (سال)
روش آبیاری ()A
A×Y
خطای اصلی
مقدار آب آبیاری ()B
B×Y
A× B
A × B ×Y
مقدار کود نیتروژن ()C
C×Y
A× C
B×C
A × B ×C
B × C ×Y
A × C ×Y
A×B×C ×Y
خطای فرعی

1
5
9
9
8
0
0
0
0
0
0
0
2
18
2
0
95
183

ارتفاع سوخ
ns

3/51
3/312 ns
**90/54
3/335ns
3/00
**01/40
3/330ns
*3/10
3/330 ns
**03/2
3/338ns
*3/0
**3/89
3/5 ns
3/334 ns
3/330 ns
3/330 ns
3/98

قطر سوخ
ns

3/90
3/31 ns
**58/50
3/310 ns
3/38
**49/24
3/319 ns
**3/24
3/315 ns
**40/10
3/314 ns
**3/98
**3/48
**3/38
3/311 ns
3/338 ns
3/319 ns
3/39

قطر گلوگاه
ns

3/15
3/30 ns
**9/8
3/331 ns
3/330
**9/12
3/330 ns
**3/304
3/331 ns
**9/88
3/331 ns
**3/340
**3/398
** 3/310
3/331 ns
3/339 ns
3/339 ns
3/334

درصد چندقلوزايي
ns

4/45
13/81 ns
*92/91
8/25 ns
0/59
**02/24
8/14 ns
8/59 ns
8/88 ns
**114/1
8/30 ns
8/88 ns
8/88 ns
8/05 ns
8/29 ns
8/88 ns
8/84 ns
8/84

عملكرد سوخ
ns

3/94
1/05 ns
**9918/59
3/28 ns
1/39
**1592/18
3/82 ns
**08/85
3/80 ns
**0022/82
3/88 ns
**88/08
** 48/48
** 8/88
3/25 ns
3/29 ns
3/84 ns
1/34

بهرهوری آب آبياری
ns

3/10
3/92 ns
**88/05
0/88 ns
9/01
**04/54
3/38 ns
9/30 ns
3/38 ns
**00/30
3/38 ns
**2/50
3/00 ns
1/5 ns
3/39 ns
3/80 ns
3/00 ns
1/94

*و **معنیداری در سطح احتمال پنج درصد و یک درصد ns ،عدم معنیداری

جدول  -4مقايسه ميانگين صفات اندازهگيری شده پياز
تيمارهای آزمايشي

ارتفاع سوخ

قطر سوخ

قطر گلوگاه

درصد چند

عملكرد سوخ

بهرهوری آب آبياری

(سانتيمتر)

(سانتيمتر)

(ميليمتر)

قلوزايي

(تن در هكتار)

(کيلوگرم بر متر

5/12 a
5/93 a
5/33 a
9/88 b
5/83 a
5/10 b
0/08 c
9/09 d
0/14 c
0/29 b
5/38 a

5/93 b
5/23 a
5/03 a
9/20 c
4/93 a
5/53 b
0/80 c
0/93 d
0/43 c
5/30 b
5/23 a

1/12 d
1/01 c
1/08 b
1/03 a
1/48 a
1/58 b
1/98 c
1/14 d
1/49 a
1/53 b
1/12 c

4/45 b
4/12 b
4/8 b
0/29 a
5/04c
4/03 c
4/21 b
8/03 a
0/43 a
4/54 b
4/04 b

94/80 a
98/01 a
94/91 a
18/08 b
01/42 a
98/92 b
93/04 c
10/19 d
12/33C
95/40b
98/59a

مكعب در هكتار)

مقدار آب
آبیاری

مقدار کود
نیتروژن

روش
آبیاری

 ٪193نیاز آبی
 ٪133نیاز آبی
 ٪84نیاز آبی
 ٪43نیاز آبی
٪133
٪84
٪43
٪94
آبیاری سطحی
آبیاری قطرهای
آبیاری قطرهای زیرسطحی

میانگینهای دارای حروف یکسان بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  ٪4اختالف معنیدار ندارند.

9/88 c
0/48 a
5/58 a
0/10 b
5/84 a
5/00 b
0/53 c
9/08 d
9/00 c
0/88 b
4/12 a
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جدول  -5مقايسه ميانگين اثرات متقابل مقدارآب آبياری و کود نيتروژن () A×B
مقدار آب آبياری

مقدار کود

ارتفاع سوخ

قطر سوخ

قطر گلوگاه

نيتروژن

(سانتيمتر)

(سانتيمتر)

(ميليمتر)

٪133
٪84
٪43
٪94
٪133
٪84
٪43
٪94
٪133
٪84
٪43
٪94
٪133
٪84
٪43
٪94

4/59 a
5/08c
0/88e
9/82 g
4/11 ab
5/80 bc
0/24 de
9/20 g
5/89c
5/12d
0/50 f
9/40h
0/00 f
9/28 g
9/41 h
9/31i

4/80b
5/2 d
5/38 g
0/48j
0/1 a
4/94 c
5/00e
0/00 i
4/98 c
5/01 f
0/89 h
0/92k
0/08 i
0/10l
9/83M
9/12n

1/45 c
1/50f
1/30 j
3/24 k
1/40 c
1/50 de
1/19 i
1/1 i j
1/40 c
1/52 d
1/92 g
1/12 h
1/88 a
1/08 b
1/51 f
1/01g

 ٪193نیاز آبی

 ٪133نیاز آبی

 ٪84نیاز آبی

 ٪43نیاز آبی

عملكرد سوخ (تن در هكتار)

00/20 b
03/35 e
91/82 i
18/91 m
00/19 a
01/54d
95/20 g
18/04 l
00/48 c
92/94 f
91/54 j
10/51 n
99/89 h
18/50 k
14/29o
19/04p

میانگینهای دارای حروف یکسان بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  ٪4اختالف معنیدار ندارند

جدول  -6مقايسه ميانگين اثرات متقابل روش آبياری و کود نيتروژن ()B×C
روش آبياری

آبیاری سطحی

آبیاری قطرهای

آبیاری قطرهای
زیرسطحی

مقدار کود

ارتفاع سوخ

قطر سوخ

قطر گلوگاه

عملكرد سوخ

بهرهوری آب آبياری (کيلوگرم

نيتروژن

(سانتيمتر)

(سانتيمتر)

(ميليمتر)

(تن در هكتار)

بر متر مكعب در هكتار)

٪133
٪84
٪43
٪94
٪133
٪84
٪43
٪94
٪133
٪84
٪43
٪94

5/98c
0/58 e
9/05 f
9/93 g
5/20 a
5/59 bc
0/45 e
9/83 f
5/20 a
5/42b
0/20 d
9/88 f

5/49 e
0/88 h
0/33J
9/03 k
4/18 b
5/95 f
0/83 i
9/20 j
4/29 a
4/38c
5/42 d
5/31 g

1/81 a
1/09 b
1/50 d
1/03 f
1/05 b
1/48c
1/94 g
1/14 h
1/53 e
1/94 g
1/13 i
1/30 j

95/32 f
91/05 g
10/10 k
10/92 l
00/30 b
98/05 d
93/42 f
10/08 j
08/09 a
09/93 c
95/8 e
18/24 i

0/49 de
9/23 gf
9/58 gf
9/03G
5/83 c
0/25 d
0/1 ef
0/34 ef

میانگینهای دارای حروف یکسان بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  ٪4اختالف معنیدار ندارند

0/41 a
4/49 b
5/18 cd
0/90 e
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75

50

f

100

ارتفاع سوخ(سانتی متر)

آبیاری قطره ای

aba

آبیاری سطحی

d
آبیاری قطره ای

a

50

f
h

آبیاری قطره ای

1.5
1
0.5

آبیاری قطره ای
زیرسطحی

50

100

b

c

0
75

75

120

مقدار آب آبیاری(درصد نیاز آبی)

قطر گلوگاه(میلی متر)

f

g

e

d

k

0

2
cc

f

4
2

120

c

hg

ge

120 100

مقدار آب آبیاری(درصد نیاز آبی)

f
آبیاری سطحی

ji

i

a

d

e
g

h

k

آبیاری قطره ای
آبیاری قطره ای
زیرسطحی

50

35
30
25
20
15
10
5
0

عملکرد سوخ(تن در هکتار)

آبیاری سطحی

c

ji

c

6

آبیاری قطره ای
زیرسطحی

مقدار آب آبیاری(درصد نیاز آبی)

b

a

b

قطر سوخ(سانتی متر)

آبیاری سطحی

de
fg
h

dcbc
g

aaa

5
4
3
2
1
0

8

120 100 75

مقدار آب آبیاری(درصد نیاز آبی)

میانگینهای دارای حروف یکسان بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  ٪4اختالف معنیدار ندارند.

شكل  -1مقايسه ميانگين اثرات متقابل روش آبياری و مقدار آب آبياری ()A×C

ارتفاع سوخ

کود نیتروژن ( 2/12سانتیمتر) و بیشترین آن در تیمار 111

مقدار آب آبیاری بر ارتفاع سوخ در سطح پنج

درصد کود نیتروژن ( 5/1سانتیمتر) بهدست آمد (جدول

درصد تأثیر معنیدار داشت .با کاهش عمق آب آبیاری به

 .)5اثر روش آبیاری نشان داد استفاده از سیستم آبیاری

کمتر از نیاز آبی گیاه ارتفاع سوخ کاهش یافت؛ اما از این

قطرهایزیرسطحی باعث افزایش ارتفاع سوخ گردید

نظر بین تیمار  11درصد نیاز آبی گیاه و تیمار آبیاری کامل

(جدول  .)5اثر متقابل مقدار آب آبیاری و روش آبیاری بر

تأثیر معنیداری وجود نداشت .استفاده آب به مقدار بیشتر

ارتفاع سوخ در سطح پنج درصد معنیدار بود .در هر سه

از مقدار نیاز آبیگیاه نیز باعث کاهش ارتفاع سوخ گردید

روش آبیاری با کاهش عمق آب آبیاری ارتفاع سوخ بهطور

که با نتایج مزامدر و همکاران ( )2111در خصوص افزایش

معنیداری کاهش یافت .بیشترین مقدار آن در تیمار آبیاری

ارتفاع سوخ با افزایش مصرف کود نیتروژن همخوانی دارد.

قطرهای زیرسطحی و  121درصد نیاز آبی گیاه ( 5/13سانتی

علت افزایش ارتفاع سوخ با افزایش مصرف نیتروژن ممکن

متر) و کمترین آن در تیمار آبیاری سطحی با  11درصد نیاز

است به دلیل سنتز بیشتر کربوهیدرات ها در برگ و انتقال

آبی گیاه ( 2/21سانتی متر) به دست آمد (شکل  .)1اثر

آن به سوخ باشد که نسبتا به افزایش ارتفاع سوخ کمک

متقابل مقدار آب آبیاری و کود نیتروژن نشان داد با کاهش

میکند (ردی و ردی .)2111 ،بیشترین ارتفاع سوخ در تیمار

عمق آب آبیاری و کاهش مقدار نیتروژن مصرفی ارتفاع

 111درصد نیاز آبی گیاه ( 5/2سانتیمتر) و کمترین آن در

سوخ کاهش یافت .بیشترین مقدار آن در تیمار  121درصد

تیمار  11درصد نیاز آبی گیاه ( 2/13سانتیمتر) به دست آمد

نیاز آبی گیاه و  111درصد کود نیتروژن ( 1/52سانتیمتر)

(جدول  .)5اثرکود نیتروژن بر ارتفاع سوخ در سطح پنج

و کمترین آن در تیمار  11درصد نیاز آبی گیاه و  21درصد

درصد معنیدار بود .با کاهش مصرف کود نیتروژن ارتفاع

نیتروژن ( 2/11سانتیمتر) به دست آمد .همچنین همانطور

سوخ کاهش یافت .کمترین مقدار آن در تیمار  21درصد

که از جدول  1مشاهده میگردد در تنشهای آبی که کمتر
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از نیاز آبی گیاه آب به آن داده میشود ،افزایش مصرف کود

با کاهش عمق آب آبیاری به کمتر از نیاز آبی گیاه قطر سوخ

نیتروژن باعث کاهش تأثیر تنش بر گیاه میگردد و باعث

کاهش یافت .همچنین افزایش عمق آب آبیاری به بیشتر از

افزایش ارتفاع نسبت به تیمارهای بدون تنش آبی و شرایط

نیاز آبی گیاه نیز باعث کاهش قطر سوخ شد (شکل  .)1اثر

کودی پایین میشود .به عنوان مثال در تیمار مقدار آب

متقابل مقدار آبیاری و کود نیتروژن نشان داد با کاهش عمق

آبیاری  111نیاز آبی گیاه و  21درصد کود نیتروژن مقدار

آب آبیاری به کمتر از نیاز آبی گیاه و کاهش مقدار نیتروژن

ارتفاع  2/31سانتیمتر به دست آمد در حالی که در تیمار

مصرفی قطر سوخ کاهش مییابد .بیشترین مقدار آن در

مقدار آب آبیاری  11درصد نیاز آبی گیاه و مقدار کود

تیمار  111درصد نیاز آبی گیاه و  111درصد کود نیتروژن

نیتروژن  111درصد ارتفاع سوخ  9/19سانتیمتر حاصل

( 1/1سانتیمتر) و کمترین آن در تیمار  11درصد نیاز آبی

شد .موسویفضل و همکاران ( )1931در تحقیق خود

گیاه و  21درصد کود نیتروژن ( 2/13سانتیمتر) به دست

درباره تأثیر تنش آب و کود پتاسیم بر گیاه سورگوم به نتایج

آمد (جدول  .)1اثر متقابل روش آبیاری و کود نیتروژن نشان

مشابهی دست یافتند .نتایج این تحقیق با نتایج فاروکی و

داد در هر سه روش آبیاری به کار رفته با کاهش مقدار

بسرامو ( )2115و محمد و آشوک ( )2115که معتقدند

نیتروژن مصرفی قطر سوخ کاهش یافت (جدول .)1

کاربرد کودها میتواند بخشی از تنش آبی را جبران نماید،
همخوانی دارد .اثر متقابل روش آبیاری و مقدار کودنیتروژن
در سطح پنج درصد معنیدار بود .در هر سه روش آبیاری
با کاهش مقدار نیتروژن مصرفی ارتفاع سوخ کاهش یافت.

قطر گلوگاه
کاهش مقدار آب آبیاری باعث افزایش قطر
گلوگاه شد .کمترین مقدار قطر گلوگاه در تیمار  121درصد

قطر سوخ

نیاز آبی گیاه ( 1/13میلیمتر) و بیشترین آن در تیمار 11
اثر مقدار آب آبیاری تأثیر معنیداری در سطح پنج

درصد نیاز آبی گیاه ( 1/1میلیمتر) به دست آمد (جدول

درصد بر قطر سوخ داشت .با کاهش مقدار آب آبیاری به

 .)5کاهش مقدار نیتروژن باعث کاهش قطرگلوگاه گردید.

کمتر از نیاز آبی گیاه قطر سوخ کاهش یافت اما از این نظر

بیشترین قطر گلوگاه مربوط به تیمار  111درصد کود

بین تیمار  111و  11درصد نیاز آبی گیاه تفاوت معنیداری

نیتروژن ( 1/13میلیمتر) و کمترین آن مربوط به تیمار 11

مشاهده نشد .همچنین افزایش آب آبیاری به بیشتر از نیاز

مقدار کود نیتروژن ( 1/11میلیمتر) میباشد (جدول .)5

آبی گیاه نیز باعث کاهش قطر سوخ گردید .بیشترین مقدار

استفاده از روش آبیاری قطرهای زیرسطحی باعث کاهش

قطر سوخ در تیمار  111درصد نیاز آبی گیاه ( 5/3سانتیمتر)

قطر گلوگاه پیاز گردید .بیشترین قطرگلوگاه در روش

و کمترین آن در تیمار  11درصد نیاز آبی گیاه ( 2/39سانتی-

آبیاری سطحی جوی پشته ( 1/12میلیمتر) و کمترین آن در

متر) به دست آمد .اثر مقدار کود نیتروژن نشان داد با کاهش

روش آبیاری قطرهای زیرسطحی ( 1/13میلیمتر) به دست

مقدار نیتروژن مصرفی قطر سوخ کاهش یافت و از این نظر

آمد (جدول  .)5اثر متقابل مقدار آب آبیاری و روش آبیاری

تفاوت معنیداری در سطح احتمال پنج درصد بین تیمارها

نشان داد در هر سه روش آبیاری با کاهش عمق آب آبیاری

مشاهده گردید (جدول  .)5این نتایج با نتایج تحقیق ینوس

قطرگلوگاه افزایش یافت .بیشترین مقدار آن در تیمار آبیاری

( )2119و کومار و همکاران ( )2111مطابقت دارد .اثر

سطحی با  11درصد نیاز آبی گیاه ( 1/15میلیمتر) و کمترین

روش آبیاری نشان داد آبیاری قطرهای زیرسطحی باعث

آن در تیمار آبیاری قطرهای زیرسطحی با  121درصد نیاز

کاهش قطر سوخ میشود (جدول  .)5اثر متقابل روش

آبی گیاه ( 1/33میلیمتر) به دست آمد (شکل  .)1الموشیله

آبیاری و مقدار آب آبیاری نشان داد در هر سه روش آبیاری

( )2111در تحقیق خود نشان داد افزایش قطر گلوگاه سوخ

 / 731تأثیر مقادیر مختلف آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد پیاز و بهرهوری مصرف آب در سه روش آبیاری
بستگی به حجم آب استفاده شده دارد .اثرات متقابل

آبیاری بر عملکرد و خصوصیات پیاز به این نتیجه رسید که

مقدارآب آبیاری و کود نیتروژن نشان داد با کاهش مقدار

درصد چند قلوزایی در روشهای آبیاری سطحی بیشتر از

آب آبیاری و کاهش مقدار نیتروژن قطر گلوگاه کاهش می-

آبیاری تحتفشار قطرهای میباشد که با نتایج این تحقیق

یابد (جدول  .)1اثر متقابل روش آبیاری و کود نیتروژن

مطابقت دارد .اثرات متقابل کود نیتروژن ،روش آبیاری و

نشان داد استفاده از آبیاری قطرهای زیرسطحی باعث کاهش

مقدار آب آبیاری بر درصد چند قلوزایی معنیدار نبود

قطر گلوگاه شد .در هر سه روش آبیاری استفاده شده کاهش

(جدول .)9

مقدار نیتروژن مصرفی باعث کاهش قطر گلوگاه گردید
(جدول .)1

عملکرد سوخ (تن در هکتار)
اثر مقدار آب آبیاری بر عملکرد سوخ پیاز نشان

درصد چند قلوزایی

داد با کاهش عمق آب آبیاری به کمتر از نیاز آبی گیاه،

مقدار آب آبیاری بر درصد چند قلوزایی تأثیر

عملکرد کاهش مییابد اما از این نظر بین تیمار  111درصد

معنیدار در سطح یک درصد داشت .با کاهش عمق آب

نیاز آبی گیاه و تیمار  11درصد نیاز آبی گیاه تأثیر معنیداری

آبیاری درصد چند قلوزایی افزایش یافت؛ اما بین تیمار

مشاهده نشد .همچنین افزایش مقدار آب آبیاری به بیشتر از

آبیاری کامل با تیمار  121و  11درصد نیاز آبی گیاه اختالف

نیاز آبی گیاه نیز باعث کاهش عملکرد سوخ پیاز گردید اما

معنیدار مشاهده نشد .بیشترین درصد چند قلوزایی (1/32

تأثیر معنیداری با تیمار آبیاری کامل نداشت .انسیسو و

درصد) در تیمار  11درصد نیاز آبی گیاه و کمترین آن

همکاران ( )2113عملکرد کمی و کیفی پیاز را در سطوح

( 1/13درصد) در تیمار  111درصد نیاز آبی گیاه به دست

مختلف تنش در آبیاری قطرهای زیرسطحی مورد بررسی

آمد (جدول  .)5الموشیله ( )2111در تحقیق خود بر روی

قرار دادند .نتایج تحقیق آنها نشان داد بین مقدار عملکرد

سوخهای پیاز مشاهده کرد سطوح مختلف آبیاری با روش

پیاز در تیمار  111درصد و  11درصد نیاز آبی گیاه و فشار

آبیاری قطرهای تأثیری بر درصد سوخهای دوقلو نداشت.

 -21و  -91کیلوپاسکال تفاوت معنیداری مشاهده نشد.

اثر مقدار کود نیتروژن نشان داد با کاهش مقدار نیتروژن

پلتر و همکاران ( )2115در تحقیق خود به این نتیجه

درصد چند قلوزایی افزایش یافت اما از این نظر بین تیمار

رسیدند که کاهش میزان آبیاری در هر مرحله از رشد پیاز

 111و  11درصدکود نیتروژن تفاوت معنیدار مشاهده نشد.

منجر به کاهش عملکرد آن میگردد .اختالف عملکرد در

کمترین درصد چند قلوزایی در تیمار  111درصد کود

روشهای مختلف آبیاری در سطح پنج درصد معنیدار بود.

نیتروژن ( 5/11درصد) و بیشترین آن در تیمار  21درصد

بیشترین مقدار عملکرد در سیستم آبیاری قطرهای

کود نیتروژن ( 1/1درصد) به دست آمد (جدول  .)5اثر

زیرسطحی ( 23/52تن در هکتار) و کمترین آن در روش

روش آبیاری بر درصد چند قلوزایی در سطح پنج درصد

آبیاری سطحی جوی و پشته (  13تن در هکتار به دست

معنیدار بود .آبیاری سطحی به طور معنیدار باعث افزایش

آمد (جدول  .)5آبیاری پیاز بر اساس تبخیر و تعرق منطقه

درصد چند قلوزایی سوخ پیاز شد .آبیاری قطرهای سطحی

باعث شده تا عملکرد سوخ در روش قطرهای زیرسطحی

کمترین درصد چند قلوزایی ( 1/51درصد) را داشت ولی

نسبت به روشهای دیگر افزایش یابد .باگالی و همکاران

از این نظر بین آبیاری قطرهای سطحی و زیرسطحی تفاوت

( )2112در تحقیق خود راجع به تأثیر روش آبیاری قطرهای

معنیداری مشاهده نشد .آبیاری سطحی (جوی و پشته)

بر عملکرد و کارآیی پیاز به نتایج مشابه رسیدند.

بیشترین درصد چند قلوزایی ( 1/1درصد) را داشت (جدول

کاهش مقدار کود نیتروژن به کمتر از نیاز گیاه

 .)5باغانی ( )1931در تحقیق خود راجع به اثر روشهای

باعث کاهش عملکرد سوخ گردید .بیشترین عملکرد در
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تیمار  111درصد کود نیتروژن ( 91/13تن در هکتار) و

اثر مقدار آب آبیاری بر بهرهوری مصرف آب

کمترین آن در تیمار  21درصد کود نیتروژن ( 11/12تن در

آبیاری در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود .کاهش

هکتار) حاصل شد (جدول  .)5نتایج با نتایج تحقیق نسرین

عمق آب آبیاری از  111درصد نیاز آبی گیاه تا  11درصد

و همکاران ( )2111و کومار و همکاران ( )2111در

نیاز آبی گیاه باعث افزایش بهرهوری گردید اما از این نظر

خصوص افزایش عملکرد با افزایش سطوح مصرفی کود

بین این دو تیمار تفاوت معنیدار مشاهده نشد .افزایش

نیتروژن و آب آبیاری مطابقت دارد .کاهش مصرف نیتروژن

مقدار آب آبیاری از تیمار  111درصد به تیمار  121درصد

بهطور مستقیم از طریق کاهش میزان فتوسنتز و ساخت مواد

نیاز آبی گیاه باعث کاهش بهرهوری شد .بیشترین مقدار

پرورده و همچنین کاهش دوام برگ و طول دوره رشد گیاه،

بهرهوری در تیمار  11نیاز آبی گیاه ( 5/51کیلوگرم بر متر

کاهش مقدار ماده خشک در طول دوره رشد گیاه را باعث

مکعب در هکتار) و کمترین آن در تیمار  121درصد نیاز

میشود (هوشمند و همکاران .)1931 ،همچنین میتوان

آبی گیاه ( 2/13کیلوگرم بر متر مکعب در هکتار) به دست

گفت افزایش سطوح آبیاری و کود نیتروژن موجب افزایش

آمد (جدول  .)5گامیتی و همکاران ( )1339اظهار داشتند

ارتفاع و تعداد برگهای گیاه و سنتز بهتر مواد و انتقال آن

که بروز تنش آبی با وجودی که صورت کسر بهرهوری،

به اندامهای ذخیرهسازی شده که افزایش عملکرد را در پی

یعنی عملکرد را تحت تأثیر قرار میدهد ،اما به واسطهی

دارد (یسواس و همکاران .)2119 ،بایبوردی و همکاران

فعالیت ساز و کار تنظیم اسمزی گیاه مخرج کسر بیشتر

( )1935تأثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن را بر دو رقم پیاز

کاهش یافته و بهرهوری تا حدودی افزایش مییابد .در مورد

مورد مطالعه قرار دادند .نتایج تحقیق آن ها نشان داد

تیمار  11درصد میتوان گفت با توجه به این که میزان

بیشترین عملکرد از مصرف  131کیلوگرم در هکتار کود

عملکرد نیز (صورت کسر) به میزان قابل توجهی کاهش

اوره و پیاز رقم سفید قم حاصل شد .اثر متقابل مقدار آب

یافته در نتیجه باعث کاهش بهرهوری شده است .ابات و

آبیاری و روش آبیاری نشان داد در هر سه روش آبیاری با

همکاران ( )2115نیز به نتایج مذکور در خصوص بهرهوری

کاهش یا افزایش عمق آب آبیاری به بیشتر از نیاز آبی گیاه

مصرف آب دست یافتند و بیان داشتند که افزایش بهرهوری

مقدار عملکرد سوخ کاهش و بیشترین عملکرد در آبیاری

مصرف آب در کم آبیاری بیشتر است .همچنین نتایج این

قطرهای زیرسطحی به دست آمد (شکل  .)1اثر متقابل مقدار

پژوهش ،نشان دهندة کاهش بهرهوری مصرف آب با

آب آبیاری و کود نیتروژن نشان داد با کاهش عمق آب

افزایش شدت تنش آبی است .برای مثال در یک بررسی

آبیاری از تیمار  111درصد نیاز آبی گیاه و کاهش سطوح

در ارقام مختلف توت فرنگی ،کاهش بهرهوری مصرف آب

نیتروژن مقدار عملکرد سوخ کاهش یافت .بیشترین مقدار

با افزایش شدت تنش آبی در کولتیوار سالوت گزارش شد؛

عملکرد سوخ در تیمار  111درصد نیاز آبی و  111مقدار

اما نتایج تحقیقات دیگر گویای افزایش بهرهوری مصرف

کود نیتروژن حاصل گردید (جدول  .)1اثر متقابل روش

آب با افزایش شدت تنش آبی است (زاگادا و ایجیمیا،

آبیاری و کود نیتروژن نشان داد بیشترین عملکرد در روش

 .)2111اثر مقدار کود نیتروژن نشان داد کاهش مقدار کود

آبیاری قطرهای زیرسطحی و تیمار  111درصد کود نیتروژن

نیتروژن مصرفی باعث کاهش بهرهوری مصرف آب آبیاری

به دست آمد (جدول  .)1در هر سه روش نیز با کاهش

گردید (جدول  .)5اثر روش آبیاری نشان داد بیشترین مقدار

مقدار کود نیتروژن مقدار عملکرد کاهش یافت.

بهرهوری در تیمار آبیاری قطرهای زیرسطحی (1/13
کیلوگرم در هکتار) به دست آمد و تیمار آبیاری سطحی

بهرهوری مصرف آب آبیاری (کیلوگرم بر متر مکعب در

جوی و پشته باعث کاهش  11درصدی بهرهوری آب

هکتار)

آبیاری شد (جدول  .)5رستگار و باغانی ( )1931اعالم

 / 731تأثیر مقادیر مختلف آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد پیاز و بهرهوری مصرف آب در سه روش آبیاری
کردند در اثر اعمال روش آبیاری قطرهای در کشت پیاز،

نیتروژن ( 11/12تن در هکتار و  2/11کیلوگرم بر متر-

بهرهوری مصرف آب  15درصد بیشتر از آبیاری نشتی است.

مکعبدرهکتار) حاصل شد .همچنین با توجه به نتایج به

اثر متقابل روش آبیاری و کود نیتروژن در سطح یک درصد

دست آمده از این تحقیق میتوان گفت بین تیمارهای تأمین

بر بهرهوری آب آبیاری معنیدار بود .در هر سه روش

 11و  111درصد نیاز آبی گیاه تفاوت معنیداری از لحاظ

آبیاری با کاهش مقدار کود نیتروژن مصرف شده بهرهوری

عملکرد سوخ و بهرهوری وجود ندارد ،لذا میتوان مقدار

کاهش یافت (جدول  .)1هال ورسون و همکاران ()2113

آب داده شده به گیاه را به مقدار  11درصد نیاز آبی گیاه

در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند در کشت پیاز ،بهره-

کاهش داد و با مدیریت مناسب میتوان بدون کاهش معنی-

وری آب مصرفی و بهرهوری نیتروژن مصرفی در آبیاری به

دار عملکرد محصول ،مقدار آب کمتری مصرف نمود .با

روش قطرهای بیشتر از روش نشتی است و به لحاظ

توجه به نامناسب بودن پراکندگی زمانی و مکانی ریزش-

اقتصادی مقرون به صرفهتر میباشد.

های جوی در ایران و پایین بودن راندمان آبیاری در
کشاورزی ،آب از محدودکنندهترین عوامل تولید در

نتیجهگیری

کشاورزی بهشمار میرود .از اینرو کاهش مصرف آب

نتایج نشان داد از بین روشهای آبیاری استفاده

آبیاری ،الگوی کشت بهینه و بهکارگیری سیستم آبیاری

شده ،بیشترین مقدار عملکرد و بهرهوری مصرف آب آبیاری

تحتفشار (قطرهایسطحی و زیرسطحی) در تدوین الگوی

در سیستم آبیاری قطرهایزیرسطحی ( 23/52تن در هکتار

کشت در مزارع پیازکاران توصیه میشود .همچنین با در

و  1/13کیلوگرم بر متر مکعبدرهکتار) و کمترین آن در

نظر گرفتن آلودگی آبهای زیرزمینی بهدلیل مصرف بی-

روش آبیاری سطحی ( 13تن در هکتار و  2/99کیلوگرم بر

رویه کودهای نیتروژن و جلوگیری از تجمع نیترات در

متر مکعب در هکتار) بهدست آمد .کاهش مقدار کود

سوخها ،به نظر میرسد استفاده از آبیاری به روش قطرهای

نیتروژن به کمتر از  111درصد باعث کاهش عملکرد و

امکان مدیریت مصرف کودهای نیتروژن را افزایش میدهد.

بهرهوری مصرف آب آبیاری گردید بهطوریکه بیشترین
عملکرد و بهرهوری مصرف آب آبیاری در تیمار  111درصد

تقدیر و تشکر

کود نیتروژن ( 91/13تن در هکتار و  5/11کیلوگرم بر متر
مکعب در هکتار) و کمترین آن در تیمار  21درصد کود

این تحقیق با حمایت مالی دانشگاه زابل انجام
شده است .شماره گرنتUOZ-GR-951-104 :
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Abstract
In order to study the effects of different levels of irrigation, nitrogen fertilizer, and
irrigation methods on yield and yield components of onions, a factorial split plot
experiment was conducted in a randomized complete block design with three
replications for two years at a research farm in Zahak, Iran. Fertilizer treatments
included four levels of nitrogen from urea fertilizer (130, 97.5, 65 and 32.5
kg/ha). Onion seedlings were planted in 2014 and 2015 and irrigation was carried
out in the form of surface gravity irrigation, surface drip irrigation and subsurface
drip irrigation. The highest yield and water productivity were obtained in the
subsurface drip irrigation system (28.42 ton/ha and 5.9 kg/m3/ha) and the least in
surface irrigation (19 ton/ha and 33.3 kg/m3/ha). Reducing the amount of nitrogen
fertilizer to less than plant requirement reduced the yield of bulbs and the
efficiency of onions. The highest yield and water productivity were observed in
100% nitrogen application (31.59 ton/ha and 4.75 kg/m3/ha) and the lowest was in
25% nitrogen fertilizer treatment (16.12 ton/ha and 2.67 kg/m3/ha).The effect of
irrigation water on the yield of onion tubers and its efficiency showed that
decreasing the depth of irrigation water to values lower than the water
requirement of the plant decreases yield and efficiency, but, no significant effect
was observed between treatments 100% and 75% of the plant water requirement.
Therefore, according to the results, due to the lack of water in the region,
irrigation of this plant can be done with 75% of the plant water requirement,
without a significant effect on the yield. Also, due to the high production potential
in subsurface drip irrigation and reduction of evapotranspiration, this irrigation
method could be used for onions in the region. The best treatment for nitrogen
fertilizer use is the 100% nitrogen fertilizer requirement, especially in water
tension. Considering the contamination of subsurface waters due to the excessive
use of nitrogen fertilizers and the prevention of nitrate accumulation in the bulbs,
it seems that using drip irrigation improves nitrogen fertilizer management.
Keywords: Water productivity, Onion bulb, Subsurface drip irrigation
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