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چکیده
مدیریت صحیح آب در مزرعه باعث استفاده بهینه از منابع آب ،خاک ،کود و تولید محصوالتی با کمیت و کیفیت باال
میشود .در این راستا ،بهمنظور ارزیابی اثر دور مختلف آبیاری بر اساس تبخیر از تشت در دو سیستم آبیاری قطرهای
سطحی و زیرسطحی بر شاخصهای رشد رزماری ،آزمایشی بصورت کرتهای یک بار خرد شده ،در قالب طرح بلوکهای
کامل تصادفی در سه تكرار در شهر کرمان در سال زراعی  4931اجرا گردید .در این آزمایش سه دور آبیاری بر اساس
سه سطح تبخیر ( I5=14 ،I4=52و  I9=22میلیمتر تبخیراز تشت) به عنوان عامل اصلی و دو سیستم آبیاری قطرهای (سطحی
= S4و زیرسطحی = )S5به عنوان عامل فرعی مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج تحقیق نشان داد که وزن خشک اندام هوایی،
ارتفاع بوته ،تعداد شاخه زایا و شاخص سطح برگ در  I5در مقایسه با ،I4بهترتیب  49/6 ،45/6 ،45/3و  2/9درصد
کاهش داشت ولی با وجود این ،صرفهجویی  11/4میلیمتر آب ( 54/4درصد) و افزایش  9/6درصدی بهرهوری آب
حاصل شد .از طرف دیگر بهره وری آب ،وزن خشک اندام هوایی ،ارتفاع بوته ،تعداد شاخه زایا و شاخص سطح برگ در
سیستم آبیاری قطرهای زیرسطحی بهترتیب  45/2 ،3/7 ،41/9 ،42/4و  42درصد نسبت به سیستم آبیاری سطحی بیشتر
بود و تنظیم دور آبیاری بر اساس سطح  14میلیمتر تبخیر از تشت اعمال شده در سیستم آبیاری قطرهای زیرسطحی در
بهترین جایگاه از لحاظ صفت بهرهوری آب قرار دارد .بنابراین استفاده از آبیاری قطرهای زیرسطحی در تیمار  I2در کشت
گیاه دارویی رزماری در شهر کرمان میتواند راهكاری مناسب برای صرفهجویی در مصرف آب و افزایش بهرهوری آب در
دورههای خشكسالی باشد.

واژههای كلیدی:

آبیاری قطرهای زیرسطحی ،تشت تبخیر ،گیاه دارویی
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 /865تأثیر دور و دو روش آبیاری بر شاخصهای رشد و بهرهوری آب رزماری ()Rosmarinus officinalis L.

 60/2درصدی بهرهوری آب آبیاری و صرفهجویی 6210

مقدمه
رشد روز افزان جمعیت ،همگام با گسترش
فعالیتهای کشاورزی از یک سو و خشکسالیهای متوالی
در اکثر کشورهای واقع در کمربند خشک جهان از سوی
دیگر ،موجب شده است که در سالهای اخیر تقاضا برای
مصرف آب افزایش یابد و در نتیجه فشار زیادی به منابع
آب وارد گردد (راتان و همکاران .)5002 ،با توجه به این
موضوع که بخش کشاورزی با این واقعیت روبرو است که
در آینده نزدیک بایستی ضمن مصرف آب کمتر ،تولید

مترمکعب آب در سطح  12درصد نیاز آبی اعمال شده در
سیستم آبیاری قطرهای نسبت به تأمین کامل نیاز آبی در
همان سیستم ،این تیمار را بهعنوان بهترین تیمار قابل
اعمال در کشت ذرتدانهای معرفی کردند .همچنین نتایج
مطالعه قمرنیا و همکاران ( )6936حکم به برتری مطلق
سیستم آبیاری قطرهای زیرسطحی نسبت به سطحی در
کشت گیاه دارویی گشنیز دادند.
بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد ،تعیین

بیشتری را عرضه نماید ،بنابراین تحقیق و مطالعه در مورد

زمان و میزان آب مورد نیاز گیاه ،از مهمترین عوامل

راهبردهای افزایش بهرهوری آب نقش حیاتی در توسعه

اثرگذار بر عملکرد و شاخصهای رشد گیاه میباشند که

کشاورزی خواهد داشت (ژنگ و همکاران .)5003 ،این
در حالی است که مدیریت مصرف آب در این بخش
میتواند تأثیر قابل توجهی بر کاهش فشار بر منابع آب
داشته باشد (توپاک و همکاران .)5061 ،یکی از گزینههای
افزایش بازده آبیاری ،استفاده از سیستمهای آبیاری قطرهای
است که بهرهوری آب را تا نزدیک به  32درصد افزایش
میدهد (اسدی و همکاران.)5065 ،
ابراگیموو و همکاران ( )5001در راستای
ارزیابی روشهای آبیاری شیاری و قطرهای به این نتیجه
رسیدند که سیستم آبیاری قطرهای قادر به صرفهجویی 61
تا  25درصدی آب و افزایش  92تا  609درصدی
بهرهوری آب آبیاری نسبت به روش آبیاری شیاری
میباشد .کوالک و همکاران ( )5061نیز پس از ارزیابی دو
سیستم آبیاری قطرهای سطحی و زیرسطحی در کشت
بادمجان نتیجه گرفتند ،عالوه بر اینکه عملکرد و کیفیت
بادمجان در سیستم آبیاری قطرهای زیرسطحی بهتر است،

برآورد غیرواقع این پارامترها ،خسارات فراوانی بههمراه
دارد (ژنگ و همکاران ،5069 ،اسدی و همکاران.)5065 ،
لذا سیستم آبیاری قطرهای با وجود داشتن مزایای زیاد
بهدلیل نداشتن اطالعات کافی بهرهبرداران از میزان و زمان
دقیق آب مورد نیاز گیاه ،کاربرد این سیستم را با
نارساییهایی روبرو کرده است (بزکورت و منصوراوگلو،
 .)5066این در حالی است که با تنظیم برنامه آبیاری از
طریق اندازهگیری مستقیم تبخیر توسط تشت تبخیر ،می-
توان زمان مناسب آبیاری را مشخص کرد (عابدی کوپایی
و همکاران.)5003 ،
در این راستا بهمنظور بررسی اثر رژیمهای
آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی موسیر،
پنج سطح (بدون آبیاری ،آبیاری پس از  20 ،10 ،10و 50
میلیمتر تبخیر از تشت) مورد مقایسه قرار گرفت .نتایج
نشان داد که با افزایش فواصل آبیاری ،وزن خشک پیاز،
عملکرد بیولوژیک ،ارتفاع ساقه گلدهنده به شدت کاهش

بهرهوری آب آبیاری نیز در این سیستم به مقدار قابل

یافت .ضمن اینکه بهترین فاصله بین دو آبیاری گیاه

مالحظهای نسبت به آبیاری قطرهای سطحی بیشتر میشود.

دارویی موسیر در شهر مشهد را پنج روزه پیشنهاد نمودند

در مطالعه دیگری ایرانپور و همکاران ( )6932با مقایسه
سیستمهای آبیاری شیاری و قطرهای در کشت ذرت
دریافتند که بهرهوری آب آبیاری ،وزن هزار دانه و تعداد
دانه در ردیف در آبیاری قطرهای بهترتیب  2/65 ،23/2و
 3/1درصد بیشتر از آبیاری شیاری بود .در نهایت افزایش

(شریفروحانی و همکاران .)6939 ،در مطالعه دیگری،
ارزیابی سه سطح  600 ،20و  620میلیمتر تبخیر از تشت
بر گیاه دارویی سیاهدانه نشان داد که تنش خشکی تأثیر
معنیداری بر عملکرد دانه و درصد اسانس این گیاه دارد،
بطوریکه عملکرد دانه در سطح آبیاری  620میلیمتر
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تبخیر از تشت در مقایسه با سطح  20میلیمتر تبخیر از

ضروری و بررسی راهکارهای مختلف جهت افزایش

تشت  55/1درصد کاهش یافت (حیدری و رضاپور،

عملکرد این گیاهان از اهمیت باالیی برخوردار است .از

 .)6930سیلوا و همکاران ( )5060با بررسی اثرات سطوح

طرف دیگر جهت صرفهجویی بیشتر آب و افزایش

مختلف تبخیر از تشت ( 62 ،60 ،2و  50درصد) بر رشد

عملکرد در واحد سطح ،میتوان با اصالح الگوی مصرف

و عملکرد گیاه دارویی و صنعتی آلوئهورا گزارش کردند

در بخش کشاورزی و با بهرهگیری از روشهای مناسب

که سطح تبخیر  60درصد با بهرهوری آب  52/2گرم بر

آبیاری و مدیریت صحیح آب در مزرعه ،کمبود و

لیتر از بهترین جایگاه برخوردار است .همچنین این تیمار

محدودیت منابع آبی کشور را تا حدودی جبران کرد .لذا

با تولید  61/6گرم ژل عملکرد بهتری نسبت به سایر

بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد که تا به امروز

تیمارها داشت.

هیچ مطالعهای برای تعیین دور مناسب آبیاری گیاه دارویی

از طرف دیگر با توجه به اثررات سرون ناشری از

رزماری با استفاده از سطوح مختلف تبخیر از تشت در

مصرف داروهای شیمیایی ،در سالهای اخیر توجه زیرادی

سیستم آبیاری قطرهای صورت نگرفته است که تأکیدی بر

به کشت گیاهان دارویی شده است که با افرزایش مصررف

ضرورت انجام تحقیق حاضر میباشد.

آنها نیاز به توسعه کشت ،مدیریت و برنامهریزی صرحیح،
ضروری می باشد (لیتی و همکاران .)5001 ،این در حرالی

مواد و روش

است که نیاز روزافزان به گیاهان دارویی قابرل برداشرت از

منطقه مورد مطالعه

زیستگاه های طبیعی و نیز تخریب روزافزان رویشگاه هرای

پژوهش حاضر در ایستگاه تحقیقاتی تولید نهال

آنها ،به نظر میرسد تولیرد ایرن گیاهران در سیسرتمهرای

و بذر کرمان با مختصات جغرافیایی  21درجه و  1دقیقه

زراعی بتواند بهعنوان یک استراتژی مهم در تأمین بازار رو

طول 90 ،درجه و  62دقیقه عرض جغرافیایی و ارتفاع

بهگسترش آن هرا عمرل کنرد (برالک و همکراران.)5006 ،

 6119متر از سطح دریا در سال  6932اجرا گردید .استان

اکلیرل کرروهی برا نررام عمرومی رزمرراری ( Rosmarinus

کرمان با وجود تنوع اقلیمی و بارندگی کم و تبخیر باال

 )officinalisاز قدیمی ترین گیاهان شناخته شده دارویری

بهترتیب بطور متوسط  653میلیمتر و  5221میلیمتر در

و از خانواده نعناعیان است که از قرنها پیش ،برای تقویت

سال ،از نظر منابع آبی ،جزن مناطق فقیر کشور محسوب

حافظه مورد استفاده قرار میگیرد .این گیاه مقوی معرده و

میشود (بینام.)6932 ،

محرک هضم میباشد و تحقیقات متعددی خواص کراهش
استرس ،تسکین سردرد ،تسکین آسم و درمران برونشریت
آن را تائید کردهاند .همچنین عصاره این گیاه ،با محافظرت
از مواد تشکیل دهنده سرلولهرای پوسرت از آسریبهرای
پوستی مانند چین و چروک پیشگیری میکند بهطوریکره
ماساژ دادن منظم پوست با روغن مسرتخر از ایرن گیراه،
خشکی پوست را نیز از بین میبرد (راجروب و همکراران،
 5001و ترپینک و همکاران.)5003 ،
با توجه به افزایش جمعیت دنیا و نیاز روزافزانی
که صنایع داروسازی به گیاهان دارویی بهعنوان مواد اولیه
دارو دارند ،تحقیق بیشتر پیرامون این دسته از گیاهان

قالب طرح و روش اجرا
این پژوهش در زمینی به مساحت  295متر مربع
( 52×61متر) در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و
بهصورت کرتهای نواری یکبار خردشده در سه تکرار
در سال زراعی  6932به اجرا درآمد .تیمارهای مورد
مطالعه شامل سه سطح تبخیر ( I5=20 ،I6=52و I9=22

میلیمتر تبخیر از تشت تبخیر کالس  Aجهت شروع
آبیاری) به عنوان عامل اصلی و دو سیستم آبیاری (قطرهای
سطحی = S6و قطرهای زیرسطحی = )S5به عنوان عامل
فرعی بودند .تیمارها در کرتهایی به عرض سه و طول
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پنج متر (شامل چهار ردیف کشت بهفاصلۀ  0/12متر از

 20 ،10و  20کیلوگرم در هکتار بهترتیب کود نیتروژن از

یکدیگر) اعمال شدند .همچنین فاصله بین بوتههای کشت

منبع اوره ،سوپر فسفات تریپل و سولفات پتاسیم به خاک

شده در هر ردیف 20 ،سانتیمتر بود .این در حالی است

مزرعه داده شد .الزم به ذکر است که پس از اخذ نهال یک

که جهت سهولت در رفت و آمد و اندازهگیری صفات بین

ساله رزماری از خزانه ایستگاه تحقیقاتی نهال و بذر

تیمارهای اصلی ،فرعی و تکرارها که بهصورت عمودی

شهرداری شهر کرمان ،در اواخر فروردین ماه عملیات

زیر هم قرار گرفته بودند ،یک متر فاصله در نظر گرفته

کشت انجام شد .همچنین در این مطالعه جهت آبیاری

شد .همچنین تعداد کرتهای مورد آزمایش با احتساب

بوتهها از سیستم آبیاری قطرهای با قطرهچکان از نوع

تکرارهای انجامگرفته برابر با  61کرت بود (شکل .)6

نتافیم با دبی  5لیتر بر ساعت استفاده شد .در آبیاری

در این تحقیق قبل از عملیات کشت،

قطرهای سطحی لولههای آبرسان بر روی سطح خاک و در

نمونهبرداری از آب و خاک محل انجام تحقیق ،انجام شد

فاصله پانزده سانتیمتری ساقه گیاه و در آبیاری قطرهای

که تجزیه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آنها در جداول

زیرسطحی لولههای آبرسان در عمق  90سانتیمتری خاک

 6و  5آمده است .لذا با توجه به نتایج تجزیه خاک و آب

قرار گرفتند .الزم به ذکر است که فاصله دو قطرهچکان

و توصیه آزمایشگاه خاک و آب ،قبل از عملیات کشت

متوالی روی هر خط لوله آبرسان 20 ،سانتیمتر بود.

شکل  -1شماتیک اجرای طرح

جدول  -1نتایج تجزیه برخی از خصوصیات شیمایی آب مورد مطالعه
آنیونها و کاتیونهای محلول (میلیگرم بر لیتر)
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جدول  -2نتایج تجزیه برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمایی خاک محل انجام تحقیق در اعماق مختلف
عمق خاک

شن

سیلت

رس

بافت

()cm

()%

()%

()%

خاک

0-10
10-20
20-90
90-50
50-70
70-90

16/7
16/2
14/9
14/5
12/7
12/5

99/6
40/1
41/7
42/2
42/7
49/4

49/7
49/7
49/4
49/9
44/6
44/1

C
SiC
SiC
SiC
SiC
SiC

درصد وزنی رطوبت
ظرفیت

پژمردگی

زراعی
21/65
22/99
29/42
29/75
29/54
22/96

دائم
8/69
8/71
9/49
9/74
9/49
9/11

وزن مخصوص
ظاهری

()g/cm3

1/99
1/42
1/41
1/42
1/42
1/44

اسیدیته
7/91
7/94
7/92
7/96
7/96
7/97

شوری

نیتروژن

فسفات

پتاسیم

()ds/m

کل ()%

()mg/kg

()mg/kg

0/4
0/4
0/4
0/9
0/9
0/9

0/14
0/12
0/12
0/11
0/09
0/06

1/9
1/2
0/9
0/9
0/6
0/6

126/7
118/9
104/2
91/9
75/2
66/7
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در این مطالعه ،تا چهل روز بعد از کشت

 :RFiمیزان رواناب سطحی ورودی :RFo ،میزان رواناب

عملیات آبیاری در تمامی تیمارها هر سه روز یکمرتبه

سطحی خروجی :CR ،میزان صعود مویینه است .با توجه

انجام شد .همچنین پس از اطمینان از استقرار کامل گیاه

به اینکه در این پژوهش از سیستم آبیاری قطرهای استفاده

(چهل روز بعد از کشت) جهت تعیین زمان شروع آبیاری

گردید لذا رواناب سطحی ورودی و خروجی صفر بود.

از تشت تبخیر کالس  Aکارگذاری شده در میان بوتهها،

همچنین از آنجا که سطح ایستابی در منطقه مورد مطالعه

استفاده شد .به این صورت که میزان تبخیر از تشت بهطور

عمیقتر از  500سانتیمتر است لذا بر اساس نشریه فائو

روزانه ثبت میگردید .هر زمان که تبخیر تجمعی روزهای

 ،21چنانچه عمق سطح ایستابی بیشتر از یک متر پایینتر

متوالی بین اعداد  52تا  51میلیمتر قرار میگرفت ،تیمار

از سطح ریشه باشد ،میتوان از صعود مویینگی در آن

 I6در یک روز بعد آبیاری میشد .این مقادیر برای

صرفنظر کرد (آلن و همکاران .)6331 ،به این ترتیب با

تیمارهای  I5و  I9بهترتیب برابر با  93تا  26و  22تا 21

محاسبه نفوذ عمقی بر اساس رابطه  ،6تنها پارامتر مجهول

میلیمتر تبخیر از تشت بود .همچنین قبل از هر نوبت

تبخیر و تعرق بوده که قابل محاسبه است.
در

آبیاری ،با نمونهبرداری از اعماق صفر تا  60 ،60تا ،50

این

مطالعه

برای

مقایسه

تیمارها،

 50تا  90 ،90تا  20 ،20تا  10و  10تا 30سانتیمتری

شاخصهای رشد گیاه از جمله ارتفاع بوته ،تعداد شاخه

خاک ،رطوبت موجود در هر تیمار اندازهگیری شد .سپس

زایا ،وزن خشک اندام رویشی و شاخص سطح برگ مورد

میزان نفود عمقی با استفاده از رابطه ( )6برآورد گردید

ارزیابی قرار گرفت .بر این اساس با توجه به اینکه

(قیصری و همکاران:)5003 ،

بیشترین اسانس گیاه دارویی رزماری در زمان  20درصد
گلدهی میباشد (لتی و همکاران ،)5001 ،برای

()6

اندازهگیری شاخصهای مذکور در اواسط مرحله گلدهی

در این رابطه:

( 630روز بعد از کشت) ،با حذف ردیفهای کناری در

 :DPآب خار شده از پایین محدوده ریشه (میلیمتر) ،

هر تکرار و نیم متر از ابتدا و انتهای هر ردیف ،بهمنزله اثر

 :Inعمق آب آبیاری (میلیمتر)  :ƟFCi ،درصد رطوبت

حاشیهای ،از سه ردیف وسط ،هر تکرار از هر تیمار60 ،

وزنی در نقطه رطوبتی ظرفیت زراعی در الیه iام:ƟBCi ،

بوته بهطور تصادفی انتخاب و نمونهبرداری انجام شد.

درصد رطوبت وزنی قبل از آبیاری در الیه iام :k ،تعداد

بوتههای برداشت شده به مدت سه هفته در دمای 52

الیههای خاک نمونهبرداری شده :ƿb ،وزن مخصوص

درجه سانتیگراد ،خشک شدند و سپس وزن خشک شده

ظاهری (گرمبرسانتیمترمکعب) و  :Ziضخامت هر الیه

اندام رویشی اندازهگیری شد .همچنین برای تعیین

میباشد .میزان نفوذ عمقی برای تمام تیمارها با استفاده از

بهرهوری آب آبیاری از رابطه ( )9استفاده شد .در نهایت

مقادیر رطوبت اندازهگیری شده قبل از آبیاری در آنها

دادههای بدست آمده با استفاده از نرمافزار  SASمورد

محاسبه شد .سپس میزان تبخیر و تعرق در هر تیمار با

تجزیه قرار گرفت و مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون

استفاده از رابطه بیالن رطوبت به شرح زیر محاسبه گردید

دانکن (در سطح احتمال یک و پنج درصد) انجام شد.

(آلن و همکاران:)6331 ،

()9

WUE=YT/VT

در این رابطه:
()5

 :WUEبهرهوری آب (کیلوگرم بر مترمکعب) :YT ،وزن

در این رابطه:

خشک اندم رویشی (کیلوگرم) و  :VTحجم آب آبیاری

 :Inعمق آب آبیاری :P ،میزان بارندگی :DP ،نفوذ عمقی،

(مترمکعب) میباشد.

 :ΔSمیزان تغییرات رطوبت اولیه خاک در دوره مورد نظر،

 /813تأثیر دور و دو روش آبیاری بر شاخصهای رشد و بهرهوری آب رزماری ()Rosmarinus officinalis L.

نتایج و بحث

مختلف آبیاری بین  20تا  611میلیمتر در کل فصل رشد

تحلیل میزان و فراوانی آبیاری

برآورد نمودند .همچنین از آنجا که در این مطالعه عمق

در این مطالعه اعمال تیمارها از  20روز پس از

آب آبیاری بر اساس کمبود رطوبت در اعماق مختلف

کشت نهال صورت گرفت لذا هر تیمار تا زمان اطمینان از

خاک بدست آمد ،لذا عمق آب آبیاری در دو سیستم

استقرار کامل بوته ،سیزده مرتبه با مجموع  90میلیمتر،

آبیاری متفاوت بود .همانطور که در جدول  9مشخص

آبیاری شد .جدول  9نشان دهنده عمق آب آبیاری هر

است عمق آب آبیاری در کل دوره رشد گیاه در سطوح

تیمار در طول دوره رشد میباشد .همانطور که در این

 20 ،52و  22میلیمتر تبخیر از تشت اعمال شده در

جدول مشخص است عمق آب آبیاری سطوح  20 ،52و

سیستم آبیاری قطرهای زیرسطحی بهترتیب 623/1 ،505/1

 22میلیمتر تبخیر از تشت اعمال شده در سیستم آبیاری

و  33/2میلیمتر بود که احتماالً بهدلیل کاهش تلفات

قطرهای سطحی بهترتیب  613/9 ،562/2و  601/6میلیمتر

تبخیری در حدود شش درصد نسبت به سطوح مشابه در

بود .نیکوالس و همکاران ( )5001در مطالعهای میزان آب

آبیاری قطرهای سطحی در مصرف آب صرفهجویی شد.

مصرفی گیاه رزماری در سیستم آبیاری قطرهای در سطوح
جدول  -3عمق آب آبیاری هر تیمار در طول دوره رشد
سطوح مختلف تبخیر از تشت

عمق آب آبیاری (میلیمتر)

آبیاری قطرهای سطحی

214/5

آبیاری قطرهای زیرسطحی

202/7

40

آبیاری قطرهای سطحی
آبیاری قطرهای زیرسطحی

169/9
159/7

55

آبیاری قطرهای سطحی
آبیاری قطرهای زیرسطحی

106/1
99/4

25

در این تحقیق با توجه به اینکه طول دوره

است به طوری با رشد ریشه و استفاده از آب موجود در

اعمال تیمار در حدود  620روز بود و تیمارها بر اساس

اعماق خاک ،اختالف در دورهای آبیاری در طول فصل

سطوح مختلف تبخیر از تشت آبیاری میشدند ،لذا دور

رشد گیاه ایجاد میگردد (بورگ و گریمز .)6311 ،از دیگر

آبیاری برای هر تیمار متفاوت بود .همانطور که در شکل

نکات قابل ذکر در خصوص میزان و فراوانی آبیاری،

 5مشخص است بیشترین فراوانی دور آبیاری برای سطح

میتوان به این موضوع اشاره نمود که با افزایش دور

 52میلیمتر تبخیر از تشت تبخیر ،سه روزه بود .این در

آبیاری ،حجم آب مصرفی در کل فصل رشد ،کاهش

حالی است که بیشترین دور آبیاری در سطح  20میلیمتر

یافت .بطوریکه با افزایش میزان تبخیر از تشت از  52به

تبخیر از تشت تبخیر  2روزه بود که از زمان اعمال تیمار

 20میلیمتر ،حجم آب مصرفی در سیستمهای آبیاری

تا انتهای فصل رشد  51مرتبه تکرار شد .همچنین دور

قطرهای سطحی و زیرسطحی بهترتیب  61/1و 62/1

آبیاری پنج روزه با  50مرتبه تکرار در دوره اعمال تیمار،

درصد و از  52به  22میلیمتر  91/3و  91/1درصد کاهش

بیشترین دور آبیاری بود که در سطح  22میلیمتر تبخیر از

یافت.

تشت تبخیر رخ داد .مطالعات صورت گرفته نشان میدهد
که اختالف در دورهای آبیاری با رشد گیاه نیز در ارتباط
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شکل  -2فراوانی دور آبیاری در هر تیمار در دوره اعمال تیمار

تجزیه واریانس تیمارها
نتایج تجزیه واریانس اثر تیمارهای اعمال شده

در سطح احتمال یک و پنج درصد معنیدار است.

بر صفات مورد بررسی در جدول  2نشان داده شده است.

همچنین اثر متقابل دو تیمار بر تمامی صفات بهجزن

نتایج حاکی از آن است که اثر سطوح مختلف تبخیر از

شاخص سطح برگ تأثیر معنیدار در سطح احتمال یک

تشت و نوع سیستم آبیاری بر تمامی صفات مورد مطالعه

درصد داشت.

جدول  -4خالصه نتایج تجزیه واریانس
منبع تغییرات

تکرار
سطوح تبخیر
خطا 1
سیستم آبیاری
اثر متقابل
خطا 2
درصد ضریب تغییرات

درجه
آزادی

2
2
4
1
2
6
-

ارتفاع بوته

تعداد شاخه

وزن خشک اندام

شاخص سطح

زایا

رویشی

برگ

242/9
**695/6
919/9
**258/1
**969/8
21/9
14/6

5/9
**92/6
2/1
**84/2
**55/9
9/7
11/8

2/2
*48/4
1/5
**27/8
5/9ns
5/5
15/5

46/9
**2967/2
28/6
**99/6
**665/18
68/1
19/2

بهرهوری آب

0/001
**0/005
0/005
**0/005
**0/001
0/005
12/9

** :معنیدار در سطح احتمال یک درصد :* ،معنیدار در سطح احتمال پنج درصد و  : nsغیر معنیدار

تحلیل شاخصهای رشد

سطح  52میلیمتر تبخیر از تشت منجر به ایجاد باالترین

جدول  2نشان دهنده مقایسه میانگین

تعداد شاخه زایا ( 695عدد) و ارتفاع بوته (11/9

شاخصهای رشد گیاه رزماری تحت تأثیر تیمارهای مورد

سانتیمتر) شد .این در حالی است که صرفهجویی 61

بررسی که توسط آزمون دانکن بهدست آمده است،

درصدی مصرف آب در سطح  20میلیمتر نسبت به سطح

میباشد .با توجه به این جدول میتوان گفت اثر تیمارهای

 52میلیمتر تبخیر از تشت کاهش  69/1و  65/1درصدی

سطوح مختلف تبخیر از تشت و نوع سیستم آبیاری بر دو

بهترتیب در تعداد شاخه زایا و ارتفاع بوته را در پی داشت

صفت تعداد شاخه زایا و ارتفاع بوته که از موثرترین

و از لحاظ آماری این دو صفت را در جایگاه  bقرار داد.

شاخصهای تعیین کننده عملکرد (وزن خشک اندام

همچنین کاهش تلفات تبخیر آب در سیسم آبیاری قطرهای

هوایی) گیاه دارویی رزماری میباشند (لیتی و همکاران،

زیرسطحی نسبت به سیستم آبیاری قطرهای سطحی،

 ،)5001معنیدار بود .بهطوری که شروع آبیاری بر اساس

علیرغم کاهش  60/1درصدی در مصرف آب ،باعث

 /814تأثیر دور و دو روش آبیاری بر شاخصهای رشد و بهرهوری آب رزماری ()Rosmarinus officinalis L.

افزایش  65/2و  3/1درصدی بهترتیب در صفات تعداد

آبیاری قطرهای زیرسطحی در صفات تعداد شاخه زایا و

شاخه زایا و ارتفاع بوته شد .مطالعات صورت گرفته نشان

ارتفاع بوته داد که تنظیم برنامه آبیاری بر اساس اعمال

میدهد که شرایط محیطی از جمله تنش خشکی ،به میزان

سطح  52میلیمتر تبخیر از تشت در سیستم آبیاری

زیادی ارتفاع بوته و تعداد شاخه زایا رزمازی را تحت

قطرهای زیرسطحی ،دو صفت تعداد شاخه زایا و ارتفاع

تأثیر قرار میدهد (ساردانس و همکاران.)5002 ،

بوته را در بهترین جایگاه آماری قرار داد .همچنین اعمال

بهطوریکه طی بروز تنش خشکی ،کاهش پتانسیل آب

سطح  20میلیمتر تبخیر از تشت در سیستم آبیاری

بافتهای مریستی موجب نقصان پتانسیل فشاری به حدی

قطرهای زیرسطحی با اختالف  1/3درصدی در صفت

کمتر از میزان الزم برای بزرگ شدن سلولها میگردد

تعداد شاخه زایا و  1/9درصدی در صفت ارتفاع بوته

(نیکوالس و همکاران .)5001 ،این در حالی است که هر

نسبت به بهترین تیمار ،از لحاظ آماری در جایگاه  bقرار

گونه کمبود رطوبت خاک موجب تقلیل بیشتر آماس

گرفت این در حالی بود که اعمال همین سطح در سیستم

سلولی ،کاهش تقسیم و کاهش توسعه سلولی به خصوص

آبیاری قطرهای سطحی اختالف  69و  66/5درصدی

در ساقه و برگ میشود (مارجانویچ و همکاران.)5062 ،

بهترتیب در صفات تعداد شاخه زایا و ارتفاع بوته را با

لذا یکی از اولین اثرات محسوس کمآبی روی گیاه را

بهترین تیمار در پی داشت و این دو صفت را از لحاظ

میتوان از روی کاهش ارتفاع بوته و کاهش تعداد شاخه

آماری در گروه  cقرار داد .الزم به ذکر است که تنظیم

زایا تشخیص داد (خوشخوی و همکاران5065 ،؛ کوساکا

برنامه آبیاری بر اساس  52میلیمتر تبخیر از تشت اعمال

و همکاران 5002 ،و ساردانس و همکاران.)5002 ،

شده در سیستم آبیاری قطرهای سطحی باعث شد که

مقایسه میانگین اثر متقابل سطوح مختلف تبخیر
از تشت و نوع سیستم آبیاری (شکل  )9در حالی حکم به

صفت تعداد شاخه زابا با میانگین  655عدد و ارتفاع بوته
با میانگین  12/1از لحاظ آماری در جایگاه  bقرار گیرند.

برتری مطلق اعمال سطوح مختلف آبیاری در سیستم

شکل  -3مقایسه میانگین اثر متقابل عوامل اصلی و فرعی بر صفات تعداد شاخه زایا و ارتفاع بوته

مقایسۀ میانگین صفت شاخص سطح برگ تحت

میلیمتر تبخیر از تشت دارای اختالف بهترتیب  1/9و

تأثیر تیمارهای مختلف که توسط آزمون دانکن بهدست

 56/9درصد ،نسبت به سطح  52میلیمتر تبخیر از تشت

آمد (جدول  ،)2نشان داد که افزایش دور آبیاری تأثیر قابل

داشت و از لحاظ آماری بهترتیب در گروههای ( )bو ()c

مالحظهای بر این صفت گذاشت .نتایج نشان داد که

قرار گرفتند .بهعبارت دیگر میتوان گفت افزایش رطوبت،

شاخص سطح برگ بدست آمده از سطوح  20و 22

سبب افزایش چشمگیر سطح برگ میشود .گزارشهای
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موجود نشان داد که افزایش آب دردسترس گیاه ،توسعۀ

تحت تأثیر مجموعهای از فرآیندهای بیوشیمیایی و

سطح برگ را در پی دارد (سانچز و همکاران .)5002 ،در

فیزیولوژیکی از قبیل فتوسنتز ،تنفس ،انتقال مواد مغذی،

این راستا روند افزایش شاخص سطح برگ در تیمار نوع

جذب یون و متابولیسم مواد غذایی است که در افزایش

سیستم آبیاری نیز ،بر صحت تأثیر افزایش رطوبت موجود

وزن خشک گیاه نقش اساسی داردند (بیدشکی و آروین،

در خاک بر افزایش شاخص سطح برگ ،قوت میبخشد.

 .)5060این فرآیندها رابطه مستقیم با میزان آب دردسترس

بهطوریکه سهولت در استفاده آب توسط ریشه در سیستم

و تداوم آن دارند (اکرنا و همکاران .)5065 ،بهطوریکه با

آبیاری قطرهای زیرسطحی باعث افزایش  62درصدی

افزایش فواصل آبیاری ،این فرآیندها با اختالل مواجه شده

شاخص سطح برگ نسبت به آبیاری قطرهای سطحی داد.

و گیاه نمیتواند حداکثر پتانسیل ماده خشک را تولید کند

نیکوالس و همکاران ( )5001اذعان داشتند که روند

(عزیزی و همکاران .)5003 ،از طرف دیگر تنش خشکی

افزایش سطح برگ با افزایش رطوبت خاک ،همخوانی

میزان جذب آب و مواد غذیی ،سرعت رشد گیاه ،طول

دارد ،بهطوریکه رطوبت بیشتر سبب افزایش رشد رویشی

دوره رشد ،سطح فتوسنتز کننده ،ارتفاع بوته و سرعت

از جمله سطح برگ و ارتفاع بوته شد.

توسعه ریشه را کاهش میدهد و تمامی این عوامل در

مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف تبخیر از

نهایت منجر به کاهش تولید ماده خشک میشود (الریبی

تشت و نوع سیستم آبیاری بر وزن خشک اندام هوایی

و همکاران .)5003 ،طبق گزارش شیرزاد و همکاران

(جدول  )2حاکی از آن بود که با افزایش فاصله بین دو

( )5066افزایش شدت کمآبی منجر به کاهش زیست توده

آبیاری متوالی ،وزن خشک اندام هوایی بهطور معنیداری

گیاه دارویی کدو شد بهطوریکه در تیمارهای  30و 20

کاهش مییابد .بهطوریکه در بین سطوح مختلف تبخیر از

درصد ظرفیت زراعی بهترتیب بیشترین و کمترین زیست

تشت بیشترین و کمترین وزن خشک اندام هوایی

توده گیاهی تولید شد .نتایج مطالعات الریبی و همکاران

بهترتیب از سطوح  52و  22میلیمتر تبخیر از تشت

( )5003در زیره سیاه و شیرفروحانی و همکاران

بدست آمد و کاهش  21/2درصدی وزن خشک اندام

( )6939در موسیر و حیدری و رضاپور ( )6930در

هوایی را در پی داشت .همچنین سیستم آبیاری قطرهای

سیاهدانه ،مشابه نتایج حاصل از این آزمایش بود و موید

زیرسطحی با میانگین تولید  696گرم ماده خشک در بوته

این است که کاهش میزان آب دردسترس و عدم تداوم

و با اختالف  61/9درصدی نسبت به مقدار حاصله از

آن ،کاهش عملکرد بیولوژیکی گیاهان دارویی را در پی

سیستم آبیاری قطرهای سطحی ،برتری خود را نشان داد.

دارد.

پژوهشهای صورت گرفته نشان میدهد که رشد گیاه
جدول  -5مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه تحت تیمارهای سطوح مختلف تبخیر از تشت و نوع سیستم آبیاری
تیمار

تعداد شاخه زایا

وزن خشک اندام رویشی (گرم)

ارتفاع بوته (سانتیمتر)

شاخص سطح برگ

I1

192 a
114 b
88 c

199 a
121 b
79 c

68/9 a
59/7 b
44/9 c

1/75 a
1/64 b
1/98 c

تیمارها

تعداد شاخه زایا

وزن خشک اندام رویشی (گرم)

ارتفاع بوته (سانتیمتر)

شاخص سطح برگ

S1

112 b
128 a

107 b
191 a

61/9 b
67/9 a

1/47 b
1/79 a

I2
I9

S2

مقایسه میانگین اثر متقابل عوامل اصلی و فرعی

شده در سیستم آبیاری قطرهای زیرسطحی باعث تولید

بر وزن خشک اندام هوایی (شکل  )2نشان داد که تنظیم

 692گرم ماده خشک در هر بوته شد و این تیمار از لحاظ

برنامه آبیاری بر اساس  52میلیمتر تبخیر از تشت اعمال

آماری در بهترین جایگاه قرار گرفت .همچنین شروع

 /816تأثیر دور و دو روش آبیاری بر شاخصهای رشد و بهرهوری آب رزماری ()Rosmarinus officinalis L.

آبیاری بر اساس  20میلیمتر تبخیر از تشت اعمال شده در

خشک تیمار مذکور با تیماری که در بهترین جایگاه آماری

سیستم آبیاری قطرهای زیرسطحی با تولید  651گرم ماده

قرار گرفت تنها  1/1درصد بود .الزم به ذکر است که

خشک در هر بوته علیرغم کاهش  52درصدی (260

شروع آبیاری بر اساس  20میلیمتر تبخیر از تشت اعمال

مترمکعب در هکتار) در مصرف آب از لحاظ آماری با

شده در سیستم آبیاری قطرهای سطحی علیرغم مصرف

تنظیم برنامه آبیاری بر اساس  52میلیمتر تبخیر از تشت

در حدود  66درصد آب بیشتر نسبت به اعمال همان

اعمال شده در سیستم آبیاری قطرهای سطحی در یک

سطح در سیستم آبیاری قطرهای زیرسطحی 3/2 ،درصد

گروه قرار گرفت .این در حالی بود که اختالف تولید ماده

ماده خشک کمتری تولید کرد.

شکل  -4مقایسه میانگین اثر متقابل عوامل اصلی و فرعی بر وزن خشک اندام هوایی

تحلیل بهرهوری آب

بررسیهای صورت گرفته نشان از کارآمدی این روش

همانطور که در جدول  2مشخص شد ،اثر

مدیریتی (اعمال کمآبیاری) در استفاده بهینه از هر واحد

متقابل سطوح مختلف تبخیر از تشت در نوع سیستم

آب مصرفی در تولید گیاهان دارویی داد (خوشخوی و

آبیاری بر صفت بهرهوری آب در سطح اعتماد  33درصد

همکاران5065 ،؛ شیرزاد و همکاران 5066 ،و عزیزی و

معنیدار شد .ازاینرو با توجه به شکل  2میتوان اذعان

همکاران .)5003 ،شایان ذکر است که تنظیم آبیاری بر

داشت که تنظیم آبیاری بر اساس  20و  52میلیمتر تبخیر

اساس  22میلیمتر تبخیر از تشت اعمالشده در

از تشت اعمالشده در سیستم آبیاری قطرهای زیرسطحی

سیستمهای آبیاری قطرهای سطحی با بهرهوری آب 5/66

بهترتیب با بهرهوری آب  5/12و  5/13کیلوگرم بر متر

کیلوگرم بر مترمکعب از لحاظ آماری در بدترین جایگاه

مکعب و با وجود اختالف  5درصدی ،عالوه بر قرار

قرار گرفت .در این راستا مطالعه اسدی و همکاران

گرفتن در یک گروه آماری ،بهترین جایگاه آماری را نیز

( )5065در مقایسه دو سیستم آبیاری قطرهای سطحی و

دارند .شروع آبیاری بر اساس  22میلیمتر تبخیر از تشت

زیرسطحی در کشت پنبه به این نتیجه رسید که سیستم

اعمالشده در سیستمهای آبیاری قطرهای زیرسطحی با

آبیاری قطرهای زیرسطحی بهرهوری آب را بیش از 90

بهرهوری آب  5/26کیلوگرم بر مترمکعب و با وجود 51

درصد در کشت پنبه افزایش میدهد همچنین افزایش 62

درصد کاهش در مصرف آب نسبت به سطح  20میلیمتر

درصدی بهرهوری آب بادمجان در شرایط استفاده از

تبخیر از تشت اعمال شده در سیستم آبیاری قطرهای

سیستم آبیاری قطرهای زیرسطحی ،از نتایج کوالک و

زیرسطحی ،از لحاظ آماری در جایگاه  bقرار گرفت .سایر

همکاران ( )5061بود.
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نتیجهگیری

هکتار) بیشتر از سیستم آبیاری قطرهای سطحی بود .این

مجموع نتایج اثر دورهای مختلف آبیاری در

در حالی بود که بهرغم صرفهجویی شش درصدی مصرف

شرایط استفاده از دو سیستم آبیاری برشاخصهای رشد

آب در سیستم آبیاری قطرهای زیرسطحی نسبت به سیستم

رزماری نشان داد که عالوه بر اینکه بیشترین فراوانی دور

آبیاری قطرهای سطحی ،بهرهوری آب در این سیستم 62/6

آبیاری برای شروع آبیاری بر اساس  52میلیمتر تبخیر از

درصد بیشتر بود .صفات شاخص سطح برگ ،ارتفاع بوته

تشت ،سه روزه است ،در طول فصل رشد نیاز به 562/2

و تعداد شاخه زایا در سیستم آبیاری قطرهای زیرسطحی

و  505/1میلیمتر بهتریتب در سیستم آبیاری قطرهای

بهترتیب  3/1 ،62و  65/2درصد نسبت به سیستم آبیاری

سطحی و زیرسطحی بود .این در حالی بود که در صورت

سطحی بیشتر بود .با توجه به نتایج بهدستآمده ،میتوان

تنظیم آبیاری بر اساس  20میلیمتر تبخیر از تشت ،عالوه

اذعان داشت که تغییر سیستمهای آبیاری در مناطق خشک

بر افزایش فاصله بین آبیاریها ،صرفهجویی  22/5و 29

و نیمهخشک کشور و ترویج و توسعۀ روشهای نوین و

میلیمتر آب در کل دوره رشد گیاه بهتریتب در سیستم

سازگار با محیط ،نقش بسزایی در صرفهجویی آب و در

آبیاری قطرهای سطحی و زیرسطحی و کاهش ناچیز

نتیجه افزایش سطح زیر کشت خواهد داشت .ازاینرو

شاخصهای رشد ،افزایش بهرهوری آب نسبت به شروع

اعمال  20میلیمتر تبخیر از تشت در آبیاری قطرهای

آبیاری بر اساس  52میلیمتر تبخیر از تشت شد .از طرف

زیرسطحی میتواند عالوه بر کاهش آب مصرفی ،افزایش

دیگر وزن خشک اندام هوایی در سیستم آبیاری قطرهای

بهرهوری آب و سطح زیر کشت گیاه داوریی رزماری تأثیر

زیرسطحی بهمقدار  52گرم در هر بوته ( 193کیلوگرم در

زیادی داشته باشد.
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Abstract
Using proper irrigation management leads to optimum utilization of water, soil,
and fertilizer and production of high yield and quality products. In order to
investigate the effect of irrigation intervals and surface and subsurface drip
irrigation systems on growth indicators of Rosmarinus officinalis L., a field
experiment was carried out during 2015 growing seasons at an experimental farm
in Kerman city. The treatments were laid out in split plot using a Randomized
Complete Block Design with three replications. The treatments comprised three
irrigation levels (I1=25, I2=40 and I3=55 mm evaporation from class A pan) in the
main plots, and two drip irrigation systems (surface and subsurface) in the sub
plots. The results showed that I2 in comparison with I1 treatment led to 44 mm
water saving. However, dry weight, height of plants, number of shoots per plant
and leaf area index decreased by 12.9%, 12.6%, 13.6% and 5.3 percent,
respectively, while water use efficiency increased 3.6 percent. Also, results
showed that water use efficiency, dry weight, height of plants, number of shoots
per plant, and leaf area index increased by, respectively, 15.1%, 18.3%, 9.7%,
12.5% and 15 percent in subsurface drip irrigation compared to surface method.
Therefore, for Rosmarinus officinalis L. cultivation in Kerman area, application of
I2 in subsurface drip irrigation system is the best way to increase the water use
efficiency for the drought years.
Keywords: Subsurface drip irrigation, Evaporation pan, Medicinal plant
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