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مقایسه نیاز آبی گیاهان  Ziziphus spina-christiو Prosopis cineraria
جواد درینی ،1علی اکبر کریمیان ،*2اصغر مصلح آرانی ،3محمد حسین ایران نژاد
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 -1دانشجوی دکتری بیابانزدائی ،دانشگاه یزد
* - 2دانشیار دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه یزد
 -3دانشیار دانشکده منابع ،دانشگاه یزد
 -4استادیاردانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه یزد
*ایمیل نویسنده مسئول akarimian@yazd.ac.ir :
تاریخ پذیرش 1400/06/06 :
تاریخ دریافت 99/12/16 :
چکیده
پژوهش حاضر به منظور بررسی برخی خصوصیات و کارآیی مصرف آب گیاهان کنار ( )Ziziphus spina christiو کهور ()Prosopis cineraria
تحت تأثیر سطوح مختلف آبیاری در سال زراعی  96-97انجام شد .سطوح مختلف آبیاری شامل :ظرفیت زراعی (شاهد) 50 ،75 ،و  25درصد کم آبیاری
بود که در قالب طرح کامالً تصادفی و در  4تکرار اعمال گردید .نتایج بدست آمده نشان داد که میانگین میزان آب مصرفی یا به عبارتی تبخیر-تعرق در
سال برابر با  62/43 ،49/86 ،35/41و  79/34لیتر برای تیمارهای  25 ،50 ،75درصد ظرفیت زراعی و شاهد در گیاه کنار بود .همچنین بیشترین میزان
تبخیر-تعرق در تیر ماه و در تیمارهای مورد بررسی به ترتیب برابر با  9/81 ،7/71 ،5/58و  12/38لیتر بود .میانگین میزان آب مصرفی در گیاه کهور نیز
برابر با  41/94 ،32/59 ،23/03و  53/92لیتر برای تیمارهای  25 ،50 ،75درصد ظرفیت زراعی و شاهد مشاهده شد .در مورد گیاه کهور نیز حداکثر میزان
تبخیر-تعرق برای تیمار شاهد برابر با  7/55لیتر و برای تیمارهای  50 ،25و  75درصد کم آبیاری به ترتیب برابر با  4/96 ،6/31و  3/59لیتر اندازه گیری
شد .باالترین کارایی مصرف آب با  2/37گرم ماده خشک به ازای هر لیتر در گیاه کنار و  1/78گرم ماده خشک به ازای هر لیتر تبخیر-تعرق مربوط به
تیمار  50درصد کم آبیاری بود .بهطور کلی نتایج این پژوهش بیانگر بهترین کارایی مصرف آب در  50درصد کمآبیاری برای هر دو گیاه مورد آزمایش بود.
واژههای کلیدی" :تبخیر-تعرق" " ،کم آبیاری"" ،کارآیی مصرف آب" " ،کنار"" ،کهور ایرانی"
به دلیل کمبود نزوالت جوی در ایران ،آب مهمترین عامل محدود
کنندهی رشد گیاهان میباشد (مصلح آرانی و همکاران .)1391 ،کمبود
شدید بارندگی و پراکنش نامطلوب آن ،تبخیر-تعرق بسیار زیاد و قابلیت
کم نگهداری آب در خاکهای ماسهای از مهمترین چالشهای استقرار
نهال در عرصههای طبیعی میباشند .با توجه به محدود بودن منابع آبی
مورد نیاز گیاهان در مناطق خشک و نیمه خشک ،الزم است تا اطالعات
دقیقی در مورد میزان آب مورد نیاز هر گیاه ،موجود باشد .همچنین
همواره بایستی به فکر کاهش مصرف آب در این مناطق بود (رفیعی
مجومرد و همکاران .)1390 ،بهرهوری یا کارایی مصرف آب (1)WUE
را میتوان به مجموع ماده خشک که توسط هر واحد آب مورد استفاده
بوجود میآید ،اطالق نمود .به عبارتی کارایی مصرف آب را میتوان بر
مبنای مقدار ماده خشک تولیدی (هوایی و زمینی) به ازاء آب تعریق شده
از گیاه محاسبه نمود (راد و همکاران .)1392 ،میزان مصرف و کارایی
مصرف آب از موضوعات مهمی است که در سالهای اخیر توجه
دانشمندان و محققان داخلی و خارجی را به خود معطوف نموده است
( Wu et al.. 2008: Yin et al.. 2005; Harleen et al..
2018; Majumder et al.. 2016; Parekh et al..
.)2013; Majumder et al.. 2018: Barco et al.. 2018
کم آبیاری یک استراتژی بهینهسازی است .به صورت هدفمند به گیاهان
اجازه میدهند ،درجاتی از کم آبی و کاهش عملکرد را متحمل گردند.

 -1مقدمه
ایران با میزان بارندگی  250میلیمتر ،از مناطق خشک و کم آب در
جهان است .تغییرات اقلیمی ،کاهش بارندگی و خشکی از عوامل تخریب
طبیعت و عدم استقرار نهال میباشند که به نوبه خود جنگلهای طبیعی
ایران را به سمت نابودی میکشانند ( .)Noori et al.. 2013با توجه
به تخریب منابع طبیعی و تبدیل اراضی ،حساسیت و شکنندگی
اکوسیستمهای گرم و خشک در جنوب ایران ،تشدید شده است .بنابراین
باید با داشتن شناخت صحیح و کافی طوری برنامهریزی شود که پایداری
این اکوسیستمها ،افزایش یابد .یکی از راهکارهای مهم افزایش پایداری
اکوسیستمها توسعه پوشش طبیعی آنهاست ( Sadegi et al..
 .)2008وضعیت پوشش گیاهی در هر منطقه بطور مستقیم بر وضعیت
و شدت فرسایش (آبی و بادی) تاثیر میگذارد ،به گونه ای که با وجود
پوشش گیاهی ،عالوه بر ایجاد اثر بادشکنی که شدت فرسایش بادی را
به مقدار زیادی کاهش میدهد ،باعث ایجاد الیه خالء در سطح خاک
شده و مانع برخورد مستقیم باد به سطح خاک میگردد ،در نتیجه وجود
پوشش گیاهی سازگار و مقاوم به شرایط کمآبی و شوری میتواند از
بهترین گزینههای تثبیت ماسههای روان در هر منطقه باشد
(.)Khanamani et al.. 2017

1-Water Usage Effectiveness
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کنار و تولید با ارزش با طعم کنار و خاصیت دارویی آن از طرف دیگر،
آن را به یک گیاه مناسب اکولوژیکی و اقتصادی در مناطق جنوب تبدیل
کرده است(.)Farrar and Karampour.. 2008کهور درختی
است متعلق به رده نهاندانگان ،راسته  ،Fabalesخانواده Fabaceae
و جنس  prosopisکه در ایران شامل سه گونه کهور بومی از جنس
کهور شامل کهور ایرانی ( ،)Prosipis cinerariaکهور درختچهای،
نیز از گونههای ( )Prosipis koelzianaو کهورک یا جغجغه
( )Prosipis farctaبصورت بوتهای وجود دارد .کهور ایرانی از گونه-
های ناحیه صحرا و سندی بوده که افزون بر سواحل جنوبی کشور تا
حاشیهی کویر لوت رویش دارد .این گونه تغییرات دمای  -4تا  50درجه
سانتیگراد را تحمل میکند .اسیدیته خاک آن ،خنثی تا کمی قلیایی
است .این خاکها در دامنهای از شوری کم تا شور سدیمی است .از نظر
کربن آلی خاک ،فقیر ولی دارای مقادیر چشمگیری آهک و در برخی
رویشگاهها گچ است .بستر اصلی رویشگاههای این گونه را دشتهای
سیالبی و تراسهای آبرفتی مجاور رودخانه تشکیل میدهد (امتحانی و
همکاران .)1387 ،آزمایش حاضر با هدف بررسی تأثیر میزان آبیاری بر
کارایی مصرف آب و تبخیر-تعرق گیاهان کنار و کهور ایرانی صورت
پذیرفت تا دستیابی به تیمار مناسب کم آبیاری که از نظر میزان صرفه
جویی در مصرف آب بهینه باشد ،انتخاب شود.

هدف اصلی و اساسی در کم آبیاری افزایش کارآیی مصرف آب
( )WUEمیباشد .این افزایش میتواند از طریق کاهش میزان آب
مورد نیاز در هر آبیاری یا از طریق حذف آبیاریهای فاقد بهرهوری یا
دارای پایین ترین سطح بهرهوری صورت پذیرد .زمانی که عرضه آب
محدود است یا هزینه تأمین آب باالست ،سطح بهینه اقتصادی آبیاری
به مراتب کمتر از میزان آب مورد نیاز برای دستیابی به حداکثر عملکرد
(آبیاری کامل) است .تکنیک کم آبیاری به طور گستردهای ،به ویژه در
نواحی مواجه با کم آبی مورد استفاده قرار گرفته است ( & Engi
 .)Raja, 1996از جمله میتوان به دو گونه درختی مهم کهور
( )Prosopis cinerariaو کنار ()Ziziphus spina christi
اشاره نمود ( .)Koneshloo.. 1998در ارتباط با مناطق انتشار این
گونه در جنوب ایران رویشگاههایی توسط (جزیرهای1381 ،؛ ضعیفی،
1375؛ جوانشیر1379 ،؛ ثلبتی1377 ،؛ کنشلو1377 ،؛ امتحانی1382 ،؛
 .(Richinger.. 1986اهمیت استفاده از این تکنیک باعث شده
که در دهه گذشته تحقیقات زیادی بر گیاهان مختلف در آن صورت
پذیرد .گیاهان مورد استفاده در این پژوهش ،با توجه با رویشگاه طبیعی
و شرایط اقلیمی منطقه کنار و کهور ایرانی میباشند که تحقیقات و
گزارشهای اندک در زمینه نیاز آبی این گیاهان در ایران و کشورهای
همجوار که این دو گونه در آنها پراکنش دارند وجود دارد .لذا این تحقیق،
با هدف بررسی اثر سطوح مختلف کمآبیاری بر تبخیر-تعرق و کارآیی
مصرف گیاهان کهور و کنار صورت پذیرفت .درختان کنار گونههایی از
جنس  Ziziphusهستند که به طور گستره و خودرو در استانهای
جنوبی کشور پراکنش دارند .در این مناطق با وجودمحدودیتهای منابع
آب و خاک و چند برابر بودن تبخیر نسبت به بارش ،درختان کنار عالوه
بر ایجاد جنگلهای طبیعی بصورت پراکنده ،موجب کنترل فرسایش
خاک میشوند .این درختان مقاوم به خشکی و سازگار با مناطق
گرمسیری و نیمهگرمسیری میباشند .ارزش اکولوژیکی گونههای
مختلف جنس کنار از یک طرف و خواص خوراکی و تولید بسیار زیاد
میوه ،خواص دارویی و بهداشتی قسمتهای مختلف گیاه ،تولید
فرآوردههای مختلف از محصوالت آن ،پرورش زنبور عسل در باغهای

2مواد و روشها
 محل انجام پژوهش
دشت جیرفت واقع در مختصات جغرافیای 57 ° 15 ′و 58 ° 17 ′طول
شرقی و 28 ° 12 ′و 29 ° 13 ′عرض شمالی ،در جنوب ایران و در
استان کرمان قرار گرفته است .ارتفاع آن از سطح دریا بین  550تا 800
متغیر است .این منطقه از نظر آب و هوایی جزء مناطق نیمه خشک
بهشمار میرود و متوسط بارندگی آن در طول یک دوره دراز مدت 40
ساله  170میلیمتر میباشد (اسکندری دامنه و همکاران.)1397 ،
مختصات محل آزمایش برابر با  572332و  3172276و در زون 40
می باشد.

شکل  -1موقعیت منطقه مورد مطالعه
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 روش تحقیق
به منظور بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری بر کارآیی مصرف آب و

و در دمای  75درجه سانتیگراد به مدت  48ساعت ،وزن خشک آنها
محاسبه گردید .با محاسبه میزان تعرق از روش یاد شده و دارا بودن
بیوماس تولیدی در هر یک از تیمارها ،کارایی مصرف آب بر مبنای گرم
ماده خشک تولیدی در هر یک از تیمارها ،کارایی مصرف آب بر مبنای
گرم ماده خشک تولیدی به ازای هر لیتر آب مصرف شده محاسبه گردید.
 روش اندازهگیری ویژگیهای مورد بررسی
کارایی مصرف آب ( :)WUEپس از اینکه مقدار آب مصرف شده

تبخیر-تعرق گیاهان کنار ( )Ziziphus spina-christiو کهور
ایرانی ( )Prosopis cinerariaدر سال آبی  96-97در قالب طرح
کامال تصادفی با  3تکرار شامل تیمارهای  100درصد  50 ،درصد و 25
درصد ظرفیت زراعی اعمال شد .برای هر تیمار سه گلدان که مجموع
وزن گلدان و خاک  10کیلوگرم میباشد در نظر گرفته شد .به منظور

(تبخیر -تعرق) در هر یک از تیمارها محاسبه گردید ،میزان تبخیر را از

اندازهگیری رطوبت خاک از روش توزین گلدانها استفاده شد .بدین

گلدانی که در آن گیاهی کشت نگردید و رطوبت آن همواره در شرایط

صورت که وزن گلدانها پس از اشباع به  14کیلوگرم رسید ،یعنی 10

ظرفیت زراعی حفظ شد ،محاسبه و از میزان تبخیر و تعرق کسر گردید.

کیلوگرم خاک و گلدان و  4کیلوگرم آب جهت رسیدن به ظرفیت زراعی،

𝑾𝑾𝑼𝑬 = 𝑫/

()1

در نتیجه وزن گلدان  25درصد کم آبیاری برابر با  13کیلوگرم ،همچنین
وزن گلدان های  50درصد کم آبیاری و  75درصد کم آبیاری نیز برابر

که در آن  WUEکارایی مصرف آب ،جرم ماده خشک تولید شده و
جرم آب مصرف شده توسط گیاه است.
 تجزیه و تحلیل آماری

با  12و  11کیلوگرم میباشد .آبیاری بصورت هفتگی و بر اساس میزان
کاهش وزن گلدان ها انجام گردید .به عنوان مثال اگر وزن گلدان های
تیمار اشباع پس از یک هفته از  14به  13کیلوگرم رسیده باشد 1 ،کیلو

برای تجزیه آماری و همچنین مقایسه میانگین داده ها از نرم افزار آماری

به آن آب داده می شود تا دوباره به سطح اشباع برسد .به منظور بهبود

 SPSSاستفاده گردید .مقایسه میانگین داده ها با استفاده از آزمون چند

وضعیت زهکشی ،در کف گلدانها به ارتفاع  2سانتیمتر سنگریزه

دامنهای دانکن در سطح احتمال  5درصد انجام شد.

ریخته شد و در زیر گلدانها از ظروفی جهت اندازهگیری آب اضافی

 -3نتایج و بحث
جدول  1میانگین ماهانه درصد رطوبت خاک و همچنین میزان آب
مصرف شده (تبخیر-تعرق) در آبیاری گونه کنار در تیمارهای مختلف را
نشان میدهد .بیشترین میزان آب مصرف شده در طول یک فصل
زراعی مربوط به تیمار شاهد با  79/34لیتر و کمترین آن مربوط به تیمار
 75درصد کم آبیاری با  35/41لیتر بود.

خارج شده استفاده شد .برای اندازهگیری میزان تبخیر ،یک گلدان بدون
گیاه وارد اندازه گیری ها شد تا میزان کاهش وزن آن ،بعنوان تبخیر
لحاظ گردد و بتوان میزان تبخیر را از میزان تعرق تفکیک نمود .برای
پر نمودن گلدانها از خاک مناسب با بافت لومی شنی استفاده شد .به
منظور محاسبه کارایی مصرف آب ( )WUEدر پایان سال آبی نسبت
به برداشت بخشهای هوایی و ریشه گیاه اقدام و با قرار دادن در کوره

جدول  -1میانگین ماهانه رطوبت خاک (درصد حجمی) و تبخیر-تعرق (ماهانه /لیتر) گیاه کنار تحت تیمارهای مختلف آبیاری سال ()1396-1397

ماه
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
میانگین
مجموع

 %75کم آبیاری
رطوبت
تبخیر-تعرق
خاک
2/92
15/72
2/28
16/16
1/39
16/50
0
16/06
0
15/46
2/41
15/91
3/30
16/91
4/06
16/50
4/82
17/03
5/58
15/98
4/45
14/76
4/20
16/17
16/10
35/41

 %50کم آبیاری
رطوبت
تبخیر-تعرق
خاک
4/26
19/61
3/44
19/56
1/67
19/24
0
18/67
0
18/55
3/04
19/52
4/94
19/77
45/98
18/87
6/35
19/47
7/71
18/38
6/58
17/68
5/90
18/81
19
49/86
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 %25کم آبیاری
رطوبت
تبخیر-تعرق
خاک
5/02
22/46
4/14
21/86
1/98
22/03
0
21/73
0
21/28
4/54
21/45
5/90
21/27
7/49
21/32
8/81
21/50
9/81
21/42
7/80
20/83
6/92
21/94
21/59
62/43

شاهد
رطوبت
خاک
24/51
24/84
24/98
24/19
23/96
25/09
24/96
24/43
24/25
24/07
23/86
24/70
24/49

تبخیر-تعرق
6/61
5/51
2/51
0
0
5/51
7/71
9/36
11/02
12/38
9/91
8/81
79/34
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حداکثر میزان تبخیر-تعرق برای تیمار شاهد برابر با  12/38لیتر و برای
تیمارهای  50 ،25و  75درصد کم آبیاری به ترتیب برابر با 7/71 ،9/81
و  5/58لیتر اندازه گیری شد.

بر طبق شکل  1تغییرات ماهانه تبخیر-تعرق (لیتر) را نشان میدهد،
میزان تبخیر-تعرق در دی و بهمن ماه به صفر رسیده و با گرم شدن
هوا رو به افزایش داشته که در تیر ماه به حداکثر مقدار خود رسیده است.

آب مصرفی %50 .کم آبیاری
آب مصرفی .بدون کم آبیاری

آب مصرفی گیاه کنار (لیتر)

14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00

آب مصرفی %75 .کم آبیاری
آب مصرفی %25 .کم آبیاری

شکل  -1تغییرات ماهانه درصد تبخیر-تعرق (لیتر) گیاه کنار تحت تاثیر تیمارهای مختلف آبیاری (سال زراعی )96-97

تعرق و همچنین کارایی مصرف آب در سطح  1درصد تفاوت معنیداری
را نشان دادند.

جدول  2تجزیه واریانس برخی شاخص های گیاه کنار را تحت شرایط
کم آبیاری نشان میدهند .بر اساس جدول  ،2شاخصهای تبخیر-تعرق،

جدول  -2تجزیه واریانس شاخص های مربوط به تبخیر-تعرق ،تعرق ،ماده خشک و کارایی مصرف آب در گیاه کنار ،تحت تاثیر سطوح مختلف کم آبیاری

منابع تغییرات
کم آبیاری
خطا

درجه آزادی
3
12

CV

تبخیر-تعرق
**1051/79
2/39
0/29

کارایی مصرف آب
**0/27
0/05
0/15

تعرق
**8/52
0/02
0/29

ماده خشک
** 15/05
0/83
0/25

** معنیداری در سطح  1درصد n.s،عدم وجود تفاوت معنیدار

داری برخوردار گردید .شاخصهای تبخیر-تعرق و تعرق در تیمار شاهد
به ترتیب با میزان  69و  6/21بیشترین مقدار و در تیمار  75درصد کم
آبیاری با میزان  30/83و  2/77کمترین مقدار را نشان داد .شاخص ماده
خشک نیز همین وضعیت را نشان داد (جدول .)3

مقایسه میانگین داده ها نشان داد که تفاوت معنی داری در میزان
تبخیر-تعرق ،تعرق ،کارایی مصرف آب در تیمارهای مختلف کم آبیاری
مشاهده شد .باالترین کارایی مصرف آب مربوط به تیمار  50درصد کم
آبیاری بود ،که با شاهد و تیمار  75درصد کمآبیاری از اختالف معنی

جدول  -3مقایسه میانگین شاخص های مربوط به تبخیر-تعرق ،تعرق ،ماده خشک و کارایی مصرف آب در گیاه کنار ،تحت تاثیر سطوح مختلف کم آبیاری

منابع تغییرات
شاهد

تبخیر-تعرق
a

69

تعرق
a

کارایی مصرف آب
b

6/21

1/76

ماده خشک
a

9/52

 %25کم آبیاری

54/26b

4/88b

1/94b

8/22a

 %50کم آبیاری

43/39c

3/90 c

2/38a

8/09 a

 %75کم آبیاری

30/83d

2/77d

2/03ab

4/95b

وجود حروف مشابه در هرستون نشاندهنده عدم اختالف معنیدار در سطح  5درصد آزمون دانکن میباشد.

مقایسه میانگین ماهانه درصد آب مصرف شده (تبخیر-تعرق) در آبیاری
گونه کهور ایرانی در تیمارهای مختلف نشان میدهد که بیشترین میزان
آب مصرف شده در طول یک فصل زراعی مربوط به تیمار شاهد با
 53/92لیتر و کمترین آن مربوط به تیمار  75درصد کم آبیاری با 23/03
لیتر بود (جدول .)4
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جدول  -4میانگین ماهانه تبخیر-تعرق (ماهانه /لیتر) گیاه کهور تحت تیمارهای مختلف آبیاری (سال زراعی )1396-1397

 %75کمآبیاری

 % 50کمآبیاری

 % 25کمآبیاری

شاهد

ماه

تبخیر-تعرق

تبخیر-تعرق

تبخیر-تعرق

تبخیر-تعرق

مهر

1/88

2/74

3/23

4/25

آبان

1/22

1/73

2/55

3/29

آذر

0/65

0/99

1/65

2/69

دی

0

0/12

0/32

0/55

بهمن

0/76

0/98

1/23

1/55

اسفند

1/55

1/95

2/92

3/54

فروردین

2/12

3/18

3/80

4/96

اردیبهشت

2/61

3/84

4/81

6/02

خرداد

3/10

4/38

5/51

7/08

تیر

3/59

4/96

6/31

7/55

مرداد

3/23

4/55

5/45

6/69

شهریور

2/70

3/79

4/45

5/66

مجموع

23/03

32/59

41/94

53/92

تعرق ،ماده خشک و همچنین کارایی مصرف آب در سطح  1درصد
تفاوت معنیداری را نشان دادند.

جدول  5تجزیه واریانس برخی شاخص های گیاه کهور را تحت شرایط
کم آبیاری نشان میدهند .بر اساس جدول  ،5شاخصهای تبخیر-تعرق،

جدول  -5تجزیه واریانس شاخص های مربوط به تبخیر-تعرق ،تعرق ،ماده خشک و کارایی مصرف آب در گیاه کهور ،در شرایط الیسیمتری و تحت تاثیر
سطوح مختلف کم آبیاری

منابع تغییرات

درجه آزادی

تبخیر-تعرق

تعرق

کارایی مصرف آب

ماده خشک

کم آبیاری

3

**588/27

**4/78

**0/16

** 8/41

خطا

12

1/34

0/01

0/03

0/47

0/29

0/29

0/15

0/25

CV

** معنیداری در سطح  1درصد

میزان  23/05درصد ،کمترین مقدار را نشان داد که با سایر سطوح کم
آبیاری دارای اختالف معنی داری بود .شاخص تعرق نیز همین وضعیت
را نشان داد .شاخص ماده خشک نیز در تیمار شاهد با میزان 7/12
بیشترین و تیمار  75درصد کمآبیاری با میزان  3/70کمترین میزان را
نشان داد (جدول .)6

مقایسه میانگین داده ها نشان داد که تفاوت معنی داری در میزان
تبخیر-تعرق ،تعرق و کارایی مصرف آب در تیمارهای مختلف کم آبیاری
مشاهده شد .باالترین کارایی مصرف آب مربوط به تیمار  50درصد کم
آبیاری بود ،که به جز تیمار  75درصد کمآبیاری با سایر سطوح از اختالف
معنی داری برخوردار گردید .شاخص تبخیر-تعرق در تیمار شاهد با
میزان  51/60درصد بیشترین مقدار و در تیمار  75درصد کم آبیاری با

جدول  -6مقایسه میانگین شاخص های مربوط به تبخیر-تعرق ،تعرق ماده خشک و کارایی مصرف آب در گیاه کنار ،تحت تاثیر سطوح مختلف کم آبیاری

منابع تغییرات
شاهد
 %25کم آبیاری
 %50کم آبیاری
 %75کم آبیاری

تبخیر-تعرق
51/60a
40/58b
32/44c
23/05d

کارایی مصرف آب
1/31 b
1/45b
1/78a
1/54ab

تعرق
4/64a
3/65b
2/92 c
2/07d

وجود حروف مشابه در هرستون نشاندهنده عدم اختالف معنیدار در سطح  5درصد آزمون دانکن میباشد.
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ماده خشک
7/12 a
6/14 a
6/04 a
3/70 b
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شاهد برابر با  7/55لیتر و برای تیمارهای  50 ،25و  75درصد کم آبیاری
به ترتیب برابر با  4/96 ،6/31و  3/59لیتر اندازه گیری شد.

شکل  3تغییرات ماهانه تبخیر-تعرق (لیتر) را نشان میدهد .میزان
تبخیر-تعرق با گرم شدن هوا رو به افزایش داشته که در تیر ماه به
حداکثر مقدار خود رسیده است .حداکثر میزان تبخیر-تعرق برای تیمار

شاهد (ظرفیت)

 %75ظرفیت

 %50ظریت

آب مصرفی کهور ایرانی (لیتر)

9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

 %25ظرفیت

شکل  -2تغییرات ماهانه درصد تبخیر-تعرق (لیتر) گیاه کهور تحت تاثیر تیمارهای مختلف آبیاری (سال زراعی )96-97

محاسبه کارایی مصرف آب بر اساس میزان ماده خشک تولیدی به ازای
هر لیتر آب تعرق یافته مشخص گردید که بین تیمارهای مختلف
اختالف معنیداری وجود دارد.
 -4نتیجهگیری
با توجه به میزان تعرق صورت گرفته از گیاهان مورد آزمایش ،مشخص
گردید که به دلیل رشد بسیار کم گیاهان در مراحل اولیه استقرار ،عملکرد
رویش گیاهان کم و در نتیجه میزان تعرق صورت گرفته اندک بوده و
در تمامی تیمارهای مورد بررسی کارایی مصرف آب ،اعداد پایینی را
نشان دادند .با این وجود نتایج بدست آمده از تیمار  50درصد کم آبیاری
 2/38گرم ماده خشک به ازای هر لیتر آب در گیاه کنار و  1/78گرم
ماده خشک به ازای هر لیتر آب در گیاه کهور با نتایج حاصل از تحقیقات
راد و همکاران ( )1389در خصوص تاغ که برای تیمار  25درصد ظرفیت
زراعی  2/99گرم ماده خشک به ازای هر لیتر آب بدست آوردند ،تا
حدودی مشابه می باشد .به نظر می رسد اعمال تنش خشکی تا محدوده
 50درصد کم آبیاری می تواند موجب بهبود کارایی مصرف آب در این
گیاه شود .در گیاهانی که از نیاز آبی باالتری برخوردار هستند ممکن
است تنش شدید خشکی موجب کاهش کارایی مصرف آب گردد .در
پژوهشی راد و همکاران ( )1292همچنین نیاز آبی ،ضریب گیاهی و
کارایی مصرف آب در دو گونه اکالیپتوس ( E.microthecaو
 )E.sarjentiiرا در شرایط الیسیمتری انجام دادند .آنها گزارش کرده
اند که کارایی مصرف آب در بین تیمارهای استفاده شده دارای تفاوت
معنیداری بود .باالترین کارایی مصرف آب را ( 2/094گرم ماده خشک
بر لیتر) را به تیمار  70درصد ظرفیت زراعی مربوط دانستند .در این
راستا داویس و همکاران عملکرد و کارایی مصرف آب در گونه
 Agave americanaرا مورد بررسی قرار دادند .نتایج آنها نشان
داد که عملکرد این گونه از آگاو با  530میلیمتر آب ورودی که شامل
بارش و آبیاری میباشد ،برابر با  9/3گرم ماده خشک بر سال میباشد

میزان آب مورد نیاز گیاهان مناطق خشک و نیمه خشک ،خصوصاً در
پروژههای بیولوژیک تثبیت تپههای ماسهای از اهمیت زیادی برخوردار
میباشد و معموالً بر حسب نظر کارشناسان ادارات منابع طبیعی یا
شرکتهای مهندسی مشاور و با توجه به وضعیت اقتصادی ،برای اکثر
گیاهان مقدار مساوی و حتی بیشتر از نیاز مورد استفاده ،تعریف میگردد.
برای رفع این مشکل مطالعات گوناگونی در زمینه بررسی نیاز آبی
گیاهان مناطق خشک مانند تاغ (راد و همکاران )1389 ،و اکالیپتوس
(راد و همکاران )1392 ،از طریق آزمایش های الیسیمتری صورت
گرفته است .بررسی های صورت گرفته نشان داد که اطالعات مدونی
در خصوص نیاز آبی گونههای کنار و کهور ایرانی وجود ندارد ،لذا در این
تحقیق سعی شد به این مهم پرداخته شود .نتایج بدست آمده نشان داد
که میانگین میزان آب مصرفی یا به عبارتی تبخیر-تعرق برابر با ،35/41
 62/43 ،49/86و  79/34لیتر برای تیمارهای  25 ،50 ،75درصد کم-
آبیاری و شاهد در گیاه کنار بود که با نتایج بیات و همکاران ()1396
در خصوص تعیین نیاز آبی گیاه گوار که بیشترین میزان تبخیر-تعرق را
برای تیمار شاهد ( 0/56میلیمتر در روز) و کمترین میزان تبخیر-تعرق
مربوط به تیمار  25درصد ظرفیت زراعی ( 0/28میلی متر در روز) گزارش
شد مطابقت دارد .همچنین بیشترین میزان تبخیر-تعرق در تیر ماه و
در تیمارهای مورد بررسی به ترتیب برابر با  9/81 ،7/71 ،5/58و 12/38
لیتر بود .میانگین میزان آب مصرفی در گیاه کهور نیز برابر با ،23/03
 41/94 ،32/59و  53/92لیتر برای تیمارهای  25 ،50 ،75درصد ظرفیت
زراعی و شاهد بود .در مورد گیاه کهور نیز حداکثر میزان تبخیر-تعرق
برای تیمار شاهد برابر با  7/55لیتر و برای تیمارهای  50 ،25و 75
درصد کم آبیاری به ترتیب برابر با  4/96 ،6/31و  3/59لیتر اندازه گیری
شد که با یافتههای بیات و همکاران ( )1396مطابقت دارد .بیشترین
میزان تبخیر-تعرق در تیر ماه و در تیمارهای  25 ،50 ،75درصد کم-
آبیاری و شاهد بترتیب  6/31 ،4/96 ،3/59و  7/96لیتر مشاهده شد با
4225
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( )Fortuynia bungieنیز گزارش داده شده است
( .)Tajamolian et al.. 2013بهطور کلی ،تامین نیاز آبی گیاه
در حد  50درصد کم آبیاری ،هر چند ممکن است موجب کاهش رشد و
عملکرد گیاه شود ،لیکن به دلیل بهبود کارایی مصرف آب مفید می
باشد.

( .)Davis et al.. 2017بررسی اثر تنش خشکی بر روی ویژگی
کارایی مصرف آب بر روی گیاه Fuzhong ( Sophora davidi
 )et al.. 2008و گیاهانی مانند macrosachyusa,
Millettia Eucalyptus camaldulensis, Cordia
Millettia
African,Croton
macrosachyusa
 )Gindaba et al.. 2005( ferruginea,کاهش کارایی مصرف
آب را در اثر افزایش تنش خشکی نشان دادند .این موضوع در گیاه قلم

منابع
 اسکندری دامنه  ،ح ،.برجی ،م ،.قربانی ،م .1397 .ابتکارات محلی و دانش بومی در مدیریت اجتماعی محور منابع آب (منطقه مورد مطالعه :روستایروزکین ،بخش ساردوئیه  ،شهرستان جیرفت) .نشریه مرتع و آبخیزداری.321-340 .
 امتحانی ،م .ح .1382 .اکاسیاهای بومی ایران .انتشارات دانشگاه یزد .چاپ اول  90صفحه. امتحانی ،م .ح ،.عظیم زاده ،ح ،م ،.اختصاصی ،م ،ح .1387 .وضعیت اکولوژیکی کهور ایرانی  Prosopis sinerariaو تأثیرات زیست محیطیآن در جنوب کشور .نشریه محط شناسی.81-88 :)48( 34 .
 بیات ،س ،.سودائی زاده ،ح ،.حکیم زاده ،م.ح .مصلح آرانی ،ا .1396 .تعیین نیاز آبی و کارایی مصرف آب گیاه گوار ( Cyamopsis )Terogonolobaدر شرایط اقلیمی خشک .اولین کنگره بینالمللی آب ،خاک و علوم محیطی ،دانشگاه شهید بهشتی تهران.
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Abstract
The present study was conducted to investigate the some characteristics and of water use efficacy of
Ziziphus spina christi and Prosopis cineraria under different irrigation levels in the 2018-2019 crop year.
Different irrigation levels consisted of 75, 50 and 25 percent irrigation and irrigation at field capacity
(control), which was applied in a completely randomized design with four replications. The results
showed that the mean water consumption or in other words evapotranspiration per year is equal to
35.41, 49.86, 62.43 and 79.34 liters for treatments of 75, 50, 25% of field capacity and control in the
plant. Was aside. Also, the highest amount of evapotranspiration in July and in the studied treatments
were equal to 5.58, 7.71, 9.81 and 12.38 liters, respectively.. The average amount of water consumption
in Prosopis cineraria plant was equal to 23.03, 32.59, 41.94 and 53.92 liters for treatments of 75, 50,
25% of field capacity and control. In the case of Prosopis cineraria, the maximum evapotranspiration
rate was 7.55 liters for the control treatment and 6.31, 4.96 and 3.59 liters for the 25, 50 and 75%
irrigation treatments, respectively. The highest water use efficiency with 2.37 g dry matter per liter per
plant and 1.78 g dry matter per transpiration was related to 50% deficit irrigation. In general, the results
of this study showed the best water use efficiency in 50% of deficit irrigation for both tested plants. In
general, the results of this study showed the best water use efficiency in 50% low irrigation for both
plants tested.
Introduction
Due to the destruction of natural resources and land conversion, the sensitivity and fragility of hot and
dry ecosystems in southern Iran has intensified. Therefore, with proper and sufficient knowledge, it
should be planned to increase the sustainability of these ecosystems. One of the important ways to
increase the sustainability of ecosystems is to develop their natural cover (Sadegi et al. 2008). Prosopis
is a tree belonging to the genus Fabalesae, family Fabaceae and genus Prosopis. Prosipis (Prosipis farcta)
is a shrub. Persian melon is a species of desert and sandy that grows in addition to the southern coast of
the country to the edge of Lut desert. Such changes can withstand temperatures of 4- to 50 degrees
Celsius. Its soil acidity is neutral to slightly alkaline. These soils range from low salinity to sodium
salinity. In terms of soil organic carbon, it is poor but has significant amounts of lime and in some
habitats is gypsum. The main bed of habitats of this species is flood plains and alluvial terraces adjacent
to the river (Emtehani et al., 2008). The aim of the present experiment was to investigate the effect of
irrigation rate on water use efficiency and evapotranspiration of Iranian honeysuckle plants in order to
achieve a suitable low irrigation treatment that is optimal in terms of water conservation.
Methodology
In order to investigate the effect of different levels of irrigation on water use efficiency and
evapotranspiration of Ziziphus spina-christi and Prosopis cineraria in the water year 97-96 in a
completely randomized design with 3 replications including 100% treatments, 50 Percentage and 25%
of field capacity were applied. For each treatment, three pots with a total weight of pots and soil of 10
kg were considered. In order to measure soil moisture, the method of weighing pots was used. Thus, the
weight of the pots after saturation reached 14 kg, ie 10 kg of soil and pots and 4 kg of water to reach the
field capacity, resulting in a pot weight of 25% less irrigation equal to 13 kg, also the weight of pots
50% less irrigation And 75% of low irrigation is equal to 12 and 11 kg. Irrigation was done weekly
based on the weight loss of the pots. For example, if the weight of the saturated pots has increased from
14 to 13 kg after one week, 1 kg is given water to reach the saturation level again. In order to improve
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the drainage condition, pebbles were poured on the bottom of the pots to a height of 2 cm and containers
were used under the pots to measure excess water leaked. To measure the amount of evaporation, a pot
without plants was included in the measurements to consider its weight loss as evaporation and to be
able to separate the amount of evaporation from the amount of transpiration.Suitable soil with sandy
loam texture was used to fill the pots. In order to calculate the water use efficiency (WUE) at the end of
the water year, the aerial parts and roots of the plant were harvested and their dry weight was calculated
by placing them in a furnace at 75 ° C for 48 hours. By calculating the transpiration rate of the mentioned
method and having biomass produced in each of the treatments, water consumption efficiency based on
grams of dry matter produced in each of the treatments, water consumption efficiency based on grams
of dry matter produced per liter of water consumed Was calculated.
Conclusion
According to the transpiration rate of the tested plants, it was found that due to the very low growth of
plants in the early stages of establishment, the growth performance of plants is low and as a result the
transpiration rate is low and in all treatments studied water use efficiency, numbers They showed the
bottom. However, the results obtained from 50% low irrigation treatment of 2.38 g of dry matter per
liter of water in the plant aside and 1.78 g of dry matter per liter of water in the melon plant with the
results of research by Rad et al. 1389) Regarding hawthorn, which obtained 2.99 g of dry matter per liter
of water for 25% of field capacity, is somewhat similar. It seems that applying drought stress up to 50%
under-irrigation can improve water use efficiency in this plant. In plants with higher water requirements,
severe drought stress may reduce water use efficiency. In a study, Rad et al. (1292) also performed water
requirement, plant coefficient and water use efficiency in two species of eucalyptus (E.microtheca and
E. sarjentii) under lysimetric conditions. They reported that water use efficiency was significantly
different between the treatments used. The highest water use efficiency (2.094 g / dry matter per liter)
was related to the treatment of 70% of field capacity. In general, meeting the plant's water requirement
by up to 50% under-irrigation, although it may reduce plant growth and yield, is beneficial because it
improves water use efficiency.
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