
1 
 

 اولين همايش ملي سامانه هاي سطوح آبگير باران

 يتون تحت شرايط ديمزبر صفات رويشي  رقم و آوري آبهاي جمعسامانه اثربررسي 

  5ليال ميرزايي 4نيابراهيم خوشب ،3، وحيد عبدوسي2، عباس يداللهي1انيهمحسن طر

 Mohsen_tarhani@yahoo.comد علوم تحقيقات، تهران، ايران دانشگاه آزاد اسالمي واحكارشناسي ارشد علوم باغباني  آموختهدانش}1{

 } استاديار گروه علوم باغباني دانشگاه تربيت مدرس2{

 } استاديار گروه علوم باغباني دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات3{

 soheil_rs@yahoo.com  اه تربيت مدرسدانشگعلوم باغباني } دانشجوي دكتراي 4{

 L.mirzaee@modares.ac.irمدرس دانشگاه تربيت دانشجوي كارشناسي ارشد }5{

 

 چكيده

بزرگي مي جويي در منابع آب كمك  جويي در اين بخش به صرفه هر گونه صرفه و آيد ترين مصرف كننده آب به شمار مي بخش كشاورزي عمده

استفاده از سامانه هاي آبگير در كشت ديم است. در پژوهش حاضر تالش شد تا اثرات   وري از نزوالت جوي، بهرهبردن  از راه هاي باال .كند

ج به كاربرد ريزآبگيرهاي هاللي بر استقرار و رشد دو رقم زيتون كشت شده در اراضي ديم شيب دار منطقه لرستان مورد ارزيابي قرار گيرد. نتاي

فاده از سامانه ريزآبگير رشد رويشي ارقام زيتون  را بهبود بخشيده و به استقرار آن ها در شرايط ديم كمك دست آمده نشان دادند كه است

ميكند. تغييرات غلظت كلروفيل در برگ ارقام زيتون نشان داد كه گياهان كشت شده در سامانه ريزآبگير كمتر دچار تنش خشكي مي شوند. به 

ژوهش، استفاده از سامانه ريزآبگير هاللي در كشت ديم زيتون الزامي به نظر مي رسد. همچنين در مجموع اين ترتيب بر اساس يافته هاي اين پ

 با توجه به اينكه رقم زرد نسبت به شرايط ديم سازگاري خوبي نشان داد، استفاده از اين رقم در كشت ديم توصيه مي شود. 

 ، زيتونواژه هاي كليدي: سامانه آبگير، ديمكاري، اراضي شيبدار
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 مقدمه

درصد آن به صورت  70درصد اين ميزان آب شيرين و بيش از  3باشد، تنها كم تر از  درصد سطح زمين پوشيده از آب مي 70اگر چه   

هاي بوجود آمده، ذخائر آبي  منجمد و عمدتاً در قطبين زمين قرار گرفته است. به دليل رشد جمعيت، تغييرات اقليمي جهاني و خشكسالي

با افزايش جمعيت نياز به استفاده از آب . »1«درصد كشورهاي جهان از كمبود آب رنج مي برند 80ميليارد نفر در  2هش يافته و حدود كا

جويي در  جويي در اين بخش به صرفه آيد، هر گونه صرفه ترين مصرف كننده آب به شمار مي شود. از آنجا كه بخش كشاورزي عمده تر مي بيش

اي صحيح بين ميزان آب به كار برده شده و ميزان  . براي تخصيص بهينه آب در توليد گياهان زراعي، بايد رابطهبزرگي مي كندكمك منابع آب 

 محصول توليدي برقرار باشد. همچنين عالوه بر ميزان آب در كل دوره رشد، ميزان آب در هر مرحله از رشد نيز تاثير مهمي بر روي ميزان

 .»2«محصول خواهد داشت

هاي محيطي است كه توليدات كشاورزي را با محدوديت روبرو كرده و  ترين تنش ترين و متداول آبي و تنش حاصل از آن يكي از مهم كم   

بازده استفاده از مناطق ديم را كاهش داده است. عملكرد گياهان در شرايط كمبود آن بستگي به كل آب قابل دسترس و راندمان مصرف آب 

  .»3«دزان صدمه وارد به گياهان به سن فيزيولوژيكي، ميزان تنش آب و گونه هاي گياهي بستگي دارمي گياه دارد.

هاي آبگير در برگيرنده سطوح توليد كننده رواناب  سامانه .»4«آبي است تنشمهم براي مقابله با كم آبي يا  راهكارآوري آب يك  جمع   

شود مي باشد و در منطقه ريشه ذخيره و مورد استفاده گياه قرار  ي كه رواناب متمركز ميهاي كاشت (حوضه نفوذ) جاي (حوضه آبگير) و تشتك

آوري آب مهم و با اهميت است، توپوگرافي و جهت شيب در سيستم  هاي جمع هاي آبگير در سيستم اندازه و نوع سامانه  .»5«گيرد مي

هاي پيشرفته به منظور حفظ ذخيره رطوبتي خاك و افزايش  ي تكنيككارگير مديريت صحيح و به .»6«آوري آب نيز حائز اهميت است جمع

كشور  در برداري از منابع محدود آب ظرفيت نگهداري آب در خاك از جمله اقدامات موثر براي افزايش راندمان آبياري و در نتيجه بهبود بهره

  .هستند

دهد كه بسياري از  نند تونس، مراكش، يونان، ايتاليا و اسپانيا نشان ميبررسي و مطالعه مناطق مهمي از مناطق زيتون كاري فعلي دنيا هما   

. مطالعه تطبيق بوده و پتانسيل بااليي براي كشت ديم زيتون دارنداقليمي و خاك مشابه مناطق ذكر شده  شرايط مناطق ايران از نظر

اي و  رشد و نمو مطلوب، مقاومت در برابر خشكي هاي دوره هاي منحصر به فرد آن همانند نياز به آهك براي هاي زيتون و ويژگي نيازمندي

در اين گياه دهد كه بسياري از نقاط كشور براي توسعه زيتون مناسب هستند و حتي  نشان مي نيز تحمل يا مقاومت در مقابل شوري خاك

نابراين توسعه كشت زيتون به لحاظ تامين ب كند. مناطقي كه ساير محصوالت كشاورزي توليد مطلوبي ندارند، محصول قابل قبولي توليد مي

ه دولت محور ، اجتماعي و فرهنگي پنج سالهاي كالن اقتصادي ازده در برنامهزايي، استفاده از اراضي كم ب بخشي از روغن مصرفي كشور، اشتغال

 .هكتار را به خود اختصاص داده است 95000كنون سطح زير كشتي حدود قرار گرفته است و تا 

 و ارقام مقاوم گياهي ميباشد. در گونهبررسي اصول افزايش راندمان آب به همراه كاهش آبياري  نجام اين آزمايشاز ا هدف
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 ها روش و مواد

طول (  آباد در شمال خرم 10رباط دولتشاهي واقع در كيلومتر  دار روستاي در اراضي ديم و شيب 1390-91اين پژوهش در سال    

 صورت به )متر از سطح دريا 1148دقيقه شمالي و  ارتفاع  24درجه و  33يقه شرقي و عرض جغرافيايي دق 30درجه و  48جغرافيايي 

-89( منطقه مدت بلند ساالنه يبارندگ نيانگيم اجرا درآمد. بلوك هاي كامل تصادفي با سه تكرار بهآزمايش فاكتوريل در قالب  طرح

 و حداكثر گراد، يسانت درجه 2/17 ،1/9 ،3/25 بيترت به ساالنه يدما وسطمت و حداقل حداكثر،.باشد يم متر يليم 4/515 ،)1339

 ماه مرداد در متر يليم 5/439 با ماهانه ريتبخ حداكثر و متر يليم 4/1839 ساالنه ريتبخ نيانگيم با ٪28 و ٪65 ينسب رطوبت حداقل

 است، يا ترانهيمد به ليمتما خشك مهين نوع از نيدومارت يبند ميتقس نظر از و معتدل نوع از آمبرژه يبند ميتقس اساس بر منطقه مياقل. است

 .باشد يم ماه آبان لياوا يخشك دوره انيپا و ماه خرداد لياوا از يخشك دوره شروع روز، 154 حدود يخشك دوره طول

براي جمع آوري، ذخيره سازي و  در اين پژوهش هاي مورد استفاده جهت كاشت دو رقم زيتون زرد و روغني در نظر گرفته شده بود.نهال   

هاي  بانكت .استفاده شد لي) كه براي اراضي ديم مناسب بودهاي هال (بانكت هاي سطوح كوچك آبگير باران آب سطحي از سيستمحفظ روان 

شيب اصلي دامنه كه در امتداد خطوط تراز و عمود بر جهت  متر در نظر گرفته شد 3لي شكل به شعاع تقريبي هاي هال هاللي به صورت چاله

 ها نهال كشت شد. حفر شده در خط القعر آن

كش  متر باالي سطح خاك، رشد رويشي نيز با استفاده از خط سانتي 10با استفاده از كوليس در   گيري قطر تنه هاي رشد با اندازه مشخصه

 گيري شد. اندازه

 استفاده شد. سنج براي تعيين غلظت كلروفيل به صورت غير مستقيم و از دستگاه كلروفيل

برگ سالم از گياه جدا شده و  50گيري شد.  ها در تير و مرداد ماه اندازه گيري وزن تر، تورژسانس و وزن خشك برگ آب نسبي برگ با اندازه

 كن ، پس از آبگيري با كاغذ خشكي در داخل آب مقطر قرار داده شدهساعت در تاريك 24ها به مدت  آن ثبت شد. برگ (FW)وزن تازه

گيري  ساعت) آنها نيز اندازه 24گراد به مدت  درجه سانتي 80. در پايان وزن خشك (آون (TW)گيري شد بالفاصله وزن اشباع آن اندازه

 ).1386از طريق رابطه زير محاسبه شد( يداللهي،  RWCو   (DW)شده

RWC(%)= (FW – DW) / ( TW – DW )× 100 

انجام شد. مقايسه ميانگينها به روش آزمون چند دامنه اي دانكن  Excel وMSTATCده از نرم افزار آناليز دادهها و محاسبات آماري با استفا

 محاسبه شد. 01/0و  05/0در سطح احتمال 
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 نتايج

 زيتونآب نسبي برگ و كلروفيل برگ ، قطر تنه، تعداد شاخه فرعي، نهالاثر متقابل فاكتورهاي سامانه آبگير و رقم زيتون بر ارتفاع 

نسبي برگآب  يفرع شاخه تعداد كلروفيل برگ  تنه قطر  نهال ارتفاع   فاكتور 

      

ريآبگ سامانه بدون       

48/34 a 39/58 ab 17/3  b 11/7 b 83/63 b زرد رقم  

97/39 a 80/51 a 67/2  b 21/5 c 17/54 b يروغن رقم  

ريآبگ سامانه با       

51/45 a 97/64 a 17/6  a 41/8 ab 67/93 a زرد رقم  

84/46 a 51/52 b 5/7  a 57/9 a 00/92 a يروغن رقم  

      

 .درصد تفاوت معني داري با يكديگر ندارند 5تيمارهاي داراي حروف مشابه در هر ستون بر اساس آزمون دانكن در سطح احتمال 

زيتون نسبت به عدم استفاده از  درصد ارتفاع نهال 2/24ها حاكي از آن بود كه كاربرد سامانه آبگير موجب افزايش  نتايج مقايسه ميانگين   

 .مربوط بود متر) سانتي 93هاي آبگير شد. بيشترين ميزان رشد رويشي نهال به تيمار كاربرد سامانه آبگير ( سامانه

 يكتورهافا برهمكنش ريتأث تحت تونيز نهال ارتفاع. دار نشد تأثير ارقام مختلف زيتون بر ميانگين ارتفاع نهال زيتون از نظر آماري معني   

 ريتأث تحت تر شيب تونيز زرد ارقام كه داد نشان ها ميانگين مقايسه بررسي حال نيا با .نشد دار يمعن  و نگرفته قرار تونيز ارقام و ريآبگ سامانه

 ريآبگ سامانه بردكار بدون يروغن ارقام به نسبت نهال ارتفاع شيافزا درصد 9/72 شيافزا باعث كه يطور به گرفته، قرار ريآبگ سامانه كاربرد

 .گيرندلف زيتون در يك گروه آماري قرار كاربرد سامانه آبگير باعث شد كه ارقام مخت . نتايج نشان دادشد

استفاده از سامانه  .درصد قطر تنه درخت زيتون در مقايسه با عدم استفاده از سامانه آبگير شد 30تأثير استفاده از سامانه آبگير باعث افزايش 

تأثير متقابل كاربرد  .(عدم كاربرد سامانه آبگير) شد درصد تعداد شاخه فرعي نهال زيتون نسبت به تيمار شاهد 5/133افزايش  آبگير باعث

 ارقام كه آمد بدست يحال در يفرع شاخه تعداد بر متقابل ريتأث نيشتريب. نشد دار سامانه آبگير و ارقام زيتون بر تعداد شاخه فرعي زيتون معني

 .داشت تعلق ريآبگ سامانه كاربرد عدم طيشرا در يروغن ارقام به زين شاخه تعداد نيتر كم و كردند رشد ريآبگ سامانه كاربرد طيشرا در يروغن
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 طول نيانگيم. بود دار معني درصد كي احتمال سطح در آماري نظر از تونيز نهال يفرع شاخه طول ميانگين بر آبگير سامانه كاربرد تأثير   

كاربرد سامانه آبگير در مقايسه با تيمار شاهد (عدم كاربرد سامانه  .نشد دار يمعن يآمار نظر از تونيز ارقام فاكتور اثر تحت تونيز يفرع شاخه

و رقم زيتون بر آب نسبي برگ زيتون، از نظر آماري  تاثير متقابل سامانه آبگير  .درصد آب نسبي برگ زيتون گرديد 6/47آبگير) باعث افزايش 

 .ف معني داري را نشان نداداختال

ط بود به طوري كه در مقايسه با تيمار شاهد (عدم كاربرد سامانه ه تيمار كاربرد سامانه آبگير مرتبترين مقدار كلروفيل برگ زيتون ب بيش   

 بحث .درصد كلروفيل برگ زيتون گرديد 4/15 باعث افزايش آبگير)

شود. در خالل تنش  ، جذب و انتقال مواد دچار اختالل مييت دسترسي به مواد غذاييتنش قابل) تحت شرايط 2003هاي الير( طبق يافته

يابد. ميزان صدمه وارد به گياهان به سن فيزيولوژيكي، ميزان  شود و بعد از رفع تنش رشد گياه مجدداً ادامه مي رطوبتي، رشد گياه متوقف مي

 .هاي گياهي بستگي دارد آب و گونهتنش 

(رشد رويشي، سطح برگ،   هاي آبگير باعث افزايش ميزان خصوصيات مرفولوژيك سامانه)1391هاي يداللهي و همكاران (بر اساس يافته   

 رويشي به فاز زايشي خواهد رسيد كه تر از فاز ، درخت سريعرسد با افزايش اين خصوصيات رشدي است، كه به نظر مي رشد قطري) گرديده

  .گردد يمگي گياه سبب افزايش عملكرد در طول دوره زند

تر از  يابد. كاهش آماس نسبي به مقدار كم طور قابل توجهي افزايش مي حساسيت نسبت به خشكي پس از شروع رشد سريع اولين برگ، به   

  »3«ندشو موجب كاهش رشد رويشي مي 90٪

بي كم مي شود و محتواي آب نسبي برگ ) آب نسبي برگ گياهان تحت تنش آ1391بر اساس اين آزمايش و آزمايش يداللهي و همكاران (

 در تيمارهايي كه محتواي آب نسبي برگ پايين مي باشد، ميزان كلروفيل برگ باالتر است.همبستگي منفي با ميزان كلروفيل دارد. 

ي رشدي برتر برخوردار ، نهال ها از فاكتورها) در شرايط ايجاد سامانه هاي آبگير1391طبق نتايح اين آزمايش و آزمايش يداللهي و همكاران(

0Fكه اين امر به دليل نقش ويژه آب در فرايند رشد و طويل شدن سلول، بودند

 .»8«اشاره دارد 1
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