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 چکیدٌ
 

پای دسختاٖ خٕغ ٔی وٙٙذ ٚ ٜ تا استفادٜ اص سیستٓ ٞای سغٛح آتٍیش تاساٖ اب تاساٖ سا دس اص آ٘دا وٝ أشٚص

ىٙٙذ ٚ صسضه سا تا وٕثٛد آب دس فصُ ٘یض تٝ ایٗ صٛست وطت ٔی سا تسیاسی اص دٔحصٛالت دسختچٝ ای

ب اص عشیك ٞذف اصّی اص اخشای وٓ آتیاسی افضایص سا٘ذٔاٖ واستشد آ تاتستاٖ تٝ ٔشحّٝ سسیذٖ ٔیٜٛ سسا٘ذ

واٞص ٔیضاٖ آب آتیاسی دس ٞش ٘ٛتت یا حزف آتیاسی ٞای است وٝ وٕتشیٗ تاصدٞی سا داس٘ذ ٔحاسٗ وٓ 

آتیاسی واٞص ٞضیٙٝ ٞای تِٛیذ، افضایص سا٘ذٔاٖ واستشد آب آتیاسی ٚ واٞص ٞضیٙٝ ٞای ٔشتٛط تٝ آب 

خّٕٝ ٌٙذْ ، رست ، پٙثٝ ، خیاس  تاوٖٙٛ تشسسی تاثیش وٓ آتیاسی تش سٚی ٌیاٞاٖ ٔختّفی اص .آتیاسی ٔیثاضذ

ِٚی تاوٖٙٛ تحمیمی دس ایٗ ٔٛسد سٚی ٌیاٜ صسضه ا٘داْ  ٚ ٌٛخٝ فشٍ٘ی ٌّخا٘ٝ ای ٚ... صٛست ٌشفتٝ است

تىشاس دسٖٚ ٔضسػٝ ای دس ضٟش  3تیٕاس ٚ  2٘طذٜ است .تحمیك حاضش دس لاِة عشح تّٛن ٞای تصادفی تا 

دسخت صسضه ا٘داْ ضذ. تا تٛخٝ تٝ تحمیك ا٘داْ ضذٜ آسیٗ ضٟش خشاساٖ خٙٛتی دس دٚسٜ سسیذٖ ٔیٜٛ 

 ٘تایح ٘طاٖ ٔیذٞذ وٓ آتیاسی دس ایٗ دٚسٜ اص سضذ تاػث تٟثٛدػّٕىشد ٌیاٜ ٚ افضایص ٚصٖ صسضه ٔیطٛد .

 

  زرشک ، کم آبیاریَا:  کلید ياژٌ

 

 مقدمٍ
 

ٔذیشیت آب دس ٔضسػٝ دس استفادٜ اص سطیٓ ٞای وٓ آتیاسی تا صشفٝ خٛیی دس ٔصشف آب ٔیتٛا٘ذ تٝ ػٙٛاٖ یه 

تؼییٗ اٍِٛی وطت تٟیٙٝ وٕه وٙذ . وٓ آتیاسی تٝ ػٙٛاٖ یه استشاتظی سٛدٔٙذ  سافضایص سغح صیش وطت ٚ ٘یض د

التصادی دس ٚضؼیت ٔحذٚدیت اتیاسی ٚ تا ٞذف حذاوثش استفادٜ اص ٚاحذ حدٓ آب ٔصشفی ٔغشح است. ٔٙاتغ آتی 

الت وطاٚسصی ٔحذٚد تٛدٜ ٚ لسٕتی اص ایٗ ٔٙاتغ ٘یض اص ویفیت دس ٔٙاعك خطه ٚ ٘یٕٝ خطه تشای تِٛیذ ٔحصٛ

خٛتی تشخٛسداس ٕ٘ی تاضذ، دس ٘تیدٝ استفادٜ صحیح ٚ صشفٝ خٛیی دس ٔصشف آب ایٗ ٔٙاعك ضشٚسی است)تٛوّی 

( دس وطاٚسصی ٔذیشیت آب تٝ ػٙٛاٖ اتضاسی ٟٔٓ تشای تِٛیذ تٟیٙٝ ٔحصٛالت دس ٘ماط ٔختّف د٘یا ٔٛسد 1385

( . ٞذف اصّی اص اخشای وٓ آتیاسی افضایص سا٘ذٔاٖ واستشد آب 1385س ٌشفتٝ است )سپاسخٛاٜ ٚ ٕٞىاساٖ تٛخٝ لشا
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اص عشیك واٞص ٔیضاٖ آب آتیاسی دس ٞش ٘ٛتت یا حزف آتیاسی ٞای است وٝ وٕتشیٗ تاصدٞی سا داس٘ذ . وٓ آتیاسی 

یه ٔٙغمٝ ٘یض ٔیتٛا٘ذ ٔٛسد استفادٜ تشای ٌستشش سغح وطت ٚ تٝ حذاوثش سسا٘ذٖ ٚ تا تثثیت تِٛیذ ٔحصٛالت 

لشاس ٌیشد ، ٔحاسٗ وٓ آتیاسی واٞص ٞضیٙٝ ٞای تِٛیذ، افضایص سا٘ذٔاٖ واستشد آب آتیاسی ٚ واٞص ٞضیٙٝ ٞای 

 (. 2009ٔشتٛط تٝ آب آتیاسی ٔیثاضذ )ٌشیث ٚ سایض 

، خیاس ٚ ٌٛخٝ فشٍ٘ی ٌّخا٘ٝ تاوٖٙٛ تشسسی تاثیش وٓ آتیاسی تش سٚی ٌیاٞاٖ ٔختّفی اص خّٕٝ ٌٙذْ ، رست ، پٙثٝ 

 ای ٚ... صٛست ٌشفتٝ است وٝ تٝ چٙذ ٔٛسد اص آٖ ٞا اضاسٜ ٔیطٛد :

( دس آسیای ٔشوضی ٘طاٖ ٔیذٞذ وٓ آتیاسی ٔتٛسظ تٝ ػّت صشفٝ 2009٘تایح پظٚٞص ٞای پشیشا ٚ ٕٞىاساٖ )

آتیاسی ضذیذ ٌشچٝ تاػث خٛیی دس آب ٚ افضایص واسایی ٔصشف آب تشای ٌیاٜ پٙثٝ ٔٙاسة است ،دس حاِی وٝ وٓ 

صشفٝ خٛیی صیاد دس ٔصشف اب ٔیٍشدد  ِٚی ٔٙدش تٝ واٞص ػّٕىشد ٌشدیذٜ وٝ ٕٔىٗ است اص ٘ظش التصادی 

 ٔمشٖٚ تٝ صشفٝ ٘ثاضذ.

( اثش وٓ آتیاسی ٚ خطه وشدٖ خضئی ٘احیٝ سیطٝ سا تش سٚی ٌٛج فشٍ٘ی داخُ ٌّخا٘ٝ ٔٛسد 2004ویشدا ٚ ٕٞىاساٖ)

% تیٗ ػّٕىشد دٚ تیٕاس آتیاسی وأُ 5اػٕاَ تیٕاس آتیاسی خضئی تفاٚت ٔؼٙی داسی دس سغح  تشسسی لشاس داد٘ذ . تا

% ٔمذاس آب ٘سثت تٝ آتیاسی وأُ ٔطاٞذٜ ٍ٘شدیذ ، دس صٛستی وٝ واسایی ٔصشف آب 30ٚ آتیاسی خضئی تا واٞص 

 % افضایص پیذا وشد . 56آتیاسی 

یاٜ صسضه صٛست ٍ٘شفتٝ است وٝ دس ایٗ تحمیك ایٗ ٔٛضٛع تا وٖٙٛ ٞیچ ٌٛ٘ٝ تحمیمی دس ایٗ صٔیٙٝ تش سٚی ٌ

 ٔٛسد تشسسی لشاس ٌشفتٝ است .

صسضه اص خّٕٝ دسختچٝ ٞای ٔماٚٔی است وٝ لاتّیت سضذ ٚ تِٛیذ دس صٔیٟٙای وٓ تٟشٜ تا آب ضٛس سا داساست ٚ 

غمٝ ٘یض ٔی تٛا٘ذ تٛخٝ تیطتش تٝ آٖ، ضٕٗ تاال تشدٖ ظشفیت تِٛیذ ٔحصٛالت وطاٚسصی، دس حفاظت اص خان ٔٙ

ٔٛثش تاضذ. صسضه ٌیاٞی تٛٔی ایشاٖ است ٚ ٘ٛع تی دا٘ٝ آٖ تشای ٘ٛاحی خٙٛب خشاساٖ تٝ خصٛظ لایٗ ٚ تیشخٙذ 

صٚدافت، اغّة خاسداس ٚ  صسضه ٞا ٌیاٞا٘ی ػّفی، چٙذ ساِٝ تا تشي ٞای ٕٞیطٝ سثض یاضٟشتی ایداد وشدٜ است.

ٔتٙاٚب، سادٜ یا ٔشوة ٚ تٝ ٘ذست لاػذٜ ای  ستٙذ. تشي ٞاٌاٞی تٝ صٛست دسختچٝ یا حتی دسخت ٞای وٛچه ٞ

یاتٙذ. ٌُ ٞا ٔٙظٓ، وأُ، ٔٙفشد، یا ٔدتٕغ تٝ صٛست خٛضٝ، سٙثّٝ  است. ٌاٞی اٚلات تشي ٞا تٝ خاس واٞص ٔی

ش داس٘ذ. ٞ پا٘یىَٛ یا ٌشصٖ است. لغؼات ٌُ ٔؼٕٛالً دٚتایی یا سٝ تایی تٛدٜ ٚ دس دٚ سدیف لشاس ٚ یا ضىُ ٞایی اص

ٌّثشي داخّی است وٝ دس دٚ  6تا  4واسثشي تشاوتٝ ٔا٘ٙذ دس دٚ سدیف دٚتایی یا سٝ تایی ٚ  6تا  4ٌُ داسای 

ٔؼتذِٝ ٘یٕىشٜ  ٌٛ٘ٝ است وٝ تیطتشآٟ٘ا دس ٔٙاعك 650خٙس ٚ  15تیشٜ صسضه ضأُ  .سدیف لشاس ٌشفتٝ ا٘ذ

ٌٛ٘ٝ است وٝ  500داسای  ٗ خٙسضٕاِی پشاوٙذٜ ا٘ذ. ٟٔٓ تشیٗ خٙس دس تیشٜ صسضه خٙس صسضه است. ای

خشاسا٘ی، صسضه ساست خٛضٝ، صسضه ٔؼِٕٛی  ضٕاسی اص آٟ٘ا ٚ اص خّٕٝ صسضه صاِضاِىی، صسضه صسافطا٘ی، صسضه

دٚ ٌٛ٘ٝ ساست خٛضٝ ٚ خشاسا٘ی ا٘حصاسی ایشا٘ٙذ ٚ دٚ ٌٛ٘ٝ  ٚ صسضه طاپٙی دس ایشاٖ ٚخٛد داسد. اص ایٗ تیٗ

 تش ایشاٖ دس ضشق آ٘اتِٛی، ضشق ػشاق، افغا٘ستاٖ، ٔاٚسای لفماص، تشوٕٙستاٖ، غشب صاِضاِىی ٚ صسافطا٘ی ػالٜٚ

ایشاٖ ٚاسد ٚ تٝ ٔٙظٛس  پاوستاٖ، وطٕیش ٚ آسیای ٔشوضی ٘یض ٔی سٚیٙذ. دس ساَ ٞای اخیش ٌٛ٘ٝ ٞای دیٍشی تٝ

 Berberis) ؼِٕٛیصسضه ٔ .ایشاٖ واضتٝ ضذٜ ا٘ذ استفادٜ صیٙتی دس ٔٙاعك ٔختّف اص خّٕٝ تاؽ ٌیاٞطٙاسی ّٔی

vulgaris) التصادی داسای إٞیت تیطتشی است ٚ ا٘ٛاع صسضه ٞای تی دا٘ٝ اص آٖ تٝ  دس تیٗ ا٘ٛاع صسضه اص ٘ظش

ٔیّی ٔتش ٚ ٚص٘ی دس 6ـ  12عَٛ  ٔیّی ٔتش ٚ 6ـ  9دست ٔی آیذ. ٔیٜٛ صسضه تاصٜ داسای ضىُ تیضٛی تا لغش 

سٚضٗ است وٝ تٝ تذسیح ٚ تا اص دست دادٖ آب تٝ لشٔض تیشٜ  ضٌشْ است. ٔیٜٛ صسضه تاصٜ تٝ سً٘ لشٔ 0.23حذٚد 

 ٔی ٌشایذ.
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ٞذف اص ایٗ ٔغاِؼٝ تشسسی تاثیش وٓ آتیاسی  دس ٔشحّٝ سسیذٖ صسضه تش ػّٕىشد صسضه ٔی تاضذ. ٘تایح ایٗ 

 تحمیك ٔی تٛا٘ذ تٝ ٔا دس استحصاَ تٟتش آب تاساٖ خٟت آتیاسی دیٓ دس ٔٙغمٝ خشاساٖ خٙٛتی وٕه وٙذ

 

   

 

 َا مًاد ي ريش

 

ویّٛٔتشی تیشخٙذ ٚالغ دس استاٖ خشاساٖ خٙـٛتی تـا عـَٛ خغشافیـایی      55ایٗ تحمیك دس ٔضسػٝ ای دس ضٟش آسیٗ ضٟش دس 

دلیمٝ  ٚ تا استفاع  16دسخٝ ٚ  33دلیمٝ تا  12دسخٝ ٚ  33دلیمٝ ٚ ػشض خغشافیایی  34دسخٝ ٚ  59دلیمٝ تا  9دسخٝ ٚ 59

ست ٌشفتٝ است .ایٗ ٔٙغمٝ خضء ٔٙاعك خطه ٚ ٘یٕٝ خطه وطٛس است وٝ دس آٖ ٔتٛسـظ  ٔتشی اص سغح دسیا صٛ 1440

ٚ  7.06ٔیّیٕتش ٚ ٔتٛسظ حذالُ ٚ حذاوثش دٔا تـٝ تشتیـة    3197ساِٝ تثخیش  16ٔیّیٕتش ، ٔتٛسظ  146ساِٝ تاس٘ذٌی 20

 .ٔیثاضذ 7.7ٚ اسیذیتٝ 7000دسخٝ سا٘تی ٌشاد است ٚ آب ٔٛسد استفادٜ داسای ضٛسی  8.20

   

 

  وتایج ي بحث
ِیتش آب ( ٚ دس تیٕاس دْٚ  24تىشاس ، وٝ دس تیٕاس اَٚ تٝ عٛس وأُ ) 3تیٕاس ٚ  2تحمیك دس لاِة عشح تّٛن ٞای وأُ تصادفی تا 

 ِیتش آب(  آتیاسی ا٘داْ ضذٜ است. لثُ اص اػٕاَ وٓ آتیاسی صٔیٗ تحت وطت تٝ سٚش ضیاسی آتیاسی ٔیٍشدیذ ٚ 12% تیٕاس اَٚ )50

 31تٕاْ ضشایظ اػٓ اص وٛد دٞی ،ٔیضاٖ آب آتیاسی ،ٚخیٗ وشدٖ ،سٓ پاضی ٚ... تشای تٕاْ دسختاٖ یىساٖ تٛدٜ است . تحمیك دس عی 

 4سٚصٜ ٚ دس  7سٚص ٚ دس دٚسٜ سسیذٖ ٔیٜٛ صسضه )تغییش سً٘ ٔیٜٛ اص صسد تٝ لشٔض( ا٘داْ ضذ وٝ دس عی ایٗ ٔذت اتیاسی دس دٚسٜ ٞای 

 ٘ٛتت ا٘داْ ضذ.

٘یض   Fای تشسسی ٘تایح تحمیك اص آصٖٔٛ ٔمایسٝ ٔیاٍ٘یٗ دا٘ىٗ استفادٜ ٌشدیذ، ایٗ آصٖٔٛ سا ٔیتٛاٖ دس صٛست ػذْ ٔؼٙاداس تٛدٖ تش

 ٔٛسد استفادٜ لشاس داد ٚ حتی دس صٛست ٘ثٛدٖ ضاٞذ دس آصٔایص ٘یض ٔیتٛاٖ اص آٖ استفادٜ وشد .

 ( ـ دادٌ َای آماری۱جديل )

)cm( طول میان گره )kg(وزن شاخ و برگ خشک )kg عملکرد)وزن زرشک برحسب تکرار تیمار

2 0.49 0.5 r1

1.9 0.5 1 r2 )12lit()کم آبیاری )50% آبیاری کامل

2 0.48 0.75 r3

2 0.52 0.15 r1

1.95 0.5 0.35 r2 )24lit( آبیاری کامل

1.93 0.47 0.25 r3 
 ٚاسیا٘س )ٔشتؼات ٔیاٍ٘یٗ (ـ ٘تایح آ٘اِیض  2خذَٚ 
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)cm( طول میان گره )kg(وزن شاخ و برگ خشک )kg عملکرد)وزن زرشک برحسب درجه آزادی صفات منابع تغییر

2 ns 1.47 ns 2.25* 1 تیمار

2 1.49 0.75 4 خطا
 

 

 اختالف تیٕاس ٞا ٔؼٙی داس ٘یست.  ns% ٔؼٙی داس است ٚ 1% ٚ 5ٚ** اختالف تیٕاسٞا تٝ تشتیة دس سغح *

% آصٖٔٛ ٔمایسٝ ٔیاٍ٘یٗ دا٘ىٗ سا ا٘داْ دادیٓ ٚ ٔطاٞذٜ ضذ چٖٛ 5تا تٛخٝ تٝ ٔؼٙاداس تٛدٖ ػّٕىشد ٌیاٜ دس سغح 

( تٙاتشایٗ اختالف تیٗ دٚ تیٕاس اص ٘ظش آٔاسی 0.393<0.5% تیطتش است )5دس سغح  LSRاختالف تیٗ تیٕاسٞا اص ٔمذاس 

 % اختالفی تیٗ دٚ تیٕاس ٘طاٖ دادٜ ٘طذٜ است1ٔؼٙاداس است .أا دس سغح احتٕاَ 

   
 

 وتیجٍ گیری
 

وـٓ آتیـاسی ٔـی تـٛاٖ     تا تٛخٝ تٝ ٔؼٙاداس تٛدٖ اختالف ٔیاٍ٘یٗ ٞا دس ػّٕىشد ٚ تاال تٛدٖ ػّٕىشد ٌیـاٜ دس تیٕـاس   

٘تیدٝ ٌشفت وٝ اػٕاَ وٓ آتیاسی دس دٚسٜ سسیذٖ ٔیٜٛ دسخت صسضه )تغییش سً٘ ٔیٜٛ اص صسد تٝ لشٔـض ( تاػـث افـضایص ٚ    

 تٟثٛد ػّٕىشد ٌیاٜ ٔیطٛد .

ٔذسیت آتیاسی ٚ استفادٜ اص ضیٜٛ ٞای ٔذسٖ دس افضایص تٟشٜ ٚسی ٚ وـاٞص تّفـات آب دس سیسـتٓ وطـت ٟٔـٓ ٚ      

پیطٟٙاد ٔیٍشدد وٝ تحمیمات  دس صٔیٙٝ وٓ آتیاسی صسضه دس تٕاْ تِٛیذ دٚسٜ سضذ ٌیاٜ ا٘داْ ضـٛد تـا تـا    ضشٚسی است ٚ 

 استفادٜ اص ٘تایح آٖ تشای صشفٝ خٛیی دس ٔصشف آب ٚ تٟثٛد ػّٕىشد ایٗ ٌیاٜ تش٘أٝ سیضی ضٛد .

 

   
 

 مىابع فارسی
 

،ضـٕاسٜ  16شف ٘یتشٚط٘ـذس تِٛیـذ وٙـذْ إِـٛت . ٔدّـٝ وطـاٚسصی،خّذ       .ٔذیشیت وٓ آتیاسی ٚ تٟیٙٝ ساصی ٔصـ  1385ـ تٛوّی ع س ،1

 .127تا  115.صفحٝ ٞای 2

 . اصَٛ ٚ واستشد وٓ آتیاسی.ا٘تطاسات وٕیتٝ ّٔی آتیاسی ٚ صٞىطی1385ـ سپاسخٛاٜ ع س،تٛوّی ع س ،ٚ ٔٛسٛی ف،2

 .4،ضٕاسٜ 17. ٔدّٝ پظٚٞص ٞای تِٛیذ ٌیاٞی ،خّذ 1389ـ لشتا٘ی ٘صشآتاد ق ، ٞضاسخشیثی ا ،3

.تاثیش وٓ آتیاسی سٚی سضذ ٚ ػّٕىشد خیـاس  1389ـ وشیٕی ٖ، صذساِذیٙی ع،٘اظٕی ا، فشسادی صادٜ د،حسیٗ صادٜ دِیش ع،دٞما٘ی ف،4

 .1،ضٕاسٜ  20.1ٌّخا٘ٝ ای ،ٔدّٝ دا٘ص آب ٚ خان،خّذ 
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