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خالصه
آب یکی از مهمترین منابع مورد نیاز جامعه بشری بوده و به دلیل محدود بودن منابع آب شیرین بهره برداری بهینه از
آن ،یکی از مهمترین چالش های قرن حاضر است .هدف از این مطالعه ،بررسی تأثیر تنش آبیاری بر رشد و عملکرد درخت هلو
رقم رد تاپ بوده .تیمارهای آزمایشی شامل سه سطح آبیاری ( 75 ،50و شاهد  100درصد) نیاز آبی گیاه که استفاده از طرح
بلوک کامل تصادفی ،در سه تکرار اجرا گردید .نتایج نشان داد که اثر سطوح آبیاری بر شاخص وزن تر و خشک برگ ،تعداد میوه
و فلورسانس حداکثر در سطح  %5و  TSSآب میوه در سطح  1درصد معنی دار شده به طوری که بیشترین تعداد میوه در سطح
آبیاری شاهد با میانگین  83/25درصد نسبت به سطوح کمتر آبیاری بدست آمد .از نظر وزن تر و خشک برگ بیشترین وزن تر
و خشک برگ با غلظت  50درصد آبیاری به ترتیب با میانگین  46/69درصد و  93/20درصد به دست آمد .همچنین در این تیمار
بیشترین  TSSآب میوه مشاهده شد .حد واسط سطح آبیاری باعث افزایش فلورسانس حداکثر برگ شد .سطوح مختلف آبیاری
بر شاخص هایی نظیر کلروفیل کل برگ Ec ،آب میوه و فلورسانس اولیه تأثیر معنی داری نداشته است .به طور کلی اعمال سطح
آبیاری 50درصد برای افزایش رشد رویشی و  100درصدآبیاری برای تولید محصول اقتصادی توصیه می گردد.
کلمات کلیدی :هلو ،آبیاری ،صفات رشدی
مقدمه
کشاورزی به مفهوم راهها و روشهای بهره برداری از منابع آب ،خاک و انرژی در جهت تامین نیازهای غذایی و پوشاک
انسانها ،همواره در طول تاریخ پایه و اساس بسیاری از تحوالت اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی در سراسر جهان بوده
است .امروزه با مطرح شدن مفهوم پایداری و مقوله پایدار در تمامی موضوعات مربوط به انسانها ،پایداری در بخش کشاورزی نیز
مورد توجه بسیاری از اندیشمندان ،سیاستگذاران و کشاورزان قرار گرفته است [ .]1کشاورزی زمانی پایدار است که عالوه بر توجه
به بهرهوری و سودبخشی اقتصادی به بهبود مدیریت منابع طبیعی مانند عدم آلودگی و فرسایش زمین ،آب و هوا و ارزش قائل
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شدن به جوامع کشاورزی و روستایی به منظور تشویق جوامع موجود جهت توجه به فعالیتهای کشاورزی خود به عنوان بخشی
از روش مورد توافق و سود بخش زندگی توجه نماید[.]2
خاورمیانه از مناطقی است که در آینده با مشکل آب مواجه خواهد بود .تا پایان قرن حاضر مردم منطقه به یک سوم
متوسط منایع آب در دیگر نقاط آسیا دسترسی خواهند داشت [ .]3حدود  %65از مساحت فالحت ایران در اقلیم خشک و نیمه
خشک قرار دارد ،که از نظر طول و عرض جغرافیایی ب ا کمربند جهان انطباق دارد .این مناطق شامل شرق و جنوب شرق کشور،
بخشی از فالت مرکزی ،شرق استان اصفهان ،نائین ،اردستان ،کاشان ،استانهای یزد ،کرمان ،سیستان و بلوچستان ،فارس ،بخش
کوچکی از خوزستان ،جنوب خراسان و قسمتی از استان مرکزی میباشد [.]4
رشد روز افزون جمعیت ومحدودیت منابع موجود ،بشر را وادار ساخته است تا با مدیریت صحیح منابع موجود و تخصیص
بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود بشری به بهترین نحو ممکن پاسخ دهد [ .]5با کمیاب تر شدن آب در این مناطق ضرورت
استفاده از مکانیزمهای کاراتر از مکانیزمهای موجود جهت تخصیص و بهره برداری از منابع آب ،بیشتر محدود می شود .کمبود
بارندگی ،پراکندگی و نامنظم بودن آن باعث شده است که تاثیر نامطلوبی بروی مخازن آب زیرزمینی داشته باشد [.]6
گیاهان به کمبود آب پاسخ داده و به روش های مختلف ،فیزیولوژیکی و شیمیایی خود را با تنش آبی وفق میدهند.
پاسخ گیاه به شرایط تنش به شدت تحت تاثیر هورمونهای گیاهی قرار دارد .شواهد نشان میدهند که هورمونها به خصوص
آبسیزیک اسید در انتقال سیگنال رسانی ریشه به ساقه دخالت دارد .به طوری که ،اولین پاسخ گیاه در مقابل تنش آبی بسته
شدن روزنه است [ .]7خشکی به تنهایی بزرگترین عامل محدود کننده رشد و تولید گیاهان زراعی در جهان محسوب میشود و
رشد ریشه گیاهان با محیط خاک هماهنگ میگردد [ .]8در طی تنش خشکی الیههای سطحی از رطوبت خالی شده و سیستم
ریشه ای به اعماق خاک نفوذ میکند[.]9
در استراتژی کم آبیاری ،گیاه براساس یک سطح مشخص از مقدار آب ،تحت تنش آبیاری قرار میگیرد .این تنش آبی
میتواند در کل دوره رشد گیاه و یا در باز های زمانی کوتاهتر در میانهی دوره رشد صورت پذیرد .هدف از اجرای کم آبیاری،
افزایش کارایی مصرف آب است .در صورت استفاده منطقی و مدیریت شده از روش کم آبیاری ،میزان کاهش عملکرد محصول در
برابر منفعت حاصل از مقدار آب ذخیره شده ناچیز خواهد بود و به کمک مقدار آب صرفه جویی شده میتوان سطح زیرکشت
محصول را افزایش داد و کاهش ناچیز عملکرد را جبران کرد و یا بهبود و تثبیت تولید محصوالت یک منطقه نیز استفاده
شود[ .]11 ،10کم آبیاری تنظیم شده شیوهای است که کم آبیاری در دورههای غیرحساس رشد اعمال میشود.
مواد و روشها

آزمایش در باغ تحقیقاتی ریشه منقسم دانشگاه شاهد با مختصات  35درجه شمالی و  51درجه طول شرقی انجام شد .خصوصیات
آب وهوایی منطقه مورد مطالعه بر طبق میانگین داده شامل میانگین دمای سالیانه  17/3درجه سانتیگراد ،میانگین بارندگی
سالیانه  232/8میلی متر و رطوبت نسبی هوا  41درصد میباشد .مقدار کربن آلی در باغ در محدوده خیلی کم تا متوسط بوده
( ./.1تا  )0/5همچنین درصد آهک خاک بین  13/5 -10درصد می باشد .مقدار ظرفیت تبادل کاتیونی خاک در محدوده متوسط
 )soil)19-21 ، 100meq/gمیباشد .از نظر شوری خاک باغ نیز در محدوده  4-8 dS/mقرار دارد  pHخاک نیز در محدوده
 8 -7/83میباشد.
درختان هلوی رقم  Red topکه از قبل روی پایه  GF677پیوند شده بودند را در گودالهای تعبیه شده کاشته شدند .درخت
ها در اردیبهشت سال  96کاشته شده و فاصله ردیف ها  2متر و فاصله درختان در هر ردیف یک متر انتخاب شدند .آبیاری به
صورت قطره ای و رژیم مختلف آبیاری شامل  75 ،50و (100شاهد) ظرفیت زراعی انجام شد.
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برای اندازهگیری مواد جامد محلول ( )TSSاز دستگاه رفرکتومتر دیجیتال هانا (مدل  )HI96801استفاده شد .برای این منظور
یک قطره از آب میوه را روی صفحه شیشهای دستگاه قرار داده و عدد قرائت شده یادداشت گردید .برای اندازه گیری  ecآب
میوه ابتدا  2گرم از بافت آبدار میوه را جدا گردیده و له کردیم .سپس آنرا با  18گرم آب مقطر (به نسبت  )1:10رقیق کرده و
درنهایت به وسیله دستگاه  ecمتر هدایت الکتریکی اندازهگیری شد .برای اندازه گیری هدایت الکتریکی آب میوه از  ecمتر
پرتابل مدل ( ) EC Tester11برحسب دسی زیمنس استفاده شد .برای اندازه گیری شاخص کلروفیل کل از دستگاه کلروفیل
سنج ( ) Minolta SPAD-502 leaf chlorophyll Japanاستفاده شد .پنج برگ از هر تیمار انتخاب شد و کلروفیل آنها
اندازه گیری و در آخر دستگاه میانگین کلر وفیل کل پنج برگ اندازه گیری شده را نمایش داد .برای اندازه گیری شاخص تعداد
میوه در اریبهشت سال  97تعداد میوه ای که بر روی درخت قرار داشتند شمارش شدند.
مؤلفه های فلورسانس کلروفیل شامل ( Fmفلورسانس حداکثر در شرایط سازگار شده با تاریکی) و ( F0فلورسانس حداقل در
شرایط سازگار شده با تاریکی) با دستگاه پرتابل کلروفیل فلورسانس مدل( Portable Fluorimeter, Hansatech, Uk
 )Handy-Peaاندازه گیری شد .برگهای انتخاب شده با استفاده از کلیپسهای مخصوص به مدت  20دقیقه در تاریکی قرار
گرفتند تا تمام مراکز واکنش دستگاه فتوسنتزی باز بوده و آماده انتقال الکترون باشند .سپس یک پالس نوری در طول موج 650
نانومتر با شدت  3000میکرومولفوتون بر مترمربع بر ثانیه و به مدت چهار ثانیه به این برگها تابیده شد و پارامترهای مورد نظر
اندازه گیری شدند.
آزمایش بر پایه بلوک کامل تصادفی با سه تیمار و سه تکرار در هلو رقم رد تاپ انجام گرفت .داده ها با نرم افزار SASمورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفت و نمودار ها با نرم افزار  Excelکشیده شدند.
نتایج و بحث

نتایج مقایسه میانگین نشان داد که تیمار تنش کم آبی به طور معنی داری تعداد میوه تشکیل شده در هر درصد را
کاهش داد ،به طوری که تعداد میوه در هر درخت به طور میانگین از  85/25درصد در آبیاری  100درصد به میانگین16/50.
درصد در آبیاری  50درصد کاهش نشان دارد (شکل.)1
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شکل .1تأثیر سطوح مختلف تنش آبیاری بر تعداد میوه (حروف غیر مشابه نشانگر وجود اختالف معنی دار
در سطح  p≤0/05است)
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شوک و همکاران [ ]12افزایش عملکرد کل و عملکرد قابل عرصه به بازار را با افزایش آب آبیاری در حد سهمیه گزارش
کردند .عملکرد باال در اثر آب کافی به این دلیل است ریشه گیاه همیشه مرطوب است و عناصر بیشتر در دسترس گیاه قرار
میگیرند ،عالوه بر این سطح برگ بیشتر ،در نتیجه فتوسنتز هم بیشتر میشود و مواد کربوهیدراتی زیادی ساخته شده و از
برگها به میوه انتقال مییابد و باعث افزایش عملکرد میشود [.]13
دیلیس و همکاران [ ]14گزارش کردند که بیشترین میزان عملکرد در پیاز خوراکی زمانی بدست میآید که در سراسر
دوره رشد ،بویژه مرحله تشکیل پیاز که دور ه تقسیم و بزرگ شدن سلول است از تنش خشکی اجتناب شود .آب کافی در این
مرحله منجر به افزایش طول و قطر پیاز میشود که این افزایش باعث افزایش عملکرد میشود.
نتایج مقایسه میانگین بر مواد جامد محلول در شکل ( )2نشان داد که تیمار  50درصد آبیاری دارای بیشترین مواد
جا مد محلول نسبت به سطوح باالتر آبیاری به دست آمد .دلیل تجمع مواد جامد محلول در سلول در اثر کمبود آب آبیاری ،غلبه
بر کاهش تبادل اسمزی است که در نتیجه آب ذخیره شده در هلو کاهش و مقدار مواد جامد محلول و درصد قند افزایش مییابد.
مطالعات انجام شده قبلی نیز نتایج این تحقیق را تأیید مینماید [.]15
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شکل .2تأثیر سطوح مختلف تنش آبیاری بر  TSSآب میوه (حروف غیر مشابه نشانگر وجود اختالف معنی
دار در سطح  p≤0/05است)
کریمی و همکاران [ ]16در پژوهشی روی گیاه گوجه فرنگی نشان دادند که بیشترین و کمترین مقدار مواد جامد
محلول  5/47و  4/45درصد به ترتیب مربوط به تیمار مصرف  50درصد و  100درصد آبیاری به دست آمد .در مطالعهای دیگر
نیز با کاهش مقدار آبیاری مواد جامد محلول در خربزه افزایش یافت.
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نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر سطوح مختلف آبیاری در طول رشد بر وزن تر و خشک برگ در سطح  5درصد
معنیدار بود .مقایسه میانگین بین تیمارها نشان میدهد که باالترین میزان وزن تر و خشک برگ مربوط به تیمار  50درصد
آبیاری بود که در مرحله رشد رویشی ،کمترین میزان آب را دریافت کرده بودند و کمترین میزان متعلق به تیمار  100درصد
آبیاری که به طور کامل در مراحل رشدی آبیاری شدند به دست آمد .شکل ()3
ab

a

3.5

2
1.5
1
0.5

)Fresh leaf weight(g

b

2.5

a
2
b
1.5
c
1
0.5

0
100

75

Irrigation levels

50

0
100

75

50

Irrigation levels

شکل .3تأثیر سطوح مختلف تنش آبیاری بر وزن تر و خشک برگ (حروف غیر مشابه نشانگر وجود اختالف معنی
دار در سطح  p≤0/05است)
تاکور [ ]16در آزمایشی روی گیاه گوجه فرنگی ،کاهش معنیداری در میزان وزن تر و خشک برگ را با افزایش میزان
تنش خشکی گزارش کردند .کیان و فری [ ]17هنگامی که محتوای رطوبت حجمی خاک در اعماق مختلف را اندازه گرفتند
اظهار داشتندکه ،در الیه سطحی خاک تحت شرایط خشکی رطوبت به سرعت کاهش مییابد ،این درحالی است که از محتوای
رطوبتی در اعماق پایین تر خاک به کندی کاسته می شود .لذا بدیهی است که بیشترین محلول ریشه جهت اجتناب از خشکی
در تنش های شدید تولید میشود .در این بررسی مشاهده شده که با افزایش شدت تنش میزان طول ریشه در رقم رد تاپ هلو
روند افزایشی داشته و باعث جزب بیشتر آب در اعماق شده باعث انتقال چرخه آبی به قسمت هوایی شده و در وزن تر برگ تأثیر
مثبتی را گذاشته است .نتایج این تحقیق با نتایج کیان و فری مطابقت دارد.
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نتایج مقایسه میانگین نشان داد که تیمار تنش کم آبی به طور معنی داری باعث افزایش فلورسانس حداکثر برگ شد.
بطوری که تیمار  %75ظرفیت زراعی دارای بیشترین فلوروسانس حداکثر برگ بود و تیمار باالتر و کمتر آبیاری باعث کاهش این
شاخص شد .شکل(.)4
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شکل .4تأثیر سطوح مختلف تنش آبیاری فلورسانس حداکثر برگ (حروف غیر مشابه نشانگر وجود اختالف معنی
دار در سطح  p≤0/05است)
تیمارهای اعمال شده آبیاری بر روی برخی صفات مانند کلروفیل Ec ،و فلورسانس اولیه تأثیر معنی داری نداشته است
و تنش کم آبی باعث کاهش این شاخص شده است شکل( .)5کلروفیل شاخص مناسبی برای ارزیابی شدت تنفس است .شدتهای
تنش به وسیله تغییر در میزان کلروفیل ،تأثیر بر ترکیبات کلروفیل و تخریب اجزای فتوسنتزی منابع فتوسنتز میشود [.]18
کاهش در میزان کلروفیل تحت تنش خشکی به دلیل فتواکسیداسیون رنگدانه و تجزیه کلروفیل میباشد [ .]19واکنش میزان
کلروفیل به تنش خشکی عالوه بر تفاوتهای ژنتیکی ممکن است ناشی از متابولیسم متفاوت تحمل گیاه در برابر تنش خشکی
باشد [ .]20شریعت و عصاره [ ]21در تحقیقی بر روی  4گونه اکالیپتوس تحت تنش خشکی گزارش نمودند که ،غلظت کلروفیل
در این گیاه تحت شرایط تنش کاهش مییابد همچنین احمدی و همکاران [ ]22اظهار داشتند که ،میزان کلروفیل  4رقم مختلف
گندم تحت تأثیر خشکی کاهش مییابد .نتایج این با نتایج این پژوهش مطابقت دارد.
46

a

44

40

a

a

75

50

38

Chlorophyll

42

36
34
100

Irrigation levels

شکل .5تأثیر سطوح مختلف تنش آبیاری بر کلروفیل کل برگ (حروف مشابه نشان دهنده عدم معنیدار بودن تفاوتها
است).
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نتیجه گیری
نتایج این تحقیق نشان داد که درخت هلو واکنش مثبتی به مقدار آب آبیاری در شرایط کم آبی نشان داد .بطوری که،
با افزایش سطح تنش میزان وزن تر و خشک برگ TSS ،آب میوه و فلورسانس حداکثر برگ افزایش نشان میدهد .در این
آزمایش  50درصد کم آبیاری نسبت به شاهد باعث افزایش صفات رشدی تحت بررسی شد .نتایج نشان میدهد که درخت هلو
در مرحله تشکیل میوه حساسیت باالیی به کمبود آب دارد و کم آبیاری تنظیم شده برای آن توصیه میشود.
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