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 آبیاري تنظیم شده و آبیاري ناقص ریشه بررسی عملکرد میوه کیوي تحت تنش ناشی از اعمال کم
  

  4یمازندران و قاسم آقاجانی 3ضیاء تبار احمدي، میرخالق 2علی شاهنظري*، 1زاده مجتبی چراغی
گروه مهندسی آب،  استادیار2دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري، آب،  مهندسی گروهارشد  دانشجوي کارشناسی1

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري، گروه مهندسی آب،  استاد3دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري، 
   و منابع طبیعی ساريدانشگاه علوم کشاورزيگروه مهندسی آب،  مربی4

  11/11/91:  ؛ تاریخ پذیرش24/8/91: تاریخ دریافت
  1چکیده

منظور مدیریت آبیاري و محصول ضروري  آبی بر کمیت و کیفیت میوه کیوي به آگاهی از تأثیر تنش کم
آبی، در شرکت فجر ساري در قالب طرح  منظور بررسی عملکرد میوه کیوي تحت تنش کم این پژوهش به. است

تیمارهاي آزمایش شامل آبیاري کامل، آبیاري .  انجام شد1390 تکرار در سال 3 تیمار و 3مالً تصادفی در کا
رطوبت . بودند درصد 75آبیاري تنظیم شده در سطح  و کم) آبیاري تناوبی بین دو طرف ریشه(ناقص ریشه 

ي از اختالف رطوبت خاك میزان آب آبیار.  قرائت شدTDRهاي  سنج وسیله رطوبت ناحیه توسعه ریشه به
بررسی عملکرد میوه با . محدوده توسعه ریشه گیاه قبل از آبیاري و رطوبت نقطه ظرفیت زراعی تعیین شد

 مختلف، وزن تازه و خشک، هاي تها شامل حجم، ابعاد میوه در جه گیري صفات کمی و کیفی میوه اندازه
عمق آب مصرفی تیمار آبیاري کامل در کل . جام شدرطوبت، اسیدیته قابل تیتراسیون و مواد جامد محلول ان

میزان . متر بود  میلی60/137 و 60/235ترتیب برابر  آبیاري به دوره رویش و در دوره اعمال تیمارهاي کم
آبیاري نسبت به آبیاري کامل در کل دوره رویش و دوره اعمال تیمارهاي  جویی آب در تیمارهاي کم صرفه

مقایسه میانگین بین تیمارهاي آبیاري در مرحله برداشت . بود درصد 25و درصد  60/14بر ترتیب برا آبیاري به کم
دار ولی بر   معنیz  وyصفات وزن تازه و خشک، حجم، بعد  براساس آزمون دانکن نشان داد اثر تیمارها بر

یزان مواد جامد ترین م بیش. باشد دار نمی ، مواد جامد محلول، رطوبت و اسید غالب میوه معنیxصفات بعد 
آبیاري ضمن بهبود کیفیت میوه،  نتایج نشان داد اعمال تیمارهاي کم. شده بود یم تنظآبیاري تیمار کم محلول، در

  .شود آبی می شرایط کم مصرف آب در جویی در موجب صرفه
  

  آبیاري، تنش، ساري، میوه کیوي :هاي کلیدي واژه
                                                

  aliponh@yahoo.com: مسئول مکاتبه* 
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  مقدمه
هاي نوین مهندسی  کارگیري فناوري هاي آگاه و به بهبود کارایی مصرف آب با اعمال مدیریت

جویی در  هاي صرفه طی دو دهه گذشته روش). 2005سپاسخواه و همکاران، (شود  آبیاري محقق می
 توسعه پیدا کرده و براي )PRD ( و آبیاري ناقص ریشه)RDI (آبیاري تنظیم شده  کممانندآب آبیاري 

هدف اساسی ). 2005شاهنظري و همکاران، (اند  ع شدهگیاهان و درختان میوه مورد امتحان واق
انگلیش و همکاران،  (کفایت آبیاري استوسیله افزایش  آبیاري، افزایش راندمان مصرف آب به کم

کار بهینه براي به عمل آوردن محصوالت تحت شرایط کمبود آب است که  آبیاري یک راه کم). 1990
 ها پژوهش). 2005اسخواه و همکاران، سپ(باشد  طح میمعموالً همراه با کاهش محصول در واحد س

 درصد نیاز 70-90آبیاري با مصرف تنها  حساس به خشکی، کمهاي غیر نشان داده است که در دوره
مفید واقع شدن ). 2005شاهنظري و همکاران،  (دار محصول نشود تواند باعث کاهش معنی آبی می

و گندم ) 1980وینتر، (قند ، چغندر)1982استاگمن، ( چون ذرت آبیاري در شماري از محصوالت کم
آبیاري از رشد زایشی و تولید شاخ و برگ اضافی  کم. به اثبات رسیده است) 1980موسیک و داسک، (

. کند  جلوگیري می)1999کامرون و همکاران، ( زینتی و) 2000بولند و همکاران، (در گیاهان مثمر 
ر در کشور استرالیا مطرح شد و هدف اصلی آن در شروع کار، روش آبیاري ناقص ریشه براي اولین با

مبناي این روش، آبیاري ). 1998دراي و لوییس، (کنترل رشد اضافی ساقه درخت انگور بوده است 
که در ) 2005شاهنظري و همکاران، (باشد  متناوب نیمی از ریشه و خشک نگه داشتن نیمه دیگر می

و  )2006لیب و همکاران، (درختان میوه ) 2000 همکاران، دراي و(محصوالت ردیفی چون انگور 
در آبیاري ناقص ریشه، در . مورد استفاده واقع شده است) 2005شاهنظري و همکاران، (زمینی  سیب

نماید و به  صورت کامل صورت گرفته است، گیاه آب کافی را جذب می بخشی از ریشه که آبیاري به
بخش دیگر از ). 1992جونز، (دهد  ییري در میزان فتوسنتز رخ نمیدهد و تغ رشد و نمو خود ادامه می

العمل نسبت به خشکی و فرستادن عالیمی از ریشه به  ریشه که در خاك خشک قرار گرفته، با عکس
دیویس (شود  باعث کاهش میزان تلفات آب می ثیر قرار داده وتأ ها را تحت ها، میزان بازشدگی آن روزنه

 علت واکنش گیاه به خشکی را ترشح آبسسیک اسید در گران اري از پژوهشبسی). 1991ژانگ، و 
وقتی گیاه در برابر ). 2004؛ کردا و همکاران، 2004دیویس و هورتونگ، (اند  ریشه گزارش نموده

 و طی فرایند تعرق، با صعود در میان شود این هورمون در ریشه گیاه ترشح میگیرد،  خشکی قرار می
که (ثر در فتوسنتز ؤ و با کاهش در میزان عوامل مرسد میکننده هاي فتوسنتز داماهی به انشیره گی
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، میزان تلفات آب را به )باشد ها می ها کاهش سرعت رشد برگ و کاهش بازشدگی روزنه ترین آن عمده
ها و  ها، نوك شاخهکاهش هورمون سیتوکسین در ریشه). 1991دیویس و ژانگ، (رساند  حداقل می

استول و (باشد ها از دیگر نتایج تأثیر آبیاري ناقص ریشه می  کاهش رشد شاخهدنبال آن به ها و جوانه
هاي هوایی گیاه، اي روي درختان کیوي، از کاهش در رویش قسمتدر مطالعه). 2000همکاران، 

در مطالعه روي ). 1993چارتزوالکیس و همکاران، ( اي از اعمال تنش یاد شده است عنوان نتیجه به
هاي ابتدایی رویش ترین زمان تأثیر اعمال تنش، دورهأثیر زمان اعمال تنش آبی بر میوه کیوي، بیشت

 در آبیاري با افزایشتر کم تأثیرگذاري بیش). 1998میلر و همکاران، (تشخیص داده شده است 
ه و بان دولتی( انتهایی دوره رشد میوه گزارش شده است هاي هحلمحتویات قندي و اسیدي، در مر

در مطالعه بررسی اثر آبیاري ناقص ریشه روي رشد و کیفیت میوه انگور، تیمار آبیاري ). 2011نورجو، 
آبیاري معمولی آبیاري ناقص ریشه و کمن محصول را دارا بود و تیمارهاي ترین میزا کامل بیش

اي مشخص هاز روش). 2003سانتوس و همکاران،  دوس(مقادیري متوسط از محصول را دارا بودند 
 Aگیري از طشتک تبخیر کالس  بهرهتوانآبیاري میکردن مقدار آب تحویلی به گیاهان در مطالعات کم

و تأمین ) 2011اسکندري و همکاران،  ()OPTIWAT(افزار  ، استفاده از نرم)2008کریمی و نادري، (
؛ 2009 و همکاران، ؛ شعبانی2008رحیمیان و وزیري، (رطوبت خاك تا رسیدن به نقطه ظرفیت زراعی 

آبیاري موارد هاي انجام شده پیرامون موضوع کم پژوهشدر. را نام برد) 2011فر و همکاران،  امینی
توان به مطالعه انجام شده روي ها میباشند که از جمله آنمحدودي به محصوالت باغی مربوط می

و ) 2002ارجی و همکاران، (ون ، زیت)2011بانه و نورجو،  دولتی(، انگور )2008حوري،  علی(خرما 
قرارگیري ایران در جایگاه هشتم تولید محصول کیوي . اشاره نمود) 2006رضوي و رضایی، (زردآلو 

طبق آمارنامه وزارت ). 2005فائو، (دهد  در عرصه جهانی اهمیت این میوه را به خوبی نشان می
وي را به شت و تولید محصول کیاستان مازندارن رتبه اول در سطح زیر ک 1387سال  کشاورزي در

 محصول یزان تولید درصد م81  وزیر کشتسطح  درصد 85ه ک طوري خود اختصاص داده است به
همیت میوه کیوي و  و انام بردهبا توجه به موارد ). 2008رادمهر، (کیوي مربوط به این استان بوده است 

این ه کیوي انجام نشده است، در آبیاري داخل کشور روي میو کنون مطالعات کماین مطلب که تا
آبیاري تنظیم شده و آبیاري ناقص ریشه  عملکرد میوه کیوي تحت تنش ناشی از اعمال کمپژوهش

  .مورد بررسی قرار گرفت
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  ها مواد و روش
 ساله رقم هایوارد، در شرکت فجر ساري در استان مازندران 12این پژوهش بر روي درختان کیوي 

 درجه 59/36 درجه شرقی و عرض جغرافیایی 09/53، به طول جغرافیایی واقع در شرق شهر ساري
در  تکرار 3 تیمار و 3در   تصادفیدر قالب طرح کامالًپژوهش .  اجرا شد1390شمالی در سال زراعی 

تنظیم شده در آبیاري  کم کامل،شامل آبیاري تیمارهاي آبیاري .  رشد میوه کیوي انجام شدهاي هحلمر
) PRD75( اهی گ درصد نیاز آبی75در سطح و آبیاري ناقص ریشه  )RDI75 (از آبی درصد نی75سطح 

، 0-30(ابتدا پس از انتخاب درختان مشابه و یکنواخت، از خاك محدوده توسعه ریشه گیاه . دبودن
گیري  منظور تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نمونه در محل طرح به) متر  سانتی60-90 و 60-30
وسیله دستگاه صفحات فشاري  هاي خاك برداشت شده به قطه ظرفیت زراعی نمونهرطوبت ن. شد

  ).1جدول (مشخص شد 
  

 .خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك محل اجراي طرح -1جدول 

  عمق
نمونه خاك 

  )متر سانتی(

وزن مخصوص 
گرم بر (ظاهري 

  )مترمکعب سانتی

  )حجمی(رطوبت 
  ظرفیت زراعی

  )درصد(

  )حجمی(رطوبت 
  )درصد(م ایی دپژمردگ

EC 
  pH )زیمنس بر متر دسی(

30 -0  27/1  1/29  5/19  8/1  92/7  
60 -30  34/1  33  43/23  5/1  93/7  
90 -60  31/1  47/32  96/22  2/1  99/7  

  .رسی است - بافت خاك در هر سه الیه لوم
  

 رطوبت  پایش برايTDRهاي  سنج رطوبتمنظور مشخص کردن نیاز آبی و مقدار آب آبیاري،  به
 براي دو درخت، در 1ها مطابق شکل  سنج این رطوبت.  خاك محدوده توسعه ریشه استفاده شدحجمی

 5در هر نقطه . متر در نظر گرفته شدند  سانتی50سه نقطه براي هر درخت، به فواصل عرضی 
ها ابتدا  سنج  نصب رطوبتبراي. متر از یکدیگر، نصب شدند  سانتی24سنج، به فواصل عمقی  رطوبت

 در زمین حفر و بعد از قرار دادن سنج هایی با ابعاد متناسب با اندازه رطوبت ه آگر، حفرهوسیل به
ها تا حصول تراکم   مشخص نسبت به پر کردن و متراکم کردن خاك حفرههاي قها در عم سنج رطوبت

  .زمین در حالت اولیه اقدام شد
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 .TDRهاي  سنج  از چگونگی جانمایی رطوبت)ب(و مقطع عرضی ) الف(ترتیب از راست به چپ پالن   به-1شکل 

  
هاي موجود  اساس توصیهبر.  محاسبه شد1ر نوبت از رابطه نیاز آبی براي تیمار آبیاري کامل، در ه

 روز در نظر گرفته شد 3مبنی بر وجود حداقل دو مرتبه آبیاري در هفته براي کیوي، دور آبیاري 
در سیستم . اي بود  پژوهش از نوع آبیاري قطرهروش آبیاري در این). 1999محمدي و تیموري، (

 لیتر بر ساعت و فشار 4 با دبی 2 نتافیم1کننده فشار هاي روي خط جبران چکان اي از قطره آبیاري قطره
. متري نصب شدند میلی16هاي  متر روي لوله1ها در فواصل چکاناین قطره.  متر استفاده شد10کارکرد 

آبیاري تنظیم شده از نوع لوپ بوده و در آبیاري  ارهاي آبیاري کامل و کمآرایش سیستم آبیاري در تیم
چکان مربوطه براي خاك لوم در کاتالوگ قطره. لوپ مجزا در دو طرف گیاه واقع شدناقص ریشه دو نیم

 7-8و براي خاك رس قطر خیس شده بین ) متر  سانتی152-183( فوت 5-6 شده بین قطر خیس
چکان استفاده   با توجه به نوع خاك و نوع قطرهبنابراین. عنوان شده است) متر سانتی213-243(فوت 

سمت   آب از یک سمت ریشه بهجا نشدن ه جابمنظور اطمینان از ه، در تیمار آبیاري ناقص ریشه بهشد
در تیمار . اقدام شد) متر سانتی100(ها از تنه درخت چکاننسبت به حفظ فاصله مناسب قطره دیگر،
سمت   آبیاري از یک سمت ریشه به نوبت آبیاري، نسبت به تعویض براي3ي ناقص ریشه در هر آبیار

  . اطمینان از خشک بودن نیمی از ریشه در هنگام آبیاري نیمه دیگر بودبراياین امر . دیگر اقدام شد

                                                
1- On-Line Pressure-Compensating 
2- Netafim 
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 متر در نظر 1که ) متر سانتی(عمق توسعه ریشه گیاه : Drz، )متر سانتی(عمق آب آبیاري : Iکه در آن، 
رطوبت حجمی خاك در نقطه : fc، )متر سانتی(هاي عمقی سنجش رطوبت  فاصله: Dnگرفته شد، 

تعداد عمق که در : tو ) اعشار(رطوبت حجمی خاك قبل از انجام آبیاري  :i ،)اعشار(راعی ظرفیت ز
  .باشد گیري رطوبت انجام شده، می ها اندازه آن

موسترت و ( رشد اولیه هاي هحلدهی و مر آبی در دوره گل با توجه به حساس بودن میوه به تنش کم
هاي   عملیات. ، اعمال تیمارهاي آبیاري از تیرماه شروع شد)1996، ؛ گینستار و کاستل2000همکاران، 

بعد از پایان اعمال . طور یکنواخت صورت پذیرفت ها به زراعی چون مبارزه با آفات و بیماري
 هفته، نسبت به برداشت نمونه 2تیمارهاي آبیاري تا برداشت محصول، در سه نوبت در فواصل زمانی 

وري در آب براي تعیین  از روش غوطه. هاي تصادفی از درختان تیمارهاي آزمایشی اقدام شد وهمی
با استفاده از ) 2شکل (گیري ابعاد در جهات مختلف میوه  اندازه. هاي میوه استفاده شد حجم نمونه

زن درصد رطوبت میوه از اختالف وزن بین میوه تازه و میوه خشک، تقسیم بر و. کولیس انجام شد
 ساعت 24مدت  گراد به  درجه سانتی75براي خشک کردن میوه از آون با دماي . میوه تازه حاصل شد

گیري مواد جامد محلول آب میوه با دستگاه رفراکتومتر  تعیین مقدار مشخصه قند با اندازه. استفاده شد
ها  زیه و تحلیل داده تج.روش تیتراسیون آب میوه براي تعیین اسید غالب میوه استفاده شد. انجام شد

گیري شده از  هاي صفات اندازه میانگینبراي مقایسه . انجام شد Excelو   SPSSافزارهاي وسیله نرم به
 . درصد استفاده شد5داري  آزمون دانکن در سطح معنی
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  .z و x ،y گیري شده در جهات  ابعاد غالب میوه اندازه-2شکل 

  
  نتایج و بحث

 در شکل TDRهاي  سنج وسیله رطوبت ت شده در تیمار آبیاري کامل بهقرائنوسانات رطوبت خاك 
سنجی زمانی، با   از برآورد نیاز آبی به روش انعکاسدست آمده نتایج به. نشان داده شده است) فال (3

 و 98/1، 91/1، 77/1ترتیب مقادیر  هاي تیر، مرداد، شهریور و مهر، به ، براي ماه1گیري از رابطه  بهره
سند (سازي الگوي مصرف آب کشاورزي  این مقادیر در طرح بهینه .متر بر روز را نتیجه داد یلی م54/1

این گیري از نتایج با بهره. باشدمتر بر روز می میلی39/0 و 74/1، 35/2، 1/3ترتیب برابر با  به) ملی آب
مضاف بر نیاز آبی گیاه در اي از در اختیار قرار دادن آب، عنوان نتیجه توان از اتالف آب به  میپژوهش

عمق .  نیاز آبی در ماه مهر جلوگیري نمود نشدن تأمین نیز از تنش به گیاه در نتیجههاي تابستان و ماه
نشان داده ) ب (3آب مصرفی براي تیمار آبیاري کامل، طی دوره اعمال تیمارهاي آبیاري در شکل 

یاري براي تیمار آبیاري کامل و تیمارهاي مقدار آب آبیاري طی دوره اعمال تیمارهاي آب. شده است
این مقدار براي کل دوره رویش . متر بود  میلی20/103متر و   میلی60/137ترتیب برابر با  آبیاري به کم

 20/201متر و   میلی60/235ترتیب برابر با  آبیاري به گیاه براي تیمار آبیاري کامل و تیمارهاي کم
جویی در مصرف آب طی   درصد صرفه25آبیاري منتج به  یمارهاي کماعمال تدر نتیجه . متر بود میلی

  . درصد در طول فصل رشد نسبت به تیمار آبیاري کامل شد60/14دوره اعمال تیمار و 
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  ریشه،) 1 -5/0( mو پایینی ) m )5/0-0نوسانات رطوبتی خاك در دو نیمه باالیی :  الف-3شکل 
  ق آب مصرفی و عمق آب مصرفی تجمعیعم: ب و تیمارهاي آبیاريدر تیمار آبیاري کامل طی دوره اعمال 

  .براي تیمار آبیاري کامل، طی دوره اعمال تیمارهاي آبیاري
  

گیري   اول و دوم از نمونههاي هحلن داد اثر تیمارهاي آبیاري در مرها نشا نتایج تجزیه واریانس داده
 در مرحله ،دار بود  و رطوبت معنیبراي صفات حجم، وزن تازه و خشک، اندازه در جهات مختلف

ها در صفات حجم، وزن تازه و وزن اساس تجزیه واریانس دادهداري برگیري معنی سوم از نمونه
در مرحله برداشت ) 3جدول (ها بین تیمارهاي آبیاري مقایسه میانگین). 2جدول (خشک وجود داشت 

 z و بعد yتازه و خشک، حجم، بعد صفات وزن  براساس آزمون دانکن نشان داد اثر تیمارها بر
در . باشد دار نمی ، مواد جامد محلول، رطوبت و اسید غالب میوه معنیxصفات بعد  دار ولی بر معنی

دار  هاي معنی  اختالفها هحلزن تازه و خشک میوه، در تمامی مرهاي مشخصه و نتایج مقایسه میانگین
گیري، تیمار   نمونهها هحلدر تمامی مر. جود داشتآبیاري و بین تیمار آبیاري کامل با تیمارهاي کم

در مطالعه . ترین مقادیر را دارا بودند آبیاري تنظیم شده کم ترین مقادیر و تیمار کم آبیاري کامل بیش
روي تأثیر تنش رطوبتی بر میوه کیوي، کاهش مقدار متوسط ) 1998(انجام شده توسط میلر و همکاران 

آبیاري (هاي درختان شاهد  هاي درختان تحت تنش نسبت به میوه ه درصدي در وزن محصول میو25
در پژوهش موصوف، رطوبت حجمی خاك در گیاهان تحت تنش و گیاهان (گزارش شده است ) کامل

در بررسی انجام شده روي انگور هر دو روش ). بوده است درصد 40 و 20ترتیب  با آبیاري کامل، به
ظیم شده، سبب کاهش اندکی در محصول در مقایسه با آبیاري کامل آبیاري تن آبیاري ناقص ریشه و کم

در بررسی انجام شده توسط چاتزوالکیس و همکاران ). 2003سانتوس و همکاران،  دوس(شدند 
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 ظرفیت زراعی بر میوه کیوي، کل وزن  درصد40 و 65، 85، 100تأثیر آبیاري در سطوح روي ) 1993(
وزن تازه  در مقایسه میانگین. اهش پیدا کردک درصد 60- 65هاي تحت تنش آبی تا مقدار  خشک میوه

 دوم و سوم از هاي هحلمشخص شد که بین مر) 4جدول (گیري   نمونههاي هحلتیمارهاي آبیاري بین مر
 از تیمار در مقایسه میانگین وزن خشک نیز غیر. دار وجود نداشته است گیري اختالف معنی نمونه

د داشت، در دو تیمار دار وجو گیري افزایش معنی  دوم و سوم نمونههاي هحلاري کامل که بین مرآبی
در بررسی مشخصه درصد رطوبت . داري مشاهده نشد  اختالف معنیسه و دوهاي  هحلدیگر بین مر

آبیاري   کم مقادیر بیشینه مربوط به تیمار آبیاري کامل و مقادیر کمینه مربوط بهها هحلرمیوه، در تمامی م
تر  بیش. آبیاري شد آبی موجب کاسته شدن از مقدار رطوبت در تیمارهاي کم تنش کم. تنظیم شده بود

توان به تغییر سریع  آبیاري تنظیم شده را می بودن مقدار رطوبت در آبیاري ناقص ریشه نسبت به کم
 ترجیحی آب از تر ناحیه ریشه و شروع جذب الگوي جذب در آبیاري ناقص ریشه از نقاط خشک

یاري تغییرات در هر سه تیمار آب). 1995گرین و کلوثیر، (تر نسبت داد  نقاط با رطوبت خاك بیش
 اول تا سوم حالت کاهشی دارد که این کاهش در تیمار آبیاري کامل هاي هحلمقدار رطوبت بین مر

گیري مشخص شد، اختالف   نمونهها هحلحال با مقایسه رطوبت میوه بین مر در عین. دار بوده است معنی
دار در زمان برداشت   اختالف معنیگیري، به نبود ارهاي آبیاري در مرحله اول نمونهدار بین تیم معنی

هاي پاییزي و بهبود قابلیت جذب در  خارج شدن از دوره تنش آبی، شروع بارش. تبدیل شده است
عنوان عامل جبران کمبود  توان به میرا ) 2004ردا و همکاران، ؛ ک2004دیویس و هورتونگ، (ها  ریشه

آبیاري نسبت به  برداشت، تیمارهاي کمهاي هحلدر تمامی مر. له برداشت تلقی کردرطوبت در مرح
بین ها نه اما این اختالف. تري از میزان مواد جامد محلول بودند تیمار شاهد شامل مقادیر بیش

ترین میزان مواد جامد محلول  بیش. دار نبودندنیگیري مع  نمونههاي هحلتیمارهاي آبیاري و نه بین مر
نتایج نشان داد اعمال . ترین مقدار در تیمار آبیاري کامل بود آبیاري تنظیم شده و کمدر تیمار کم
شرایط  مصرف آب را، در جویی در یوه، موجبات صرفه میفیت ضمن بهبود کآبیاريتیمارهاي کم

روي کیوي، در تیمار تنش ) 1998( شده توسط میلر و همکاران  در مطالعه انجام.کندآبی فراهم می کم
. هاي محلول برگ و میوه مشاهده شد هنگام آب آبیاري یک افزایش موقت در کربوهیدراتزود

آبیاري تنظیم شده و آبیاري ناقص ریشه روي  ، با بررسی اثر کم)2003(سانتوس و همکاران  دوس
هاي طاهرخانی و  بررسی. انده با آبیاري کامل را گزارش نمودهانگور، افزایش در کیفیت میوه در مقایس

.  نتیجه داده استناقص ریشه را روي مواد جامد محلولدار بودن اثر آبیاري نیز معنی) 2009(گلچین 
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داري بین تیمارهاي   اختالف معنیها هحلاز مرکدام  در ارتباط با مشخصه اسید غالب میوه، در هیچ
 براي ابعاد میوه ها هحلدر تمامی مر، xگیري براي بعد  غیر از مرحله سوم از نمونه .آبیاري مشاهده نشد

ترین مقادیر  بیش. دار وجود داشت آبیاري تنظیم شده و تیمار آبیاري کامل اختالف معنی بین تیمار کم
 دوم و هاي هحل انجام شده بین مرهاي در مقایسه.  مربوط به تیمار آبیاري کامل بودzعد براي براي ب

هاي  اختالف. دار شد  مقایسه معنی3 مقایسه انجام شده تنها 27، از )4جدول (گیري  سوم از نمونه
براي تیمار  zدار مشاهده شده مربوط به صفت وزن میوه خشک براي تیمار آبیاري کامل، بعد  معنی

 اختالف ها یسهدر بقیه مقا. ي تنظیم شده بودآبیار آبیاري ناقص ریشه و اسید غالب میوه در کم
 دوم و هاي هحلمردار بین  ود اختالف معنیبا توجه به نب. له مشاهده نشدداري بین این دو مرح معنی

 دوم و هاي هحلایج کمی و کیفی میوه مربوط به مرتوان نت  میها ایسهگیري در غالب مق سوم از نمونه
  . سوم را یکسان دانست

  
  گیري نتیجه

ان داد، بهترین نتایج وه بین تیمارهاي مختلف آبیاري نشمختلف میمقایسه انجام شده براي صفات 
ترین نتایج  نزدیک. طور کامل دریافت کند شود که گیاه آب مورد نیاز خود را به کمی زمانی حاصل می

بوده و در  درصد 75مار آبیاري ناقص ریشه در سطح  از تیدست آمده ه تیمار آبیاري کامل، نتایج بهب
 به برايشود که از روش آبیاري ناقص ریشه  ایط تنش آبی مواجه باشیم توصیه میکه با شر صورتی

 تفاوتی گیري نشان داد که  مختلف نمونههاي هحلمقایسه بین مر. حداقل رساندن تلفات استفاده شود
که با برداشت زودتر محصول شرایط   در صورتیبنابراین. هاي دوم و سوم وجود ندارد هحلبین مر

در . شود جاي مرحله سوم براي برداشت توصیه می رو باشد، مرحله دوم به تري پیش ینهاقتصادي به
هاي احتمالی ناشی از سرماي زودهنگام بر  توان از آسیب حال با برداشت در مرحله دوم می عین

آبیاري فقط به اندازه جبران کمبود رطوبت خاك تا رطوبت ظرفیت زراعی با استفاده . محصول کاست
در . آب آبیاري مفید واقع شودتواند براي کنترل دقیق حجم  می TDRر سنجش دقیق مانند از ابزا

صورت قابل  سالی یا ترسالی مواجه باشیم این روش به اي با خشک که در منطقه حال در صورتی عین
  .از آبی گیاه را تأمین خواهد کرداعتمادتري نی
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Abstract1 

Awareness of the impact of water deficit stress on kiwifruit quantity and quality 
is essential for irrigation management and production. To evaluate the performance 
of kiwifruit under water deficit stress, this study was conducted in Sari Fajr 
Company in a completely randomized design with three treatments and three 
replications in 2011. Treatments included full irrigation (FI), partial root zone 
drying (irrigation alternating between two sides of the root) (PRD) and regulated 
deficit irrigation (RDI) at 75% level. The root zone moisture was measured by 
TDR moisture sensors. The amount of irrigation water was determined from 
difference between soil moisture within the root zone and moisture at field capacity 
point. Evaluating the fruit performance was conducted by measuring the fruits 
quantitative and qualitative traits including fruit volume, size in different 
directions, fresh and dry weight, moisture, titratable acidity (TA) and total soluble 
solids (TSS). Depth of irrigation water for FI applied during plant growth and 
deficit irrigation treatments were 235.60 and 137.60 mm respectively. The amount 
of water-saving of deficit irrigation treatments compared to FI during vegetative 
and applying deficit irrigation treatments were 14.60% and 25% respectively. 
Comparison between treatments according to Duncan's test showed that effect of 
treatments on fresh and dry weight, volume, y and z dimensions was significant, 
but not significant for characters x, TSS, moisture and TA. The highest amounts of 
TSS were at RDI. The results showed that applying deficit irrigation treatments 
caused to improve the quality of fruit and saving water at water deficit condition. 
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