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مقایسۀ اثر مقدماتی سامانههای سطوح آبگیر مدیریتشدۀ کوچک مقیاس
بر بهبود فعالیت فتوسنتزی نهالهای بادام
سعید نجفی
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چکیده
تنش آبی یکی از مهمترین عوامل تنشی است که رشد گیاهی و تولیدات حاصلل از آ را رر سراسلر اهلا ت لتتلثییر قلرار
میرهد .بر همین اساس رر این مقاله ،ایر سامانههای سطوح آبگیر بارا ت ت پنج تیمار شاهد و بلدو تیییلر رر سلامانه ،)A
حذف پوشش گیاهی و سنگریزه همراه با فیلتر سنگریزهای  ،)Bحذف پوشش گیاهی و سنگریزه بدو فیلتر سلنگریزهای ،)C
عایق کرر بخشی از سامانه همراه با فیلتر سنگریزهای  )Dو عایق کرر بخشلی از سلامانه بلدو فیلتلر سلنگریزهای  )Eبلر
عوامل فتوسنتزی نهال بارام مورر بررسی قرار گرفت .پژوهش رر قالب طرح بلوک کامل تصارفی رر  3تکلرار و رر ابعلار 5 ،8
و  0/5متر بهترتیب برای طول ،عرض و عمق رر هر سامانه رر ایستگاه پژوهشی قرهچریا واقع رر شهرسلتا زنالا طراحلی
شد .رر سال  ،0330پس از یک بارندگی  22میلیمتری با فاصلۀ زمانی  00و  22روز از بارندگی ،چهار عامل فتوسنتزی شلامل
میزا فتوسنتز رر واحد سطح برگ ،هدایت روزنهای آب ،میزا تعرق و اذب  CO2زیر روزنهای اندازهگیری شد .نتایج نشلا
رار که رربارۀ رو عامل فتوسنتز و تعرق ایر سامانههای مذکور معنیرار بوره است .هرچند نتایج نشلا رار کله ایلر سلامانههلای
سطوح مدیریتشده بهویژه تیمارهای عایق کرر بخشلی از سلامانه بلدو فیلتلر سلنگریزهای  ،)Eحلذف پوشلش گیلاهی و
سنگریزه همراه با فیلتر سنگریزهای  )Bو حذف پوشش گیاهی و سنگریزه بدو فیلتر سنگریزهای  )Cبیشترین و تیمار شلاهد
 )Aکمترین عملکرر را راشتهاند ،بهطور کلی برای رستیابی به ازئیات بیشتر و پاسخ به موارری چو ارا یلت تیمارهلا ،ایلر
فیلتر سنگریزهای بهکاررفته رر سامانهها ،تثییر بلندمدت سامانهها بر رشد نهالهای مثمر با گونههای مختلف ،تثییر سامانههلا رر
استقرار ،تثبیت و تولید م صول ،طراحی سامانهها مبتنی بر فواصل بارندگی و حام آب ملورر نیلاز بلرای املعآوری رر هلر
سامانه اهت عدم ایاار تنش خشکی برای نهالها نیاز به مطالعاتی اامع و حداقل با رورۀ زمانی  00ساله است تا بتلوا طبلق
آ برنامهها و توصیههای مدیریتی الزم و ممکن برای غلبه بر مشکالت کمآبی و پاسخ به نیازهای امعیلت رر حلال رشلد بله
م صوالت کشاورزی را ارائه کرر.
واژههای کلیدی :ایستگاه پژوهشی قرهچریا  ،تنش خشکی ،حفاظت آب ،ررختا مثمر ،شهرستا زناا .
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تاریخ دریافت۸۷۳۳/۸1/۸1 :

تاریخ پذیرش۸۷۳۴/2/۸1 :

این سامانهها رر نوع کوچلک مقیلاس سلامانههلایی بلا ابعلار

مقدمه
به نظر میرسد تنش خشکی یکی از مهمترین علواملی اسلت

کوچک  00تا  500مترمربع) هستند که کارکرر آ ها تمرکلز

که رشد گیاهی و تولیدات حاصل از آ رر سراسلر اهلا را

رار آب رر یک م ل ،امعآوری ،ذخیره و مصرف ررالای

ت تتثییر قرار میرهد ژنگ 2و همکارا  ،)2000 ،بهطلوری
که با تشدید تنش خشکی ،فتوسنتز ،رشد برگ ،رشد گیلاهی،
هدایت روزنهای و متعاقباً تولید م صول مربلو ت لتتلثییر

آ رر مصارف خانگی ،رامی و یا کشاورزی است قدوسلی،
2003؛ پاسللی و کللولیس0382 ،02؛ مزیللرای و تومبللا2000 ،؛
بایجزین 03و همکلارا 2002 ،؛ یونلامی 04و همکلارا .)2005 ،

همکارا  .)2000 ،بههمین منظور و با تواه به افزایش سلریع

کاهش فتوسنتز ،تعرق ،هدایت روزنلهای آب و الذب

امعیت اهلا  ،کلاهش منلابع آبلی و تیییلرات اقلیملی بلا

به عنوا واکنش رفاعی و متعاقب آ کاهش عملکلرر گیلاهی

گرایش افزایش خشکی) بررسی راهکارهلایی بلرای افلزایش

از نتایج قرار گرفتن گیاها و ررختا رر تنشهلای خشلکی

م صوالت تولیدی کشاورزی و باغی رر کنار مصلرف بهینلۀ

CO2

است سیدیک 05و همکارا 0333 ،؛ فالکسلز 02و همکلارا ،

آب امللری وللروری اسللت چللاوز 4و همکللارا .)2000 ،

 ،)2002کاربرر سامانههای سطوح آبگیر بارا از نوع کوچلک

ورورت این امر رر مناطق خشک و نیمهخشک اها بهرلیل

مقیاس می تواند رر فائق آمد بر مشکالت پلیشگفتله ملثیر

هلمافزایلی خشلکی م لیا بلا ررالهحلرارت بلاال و ایالار

باشد .امعآوری آب بارا  ،نفوذ رواناب املعآوریشلده رر

م دوریت هایی مضلاعف بلرای بقلای گیاهلا و ررختلا و

خاک و کاهش تبخیر از سلطح خلاک از املله کارکررهلایی

کاهش م صوالت تولیلدی بلیش از پلیش اسلت .بلر هملین

است که اسلتفاره از ایلن سلامانههلا بلرای غلبلۀ گیاهلا بلر

اساس ،اطالع از چگونگی واکنش ررختا و گیاها مختللف

تنشهای خشکی ،بهویژه رر مناطق خشک و نیملهخشلک را

به تنشهای خشکی برای ارائۀ راهکلار بلرای مقابلله بلا ایلن

وروری میسازر .از طرفی ،سامانههای سطوح آبگیر بارا بلا

تنش ها سبب ارتقای مدیریت کشاورزی و بلا راری خواهلد

تیمارهای مختلف اعمالشده رر آ ها ،عملکررهلای متفلاوتی

بور چاوز 5و همکارا  2003 ،و  .)2003یکی از موارری کله

رر میزا رواناب تولیدی رارند .طبیعی است میلزا متفلاوت

میتواند رر مناطق خشک و نیمهخشک بلرای کلاهش ایلرات
تنش خشکی بر گیاها و ررختلا ملورر تواله قلرار گیلرر،
کاربرر سلامانه هلای املع آوری آب بلارا اسلت یلوئن 2و

رواناب تولیدی سامانهها میتواند منار به تفاوت رر عملکرر
عوامل فتوسنتزی شور که خور از عوامل تعیینکننده رر رشلد
گیاها هستند .بر همین اساس و با تثکید بر این واقعیلت کله

همکارا 2000 ،؛ مزیرای و تومبا2000 ،7؛ هلو 8و همکلارا ،

بخش قابل تواهی از ایرا رارای اقلیم خشک و نیمهخشلک

2004؛ سانگ 3و همکارا  .)2007 ،رر این باره میتوا به رو

و موااه با ب را های آبی است ،مطالعۀ عملکرر سامانههلای

رستۀ کلی از سامانه های مورر استفاره اشاره کرر که بر اساس

سطوح آبگیر مدیریتشلده بلهویلژه رر خصلو

گیاهلا و

انللدازۀ سللامانه و مسللافت انتقللال آبج امللعآوریشللده بلله

ررختا مثمر امری وروری است کله بلهصلورت هلمزملا

سامانه های کوچک 00و بزرگ مقیاس 00قابل تفکیک هسلتند.

حفاظت و مدیریت بهینۀ آب و خاک رر کنار افلزایش تولیلد
م صوالت باغی و کشاورزی را سبب خواهلد شلد .فلار از

2. Zheng
3. Subrahmanyam
4. Chaves
5. Chaves
6. Yuen
7. Mzirai & Tumbo
8. Hu
9. Song
10. Micro-catchment rainwater harvesting systems
11. Macro-catchment rainwater harvesting systems

اندک مطالعلات صلورتگرفتله رربلارۀ تیییلرات عملکلرری
عوامل فتوسنتزی رر تنش های خشلکی ناشلی از اقللیم یلک
12. Pacey & Cullis
13. Biazin
14. Unami
15. Siddique
16. Flaxes
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منفی قرار می گیرر سابرامانیام 3و همکلارا 2002 ،؛ ژنلگ و

بنابراین با تواه به اینکله رر منلاطق خشلک و نیملهخشلک
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مقایسۀ اثر مقدماتی سامانههای سطوح آبگیر مدیریتشدۀ کوچک مقیاس بر...

عنوا سامانههای سطوح آبگیر مدیریتشده بر ررختا مثملر

 ،)Aتیمار حذف پوشش گیاهی و سنگریزه هملراه بلا فیلتلر

بیاتموحد و همکارا  ،)2002 ،پرواوح است برای اطمینا

سنگریزهای  ،)Bتیملار حلذف پوشلش گیلاهی و سلنگریزه

علمی از کارکرر مثبت این سامانهها رر رفع مشلکالت فلرارو

بدو فیلتر سلنگریزه ای  ،)Cتیملار علایق کلرر بخشلی از

و متقاعدسلازی ماریلا و ملدیرا م للی بلرای طراحلی و

سامانه همراه با فیلتر سلنگریزهای  )Dو تیملار علایق کلرر

استفاره از چنین سامانههایی رر سطح وسیع ،نیاز به مطالعلات

بخشی از سامانه بدو فیلتر سنگریزهای  )Eرر ابعار هشلت،

متعدر و ارائۀ نتایج آ است .بر همین اسلاس رر ایلن مقالله،

پنج و  0/5متر بهترتیب برای طول ،عرض و عمق هر سلامانه

تعیین میزا تثییر مثبت این سلامانه هلا رر اعملال فتوسلنتزی

طراحلی شللد .رر تمللام تیمارهللا بلهمنظللور افللزایش ظرفیللت

نهالهای بلارام ،و تعیلین تثییرپلذیرترین عاملل فتوسلنتزی و

نگهداری رطوبت ،مخلو کاه و کلش و کور رامی بلهانلدازۀ

مثیرترین تیمارج سامانۀ آبگیر بارا ملورر تواله قلرار گرفتله

20ررصد حامی چالهها به هر سامانه افزوره شد .سلامانههلا

است.

بهگونه ای طراحی شد که با شیب تقریبی 3ررصلد بلهسلمت

مواد و روشها
منطقۀ مورد مطالعه
سامانه های سطوح آبگیر بارا مطابق بلا آنچله رر شلکل )0
نشا راره شده است رر ایستگاه ت قیقاتی قرهچریلا زنالا
واقع رر طول و عرض ایرافیلایی ً 32و َ 52و˚ 32شلمالی و
ً 53و َ 20و ˚ 48شرقی رر  35کیلومتری شلمال غلرب شلهر
زناا رر ارتفاع  0800متلری از سلطح رریلا االرا و تعبیله
شدند .اقلیم م دورۀ مورر مطالعه نیمهخشک تا نیملهخشلک
سرر بوره و با تواه رارههای طوالنیمدت ،میانگین بارنلدگی
ساالنه رر حدور  237میللی متلر را راراسلت کله بیشلترین و
کمترین سهم فصلی آ با مقاریر  37/2و  3/2ررصد بهترتیب
مربو به بهار و تابستا است و فصل خشکی حدور پنج ماه
از سال از اوایل خررار تلا اواخلر مهلر) را شلامل ملیشلور.
متوسللا رمللای سللاالنۀ منطق لۀ مللورر مطالعلله  00/7رراللۀ
سانتیگرار ،متوسا تعدار روزهای یخبندا  002روز و میزا
متوسا تبخیر و تعرق پتانسیل ساالنه  0227میللیمتلر اسلت.
بافت خاک سط ی عرصه ،عموماً لوم م توی 00ل20ررصلد
قلوهسنگ و سنگ است که با افزایش عمق ،به خاک لوم شنی
با حدور 40ل50ررصد قلوهسنگ و سنگ تیییر مییابد.

پایینرست ارامه ملی یافلت .رر تیمارهلای علایق رر قسلمت
پایینرست سامانه سط ی معارل  20مترمربلع توسلا نلایلو
عایقبندی شد تا مانع نفوذ آب امعآوریشده به راخل زمین
شللده و از هللدررفت آ الللوگیری شللور .همچنللین سللطح
عایقبندیشده با الیهای از سنگریزه پوشانده شد تا از آسلیب
نور خورشید به سطح عایق الوگیری شور.
فیلتر به کلار بلررهشلده رر تیمارهلا شلامل یلک مالرای
استوانهای به قطر  00و عمق  30سانتیمتلر بلور کله رر کلف
چاله و مااور با چالۀ نهال ایاار و با سنگریزه پر شد تا نفوذ
سریع رواناب و توزیع آ رر منطقلۀ ریشله بلهآسلانی میسلر
باشد .تمام سامانهها رر قسمت ریوارۀ پایینرسلت نیلز بلرای
الوگیری از فرسایش احتمالی عایقبندی شلدند .رر نهایلت،
نهالهای بارام به تعدار  0اصلله رر پلایینرسلت هلر سلامانه
کاشته شد .رر سال  0330پس از یک بارندگی  22میلیمتری
بهتاریخ  ،30/4/30با فاصلۀ  3روز از بارنلدگی ،چهلار عاملل
فتوسنتزی شامل میزا فتوسنتز رر واحد سطح بلرگ

µmol

 ،)m-2 s-1هدایت روزنلهای آب  ،)mol m-2 s-1میلزا تعلرق
 )mmol m-2s-1و اذب  CO2زیر روزنهای با

رستگاه IRGA

)LCA4,ADC Bioscientific LTD Hoddoson UK
بهتاریخ  30/5/3اندازهگیلری شلد .بلرای نتیالهگیلری بهتلر،

روش پژوهش

قرائت ریگری نیز رر تاریخ  30/5/22اناام شد ،بهطوری کله

رر منطقۀ مورر مطالعله ،پلنج تیملار مختللف از سلامانههلای

از زما قرائت اول تا روم هلی بارنلدگی ریگلری رر منطقلۀ

سطوح آبگیر بارا رر قالب طرح بلوک کاملل تصلارفی رر 3

مورر مطالعه رخ ندار .تمامی اندازهگیریها رر سلاعت  00تلا
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منطقه و شرایا مساعد آبی حاصل از اقدامات حفاظتی ت ت

تکرار بهصورت تیمار شاهد و کاشت بدو تیییلر رر سلامانه
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تبارل گازی و حفظ موقعیت عملور بلر خورشلید

 02صبح رر شدت نور معارل 0200ل 0400میکرومول فوتو

مخصو

بر مترمربع اناام گرفلت بیلات موحلد و همکلارا .)2002 ،

بهمدت یک رقیقه اناام شد.

یبللت ایللن فاکتوره لا بللا قللرار رار بللرگ رر ررو م فظ لۀ

Figure (1): The location of the study area in Zanjan Province and Iran with picture of some RWH treatments

نتایج
با تواه به نتایج پلژوهش صلورت گرفتله توسلا رولایی و
موسوی  )2000ورایب رواناب سلامانههلای  B ،)Aو )C
و  Dو  )Eبهترتیب  02/05 ،3/04و  28گزارش شلده اسلت
که با تواه به بارش  22میلیمتری رر تاریخ  30/4/30سامانۀ
 Aمعللارل  ،22/75سللامانههللای  Bو  Cهللر کللدام  002/3و
سامانههای  Dو  Eنیلز هلر کلدام مقلدار مشلابه  242/4لیتلر

بهصورت روانلاب حاصلل از بارنلدگی رریافلت راشلتهانلد.
ادول  )0مقاریر میانگین و ررصد وریب تیییلرات عواملل
اندازه گیریشده را نشا می هد ،به طوریکه مالحظۀ کمتلرین
رامنلۀ نوسللا رر وللریب تیییللرات مربللو بلله اللذب زیللر
روزنهای  CO2است .از طرفی با تواه به شکل  )2بلا کملی
رقت می توا رریافت که روند کاهش یا افزایش مقلاریر ایلن
عوامل تقریباً بهطور کامل با هم منطبق است.

Downloaded from deej.kashanu.ac.ir at 9:48 +0430 on Monday September 16th 2019

شکل ( :)۸موقعیت منطقۀ مورد مطالعه در استان زنجان و ایران به همراه برخی تیمارهای سامانههای سطوح آبگیر باران
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مقایسۀ اثر مقدماتی سامانههای سطوح آبگیر مدیریتشدۀ کوچک مقیاس بر...

جدول ( :)۸آمار توصیفی دادههای بهدستآمده از اندازه گیری عوامل فتوسنتزی نهالهای بادام مستقر در سامانههای سطوح آبگیر مدیریتشده
Table (1): Descriptive statistics of photosynthetic parameters values in Almond seedlings under different treatments of RWH systems

اندازهگیری اول نه روز پس از بارندگی
فتوسنتز

)mmol m-2s-1

)mol m-2 s-1

)µmol m-2 s-1

A

2/50

2/43

0/03

084

B

3/27

7/77

0/07

204

8/70

7/30

0/04

205

8/30

7/02

0/05

038

E

03/73

00/22

0/27

204

A

28

02

0

3

32

33

70

00

25

00

20

7

D

20

33

87

3

E

04

02

22

0

µmol m-2 s-

تیمارها

1

میانگین

C
D

B
درصد ضریب تغییرات

C

)

اندازهگیری روم  22روز پس از بارندگی
تعرق

هدایت روزنهای آب

جذب زیر روزنهای CO2

)mol m-2 s-1

)µmol m-2 s-1

2/53

0/80

0/04

023

3/32

5/85

0/03

208

00/42

2/30

0/20

203

D

4/78

3/08

0/70

082

E

7/50

4/22

0/80

084

A

07

24

33

8

32

34

73

03

04

02

35

00

D

72

24

32

02

E

00

7

30

2

فتوسنتز

تیمارها

)µmol m-2 s-1

A
B
C

میانگین

B
C

درصد ضریب تغییرات

m-2s-1
)mmol

تیمار شاهد کاشت بدو تیییر رر سامانه)  ،)Aتیمار با حذف پوشش گیاهی و سنگریزه همراه با فیلتر سنگریزهای  ،)Bتیمار با حذف پوشش گیاهی
و سنگریزه بدو فیلتر سنگریزهای  ،)Cتیمار با عایق کرر بخشی از سامانه همراه با فیلتر سنگریزهای  ،)Dتیمار با عایق کرر بخشی از سامانه بدو
فیلتر سنگریزهای )E

شکل ( :)2روند مطابقت افزایش یا کاهش در مقادیر عوامل فتوسنتزی با یکدیگر در نهالهای بادام مستقر در سامانههای سطوح آبگیر
مدیریتشده
Figure (2): Pattern of variation in the values of the photosynthetic parameters of Almond Seedlings under different treatments of
RWH systems
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تعرق

هدایت روزنهای آب

جذب زیر روزنهای CO2
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فتوسنتز

عرف منطقه رر سامانۀ آبگیر کمترین عملکرر فتوسنتزی را رر

ادول  )2نتایج حاصل از تازیۀ واریلانس مقلاریر فتوسلنتز

قرائت اول نشا رارند .نتایج مربلو بله قرائلت روم رربلارۀ

اندازهگیریشده طی رو مرحله را نشا میرهد .نتلایج نشلا

بیشترین عملکرر ،متفلاوت از نتلایج مربلو بله قرائلت اول

رار که ایر تیمارها رر میزا فتوسنتز رر زملا هلر رو قرائلت

است ،بهطوری که سامانۀ تیمار بلا حلذف پوشلش گیلاهی و

مثیر بوره است ،بهطوری که براساس آزمو رانکن تیمارهای

سنگریزه بدو فیلتر سنگریزه ای  )Cبیشترین عملکرر و بلاز

سامانه آبگیر و عایق بلور بخشلی از سلامانه و بلدو فیلتلر

هم تیمار شاهد  Aکمترین عملکرر فتوسنتزی را راشته است.

سللنگریزهای  )Eو سللامانۀ آبگی لر بللدو پوشللش گی لاهی و

شللکل  )3نیللز نتللایج مقایسللۀ میللانگین عملکللرر فتوسللنتزی

سنگریزه و همراه با فیلتر سنگریزه ای  ،)Bبیشترین عملکلرر

نهالهای بارام ت ت تیمارهای مربو را نشا میرهد.

جدول ( :)2نتایج تجزیۀ واریانس اندازهگیریهای اول و دوم میزان فتوسنتز در نهالهای بادام مستقر در سامانههای سطوح آبگیر مدیریتشده
Table (2): Results of One-Way ANOVA of first and second measurements of the photosynthesis activity in Almond Seedlings under
different treatments of RWH systems

اندازهگیری اول نه روز پس از بارندگی
منابع تغییرات

مجموع مربعات

درجۀ آزادی

میانگین مربعات

مقدار آمارۀ F

سطح معنیداری

بلوک

03/25

2

2/22

0/202

0/57

تیمار

032/23

4

48/02

4/442

خطا

82/52

8

00/82

-

ماموع

0407/23

05

*

*0/03

اندازهگیری روم  22روز پس از بارندگی
منابع تغییرات

مجموع مربعات

درجۀ آزادی

میانگین مربعات

مقدار آمارۀ F

سطح معنیداری

بلوک

3/20

2

0/20

0/25

0/78

*

تیمار

027/02

4

30/78

4/358

*0/03

خطا

50/28

8

2/40

-

-

ماموع

833/30

05

* معنیراری رر سطح 5ررصد

شکل ( :)۷نتایج حاصل از آزمون دانکن برای اندازهگیریهای اول و دوم میزان فتوسنتز در نهالهای بادام مستقر در سامانههای سطوح آبگیر
مدیریتشده
Figure (3): Results of Duncan test of first and second measurements of the photosynthesis activity in Almond Seedlings under
different treatments of RWH systems
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فتوسنتزی و تیمار شاهد  )Aیعنلی روش کاشلت مطلابق بلا
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مقایسۀ اثر مقدماتی سامانههای سطوح آبگیر مدیریتشدۀ کوچک مقیاس بر...

به طوری که این بار فقا سامانۀ آبگیر بدو پوشش گیلاهی و

تعرق
نتایج تازیۀ واریانس ارائهشده رر ادول  )3نشا رار که ایر

سنگریزه و بلدو فیلتلر سلنگریزه ای  )Cبیشلترین و تیملار

تیمارها رر میزا تعرق نهالهای بارام رر هر رو مقطع زملانی

رارنلد.

که اندازهگیری صورت گرفته ،مثیر بوره است ،بهطلوری کله
رر اندازهگیری اول همۀ تیمارها با بیشترین تعرق بهاز تیملار
شاهد  )Aرر یک گروه قرار گرفتند .این رر حالی اسلت کله

شاهد  )Aکمترین میزا تعرق را به خور اختصلا

شکل  )4نیز مقایسۀ میانگین میزا تعرق نهالهای بارام طلی
اندازهگیریهای صورتگرفته ت ت تیمارهای مربو را نشا
میرهد.

اندازهگیری روم تیییلر رر وولعیت قبللی را نشلا ملیرهلد

اندازهگیری اول نه روز پس از بارندگی
منابع تغییرات

مجموع مربعات

درجۀ آزادی

میانگین مربعات

مقدار آمارۀ F

سطح معنیداری

بلوک

2/23

2

0/02

0/230

0/52

تیمار

004/77

4

22/03

*2/802

*0/00

خطا

30/74

8

3/84

-

ماموع

880/54

05

منابع تغییرات

مجموع مربعات

اندازهگیری روم  22روز پس از بارندگی
درجۀ آزادی

میانگین مربعات

مقدار آمارۀ F

سطح معنیداری

بلوک

2/33

2

0/03

0/580

0/00

تیمار

42/55

4

00/24

*5/073

*0/00

خطا

02/43

8

2/05

-

-

ماموع

342/78

05

* معنیراری رر سطح 5ررصد

شکل ( :)۸نتایج حاصل از آزمون دانکن برای اندازهگیریهای اول و دوم میزان تعرق در نهالهای بادام مستقر در سامانههای سطوح آبگیر
مدیریتشده
Figure (4): Results of Duncan test of first and second measurements of the transpiration activity in Almond Seedlings under different
treatments of RWH systems

هدایت روزنهای آب و جذب زیر روزنهای CO2

حللاکی از عللدم اخللتالف معنللیرار بللین تیمارهللای مختلللف

نتایج تازیۀ واریانس رر مورر هدایت روزنهای آب و الذب

سامانههای سطوح آبگیر مورر بررسی رر هر رو انلدازهگیلری

زیر روزنلهای ریاکسلیدکلربن طبلق الدولهلای  )4و )5

اناام شده بور.

Downloaded from deej.kashanu.ac.ir at 9:48 +0430 on Monday September 16th 2019

جدول ( :)۷نتایج تجزیۀ واریانس اندازهگیریهای اول و دوم میزان تعرق در نهالهای بادام مستقر در سامانههای سطوح آبگیر مدیریتشده
Table (3): Results of One-Way ANOVA of first and second measurements of the transpiration activity in Almond Seedlings under
different treatments of RWH systems
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جدول ( :)۸نتایج تجزیۀ واریانس اندازهگیریهای اول و دوم میزان هدایت روزنهای آب در نهالهای بادام مستقر در سامانههای سطوح آبگیر
مدیریتشده
Table (4): Results of One-Way ANOVA of first and second measurements of the stomatal conductance activity in Almond Seedlings
under different treatments of RWH systems

اندازهگیری اول نه روز پس از بارندگی
منابع تغییرات

مجموع مربعات

درجۀ آزادی

میانگین مربعات

مقدار آمارۀ F

سطح معنیداری

بلوک

0/004

2

0/002

0/250

0/78

تیمار

0/088

4

0/022

2/227

0/00

خطا

0/022

8

0/008

-

-

ماموع

0/504

05
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اندازهگیری روم  22روز پس از بارندگی
بلوک

0/005

2

0/008

0/020

0/32

تیمار

0/020

4

0/005

2/345

0/04

خطا

0/052

8

0/002

-

-

ماموع

0/327

05

* معنیراری رر سطح 5ررصد

جدول ( :)5نتایج تجزیۀ واریانس قرائت اول و دوم میزان جذب زیر روزنهای  CO2در نهالهای بادام مستقر در سامانههای سطوح آبگیر
مدیریتشده
Table (5): Results of One-Way ANOVA of first and second measurements of the substomatal CO2 adsorption activity in Almond
Seedlings under different treatments of RWH systems

اندازهگیری اول نه روز پس از بارندگی
منابع تغییرات

مجموع مربعات

درجۀ آزادی

میانگین مربعات

مقدار آمارۀ F

سطح معنیداری

بلوک

472/33

2

238/47

0/305

0/44

تیمار

0424/33

4

322/23

0/383

0/32

223/23

-

-

خطا

2003/53

8

ماموع

203224/00

05

اندازهگیری روم  22روز پس از بارندگی
منابع تغییرات

مجموع مربعات

درجۀ آزادی

میانگین مربعات

مقدار آمارۀ F

سطح معنیداری

بلوک

082/80

2

34/40

0/200

0/80

تیمار

4337/33

4

0234/33

2/843

0/00

خطا

3473/87

8

434/23

-

-

ماموع

550034/00

05

* معنیراری رر سطح 5ررصد

بحث و نتیجهگیری

با شکلهای  )3و  )4رر هر رو فاصللۀ زملانی  3و  22روز

بر اسلاس نتلایج و طبلق الدول  )0و شلکل  )2عملکلرر

از بارندگی که مقاریر عوامل فتوسنتزی انلدازهگیلری شلدند،

عوامل فتوسنتزی اندازهگیریشلده رر تیمارهلای مختللف بلا

مقاریر مربو به فتوسنتز و تعلرق اخلتالف معنلی راری بلین

یکدیگر منطبق بوره اند و افزایش و کاهش آ هلا بلهصلورت

تیمارهای مختلف از خور نشا رارند.

هماهنگ با یکدیگر اتفاق افتاره است؛ این امر میتواند بیانگر

فتوسنتز :معنلی راری اخلتالف بلین مقلاریر فتوسلنتز رر

وابسللتگی ایللن عوامللل بلله یکللدیگر باشللد بیللاتموحللد و

سامانه های سطوح آبگیر مدیریتشده با فاصلۀ زملانی  3روز

همکارا 2002 ،؛ ژنگ و همکارا  .)2000 ،از طرفلی مطلابق

پس از بارندگی رر حقیقت بیانگر تثییر استفاره از سامانههلای
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منابع تغییرات

مجموع مربعات

درجۀ آزادی

میانگین مربعات

مقدار آمارۀ F

سطح معنیداری

مقایسۀ اثر مقدماتی سامانههای سطوح آبگیر مدیریتشدۀ کوچک مقیاس بر...

آبگیر رر ارتقای فعالیلت فتوسلنتزی نهلالهلای بلارام اسلت.

گرفته است ،بلهطلوریکله بلا رقلت رر شلکل  )3و مقلاریر

بهطوری که تیمارهلای  Bو  Eبیشلترین و تیملار  Aشلاهد)

میانگین فتوسنتز رر ادول  )0ملیتلوا نتیاله گرفلت کله

E

عملکرر فتوسنتزی رر بهترین تیمارج  )Cقرائت روم نسبت به

کمترین عملکرر را به خور اختصا

رارند .رربلارۀ تیملار

رر رتبۀ بهترین تیمار از نظر ارتقای عواملل فتوسلنتزی قابلل

موااه بوره است که میتواند ناشلی از ایلر تلدریای کلاهش

انتظار است؛ هرچنلد رر ملورر تیملار  Bایلن انتظلار والور

آب رر رسترس نهالها با فاصلله از روز بارنلدگی و مصلرف

نداشت و پیشبینی ملیشلد تیملار  Dبلا تواله بله ولریب

رواناب ذخیرهشده رر سامانه هلا باشلد؛ املا بلرای پاسلخ بله

رواناب باالی آ رر اایگاه بهترین تیمارها قرار گیرر اما ایلن

چرایی سثاالتی از قبیلل علدم توانلایی تیملار  Eبلا گذشلت

نتیاه حاصل نشد .این رر حالی است که تیمار  Aکه رر واقع

روزهای بیشتر از اولین بارنلدگی رر حفلظ مطلوبیلت خلور،

توصیف گر شرایا طبیعی زمین بدو هی رخالتی اسلت ،بلا

مطلوبیت کمتر تیمار  Dعلیرغم تولید رواناب بیشلتر نسلبت

وریب رواناب 3ررصدی کمتلرین میلزا فتوسلنتز صلورت

به تیمارهای  Bو  Cو همچنلین تطلابق و اخلتالف نتلایج بلا

گرفته رر نهال کاشتهشده رر بین سامانهها را راراست .این امر

بخللشهللایی از یافتللههللای مطالعللات مش لابه ماننللد مطالع لۀ

رر حقیقت معطوف به شرایا تنش خشلکی اسلت کله نهلال

موحدبیات و همکارا

 )2002از موارری است کله هرچنلد

پلس از گذشللت چنلد روز از بارنللدگی و نبلور ذخیللرۀ آبللی

این مقاله سهم قابلل تلواهی رر براسلته شلد آ هلا رارر،

مناسب رر خاک با آ موااه شده و رر نهایت برای غلبله بلر

طبیعللی اسللت کلله پاسللخ بلله آ هللا نیازمنللد مطالعللات و

خشکی ،فعالیتهای تولیدی و فتوسنتزی خلور را بلهشلدت

رارهبرراریهای منظم و طوالنیملدت حلداقل رر رورهای 00

کاهش میرهد .این نتایج مطابق با یافتلههلای بیلاتموحلد و

مطلوبیت سلامانههلا بلا

همکارا

 ،)2002فالکسز و همکارا

همکلارا

 )2002و سللیدیک و همکللارا

ساله را میطلبد تا بتوا رر خصو

 ،)2000سلابرامانیام و

تیمارهای مختلف و واکنش نهال های متفاوت کشتشلده رر

 )0333رر مللورر

سامانهها نتیاههای متقنتر و متکی به بررسلیهلای طلوالنی

تثییر منفی تنش خشکی بر میزا فتوسنتز است .بهطور کللی،

مدت گرفت.

با رقت رر نمورار مقایسۀ میانگین مقاریر فتوسلنتز رر قرائلت

تعرق :با تواه به نتلایج حاصلل رربلارۀ میلزا فتوسلنتز

D

نهالهای کشتشده رر سامانهها انتظار این بلور کله بلهعللت

بسیار به هم نزریک اند ،بهطوری که رر یک نتیاهگیری کللی

ررهمتنیدگی عوامل انلدازه گیلریشلده واکلنش متقابلل ایلن

میتوا ایر سامانههای سطوح آبگیر مدیریتشده بلر ارتقلای

عوامل با یکدیگر هماهنگ باشد که نتایج نیز رر مورر تعلرق

عملکرر عوامل فتوسنتزی را بسیار مثبت رانسلت؛ زیلرا ایلن

مثید این امر بور .بهطوری که رر قرائت اول ،نهالهلای هملۀ

سامانهها از قرارگیری نهالهای بارام رر شرایا تنش خشلکی

تیمارها بهاز تیمار  Aبهعنوا تیمارهای با بیشترین تعرق رر

الوگیری کررهاند هر چند برای رستیابی به اطالعلات بیشلتر

یک گروه قرار گرفتند ،بهطوریکه با تواه به شکلهلای )3

رربارۀ تفاوتهای بین تیمارها و ن لوۀ تلثییر آ هلا نیلاز بله

و  )4نتایج حاصل از این مرحله رر ملورر تیمارهلای

EوC

مطالعات بیشلتری احسلاس ملیشلور بلایجزین و همکلارا ،

بهترتیب رر قرائت اول و روم کامالً و رر حالت کللی ،تقریبلاً

2002؛ هو و همکارا .)2004 ،

هماهنگ با نتایج حاصل از عملکلرر فتوسلنتزی نهلال هلا رر

رر قرائت روم که  22روز پلس از بارنلدگی اسلت ،بیشلترین

تیمارهای مختلف از سامانههای سطوح آبگیر بارا است .این

تیمللار C

نتیاه موافق با نتایج بسیاری از م ققا از امله موحلدبیلات

یافت .بنابراین می توا گفت با گذر زما  22روزه

 ،)2000مییلاشلیتا 0و

اول نتیاه میشور که عملکرر حاصل از تیمارهای  C ،Bو

عملکلرر فتوسللنتزی بله نهللالهللای کشلتشللده رر
اختصا

و همکارا

 ،)2002ژنگ و همکارا

از وقوع بارندگی ،اابهاایی رر مطلوبیلت تیمارهلا صلورت
1. Miyashita
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بهعلت توا باالی آ رر تولید و ذخیرۀ رواناب قرارگیری آ

عملکرر فتوسنتزی بهترین تیمار رر قرائت اول  )Eبا کلاهش
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فتوسنتزی آ ها ت ت اقلیمهای نیمهخشلک تلا نیملهخشلک
 املا بلرای رسلتیابی بله ازئیلات.سرر را مورر تثیید قرار رار

) مبنللی بللر2003

82

) و چللاوز و همکللارا2005

همکللارا

.هماهنگی میزا تعرق با عملکرر فتوسنتزی است

 ایلر فیلتلر،بیشتر و پاسخ به ملوارری چلو برتلری تیمارهلا

:CO2 هدایت روزنهای آب و جذب زیر روزنـهای

 تثییر بلندمدت سامانههلا،سنگریزهای به کار رفته رر سامانهها

این عوامل به رغم انتظلار موالور رر تبعیلت از نتلایج سلایر

 تثییر سامانهها رر،بر رشد نهالهای مثمر با گونههای مختلف

 تفاوتی معنیرار رر مقدار آ ها بین تیمارهای مختلف،عوامل

 طراحی سامانهها مبتنلی بلر، تثبیت و تولید م صول،استقرار

 هرچند این امر موافق با یافتههای موحدبیلات و.نشا ندارند

فواصل بارندگی و حام آب مورر نیاز بلرای املعآوری رر

) است املا بلهطلور کللی مخلالف بلا نتلایج2002

هر سامانه اهت عدم ایاار تنش خشکی برای نهالها نیاز به

) و فالکسللز و2003

 سلاله اسلت تلا00 مطالعاتی اامع و حداقل رر رورۀ زملانی

) است که عملکلرر فتوسلنتزی را مطلابق بلا2002

همکارا

مطالعللاتی ماننللد چللاوز و همکللارا
همکارا

بتوا طبق آ برنامه ها و توصیههای ملدیریتی الزم و ممکلن

. رانستهاندCO2 هدایت روزنهای آب و اذب زیر روزنهای

برای غلبه بر مشکالت کم آبی و پاسخ به نیازهای امعیت رر

 طبق نتایج این پژوهش و مطابقت آ بلا م لدور،بهطور کلی

.حال رشد به م صوالت کشاورزی را ارائه کرر

مطالعات انالامگرفتله رر ایلن زمینله ملیتلوا تلثییر مثبلت
سامانه های سطوح آبگیر مدیریتشده رر رفع م دوریت آبی
نهال های بارام کاشته شده رر این سامانهها و ارتقای عملکلرر
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Extended Abstract
Introduction: Water deficit is one of the most important stress factors affecting plant growth and production in
the worldwide, as due to series drought stress photosynthetic activities are negatively affected. Subsequently, a
reduction will happen in the growth of leaves and plants, stomatal conductance and agricultural products.
Accordingly, major concern exists in countries like Iran where water scarcity and poor water management in
combination with increased population and water consumption endanger food security. Therefore, exploring
ways to increase agricultural and horticultural products along with optimizing the use of water is essential. The
aim of this paper is a) to examine the effects of Rain Water Harvesting (RWH) systems on photosynthetic
activities of Almond seedlings and b) determination of the most effective treatment of the RWHs which has the
most positive effect on photosynthetic parameters.
Material and Methods: The current research was conducted in a randomized complete block design with three
replications to assess the impact of RWH systems under five treatments viz. control (A), eliminated of vegetation
and pebble with a gravel filter (B), eliminated of vegetation and pebble without any gravel filter (C), insulated
some portion by plastic with a gravel filter (D) and insulated some portion by plastic without any gravel filter (E)
on activity of photosynthetic parameters in Almond seeding. RWH systems were designed in 8, 5, and 0.5 meters
for the length, width, and depth respectively. The gravel filter with 10 and 30 cm in diameter and depth was
devised to facilitate runoff infiltration in the root region. Four photosynthetic factors viz.
Photosynthetic rate per unit leaf area, stomatal conductance, transpiration rate, and substomatal CO2 adsorption
were measured after 9 and 22 days after a rainfall event in 2011.
Results: The obtained results showed that the RWH systems had a positive effect on two photosynthetic
parameters included photosynthesis and transpiration. In General, in addition of the positive effect of the RWH
systems, the E, B and C treatments could increase the activity of photosynthetic parameters versus the A
treatment which exhibited the least activity of the parameters in Almond seedlings.
Discussion and Conclusion: Nevertheless, for more details and answers to issues such as selecting the treatment
with best efficiency, the effect of the gravel filter in RWH systems efficiency, the long-term effects of the RWH
systems on the growing of fruit seedlings and their establishment, designing the RWH systems based on the
rainfall intervals and the water use of the seedlings to collect enough water in each system to avoid drought
stress for seedlings require comprehensive studies at least in a period of 10 years. Ultimately, the results of
aforesaid comprehensive studies lead managerial and necessary plans to overcome the problems of water deficit
and responding to the rapid growth of world population and consequently their agriculture production needs.
Keywords: Drought Stress, Gharecharian Research Station, Productive Trees, Water Conservation, Zanjan City.
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