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 چکیده

ارتقاء عملكرد  های آبي،غلبه بر تنش منظور بههای مختلف سامانهی بهینه از آب باران تحت های استفادهآگاهي از روش

پنج های آبگیر باران تحت  در این مقاله اثر سامانه ،ها امری مهم است. بنابراینمحصوالت تولیدی و چگونگي تاثیر آن

(، تیمار با Bای ) (، تیمار با حذف پوشش گیاهي و سنگریزه همراه با فیلتر سنگریزهAیمار بدون تغییر در سامانه )ت

با عایق کردن بخشي از سامانه همراه با فیلتر  (، تیمارCای ) حذف پوشش گیاهي و سنگریزه بدون فیلتر سنگریزه

( بر عوامل فتوسنتزی نهال زردآلو Eای ) با عایق کردن بخشي از سامانه بدون فیلتر سنگریزه ( و تیمارDای ) سنگریزه

تكرار در ابعاد  سهبرای انجام طرح تیمارهای ذکر شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفي در  مورد بررسي قرار گرفت.

ای بود که ها به گونهد. ساختار سامانهشمق در هر سامانه طراحي ترتیب برای طول، عرض و ع متر به 1/0و  پنج، هشت

-ریشه فوذ رواناب و توزیع آن در منطقهمنظور تسریع نیافت. به دامه ميدست ابه سمت پایین نه درصدبا شیب تقریبي 

 22بارندگي پس از یک  5930در سال  تمام تیمارها ایجاد شد. درمتر  سانتي 90عمق  و 50قطر  بهواني فیلتری د

، در واحد سطح برگ سنتزمیزان فتوروز از بارندگي، چهار عامل فتوسنتزی شامل  29و  50زماني  متری با فاصله میلي

در سه عامل از چهار  نتایج نشان داد که گیری شد.اندازه ایزیر روزنهCO2 جذب و  میزان تعرق آب، هدایت روزنه ای

که تیمارهای با بیشترین و تر اینجالب داری بین تیمارهای مختلف وجود دارد وگیری شده، اختالف معنيعامل اندازه

عوامل به یكدیگر را بیان  تواند وابستگي اینکه این امر مي اندموارد با یكدیگر منطبق بوده ترین عملكرد نیز در اکثرکم

نشان داد این پژوهش نتایج طور کلي بهشود. که کاهش یا افزایش هر عاملي سبب تاثیر در عامل دیگر مي طوری کند به

( و حذف پوشش گیاهي و سنگریزه بدون فیلتر Eای ) های عایق کردن بخشي از سامانه بدون فیلتر سنگریزهکه سامانه

در حالي که  .های زردآلو داشته استفتوسنتزی نهال ترین تاثیر مثبت را بر ارتقاء عملكرد عوامل( بیشCای ) سنگریزه

( دارای کمترین عملكرد در عوامل فتوسنتزی بوده است. تأثیر تیمارهای مدیریتي در Aتغییر در سامانه ) تیمار بدون

 ترین دلیل در کسب این نتایج بوده است.  ها عمده تحویل رواناب به نهال
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 مقدمه

کاهش منابع آبي و  افزایش سریع جمعیت جهان،

)که اکثر سناریوهای مربوط به تغییر  تغییرات اقلیمي

اقلیم افزایش خشكي در بسیاری از مناطق جهان را 

 منظورکارهایي به  بررسي راه کنند(بیني ميپیش

ورزی و باغي در کنار افزایش محصوالت تولیدی کشا

ناپذیر ساخته است  مصرف بهینه آب را امری اجتناب

(Chavez  ،2055و همكاران.) تحقیق در  ،از سویي

 ،های آبيالعمل گیاهان مختلف به تنشمورد عكس

افزایي چرا که هم ،یابدای ميروز به روز اهمیت ویژه

خشكي محیط با درجه حرارت باال در مناطق خشک 

هایي چون بقای گیاهان و درختان و جهان محدودیت

یان از پیش نما کاهش محصوالت تولیدی را بیش

اطالع از چگونگي واکنش درختان و  وخواهد ساخت 

های خشكي سبب ارتقاء گیاهان مختلف به تنش

و  Chavezمدیریت کشاورزی و باغداری خواهد بود )

 (.2003و  2009همكاران، 

ترین عامل ر اغلب موارد خشكي )تنش آبي( مهمد

 ،گیاهيرشدفتوسنتز، رشد برگ،  محیطي است که 

و متعاقبا تولید محصوالت در سطح  ایهدایت روزنه

 دهدتحت تاثیر منفي قرار ميجهاني را 

(Subrahmanyam  ،؛2002و همكاران Zheng  و

کاهش فتوسنتز حاصل از تنش آبي (. 2050همكاران، 

ای و عوامل، شامل عوامل روزنهاز طریق دو گروه از 

ها از افتد. بسته شدن روزنهای اتفاق ميروزنهغیر

ای، اولین واکنش تحت شرایط خشكي وزنهعوامل ر

اصلي کاهش فتوسنتز در چنین  علتباشد که مي

 ؛5333و همكاران،  Siddiqueباشد )شرایطي مي

Flexas  ،تنش خشكي  که با ادامه( 2002و همكاران

تری را به ای کاهش فتوسنتز نقش بیشروزنهرعوامل غی

خود اختصاص خواهند داد. کاهش فتوسنتز در 

های حیاتي گیاه حقیقت در تعامل با سایر فعالیت

ای آب تعرق، هدایت روزنهتوان به افتد که مياتفاق مي

 اشاره نمود. CO2و جذب 

تیمارهای مختلف اعمال شده در  سویي،از 

اثرهای  ،های سطوح آبگیر مدیریت شده سامانه

ها دارند.  متفاوتي را بر میزان دریافتي رواناب از سامانه

تواند  ها مي میزان متفاوت رواناب دریافتي سامانه

موجب تفاوت در عملكرد فتوسنتز، تعرق و هدایت 

کننده رشد گیاهان  ای باشد که از عوامل تعیین روزنه

 عوامل ذکر شدهفعالیت میزان  ،باشند. بنابراین مي

 مطالعه متغیر خواهد بود.یر تنش خشكي، تحت تأث

از اقلیم یک  ناشيآبي شرایط کم ازکه  تغییراتاین 

منطقه و شرایط مساعد آبي حاصل از اقدامات 

 شود،ایجاد ميهای آبگیر حفاظتي تحت عنوان سامانه

نمایان خواهد ها را مورد عملكرد این سامانه نحوه

در نوع کوچک  های آبگیرسامانه ،. در حقیقتساخت

هایي هستند که در مناطق خشک و سامانه مقیاس،

آب بارندگي و قابل استفاده  ذخیره برایخشک نیمه

تا ضمن حفظ منابع  شودکردن آن برای گیاه تعبیه مي

 نیز های آبي گیاهان کشت شدهآب بتوان بر محدویت

 و  Ghoddousi ،2009،Pacey) غلبه کرد

Cullis،5382).  

ها  ت سنتي و نوین از این نوع سامانهصور به ،امروزه

آوری آب باران با هدف تأمین آب برای  برای جمع

های شیبدار در  گیاهان و ایجاد باغ بر روی دامنهکشت 

 Shariat)شود  بسیاری از  نقاط کشور استفاده مي

Jafari  وAbbasi ،5331). آوری آب باران، نفوذ جمع

اهش تبخیر از آوری شده در خاک و کرواناب جمع

سطح خاک از جمله کارکردهایي است که استفاده از 

های خشكي گیاهان بر تنش غلبه برایها این سامانه

-خشک را ضروری مي ویژه در مناطق خشک و نیمه هب

دو نوع رویكرد توان به مي ،در این رابطه سازد.

که بعضي از مطالعات به  طوریبه ،اشاره کردمطالعاتي 

فتوسنتزی گیاهان مورد بررسي تحت بررسي اعمال 

آبگیر های های مختلف بدون تطبیق آن با سامانهتنش

و همكاران،  Siddiqueاند )پرداختهمتداول در دنیا 

و  Thomas ؛2002و همكاران، Flexas  ؛5333

 ؛2001و همكاران،  Rouhi ؛2004همكاران، 

Cordeiro  ،؛2003و همكاران Sima  ،و همكاران

دیگر ي ( و در بعض2003و همكاران،  Greven ؛2003

کار برده شده بدون  های آبگیر بهبا توجه به سامانه

توجه به اعمال فتوسنتزی گیاه تنها میزان بقای 

رشد ارتفاعي و قطر (، Yazar ،2001و  Aliگیاهان )

و  Li ؛5384و همكاران،  Sheikhه )گیا برابر سینه

  اند.گرفتهبررسي قرار ( مورد 2002همكاران، 

 وسیلهبهاساس مرور منابع صورت گرفته  بر

 ای که به مطالعهمنبع گزارش شدههیچ نگارندگان، 
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تاثیر شرایط تنش آبي و شرایط مساعد آبي حاصل از 

های آبگیر با رویكرد بررسي عوامل فتوسنتزی سامانه

 یافت نشد. ،گیاهان پراخته باشد

واقعیت که  با تاکید بر مطالب فوق و توجه به این

خشک  بخش وسیعي از ایران در شرایط خشک و نیمه

توجه  ،قرار دارد و جمعیت آن نیز رو به افزایش است

ب باران در نوع کوچک مقیاس آ کافي به امر استفاده

با کاشت در همین راستا  .رسدرهیافتي کارا به نظر مي

زمان حفظ مه ،هادرختان مثمر در کنار این سامانه

بهینه از آن در کنار افزایش تولید  و استفادهمنابع آبي 

خواهد شد. با این  حاصلمحصوالت باغي و کشاورزی 

ای که به بررسي هنوز مطالعه ،رسدنظر ميبهحال 

ها در اعمال فتوسنتزی درختان تاثیر مثبت این سامانه

بر همین  .صورت نگرفته است ،اخته باشددپر مثمر

ها ان تاثیر این سامانهتعیین میز در این مقاله ،اساس

های زردآلو عالوه بر برداشت در اعمال فتوسنتزی نهال

امل فتوسنتزی و تعیین تاثیرپذیرترین ع و آب باران

عنوان دو هدف این  به آبگیر باران موثرترین سامانه

 نظر قرار گرفته است.تحقیق مد

 

 اه روشمواد و 

محل اجرای طرح در مجموعه پژوهش: مورد  منطقه

طول  واقع درچریان زنجان  قرههای تحقیقاتي  ایستگاه

 20َ  13ً  و شمالي 92˚ 12َ  92ً  و عرض جغرافیایي

زنجان  کیلومتری شمال غرب شهر 91شرقي در  48˚

از سطح دریا واقع شده است.  یمتر 5800در ارتفاع 

نمای  اقلیم وضعیت اقلیمي محدوده مورد مطالعه در

نمای دومارتن  اقلیم خشک سرد و در آمبرژه نیمه

است. میانگین بارندگي دشت  شدهتعیین  ،خشک نیمه

سینوپتیک زنجان و طي  ایستگاههای دادهبا توجه به 

که  متر استمیلي 231ساله حدود 92یک دوره 

و کمترین  درصد 2/91فصل بهار با یشترین سهم به ب

 تعلق دارد.  درصد 2/9 با تابستانآن به 

درجه  1/50منطقه مورد مطالعه متوسط دمای ساالنه 

روز  502گراد و متوسط تعداد روزهای یخبندان سانتي

تعرق پتانسیل ساالنه  باشد. میزان متوسط تبخیر و مي

است. فصل خشكي حدود  شدهمتر برآورد میلي 5221

اوایل خرداد تا اواخر مهرماه(  از) از سال راپنج ماه 

ماً لوم بافت خاک سطحي عرصه، عمو شود.شامل مي

باشد که  سنگ و سنگ مي درصد قلوه 50-20 محتوی

 40-10 با افزایش عمق، به خاک لوم شني با حدود

 یابد. سنگ و سنگ تغییر مي درصد قلوه

 ،5981در سال  ابتدا ،برای انجام طرحپژوهش: روش 

در قالب  ی آبگیر بارانهاتیمار مختلف از سامانه پنج

تیمار صورت  به تكرار سهطرح بلوک کامل تصادفي در 

تیمار با (، Aشاهد و کاشت بدون تغییر در سامانه )

حذف پوشش گیاهي و سنگریزه همراه با فیلتر 

(، تیمار با حذف پوشش گیاهي و Bای ) سنگریزه

با عایق  (، تیمارCای ) سنگریزه بدون فیلتر سنگریزه

( Dای ) کردن بخشي از سامانه همراه با فیلتر سنگریزه

با عایق کردن بخشي از سامانه بدون فیلتر  و تیمار

متر  1/0و  پنجهشت، ابعاد  در (Eای ) سنگریزه

ترتیب برای طول، عرض و عمق در هر سامانه  به

 . شدطراحي 

ظور افزایش ظرفیت در تمام تیمارها به من

کاه و کلش و کود دامي به مخلوط  ،داری رطوبتنگه

ساختار درصد حجمي چاله افزوده شد.  20 اندازه

 درصد نهکه با شیب تقریبي  بودای ها به گونهسامانه

ی عایق . در تیمارهافتیادست ادامه ميسمت پایینبه 

 متر 20سطحي معادل سامانه دست  در قسمت پایین

بندی شد تا مانع نفوذ آب نایلون عایق وسیلهبهمربع 

آوری شده به داخل زمین شده و از هدر رفت آن جمع

جلوگیری از آسیب نور خورشید  برایجلوگیری شود. 

ای از سنگریزه پوشانده  به سطح عایق روی آن با الیه

 . (5 شكل) شد
کار برده شده در تیمارها شامل مجرایي  فیلتر به

در بود که متر سانتي 90عمق  و 50قطر  ای بهاستوانه

ایجاد شده و با  جوار با چاله نهال هم وکف چاله 

توزیع آن در  ونفوذ سریع رواناب  تا شدسنگریزه پر 

ها در تمام سامانه به آساني میسر باشد.منطقه ریشه 

جلوگیری از  منظور بهدست نیز پایین قسمت دیواره

دند. در نهایت در بندی شفرسایش احتمالي عایق

تعداد  دآلو بههای زردست هر سامانه، نهال بخش پایین

 در هر سامانه کاشته شد. اصله یک
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 با عایق کردن بخشي از سامانه تیمار -1شکل 

 

در تاریخ متری میلي 22پس از یک بارندگي 

 فوق، روز از بارندگي 50زماني  با فاصله 95/04/30

در واحد  سنتزمیزان فتوعامل فتوسنتزی شامل  چهار

µmol.mسطح برگ )
-2

.s
آب  ای هدایت روزنه، (1-

(mol.m
-2

.s
mmol.m) ( و میزان تعرق1-

-2
.s

و جذب  (1-

CO2 دستگاه باای زیر روزنه IRGA
5 (LCA4,ADC 

Bioscientific LTD Hoddoson UK)  در تاریخ

گیری بهتر گیری شد. برای نتیجهاندازه 03/01/30

از )انجام شد  22/01/30قرائت دیگری نیز به تاریخ 

مورد  ول تا دوم هیچ بارندگي در منطقهتاریخ قرائت ا

-52ها در ساعت  گیری تمامي اندازه .(مطالعه رخ نداد

 5200-5400صبح در شدت نور معادل  50

ثبت این  .ول فوتون بر متر مربع انجام گرفتممیكرو

با قرار دادن برگ در درون محفظه مخصوص  عوامل

تبادل گازی و حفظ موقعیت عمود بر خورشید به 

های تمام تجزیه و تحلیل .نجام شدمدت یک دقیقه ا

انجام  52 نسخه SPSS افزارآماری با استفاده از نرم

 پذیرفت.

 

 و بحث نتایج

در تاریخ متری حادث شده  میلي 22 در بارندگي

تحقیق انجام با توجه به نوع سامانه و نتایج  95/4/30
                                                           
1
 Infrared Gas Analyzer  

بر روی  Mousavi (2050)و  Rezaei شده توسط

که ضرایب رواناب  (Eو  D( و )Cو  B)، (Aهای )سامانه

 درصد 28و  51/52، 04/9ترتیب  بهها را این سامانه

، 11/22های مذکور حدود  ، سامانهگزارش کرده است

 اند. لیتر رواناب دریافت داشته 4/242و  3/502

شامل میانگین  5ارائه شده در جدول آمار توصیفي 

گیری شده و درصد ضریب تغییرات عوامل اندازه

 نوسان در ترین دامنهکمترین و بیش که باشد مي

زیر  CO2جذب ترتیب مربوط به  ضریب تغییرات به

 .باشدای آب ميای و هدایت روزنهروزنه

نتایج حاصل از تجزیه واریانس  2جدول فتوسنتز: 

گیری شده طي دو مرحله را مقادیر فتوسنتز اندازه

دهد. نتایج نشان داد که اثر تیمارها در میزان نشان مي

بوده و در سطح پنج فتوسنتز در زمان قرائت اول موثر 

دار شده است. بر اساس آزمون دانكن  درصد معني

 و سامانه از بخشي بودن عایق و آبگیر تیمارهای سامانه

 بدون آبگیر ( و سامانهE) ای سنگریزه فیلتر بدون

ای  سنگریزه فیلتر بدون و سنگریزه و گیاهي پوشش

(C( بیشترین عملكرد فتوسنتزی و تیمار شاهد )A )

آبگیر  سامانه در منطقه عرف با مطابق کاشت روش

اند. این در حالي کمترین عملكرد فتوسنتزی را داشته

است که طبق نتایج جدول تجزیه واریانس، برای قرائت 
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دار تفاوت معني دوم در میزان عملكرد فتوسنتزی هیچ

 2آماری بین تیمارهای مختلف مشاهده نشد. شكل 

زردآلو تحت های ترتیب عملكرد فتوسنتزی نهال

 دهد.تیمارهای مربوطه را نشان مي
 

 های مدیریت شده گیری عوامل فتوسنتزی نهال زردآلو در سامانه دست آمده از اندازه های به آمار توصیفي داده -1جدول 

 تیمارها 
 فتوسنتز

(µmol.m-2.s-1) 

 تعرق

(mmol.m-2.s-1) 

 ای آبهدایت روزنه

(mol.m-2.s-1) 

ای جذب زیر روزنه
CO2 

(µmol.mol-1) 

 قرائت اول

 میانگین

A 59/5 12/5  02/0 240 

B 53/1 32/4 50/0 221 

C 41/8 82/1 21/5 295 

D 32/1 44/1 03/0 201 

E 23/3 85/8 25/0 292 

ضریب  درصد

 تغییرات

A 19 51 0 58 

B 31 12 501 1 

C 22 22 9 9 

D 8 52 51 2 

E 20 58 92 1 

 قرائت دوم

 میانگین

A 21/5 45/5 02/0 292 

B 11/1 28/9 02/0 205 

C 12/1 04/4 08/0 200 

D 38/2 92/2 04/4 253 

E 11/9 50/4 08/0 292 

ضریب  درصد

 تغییرات

A 11 15 81 58 

B 42 43 520 52 

C 21 22 90 4 

D 505 18 14 22 

E 99 92 44 22 
(، تیمار با حذف پوشش گیاهي و سنگریزه بدون فیلتر Bای ) (، تیمار با حذف پوشش گیاهي و سنگریزه همراه با فیلتر سنگریزهAشاهد )کاشت بدون تغییر در سامانه( )تیمار 

 (Eای ) سامانه بدون فیلتر سنگریزه(، تیمار با عایق کردن بخشي از Dای ) (، تیمار با عایق کردن بخشي از سامانه همراه با فیلتر سنگریزهCای ) سنگریزه

 
 آبگیر های سامانه در مستقر های نهال در فتوسنتز میزان دوم و اول قرائت واریانس تجزیه نتایج -2 جدول

 داریسطح معني Fمقدار آماره  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منابع تغییرات

 قرائت اول

 90/0  911/5 01/3 2  54/58 بلوک

 02/0  00/1*  05/99 4 04/592 تیمار

 - - 20/2 8 11/12 خطا

    51 11/111 مجموع

 قرائت دوم

 24/0 28/5 30/1 2  80/55 بلوک

 08/0 54/9  05/55 4  04/44 تیمار

 - - 10/9 8  00/28 خطا

    51 19/901 مجموع
 درصد پنج سطح در داری معني* 

 



 538/  زردآلو یها نهال یعوامل فتوسنتز یتفعال یشده رو یریتمد یرسطوح آبگ یها اثر سامانه يبررس

 
 های آبگیرهای کشت شده در سامانهمورد میزان فتوسنتز نهال درنتایج حاصل از آزمون دانكن  -2شکل 

 

نتایج مربوط به تجزیه واریانس بر اساس  :تعرق

های اول و دوم تعرق در تیمارهای مختلف قرائت

در  ها نهالتوان نتیجه گرفت که میزان تعرق  مي

در داری تیمارهای مختلف در قرائت اول تفاوت معني

اساس آزمون  بر .اندبا هم داشتهدرصد  پنجسطح 

 از بخشي بودن عایق و آبگیر دانكن تیمارهای سامانه

 آبگیر ( و سامانهE) ای سنگریزه فیلتر بدون و سامانه

 فیلتر بدون و سنگریزه و گیاهي پوشش بدون

 (Aتعرق و تیمار شاهد )ترین ( بیشCای ) سنگریزه

آبگیر(  سامانه در منطقه عرف با مطابق کاشت روش

اند. در کمترین میزان تعرق را به خود اختصاص داده

مورد قرائت دوم در مورد میزان تعرق در تیمارهای 

طور که از جدول تجزیه واریانس نتیجه مختلف همان

 وجود ندارد هاداری بین آنهیچ تفاوت معني ،شودمي

های نهال میزان تعرقترتیب  9شكل  .(9)جدول 

 .دهدزردآلو تحت تیمارهای مربوطه را نشان مي

ای آب در مورد هدایت روزنهای آب: هدایت روزنه

برای قرائت اول نیز نتایج جدول تجزیه واریانس 

دار در سطح پنج  (، حاکي از اختالف معني4)جدول 

که  طوریباشد. بهدرصد بین تیمارهای مورد بررسي مي

 عایق و آبگیر بر اساس آزمون دانكن تیمارهای سامانه

( و E) ای سنگریزه فیلتر بدون سامانه از بخشي بودن

 بدون و سنگریزه و گیاهي پوشش بدون آبگیر سامانه

ای آب و بیشترین هدایت روزنه (Cای ) سنگریزه فیلتر

 در منطقه عرف با مطابق کاشت ( روشAتیمار شاهد )

ای آب را به آبگیر( کمترین میزان هدایت روزنه سامانه

نشان داده شده  4اند که در شكل خود اختصاص داده

طور که از جدول تجزیه واریانس مشخص است. همان

-دار نمينیز قرائت دوم معنياست، در مورد این عامل 

 باشد.
 

 آبگیر هایسامانه در مستقر هاینهال در تعرق میزان دوم و اول قرائت واریانس تجزیه نتایج -3 جدول

 داریسطح معني Fمقدار آماره  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منابع تغییرات

 قرائت اول

 12/0  225/0 12/2 2 41/1 بلوک

 02/0  229/1*  08/29 4  92/32 تیمار

 - - 93/4 8  08/91 خطا

    51 28/290 مجموع

 قرائت دوم

 50/0  082/9 15/9 2 09/1 بلوک

 01/0  190/9 21/4 4 33/52 تیمار

 - - 54/5 8 55/3 خطا

    51 25/518 مجموع
 درصد پنج سطح در داری معني* 
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 های آبگیرهای کشت شده در سامانهنتایج حاصل از آزمون دانكن در مورد میزان تعرق نهال  -3شکل 

 
 آبگیر هایسامانه در مستقر هاینهال در آب ایروزنه هدایت میزان دوم و اول قرائت واریانس تجزیه نتایج -4 جدول

 داریسطح معني Fمقدار آماره  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منابع تغییرات

 قرائت اول

 48/0 801/0  009/0 2 05/0 بلوک

 043/0 882/9* 052/0 4 01/0 تیمار

 - -  004/0 8 09/0 خطا

    51 95/0 مجموع

 قرائت دوم

 53/0  018/2 002/0 2  004/0 بلوک

 59/0  441/2  002/0 4 050/0 تیمار

 - - 005/0 8  008/0 خطا

    51  022/0 مجموع
 درصد پنج سطح در داری معني* 

 

 
 های آبگیرهای کشت شده در سامانهای آب در نهالروزنهنتایج حاصل از آزمون دانكن در مورد میزان هدایت  -4شکل 

 

های این گیرینتایج اندازه: ایروزنهزیر CO2 جذب 

داری بین عامل نشان داد که هیچ اختالف معني

گیری وجود تیمارهای مختلف در هر دو نوبت اندازه

 باشد.نیز گویای این واقعیت مي 1ندارد که جدول 
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 200/  زردآلو یها نهال یعوامل فتوسنتز یتفعال یشده رو یریتمد یرسطوح آبگ یها اثر سامانه يبررس

 

 آبگیر های سامانه در مستقر های نهال در CO2 ای روزنه زیر جذب میزان دوم و اول قرائت واریانس تجزیه نتایج -5 جدول

 داریسطح معني Fمقدار آماره  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منابع تغییرات

 قرائت اول

 48/0 804/0 01/402 2 59/852 بلوک

 12/0  884/0 01/442 4 01/5181 تیمار

 - - 92/101 8 19/4042 خطا

    51 00/182818 مجموع

 قرائت دوم

 54/0  14/2 20/2322 2 20/1399 بلوک

 12/0 805/0 11/392 4 21/9142 تیمار

 - - 02/5523 8 59/3912 خطا

    51 00/191825 مجموع
 درصد پنج سطح در داری معني* 
 

 گیرینتیجه

در سه عامل از  ،آیدمي طور که از نتایج برهمان

داری بین گیری شده اختالف معنيچهار عامل اندازه

که تر اینجالب تیمارهای مختلف وجود دارد و

 اکثرترین عملكرد نیز در تیمارهای با بیشترین و کم

تواند که این امر مي اند موارد با یكدیگر منطبق بوده

، کند مطرحوابستگي این عوامل به یكدیگر را 

که کاهش یا افزایش هر عاملي سبب تاثیر در  طوری به

نیز قابل  2شود. این امر در جدول عامل دیگر مي

عامل  مقادیر میانگین غیر از که طوریبه ،مشاهده است

هایي همراه نظميکه با بي CO2ای روزنهجذب زیر

. شودمي مشاهدهموارد ارتباطي منطقي  ، در بقیهاست

که با کاهش فتوسنتز میزان تعرق و هدایت  طوریبه

مستقیم  افته است. این رابطهای آب نیز کاهش یروزنه

در حالت افزایش میزان فتوسنتز نیز بین میزان تعرق 

که با  وریطبه ،شودای آب مشاهده ميو هدایت روزنه

افزایش میزان فتوسنتز عوامل یاد شده نیز افزایش 

و  Zhengهای که این نتایج منطبق با یافته یابندمي

 باشد.( مي2050همكاران، )

ارها در قرائت داری اختالف بین تیممعني فتوسنتز:

های گر تاثیر استفاده از سامانهاول در حقیقت بیان

با باشد. ها مينهال آبگیر در ارتقاء عملیات فتوسنتزی

گیری اول عوامل مورد که در زمان اندازهبه اینتوجه 

، روز از آخرین بارندگي سپری شده بود 50بحث، تنها 

آب صورت گرفته در میزان فتوسنتز قابل  تاثیر ذخیره

از نظر  Eو  Cانتظار بود و بر همین اساس نیز تیمار 

یجه را ها بهترین نتعملكرد نهال کاشته شده در آن

اند. این نتیجه با تحقیقات صورت گرفته داشته

(Rezaei  وMousavi ،2050 در مورد تیمار )E  که

درصد را به خود اختصاص  28ضریب روانابي در حدود 

 زیرا این تیمار با ذخیره .باشدقابل توجیه مي ،دهدمي

کافي آب باران، هرگز اجازه تحمیل تنش آبي به نهال 

که در واقع  Aدر حالي است که تیمار . این دهدرا نمي

گر شرایط طبیعي زمین بدون هیچ دخالتي در توصیف

ترین میزان سه درصدی کمبا ضریب رواناب  ،آن است

فتوسنتز صورت گرفته در نهال کاشته شده در این 

سامانه را داراست. این امر در حقیقت معطوف به 

ند شرایط تنش آبي است که نهال پس از گذشت چ

آبي مناسب در خاک با  از بارندگي و نبود ذخیره روز

آن مواجه شده و در نهایت برای غلبه بر خشكي 

های تولیدی و فتوسنتزی خود را به شدت فعالیت

های دهد که این نتایج مطابق با یافتهکاهش مي

Flexas ( 2002و همكاران)، Subrahmanyam  و

در  (5333و همكاران ) Siddique و (2002همكاران )

 باشد.مورد تاثیر منفي تنش آبي بر میزان فتوسنتز مي

به  Cقابل تامل در این مورد قرارگیری تیمار  نكته

فتوسنتز  عملكردنخست از نظر  در رتبه Eهمراه تیمار 

 52نهال کاشته شده در این تیمار با ضریب رواناب 

باشد که مي (Mousavi ،2050و  Rezaei) درصدی

بیشتری در این  نیاز به مطالعه تربررسي دقیق برای

-هیچ ،طور که نتایج نشان دادهمان باشد.زمینه مي

روز  21کدام از عوامل در زمان قرائت دوم که حدود 

داری بین  تالف معنيخا ،پس از بارندگي بوده است

تیمارهای مختلف از خود نشان ندادند. این موضوع 
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ان و گر این امر باشد که با گذشت زمتواند بیانمي

گیر و یا های آبم آب ذخیره شده در سامانهمصرف تما

تبخیر آن، تمام تیمارها در شرایط یكساني قرار گرفته 

-داری در فعالیت يو به همین دلیل هیچ تفاوت معن

-های تحت تیمار مشاهده نميهای فتوسنتزی نهال

 شود.

های وان نتیجه گرفت که سامانهتمي ،بدین ترتیب

های کاشته شده در ارتقاء عملكرد نهالگیر باران در آب

تر شدن زمان اما برای طوالني ،آن تاثیر مثبتي دارند

آوری شده با توجه به این تاثیر بایستي مقدار آب جمع

 .شودهای زماني بارندگي تنظیم تبخیر منطقه و فاصله

با توجه به نتایج  :ای آبو هدایت روزنه تعرق

انتظار این بود که حاصل در مورد میزان فتوسنتز 

واکنش  ،گیری شدهعلت در هم تنیدگي عوامل اندازه به

نتایج  متقابل این عوامل با یكدیگر هماهنگ باشد که

رد نیز اکه در این مو طوری نیز موید این امر بود. به

ترین مقدار را کم Aترین و تیمار بیش Cو  Eتیمارهای 

ایج به خود اختصاص دادند. این نتیجه موافق با نت

و همكاران  Zheng بسیاری از محققین از جمله

مبني بر  (2009و همكاران ) Chavezو  (2050)

با ای آب و هدایت روزنههماهنگي عملكرد تعرق 

چرا  ،باشدآبي ميفتوسنتز و کاهش آن با تنش های 

تنش  Eتا  Aکه در تیمارهای مورد استفاده از تیمار 

 ،رودخشكي گیاه رفته رفته کاهش یافته و از بین مي

توان گفت در چند روز اول بعد از که مي طوری به

هیچ تنش آبي ندارند که  Eو  Dبارندگي تیمارهای 

 باشد. ها هم موید این امر مياول قرائتنتایج دور 
رغم انتظار این عامل علي :CO2ای روزنهجذب زیر

دار نتایج سایر عوامل تفاوتي معنيموجود در تبعیت از 

این  ی مختلف نشان نداد.در مقدار آن بین تیمارها

طور کلي مخالف با نتایج بسیاری است که  به نتیجه

 ترتیب هماهنگ بابه فتوسنتز را باو افزایش کاهش 

اند که دانسته CO2ای جذب زیر روزنه و افزایش کاهش

و همكاران  Chavezتوان به نتایج از آن جمله مي

 ( اشاره کرد.2002و همكاران ) Flexas( و 2003)

طبق نتایج این تحقیق تاثیر  ،توان گفتمي ،در کل

-های آبگیر در رفع محدودیت آبي نهالمثبت سامانه

ها و ارتقاء عملكردهای های کاشته شده در این سامانه

خشک  های خشک و نیمهها تحت اقلیمنآ فتوسنتزی

یابي به جزئیات  دستشد. البته برای بامورد تایید مي

ها در میزان استقرار، رشد، بیشتری از تاثیر این سامانه

تری است نیاز به مطالعات بیش ،تثبیت و تولید محصول

 برایهای مدیریتي  ها و توصیهتا بتوان طبق آن برنامه

آبي و نیاز روزافزون جمعیت در غلبه بر مشكالت کم

رزی را ارائه نمود. از حال رشد به محصوالت کشاو

ها با توجه به اقلیم طراحي سامانه سویي بایستي

منطقه، فواصل بین وقایع بارندگي و نیاز آبي نهال 

االمكان نهال تحت حتي صورت گیرد تاکشت شده 

 ترین استفاده ازنش آبي قرار نگیرد و از طرفي بیشت

  ب نیز صورت پذیرد.ناارو

در این مرحله از ای عدم تاثیر فیلتر سنگریزه

ها در نهال ریشه توان ناشي از عم توسعهیق را ميتحق

کاشت دانست. در این حالت رواناب در  های اولیهسال

در سطح سامانه توزیع شده و تیمارهای بدون فیلتر 

خوبي ها بهها از رطوبت حاصل از آنسطحي نهال ریشه

ر کنند. در حالي که در تیمارهای با فیلتاستفاده مي

ای، رواناب در عمق چاله نهال نفوذ داده شده سنگریزه

رخ عمودی ریشه در نیم لیل عدم توسعهد است. لذا به

ي خاک مورد استفاده رطوبت عمق عمودی خاک،

کارگیری گیرد. بنابراین بهنهال قرار نمي مستقیم ریشه

های با سن بیش از سه سال تاثیر بهتری فیلتر در نهال

 خواهد داشت.
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Abstract 

Knowledge about optimizing use of rain water under different systems for overcoming 

water stresses, maximization of crop yield and their effects is very important. So, in this 

research, the effect of Rain Water Catchment (RWC) 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 gravel filter (D) and insulated some portion by plastic without any gravel filter (E) 

have been assessed on activity of photosynthetic parameters. The research was 

conducted in a randomized complete block design with three replications for each 

treatment. RWCs were designed in eight, five, and 0.5 meters for the length, width and 

depth respectively, as well as with 9% downward slope. To facilitate runoff infiltration 

in root region, a gravel filter was created that was 10 cm diameter and 30 cm depth 

respectively, in all treatments. Four photosynthetic factor viz. Photosynthetic rate per 

unit leaf area, stomatal conductance, transpiration rate and substomatal CO2 adsorption 

were measured after 10 and 23 days after one rainfall event in 2011. Results showed 

there are significant differences between measured factors except substomatal CO2 

adsorption under different treatments. Totally results of this research showed that two 

Rain Water Catchment systems including insulated some portion by plastic without any 

gravel filter (E) and eliminated of vegetation and pebble without any gravel filter (C) 

had maximum positive effect on activity of photosynthetic parameters in Apricot 

seedlings versus control treatment (A) exhibited minimum activity of photosynthetic 

parameters in Apricot seedlings. It can say the effect of treatments in runoff delivery to 

the Apricot seedlings is the cause of obtained aforementioned results. 
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