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مقایسۀ اثر مقدماتی سامانههای سطوح آبگیر مدیریتشدۀ کوچک مقیاس
بر بهبود فعالیت فتوسنتزی نهالهای بادام
سعید
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نجفی۱

چکیده
تنش آبی یکی از مهمترین عوامل تنشی است که رشد گیاهی و تولیدات حاصللل از آر را ر سراسللر هللار ت تتللیریر قللرار
می هد .بر همین اساس ر این مقاله ،ارر سامانههای سطوح آبگیر بارار ت ت پنج تیمار شاهد و بللدور تیییللر ر سللامانه ،)A
حذف پوشش گیاهی و سنگریزه همراه با فیلتر سنگریزهای  ،)Bحذف پوشش گیاهی و سنگریزه بدور فیلتر سللنگریزهای ،)C
عایق کر ر بخشی از سامانه همراه با فیلتر سنگریزهای  )Dو عایق کر ر بخشل ی از سل امانه بللدور فیلتللر سللنگریزهای  )Eبللر
عوامل فتوسنتزی نهال با ام مور بررسی قرار گرفت .پژوهش ر قالب طرح بلوک کامل تصا فی ر  3تکللرار و ر ابعللا 5 ،8
و  0/5متر بهترتیب برای طول ،عرض و عمق ر هر سامانه ر ایستگاه پژوهشی قرهچریار واقع ر شهرسللتار زننللار طراحللی
شد .ر سال  ،1390پس از یک بارندگی  22میلیمتری با فاصلۀ زمانی  10و  22روز از بارندگی ،چهار عامل فتوسنتزی شللامل
میزار فتوسنتز ر واحد سطح برگ ،هدایت روزنهای آب ،میزار تعرق و ذب  CO2زیر روزنهای اندازهگیری شد .نتایج نشللار
ا که ربارۀ و عامل فتوسنتز و تعرق ارر سامانههای مذکور معنی ار بو ه است .هرچند نتللایج نشللار ا کلله ارللر سللامانههای
سطوح مدیریتشده بهویژه تیمارهای عایق کر ر بخشل ی از سللامانه بللدور فیلتللر سللنگریزهای  ،)Eحللذف پوشللش گیل اهی و
سنگریزه همراه با فیلتر سنگریزهای  )Bو حذف پوشش گیاهی و سنگریزه بدور فیلتر سنگریزهای  )Cبیشترین و تیمار شللاهد
 )Aکمترین عملکر را اشتهاند ،بهطور کلی برای ستیابی به زئیات بیشتر و پاسخ به موار ی چور ار

یللت تیمارهللا ،ارللر

فیلتر سنگریزهای بهکاررفته ر سامانهها ،تیریر بلندمدت سامانهها بر رشد نهالهای مثمر با گونههای مختلف ،تیریر سللامانهها ر
استقرار ،تثبیت و تولید م صول ،طراحی سامانهها مبتنی بر فواصل بارندگی و حنم آب مللور نیللاز بللرای مللعآوری ر هللر
سامانه هت عدم اینا تنش خشکی برای نهالها نیاز به مطالعاتی امع و حداقل با ورۀ زمانی  10ساله است تا بتللوار طبللق
آر برنامهها و توصیههای مدیریتی الزم و ممکن برای غلبه بر مشکالت کمآبی و پاسخ به نیازهای معیت ر حللال رشللد بلله
م صوالت کشاورزی را ارائه کر .
واژههای کلیدی :ایستگاه پژوهشی قرهچریار ،تنش خشکی ،حفاظت آب ،رختار مثمر ،شهرستار زننار.

 . 1استا یار گروه مرتع و آبخیز اری ،انشکده منابع طبیعی ،انشگاه ارومیهsa.najafi@urmia.ac.ir ،
DOI: 10.22052/deej.2018.7.23.49
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تاریخ دریافت۱۳۹۷/۱0/۱0 :

تاریخ پذیرش۱۳۹۸/2/۱0 :

این سامانهها ر نللوع کوچللک مقیللاس سللامانههایی بللا ابعللا

مقدمه
به نظر میرسد تنش خشکی یکی از مهمترین عواملی اسللت
که رشد گیاهی و تولیدات حاصل از آر ر سراسللر هللار را
ت تتیریر قرار می هد ژنگ 2و همکارار ،)2010 ،بللهطوری
که با تشدید تنش خشکی ،فتوسنتز ،رشد برگ ،رشد گیللاهی،
هدایت روزنهای و متعاقباً تولید م صول مربللو ت تتللیریر

کوچک  10تا  500مترمربع) هستند که کارکر آرها تمرکللز
ا ر آب ر یک م ل ،معآوری ،ذخیره و مصرف ر للای
آر ر مصارف خانگی ،امی و یا کشاورزی است قدوسللی،
2003؛ پاسللی و

کللولیس،12

1986؛ مزیللرای و تومبللا2010 ،؛

بایجزین 13و همکللارار2012 ،؛ یونللامی 14و همکللارار.)2015 ،

منفی قرار میگیر سابرامانیام 3و همکللارار2006 ،؛ ژنللگ و

بنابراین با تو ه به اینکلله ر منللاطق خشللک و نیمهخشللک

همکارار .)2010 ،بههمین منظور و با تو ه به افزایش سللریع

کاهش فتوسنتز ،تعرق ،هدایت روزنللهای آب و للذب

CO2

گرایش افزایش خشکی) بررسی راهکارهللایی بللرای افللزایش

از نتایج قرار گرفتن گیاهار و رختار ر تنشهللای خشللکی

م صوالت تولیدی کشاورزی و باغی ر کنار مصللرف بهینل ۀ

فالکسلز 16و همکللارار،
ج
است سیدیک 15و همکارار1999 ،؛

آب امللری وللروری اسللت چللاوز 4و همکلل ارار.)2011 ،

 ،)2002کاربر سامانههای سطوح آبگیر بارار از نوع کوچللک

ورورت این امر ر مناطق خشک و نیمهخشک هار به لیل

مقیاس میتواند ر فائق آمدر بر مشللکالت پیشگفتلله مللررر

همافزایللی خشللکی م للیر بللا ر للهحرارت بللاال و اینللا

باشد .معآوری آب بارار ،نفوذ روانللاب معآوریشللده ر

م دو یتهایی مضللاعف بللرای بقللای گیاهللار و رختللار و

خاک و کاهش تبخیر از سللطح خللاک از مللله کارکر هللایی

کاهش م صوالت تولیدی بللیش از پللیش اسللت .بللر همللین

است کلله اسللتفا ه از ایللن سللامانهها بللرای غلبل ۀ گیاهللار بللر

اساس ،اطالع از چگونگی واکنش رختار و گیاهار مختلللف

تنشهای خشکی ،بهویژه ر مناطق خشللک و نیمهخشللک را

به تنشهای خشکی برای ارائۀ راهکار بللرای مقابللله بللا ایللن

وروری میساز  .از طرفی ،سامانههای سطوح آبگیر بارار بللا

تنشها سبب ارتقای مدیریت کشاورزی و بللا اری خواهللد

تیمارهای مختلف اعمالشده ر آرها ،عملکر هللای متفل اوتی

بو چاوز 5و همکارار 2003 ،و  .)2009یکی از موار ی کلله
میتواند ر مناطق خشک و نیمهخشک برای کللاهش ارللرات
تنشخشکی بر گیاهار و رختللار مللور تو لله قللرار گیللر ،

ر میزار رواناب تولیدی ارند .طبیعی است میللزار متفللاوت
رواناب تولیدی سامانهها میتواند مننر به تفاوت ر عملکر
عوامل فتوسنتزی شو که خو از عوامل تعیینکننده ر رشللد

کللاربر سللامانههای مللعآوری آب بللارار اسللت یللوئن 6و

گیاهار هستند .بر همین اساس و با تیکید بر این واقعیللت کلله

همکارار2001 ،؛ مزیرای و تومبا2010 ،7؛ هللو 8و همکللارار،

بخش قابل تو هی از ایرار ارای اقلیم خشک و نیمهخشللک

2014؛ سانگ 9و همکارار .)2017 ،ر این باره میتوار به و

و موا ه با ب رارهای آبی است ،مطالعۀ عملکر سللامانههای

ستۀ کلی از سامانههای مور استفا ه اشاره کر که بر اساس

گیاهللار و

سطوح آبگیللر مدیریتشللده بللهویژه ر خصللو

انللدازۀ سللامانه و مسلل افت انتقللال آبج معآوریشللده بلله

رختار مثمر امری وللروری اسللت کلله بهصللورت همزمللار

سامانههای کوچک 10و بزرگ مقیاس 11قابل تفکیک هسللتند.

حفاظت و مدیریت بهینۀ آب و خاک ر کنار افللزایش تولیللد
م صوالت باغی و کشاورزی را سبب خواهل د شللد .فللار 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

انللدک مطالعللات صللورتگرفته ربللارۀ تیییللرات عملکللر ی
عوامل فتوسنتزی ر تنشهای خشللکی ناشللی از اقلللیم یللک
12. Pacey & Cullis
13. Biazin
14. Unami
15. Siddique
16. Flaxes
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معیت هللار ،کللاهش منللابع آبللی و تیییللرات اقلیمللی بللا

بهعنوار واکنش فاعی و متعاقب آر کاهش عملکللر گیللاهی
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عنوار سامانههای سطوح آبگیر مدیریتشده بر رختار مثمللر

 ،)Aتیمار حذف پوشش گیاهی و سنگریزه همللراه بللا فیلتللر

بیاتموحد و همکارار ،)2016 ،پرواوح است برای اطمینار

سنگریزهای  ،)Bتیمللار حللذف پوشللش گیل اهی و سللنگریزه

علمی از کارکر مثبت این سامانهها ر رفع مشللکالت فللرارو

بدور فیلتر سللنگریزهای  ،)Cتیمللار عللایق کللر ر بخشل ی از

و متقاعدسللازی منریللار و مللدیرار م لللی بللرای طراحللی و

سامانه همراه با فیلتر سللنگریزهای  )Dو تیمللار عللایق کللر ر

استفا ه از چنین سامانههایی ر سطح وسیع ،نیاز به مطالعللات

بخشی از سامانه بدور فیلتر سنگریزهای  )Eر ابعا هشللت،

متعد و ارائۀ نتایج آر است .بر همین اسللاس ر ایللن مقاللله،

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

تعیین میزار تیریر مثبت ایللن سللامانهها ر اعمللال فتوسللنتزی

طراحللی شللد .ر تمللام تیمارهللا بل همنظور افللزایش ظرفیللت

نهالهای بللا ام ،و تعیللین تیریرپللذیرترین عامللل فتوسللنتزی و

نگهداری رطوبت ،مخلو کاه و کلش و کو امللی بهانللدازۀ

مرررترین تیمارج سامانۀ آبگیر بارار مللور تو لله قللرار گرفتلله

 20رصد حنمی چالهها به هر سامانه افزو ه شللد .سللامانهها

است.

بهگونهای طراحی شد که با شیب تقریبللی  9رصللد بهسللمت

مواد و روشها
منطقۀ مورد مطالعه
سامانههای سطوح آبگیر بارار مطابق بللا آنچلله ر شللکل )1
نشار ا ه شده است ر ایستگاه ت قیقاتی قرهچریل ار زننللار
واقع ر طللول و عللرض یرافیل ایی ً  32و  56و˚ 36شللمالی
و ً 59و  20و ˚ 48شرقی ر  35کیلومتری شمال غرب شللهر
زننار ر ارتفاع  1800متللری از سللطح ریل ا ا للرا و تعبیلله
شدند .اقلیم م دو ۀ مور مطالعه نیمهخشک تللا نیمهخشللک
سر بو ه و با تو ه ا ههای طوالنیمدت ،میانگین بارنللدگی
ساالنه ر حللدو  297میلیمتللر را اراسللت کلله بیشللترین و
کمترین سهم فصلی آر با مقا یر  37/6و  3/6رصد بهترتیب
مربو به بهار و تابستار است و فصل خشکی حدو پنج ماه
از سال از اوایل خللر ا تللا اواخللر مهللر) را شللامل میشللو .
متوسللر مللای سللاالنۀ منطقل ۀ ملل ور مطالعلله  10/7ر لل ۀ
سانتیگرا  ،متوسر تعدا روزهای یخبندار  106روز و میزار
متوسر تبخیر و تعرق پتانسیل ساالنه  1227میلیمتللر اسللت.
بافت خاک سط ی عرصه ،عموماً لوم م توی 10ل 20رصللد
قلوهسنگ و سنگ است که با افزایش عمق ،به خاک لوم شنی
با حدو 40ل 50رصد قلوهسنگ و سنگ تیییر مییابد.

روش پژوهش

پایین ست ا املله مییافللت .ر تیمارهللای عللایق ر قسللمت
ت سامانه سط ی معا ل  20مترمربع توسللر نللایلور
پایین س ج
عایقبندی شد تا مانع نفوذ آب معآوریشده به اخل زمین
شللده و از هللدررفت آر لللوگیری شللو  .همچنللین سللطح
عایقبندیشده با الیهای از سنگریزه پوشانده شد تا از آسللیب
نور خورشید به سطح عایق لوگیری شو .
فیلتر به کللار بر هشللده ر تیمارهللا شل امل یللک منللرای
استوانهای به قطر  10و عمق  30سانتیمتر بللو کلله ر کللف
چاله و مناور با چالۀ نهال اینا و با سنگریزه پر شد تا نفوذ
سریع رواناب و توزیللع آر ر منطقل ۀ ریشلله بهآسللانی میسللر
باشد .تمام سامانهها ر قسمت یوارۀ پایین سللت نیللز بللرای
لوگیری از فرسایش احتمالی عایقبندی شللدند .ر نهایللت،
نهالهای با ام به تعللدا  1اصللله ر پایین سللت هللر سللامانه
کاشته شد .ر سال  1390پس از یک بارندگی  22میلیمتری
بهتاریخ  ،90/4/31با فاصلۀ  9روز از بارنللدگی ،چهللار عامللل
فتوسنتزی شامل میزار فتوسنتز ر واحد سطح بللرگ

µmol

 ،)m-2 s-1هدایت روزنللهای آب  ،)mol m-2 s-1میللزار تعللرق
 )mmol m-2s-1و ذب  CO2زیر روزنهای با ستگاه

IRGA

)LCA4,ADC Bioscientific LTD Hoddoson UK
بللهتاریخ  90/5/9انللدازهگیری شللد .بللرای نتینللهگیری بهتللر،
قرائت یگری نیز ر تاریخ  90/5/22اننام شد ،بهطوری کلله

ر منطقۀ مللور مطالعلله ،پللنج تیمللار مختلللف از سللامانههای

از زمار قرائت اول تا وم هل یچ بارنللدگی یگللری ر منطقللۀ

سطوح آبگیر بارار ر قالب طرح بلوک کامللل تصللا فی ر 3

مور مطالعه رخ ندا  .تمامی اندازهگیریها ر سللاعت  10تللا
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منطقه و شرایر مساعد آبی حاصل از اقدامات حفاظتی ت ت

تکرار بهصورت تیمار شاهد و کاشت بدور تیییللر ر سللامانه
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تبا ل گازی و حفظ موقعیت عمللو بللر خورشللید

 12صبح ر شدت نور معا ل 1200ل 1400میکرومول فوتور

مخصو

بر مترمربع اننللام گرفللت بیاتموحللد و همکللارار.)2016 ،

بهمدت یک قیقه اننام شد.

ربللت ایللن فاکتورهللا بللا قللرار ا ر بللرگ ر رور م فظل ۀ

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

نتایج
با تو ه به نتایج پژوهش صللورت گرفتلله توسللر روللایی و
موسوی  )2010ورایب روانللاب سللامانههای  B ،)Aو )C
و  Dو  )Eبهترتیب  12/15 ،3/04و  28گزارش شللده اسللت
که با تو ه به بارش  22میلیمتری ر تاریخ  90/4/31سامانۀ
 Aمعللا ل  ،26/75سللامانههای  Bو  Cهللر کللدام  106/9و
سامانههای  Dو  Eنیللز هللر کللدام مقللدار مشللابه  246/4لیتللر

بهصورت روانللاب حاصللل از بارنللدگی ریافللت اشللتهاند.
دول  )1مقا یر میانگین و رصد وریب تیییللرات عوامللل
اندازهگیریشده را نشار میهد ،بهطوریکه مالحظۀ کمتللرین
امنل ۀ نوسللار ر وللریب تیییل رات مربل و بلله ل ذب زیللر
روزنهای  CO2است .از طرفی با تو ه به شکل  )2بللا کمللی
قت میتوار ریافت که روند کاهش یا افزایش مقللا یر ایللن
عوامل تقریباً بهطور کامل با هم منطبق است.
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مقایسۀ اثر مقدماتی سامانههای سطوح آبگیر مدیریتشدۀ کوچک مقیاس بر...

جدول ( :)۱آمار 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

184

B

9/27

7/77

0/17

204

8/71

7/31

0/14

205

8/90

7/02

0/15

198

E

13/73

10/66

0/27

214

A

28

12

0

9

36

33

70

10

25

11

21

7

D

61

39

87

9

E

14

12

26

1

µmol m-2 s-

تیمارها

)1

میانگین

C
D

B
درصد ضریب تغییرات

C

اندازهگیری وم  22روز پس از بارندگی
تعرق

هدایت روزنهای آب

جذب زیر روزنهای CO2

)mol m-2 s-1

)µmol m-2 s-1

2/53

1/81

0/04

163

9/36

5/85

0/19

208

10/42

6/30

0/20

213

D

4/78

3/08

0/70

182

E

7/50

4/62

0/80

184

A

17

24

93

8

36

34

79

13

14

16

35

11

D

76

64

96

12

E

10

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 بدور تیییر ر سامانه)  ،)Aتیمار با حذف پوشش گیاهی و سنگریزه همراه با فیلتر سنگریزهای  ،)Bتیمار با حذف پوشش گیاهی
و سنگریزه بدور فیلتر سنگریزهای  ،)Cتیمار با عایق کر ر بخشی از سامانه همراه با فیلتر سنگریزهای  ،)Dتیمار با عایق کر ر بخشی از سامانه بدور
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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هدایت روزنهای آب

جذب زیر روزنهای CO2
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عرف منطقه ر سامانۀ آبگیر کمترین عملکر فتوسنتزی را ر

فتوسنتز
دول  )2نتایج حاصل از تنزیۀ واریللانس مقللا یر فتوسللنتز

قرائت اول نشار ا ند .نتایج مربللو بلله قرائللت وم ربللارۀ

اندازهگیریشده طی و مرحله را نشار می هد .نتللایج نشللار

بیشترین عملکر  ،متفللاوت از نتللایج مربللو بلله قرائللت اول

ا که ارر تیمارها ر میزار فتوسنتز ر زمللار هللر و قرائللت

است ،بهطوری که سامانۀ تیمار بللا حللذف پوشللش گیل اهی و

مررر بو ه است ،بهطوری که براساس آزمور انکن تیمارهای

سنگریزه بدور فیلتر سنگریزهای  )Cبیشترین عملکر و بللاز

سامانه آبگیر و عایق بللو ر بخشل ی از سللامانه و بللدور فیلتللر

هم تیمار شاهد  Aکمترین عملکر فتوسنتزی را اشته است.

سللنگریزهای  )Eو سللامانۀ آبگیل ر بللدور پوشللش گیل اهی و

شللکل  )3نیللز نتللایج مقایسللۀ میللانگین عملکللر فتوسللنتزی

سنگریزه و همراه با فیلتر سنگریزهای  ،)Bبیشترین عملکللر

نهالهای با ام ت ت تیمارهای مربو را نشار می هد.

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

13/25

2

6/62

0/612

0/57

تیمار

192/23

4

48/06

*4/442

*0/03

خطا

86/56

8

10/82

-

منموع

1407/29

15

اندازهگیری وم  22روز پس از بارندگی
منابع تغییرات

مجموع مربعات

درجۀ آزادی

میانگین مربعات

مقدار آمارۀ F

سطح معنیداری

بلوک

3/21

2

1/61

0/25

0/78

تیمار

127/12

4

31/78

*4/958

*0/03

خطا

51/28

8

6/41

-

-

منموع

899/90

15

* معنی اری ر سطح  5رصد

شکل ( :)۳نتایج 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  )Aیعنللی روش کاشللت مطللابق بللا
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بهطوری که این بار فقر سامانۀ آبگیر بدور پوشش گیل اهی و

تعرق
نتایج تنزیۀ واریانس ارائهشده ر دول  )3نشار ا که ارر
تیمارها ر میزار تعرق نهالهای با ام ر هر و مقطع زمللانی
که اندازهگیری صورت گرفته ،مررر بو ه است ،بللهطوری کلله
ر اندازهگیری اول همۀ تیمارها با بیشترین تعرق به ز تیمار
شاهد  )Aر یک گروه قرار گرفتند .این ر حالی اسللت کلله

سنگریزه و بللدور فیلتللر سللنگریزهای  )Cبیشللترین و تیمللار
ا نللد.

شاهد  )Aکمترین میزار تعرق را به خو اختصللا

شکل  )4نیز مقایسۀ میانگین میزار تعرق نهالهای با ام طللی
اندازهگیریهای صورتگرفته ت ت تیمارهای مربو را نشار
می هد.

اندازهگیری وم تیییللر ر ووللعیت قبلللی را نشللار می هللد

اندازهگیری اول نه روز پس از بارندگی
منابع تغییرات

مجموع مربعات

درجۀ آزادی

میانگین مربعات

مقدار آمارۀ F

سطح معنیداری

بلوک

2/23

2

1/12

0/291

0/56

تیمار

104/77

4

26/19

*6/816

*0/01

خطا

30/74

8

3/84

-

منموع

880/54

15

منابع تغییرات

مجموع مربعات

اندازهگیری وم  22روز پس از بارندگی
درجۀ آزادی

میانگین مربعات

مقدار آمارۀ F

سطح معنیداری

بلوک

2/39

2

1/19

0/581

0/10

تیمار

42/55

4

10/64

*5/179

*0/01

خطا

16/43

8

2/05

-

-

منموع

342/78

15

* معنی اری ر سطح  5رصد

شکل ( :)۴نتایج 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 معنللی ار بللین تیمارهللای مختلللف

نتایج تنزیۀ واریانس ر مور هدایت روزنهای آب و للذب

سامانههای سطوح آبگیر مور بررسی ر هر و انللدازهگیری

زیل ر روزنللهای یاکسل یدکربن طبللق للدولهای  )4و )5

اننام شده بو .
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جدول ( :)۳نتایج 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 ( :)۴نتایج 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

0/251

0/78

تیمار

0/088

4

0/022

2/667

0/11

خطا

0/066

8

0/008

-

-

منموع

0/504

15
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اندازهگیری وم  22روز پس از بارندگی
بلوک

0/015

2

0/008

1/161

0/36

تیمار

0/061

4

0/015

2/345

0/14

خطا

0/052

8

0/006

-

-

منموع

0/327

15

* معنی اری ر سطح  5رصد

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

476/93

2

238/47

0/905

0/44

تیمار

1464/93

4

366/23

1/389

0/32

263/63

-

-

خطا

2109/53

8

منموع

609664/00

15

اندازهگیری وم  22روز پس از بارندگی
منابع تغییرات

مجموع مربعات

درجۀ آزادی

میانگین مربعات

مقدار آمارۀ F

سطح معنیداری

بلوک

182/80

2

94/40

0/210

0/81

تیمار

4937/33

4

1234/33

2/843

0/10

خطا

3473/87

8

434/23

-

-

منموع

550094/00

15

* معنی اری ر سطح  5رصد

بحث و نتیجهگیری

شکلهای  )3و  )4ر هر و فاصلللۀ زمللانی  9و  22روز از

بر اسللاس نتللایج و طبللق للدول  )1و شللکل  )2عملکللر

بارندگی کلله مقللا یر عوامللل فتوسللنتزی انللدازهگیری شللدند،

عوامل فتوسنتزی اندازهگیریشللده ر تیمارهللای مختلللف بللا

مقا یر مربو به فتوسنتز و تعللرق اخللتالف معنل ی اری بللین

یکدیگر منطبق بو هاند و افزایش و کللاهش آرهللا بهصللورت

تیمارهای مختلف از خو نشار ا ند.

هماهنگ با یکدیگر اتفاق افتا ه است؛ این امر میتواند بیانگر

فتوسنتز :معنللی اری اخللتالف بللین مقللا یر فتوسللنتز ر

وابسللتگی ایللن عوامللل بلله یکللدیگر باشللد بیاتموحللد و

سامانههای سطوح آبگیر مدیریتشده با فاصلۀ زمللانی  9روز

همکارار2016 ،؛ ژنگ و همکارار .)2010 ،از طرفی مطابق با

پس از بارندگی ر حقیقت بیانگر تیریر استفا ه از سللامانههای
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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 ر ارتقای فعالیللت فتوسللنتزی نهالهللای بللا ام اسللت.

گرفته اسللت ،بهطوریکلله بللا قللت ر شللکل  )3و مقللا یر

بهطوری که تیمارهللای  Bو  Eبیشللترین و تیمللار  Aشللاهد)

میانگین فتوسنتز ر للدول  )1میتللوار نتینل ه گرفللت کلله

E

عملکر فتوسنتزی ر بهترین تیمارج  )Cقرائت وم نسبت به

بهعلت توار باالی آر ر تولید و ذخیرۀ رواناب قرارگیری آر

عملکر فتوسنتزی بهترین تیمار ر قرائت اول  )Eبا کللاهش

ر رتبۀ بهترین تیمار از نظر ارتقای عوامللل فتوسللنتزی قابللل

موا ه بو ه است که میتواند ناشللی از ارللر تللدرینی کللاهش

کمترین عملکر را به خو اختصا

ا ند .ربللارۀ تیمللار

نداشت و پیشبینللی میشللد تیمللار  Dبللا تو لله بلله وللریب

رواناب ذخیرهشده ر سللامانهها باشللد؛ امللا بللرای پاسللخ بلله

رواناب باالی آر ر ایگاه بهترین تیمارها قرار گیر اما ایللن

چرایی سراالتی از قبیللل عللدم توانللایی تیمللار  Eبللا گذشللت

نتینه حاصل نشد .این ر حالی است که تیمار  Aکه ر واقع

روزهای بیشتر از اولین بارنللدگی ر حفللظ مطلوبیللت خللو ،

توصیفگر شرایر طبیعی زمین بدور هیچ خالتی اسللت ،بللا

مطلوبیت کمتر تیمار  Dعلیرغم تولید رواناب بیشللتر نسللبت

وریب رواناب  3رصدی کمتللرین میللزار فتوسللنتز صللورت

به تیمارهای  Bو  Cو همچنللین تطللابق و اخللتالف نتللایج بللا

گرفته ر نهال کاشتهشده ر بین سامانهها را اراست .این امر

بخشهللایی از یافتللههای مطالعلل ات مشللابه ماننللد مطالعلل ۀ

ر حقیقت معطوف به شرایر تنش خشکی اسللت کلله نهللال

موحدبیات و همکارار  )2016از موار ی است کلله هرچنللد

پس از گذشللت چنللد روز از بارنللدگی و نبللو ذخیللرۀ آبللی

این مقاله سهم قابللل تللو هی ر بر سللته شللدر آرهللا ار ،

مناسب ر خاک با آر موا ه شده و ر نهایت برای غلبلله بللر

طبیعللی اسللت کلله پاسللخ بلله آرهللا نیازمنللد مطالعللات و

خشکی ،فعالیتهای تولیدی و فتوسللنتزی خللو را بهشللدت

ا هبر اریهای منظم و طوالنیمللدت حللداقل ر ورهای 10

کاهش می هد .این نتایج مطللابق بللا یافتللههای بیاتموحللد و

ساله را میطلبد تا بتوار ر خصو

مطلوبیللت سللامانهها بللا

همکارار  ،)2016فالکسجز و همکارار  ،)2010سللابرامانیام و

تیمارهای مختلف و واکنش نهالهای متفاوت کشتشللده ر

همکارار  )2006و سللیدیک و همکللارار  )1999ر مللور

سامانهها نتینههای متقنتر و متکی بلله بررسللیهای طللوالنی

تیریر منفی تنش خشکی بر میزار فتوسنتز است .بهطور کلللی،

مدت گرفت.

با قت ر نمو ار مقایسۀ میانگین مقا یر فتوسللنتز ر قرائللت

تعرق :با تو ه به نتللایج حاصللل ربللارۀ میللزار فتوسللنتز

D

نهالهای کشتشده ر سامانهها انتظار این بللو کلله بللهعلت

بسیار به هم نز یکاند ،بهطوری که ر یک نتینهگیری کلللی

رهمتنیللدگی عوامللل اندازهگیریشللده واکللنش متقابللل ایللن

میتوار ارر سامانههای سطوح آبگیر مدیریتشده بللر ارتقللای

عوامل با یکدیگر هماهنگ باشد که نتایج نیز ر مور تعللرق

عملکر عوامل فتوسنتزی را بسیار مثبت انسللت؛ زیللرا ایللن

مرید این امر بو  .بهطوری که ر قرائت اول ،نهالهللای همل ۀ

سامانهها از قرارگیری نهالهای با ام ر شرایر تنش خشللکی

تیمارها به ز تیمار  Aبهعنوار تیمارهای با بیشترین تعرق ر

لوگیری کر هاند هر چند برای ستیابی به اطالعللات بیشللتر

یک گروه قرار گرفتند ،بهطوریکه با تو ه به شللکلهای )3

ربارۀ تفاوتهای بین تیمارها و ن للوۀ تللیریر آرهللا نیللاز بلله

EوC

اول نتینه میشو که عملکر حاصل از تیمارهای  C ،Bو

و  )4نتایج حاصل از این مرحله ر مللور تیمارهللای

مطالعللات بیشللتری احسللاس میشللو بللایجزین و همکللارار،

بهترتیب ر قرائت اول و وم کامالً و ر حالت کلی ،تقریبلاً

2012؛ هو و همکارار.)2014 ،

هماهنگ با نتایج حاصللل از عملکللر فتوسللنتزی نهالهللا ر

ر قرائت وم که  22روز پس از بارنللدگی اسللت ،بیشللترین

تیمارهای مختلف از سامانههای سطوح آبگیر بارار است .این

تیمللار C

نتینه موافق با نتایج بسیاری از م ققار از مل ه موحللدبیات

یافت .بنابراین میتوار گفت با گذر زمار  22روزه

و همکارار  ،)2016ژنگ و همکللارار  ،)2010مییاشللیتا 1و

عملکللر فتوسللنتزی بلله نهالهللای کشتشللده ر
اختصا

از وقوع بارندگی ،ابه ایی ر مطلوبیللت تیمارهللا صللورت
1. Miyashita
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انتظار است؛ هرچنللد ر مللور تیمللار  Bایللن انتظللار و للو

آب ر سترس نهالها با فاصله از روز بارنللدگی و مصللرف
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فتوسنتزی آرها ت ت اقلیمهللای نیمهخشللک تللا نیمهخشللک

) مبنللی بللر2003 ) و چللاوز و همکللارار2005 همکللارار

 امللا بللرای سللتیابی بلله زئیللات. سر را مور تییید قرار ا

.هماهنگی میزار تعرق با عملکر فتوسنتزی است

 ارللر فیلتللر،بیشتر و پاسخ به مللوار ی چللور برتللری تیمارهللا

:CO2 هدایت روزنهای آب و جذب زیر روزنــهای

 تیریر بلندمدت سللامانهها،سنگریزهای به کار رفته ر سامانهها

این عوامل بهرغم انتظللار مو للو ر تبعیللت از نتللایج سللایر

 تیریر سامانهها ر،بر رشد نهالهای مثمر با گونههای مختلف

 تفاوتی معنی ار ر مقدار آرها بین تیمارهای مختلف،عوامل

 طراحی سامانهها مبتنللی بللر، تثبیت و تولید م صول،استقرار

 هرچند این امر موافق با یافتههای موحللدبیات و.نشار ندا ند

فواصل بارندگی و حنم آب مور نیاز بللرای مللعآوری ر

) اسللت امللا بللهطور کلللی مخللالف بللا نتللایج2016 همکارار

هر سامانه هت عدم اینا تنش خشکی برای نهالها نیاز به

فالکسللز و
ج
) و2009 مطالعللاتی ماننللد چللاوز و همکللارار

 سللاله اسللت تللا10 مطالعاتی امع و حداقل ر ورۀ زمللانی

) است که عملکللر فتوسللنتزی را مطللابق بل ا2002 همکارار

بتوار طبق آر برنامهها و توصیههای مللدیریتی الزم و ممکللن

. انستهاندCO2 هدایت روزنهای آب و ذب زیر روزنهای

برای غلبه بر مشکالت کمآبی و پاسخ به نیازهای معیت ر

 طبق نتایج این پژوهش و مطابقت آر با م للدو،بهطور کلی

. حال رشد به م صوالت کشاورزی را ارائه کر

مطالعللات اننامگرفتلله ر ایللن زمینلله میتللوار تللیریر مثبللت
سامانههای سطوح آبگیر مدیریتشده ر رفع م دو یت آبی
نهالهای با ام کاشته شده ر این سامانهها و ارتقای عملکللر
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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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