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  چکیده
  

آبیاري محسوب  آب مصرف کارایی افزایش آب و مصرف در جویی صرفه براي هاي کارآمداي یکی از روشآبیاري قطره
هاي کشت و طریق تبخیر از خاك مابین ردیفتوجهی آب از  مقدار قابل ايآبیاري قطره رغم مزایاي فراوان به .شودمی

 حفظ ضمن تواندهاي کشت میخاکپوش در مابین ردیف از استفاده .گرددتلف می هرز هايهمچنین تعرق توسط علف
 آب آبیاري مصرفی و افزایش عملکرد کاهش باعث هرز هايعلف از خاك و تعرق از تبخیر طریق کاهش از خاك رطوبت

-مقدار آب آبیاري و خاکپوش بر عملکرد و کارایی مصرف آب سیب توأمهدف از تحقیق حاضر بررسی اثر . محصول گردد

 در واقع دهگالن دشت مزارع از یکی در 1393یک طرح آزمایشی در بهار  منظور، بدین. باشدزمینی در دشت دهگالن می
هاي کامل تصادفی و در سه تکرار انجام بر پایه بلوك خردشدههاي قالب کرت در آزمایش .درآمد اجرا به کردستان استان

-درصد نیاز آبی محصول سیب 120و  100، 80، 60(سطح   چهار آبیاري در آب مقادیر شامل طرح فاکتور اصلی. شد
. بود) بدون خاکپوش، خاکپوش کاه و کلش و خاکپوش پالستیک(و فاکتور فرعی شامل نوع خاکپوش در سه سطح ) زمینی
بیشترین و . باشدمی دارمعنی آماري یک درصد سطح در عملکرد بر خاکپوش و آبیاري  آب عمق اثر که داد شانن نتایج

 همچنین نشان نتایج. درصد نیاز آبی بود 60و  120به ترتیب مربوط به تیمارهاي  زمینیسیب کمترین مقدار عملکرد غده
. باشدمی دارمعنی درصد آماري یک سطح زمینی درسیبکارایی مصرف آب آبیاري محصول  بر خاکپوش اثر که داد

 .آمد به دستکیلوگرم بر مترمکعب  96/14بیشترین میزان کارایی مصرف آب مربوط به خاکپوش پالستیکی به میزان 
کاربرد خاکپوش پالستیکی در مقایسه با خاکپوش هاي قابل پوسیدن نظیر کاه و کلش مشکالت زیست محیطی در پی 
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ی در جهان یکی از مسائلی است آب کمخشکی و 
که تولید محصوالت کشاورزي را با محدودیت مواجه 
نموده و باعث کاهش عملکرد محصوالت زراعی و باغی 

ترین بخش کشاورزي عمده که ییازآنجاگردیده است، 
جویی در صرفه هرگونهرود، آب به شمار می کننده مصرف

- جویی در منابع آب میي به صرفهمؤثراین بخش، کمک 

بر اساس آمار موجود، مقدار آب قابل استحصال . نماید
 مترمکعبمیلیارد  130در ایران، حدود  دشوندهیتجد
 32متوسط راندمان آبیاري در سطح کشور قریب به . است

گرم بر کیلو 7/0حدود  رایی مصرف آب دردرصد و کا
مقدار ). 1382آبادي، قائمی و حسین(باشد می مترمکعب

 1389 - 90تولید محصوالت کشاورزي کشور در سال 
شود که در سال بینی میمیلیون تن بوده و پیش 77حدود 
میلیون تن محصوالت کشاورزي  120نیاز به تولید  1400

 دیتول يبرا صورت نیا در، باشدغذا  نیتأمو باغی جهت 
 خواهد آب مترمکعب اردیلیم 150 به ازین یمحصول نیچن
  .بود

در این صورت براي رسیدن به این مقدار تولید 
میلیارد مترمکعب آب موجود، الزم است که  130با 

کیلوگرم بر  3/1به حدود  7/0کارایی مصرف آب از 
آبادي، قائمی و حسین(ابد افزایش ی مترمکعب

درصدي  10ها نشان داده که با افزایش بررسی).1382
 مترمکعبمیلیارد  5/8توان حدود کارایی مصرف آب می

فرشی، (جویی نمود ور صرفهآب را در سطح کش
بنابراین الزم است با ارتقاء دانش کشاورزي، اعمال ).1383

هاي نوین نظیر آبیاري مدیریت صحیح و استفاده از روش
- آبیاري میهاي نظیر کمي استراتژيریکارگ بهاي و قطره

ی افزایش داد و توجه قابلوري از آب را به میزان توان بهره
زمینی سیب .برداري نموداصولی بهره طور بهاز منابع آب 

منابع  از یکی .Solanum tuberosum Lعلمی  بانام
 در سراسر مردم استقبال مورد و باارزشبسیار  غذایی

 گندم، مانند گیاهانی از زمینی بعدسیب .باشدمی جهان

 تولید میزان ازنظر زراعی محصول چهارمین و ذرت برنج

 زمینی درسیبمصرف  سرانه متوسط. آیدبه شمار می

 در روز روزبهاست و  سال در کیلوگرم 35 از بیش ایران

 بیشتر تولید رشد سریع جمعیت، .باشدمی افزایش حال

 اخیر، را تغییرات اقلیمی نظر گرفتن در با، محصول این

  ). 1375رضایی و سلطانی، (است نموده  ریناپذ اجتناب
 500کردستان با متوسط بارندگی حدود  استان

متر در سال و نامناسب بودن زمانی و مکانی بارش در میلی
و کوهستانی کشور  خشک مهیناین استان، جزو مناطق 

کشاورزي در استان  ازیموردنآب عمده . شودمی محسوب
استان کردستان . شودمی نیتأمهاي زیرزمینی از منابع آب

در بین  )تن 428338(زمینی تولید محصول سیب ازنظر
عملکرد در واحد  ازنظرهاي کشور در رتبه پنجم و استان

عمده . در مقام چهارم قرار دارد) تن در هکتار 32(سطح 
این محصول در استان مربوط به دشت  کشت ریزسطح 

- می هکتار 700و هزار سهبه  نزدیک مساحتی دهگالن با

پایین بودن راندمان .)1391جهاد کشاورزي، (باشد 
زمینی به هاي آبیاري موجود و حساسیت سیبسیستم

 ریناپذ اجتناباي را تنش آبی، استفاده از روش آبیاري قطره
  ). 1388 فاریابی و همکاران،(نموده است 

اي نتایج مقایسه دو روش آبیاري شیاري و قطره
زمینی در کشور هند و تأثیر آن بر عملکرد محصول سیب

اي براي آبیاري نشان داد که استفاده از سیستم آبیاري قطره
 65تا  50این محصول باعث افزایش عملکرد به میزان 

گوپتا و سینگ، (گردد درصد نسبت به آبیاري شیاري می
اي و کرتی هاي آبیاري قطرهاي سیستمدر مطاله). 1983

نتایج .زمینی بررسی گردیدري محصول سیببراي آبیا
نشان داد که بیشترین عملکرد و کارایی مصرف آب 

آواري و (باشد اي میآبیاري مربوط به سیستم آبیاري قطره
 راهکاريامروزه استفاده از خاکپوش  ).1994هیواس، 

 افزایش و آب مصرف میزان در ییجو صرفه براي مؤثر

آبیاري محصوالت کشاورزي به شمار  آب مصرف کارایی
هاي کشت باعث کاربرد خاکپوش مابین ردیف. آیدمی

 هايعلف رشد از جلوگیري تبخیر از سطح خاك، کاهش

 کنترل شود،آب آبیاري می کاهش عمق جهیدرنت و هرز

 سبب کارگري، هايهزینه کاهش عالوه بر هرز هايعلف
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 با ها آن کاهش رقابت طریق محصول از عملکرد افزایش

ذخیره  و حفظ با خاکپوش .گرددمحصول زراعی می
 درآبیاري  آب از حداکثر استفاده خاك، رطوبت

 توانمی جهیدرنت. سازدمی ریپذ امکانرا  ردیفی محصوالت

کاشت  برايجویی نموده و از آن ی را صرفهتوجه قابل آب
 آب کمتر،مصرف  با و یا نمود بیشتر استفاده اراضی

 ).1375ذوالنوریان، (نمود  بیشتري برداشت محصول

خاکپوش کاه وکلش هزینه از مزایاي استفاده از  
کم، سهولت کاربرد و قابلیت دسترسی به آن نسبت به 

خاکپوش کاه و کلش باعث باشد، ها میسایر خاکپوش
افزایش دسترسی کاهش دماي خاك، حفظ رطوبت خاك، 

- افزایش تولید غده سیب به مواد غذایی خاك و در نهایت

هاي آلی باعث بهبود ماده آلی و همچنین خاکپوش زمینی
شوند و سازگاري بیشتري با محیط زیست دارند خاك می

 اثراتمقایسه . )2007؛ کار و کومار، 2006راما کریشنا، (
 کاه مشکی، پالستیک پالستیک شفاف، خاکپوش نوع شش

 عملکرد ماس برپیت و اره، کوکوپیت خاك گندم، کلش و
 دانشکده زراعی ایستگاه فرنگی درگوجه عملکرد اجزاي و

 نشان داد که استفاده ازشیراز  دانشگاه کشاورزي
 شفاف بدلیل افزایش و مشکی هاي پالستیکخاکپوش
 کاهش اثرات و فرنگیگوجه عملکرد اجزاي و عملکرد
 هابهتر از سایر خاکپوش هرزهايعلف کنندگی سرکوب

  ).1392نژاد، زنگوئی(بود 
خاکپوش  ریتأثهاي مختلفی  طی پژوهش

ی نیزم بیسپالستیکی بر عملکرد کمی و کیفی محصول 
اي در کشور چین مطالعه و بررسی تحت آبیاري قطره

نتایج نشان داد که با کاربرد خاکپوش پالستیکی و . گردید
یاري، عملکرد غده، کارایی مصرف افزایش تعداد دفعات آب

آب آبیاري، وزن مخصوص، مقدار نشاسته و مقدار 
هاي هرز و هدر رفت افزایش و میزان علف Cویتامین 

؛ وانگ و 2014شین و همکاران، (یابد آب کاهش می
؛ وانگ و 2010هو و همکاران، ؛ 2011همکاران، 
همچنین در تحقیق دیگري تاثیر مالچ . )2009همکاران، 

پالستیکی بر توزیع آب در منطقه ریشه محصول ذرت در 

کشور چین بررسی گردید و نتایج نشان داد که خاکپوش 
دهی و توزیع بهتر رطوبت در باعث بهبود سیستم ریشه

گئو و همکاران، (گردد منطقه توسعه ریشه می
بررسی منابع و مقاالت موجود و در دسترس نشان ).2014

 یق حاضر در دشت دهگالندهد که در زمینه تحقمی
هدف از این تحقیق . نشده است پژوهش مشابهی انجام 

بررسی اثر مقادیر مختلف آب آبیاري و خاکپوش بر 
زمینی تحت سیبمحصول عملکرد و کارائی مصرف آب 

- نواري سطحی در دشت دهگالن می -ايآبیاري قطره

  . باشد
 

  هامواد و روش
آبیاري و منظور بررسی اثر مقدار آب  به

زمینی خاکپوش بر عملکرد و کارایی مصرف آب سیب
دریکی  1393اي در بهار سال آزمایش مزرعه) رقم آگریا(

از مزارع کشاورزي واقع در دشت دهگالن، استان 
زمین موردنظر در موقعیت جغرافیایی . کردستان انجام شد

دقیقه  22درجه و  47دقیقه شمالی و  17درجه و  35
متري از سطح دریا قرار  1817ع شرقی و ارتفا

بر پایه طرح  خردشدههاي آزمایش در قالب کرت.دارد
هاي کامل تصادفی و در سه تکرار انجام بلوك
 آبیاري در آب شامل مقادیر طرح فاکتور اصلی.گردید

) 120I( 120و ) 60I( ،80 )80I( ،100 )100I( 60سطح  چهار
خاکپوش  شامل فرعیدرصد نیاز آبی محصول و فاکتور 

 خاکپوش و بدون خاکپوش، خاکپوش کاه و کلش(

و  10×75/9هاي اصلی برابر ابعاد کرت. بود) پالستیک
متر در متر  10×25/2هاي فرعی برابر ابعاد کرت

هاي منظور حذف اثرات ناشی از نفوذ آب از کرت به.بود
متر و فاصله بین  سههاي اصلی مجاور، فاصله بین کرت

در هر . متر در نظر گرفته شد 5/1هاي فرعی برابر کرت
متر  10طول  متر وسانتی 75ردیف به فوصل  سهکرت 

فاصله گیاهان روي ردیف برابر .روي پشته کشت گردید
پورگرجی و موسی(متر در نظر گرفته شد سانتی 25

آب آبیاري مورد  ECو  PHمقادیر ). 1391آبادي، حسن
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زیمنس بر میلی 199/0و 56/7استفاده به ترتیب برابر 
هاي ویژگی مزرعه خاك برداري ازنمونه با .متر بودسانتی

متر سانتی 40-60و  20- 40، 0-20هاي  الیه در خاك
  ). 1(جدول  گردید تعیین

  هاي فیزیکی و شیمیایی خاك محل اجراي پژوهشویژگی -1 جدول
  عمق
cm 

  رس
% 

  سیلت
% 

  شن
%  

  EC بافت 
ds/m 

PH O.C  
% 

N  
% 

P  
ppm 

K  
ppm 

 406 13 1/0 1 72/7 4/0 لوم رسی  6/10 6/45 8/43 20- 0
 6/287 9 11/0 1/1 71/7 4/0 لوم رسی  6/12 1/44 3/43 20-40
 1/238 5/7 09/0 9/0 77/7 4/0 لوم رسی  8/16 9/40 3/42 40-60

 16آبیاري با قطر در این تحقیق از نوارهاي 
 و مترسانتی 20 ها برابر چکان متر و فاصله بین قطرهمیلی

زمینی ساعت براي آبیاري محصول سیب در لیتر 2 آبدهی
گیري مقدار آب کنترل فشار و اندازه. استفاده گردید

آبیاري در هر تیمار به ترتیب توسط شیر قابل تنظیم و 
ور آبیاري در این تحقیق د. کنتور حجمی صورت گرفت

اخوان و همکاران، (برابر دو روز در نظر گرفته شد 
براي محاسبه نیاز آبی گیاه از روش پنمن مونتیث ). 1386

نیاز آبی گیاه . فائو استفاده گردید ET crop  با استفاده از
هاي هواشناسی و نرم افزارداده CROPWAT  محاسبه
محاسبه تبخیر و تعرق مرجع در این ). 1992اسمیت، (شد 

نرم افزار بر پایه روش پنمن مونتیث فائو استوار است 
نیاز آبی گیاه در طول دوره رشد ). 1998آلن و همکاران، (

 با استفاده از تیخیر و تعرق مرجع  ET و ضریب 0
 گیاهی K c دورنبوس و (دورنبوس و پرویت  و روش

 ).1(محاسبه گردید معادله ) 1977پرویت، 

)1       (                        ETK cET crop 0   
کلیه عملیات زراعی مانند وجین، کود دهی    

پاشی مطابق نیاز مزرعه و سم) براساس نتایج آزمون خاك(
 در این تحقیق،. طور یکسان براي هر تیمار انجام شد  به

 کاشت از موردنیاز قبل) اوره( نیتروژن کود درصد 50

فسفر  و )سولفات پتاسیم(پتاسیم  کودهاي تمام با همراه
درصد  50شد و  اضافه خاك به )سوپر فسفات تریپل(

ی با تزریق به نوارهاي آبیاري دهغدهمرحله مابقی در 
بعد از  بالفاصله. در اختیار گیاه قرار گرفت ايقطره

تن  پنج(خاکپوش کاه و کلش گندم  زمینی، زنی سیبجوانه
نایلونی که یک طرف آن (و خاکپوش پالستیک ) در هکتار

سفید براي بازتابش بیشتر نور خورشید و طرف دیگر آن 

هاي هرز روي سطح خاك قرار سیاه به منظور کنترل علف
در  .هاي موردنظر اعمال گردید بر روي کرت) گرفت

ي فصل رشد، برداشت به روش دستی انجام شد و انتها
زمینی در تیمارهاي مختلف مقدار عملکرد محصول سیب

مقدار کارایی مصرف آب آبیاري . گیري گردید اندازه
جیمز، (محاسبه گردید  )2(زمینی از معادله محصول سیب

1988.(  

   )2 (                                        
aW

YIWUE    

  :که در آن
  IWUE  کیلوگرم  برحسبکارایی مصرف آب آبیاري

بر مترمکعب، Y کیلوگرم در هکتار و  برحسبعملکرد
 W a  مترمکعب در هکتار  برحسبحجم آب آبیاري
اي، منظور حذف آثار حاشیه پژوهش به در این .است

ردیف میانی   متر وسط مربوط به نهبرداشت محصول از 
هاي به دست آمده توسط نرم داده. هر کرت انجام گرفت

افزار آماري  CMSTAT  میانگین . تجزیه گردید
عملکرد و کارایی مصرف آب آبیاري با آزمون چند 

سه قرار گرفت و نمودارهاي اي دانکن مورد مقای دامنه
مربوطه توسط نرم افزار  EXCELرسم شد.  

 
  نتایج و بحث

نتایج تجزیه واریانس اثر تیمارهاي  )2(در جدول            
مقدار آب آبیاري و خاکپوش بر عملکرد و کارایی مصرف 

شده  زمینی نمایش داده سیب آب آبیاري محصول
دهد که اثر مقدار آب آبیاري و نشان می )2(جدول .است

زمینی در سطح آماري یک خاکپوش بر عملکرد سیب
ولی اثر متقابل عمق آب آبیاري و . باشددار میدرصد معنی
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این مطلب نشان . دار نبود خاکپوش بر عملکرد معنی
دهد پاسخ عملکرد به سطوح مختلف آب آبیاري  می

و مستقل از آن عمل  ارتباطی به نوع خاکپوش دیگر ندارد

این مطلب در مورد کارایی مصرف آب مصداق . کندمی
  .دارد

  زمینی در دشت دهگالننتایج تجزیه واریانس اثر تیمارها بر عملکرد و کارایی مصرف آب محصول سیب -2 جدول
  میانگین مربعات  درجه آزادي  منبع تغییرات

  عملکرد کل
  )هکتارتن در (

  کارایی مصرف آب
  )کیلوگرم بر مترمکعب(

  تکرار
  )الف(مقدار آب آبیاري

  "الف"خطاي 
  )ب(خاکپوش

  ب ×الف 
  "ب"خطاي 

2  
3  
6  
2  
6  
16  

107/144  
**389/3114  

95/449  
**982/576  

ns269/14  
778/51  

868/11  
ns719/4  

518/5  
**651/25  

ns488/0  
506/2  

ns  باشددرصد می 1و  5دار بودن در سطح به ترتیب معنی **و * دار،  یمعنغیر.  
دهد که اثر مقدار آب نشان می )2(جدول 

همچنین . دار نبودآبیاري بر میزان کارایی مصرف آب معنی
بیانگر این مطلب است که اثر تیمار خاکپوش  )2(جدول 

بر میزان کارایی مصرف آب در سطح آماري یک درصد 
 و ياریآب آب مقدار متقابل اثر یول. باشددار میمعنی

  . ستین دار یمعن آب مصرف ییکارا بر خاکپوش
عملکرد و کارایی مصرف  مقادیر )3( جدول در

  ارائه خاکپوش و آبیاري آب مختلف تیمارهاي در آب
 تیمارهاي آبیاري که دهدمی نشان )3( جدول. است شده

120I 60وI  به هکتار در تن 95/41 و 08/87با عملکردهاي 
باشند از  را دارا می عملکرد غده کمترین و بیشترین ترتیب

 شاهد و پالستیک خاکپوش، تیمارهاي میان تیمارهاي
 درهکتار تن 46/58 و 67/71 با بترتیب )خاکپوش بدون(

همچنین . عملکرد غده را دارا بودند کمترین و بیشترین
 خصوص در(بیانگر این مطلب است که  )3(جدول 

کارایی مصرف  100Iو  80I تیمارهاي آبیاري، تیمارهاي
 ترتیب به کیلوگرم بر مترمکعب 42/12  و 11/14 برابر با

را بدست  کارایی مصرف آب کمترین و بیشترین
دهد  همچنین مقایسه تیمارهاي خاکپوش نشان می.دهند می

 )خاکپوش بدون( شاهد و پالستیک خاکپوش که تیمارهاي
 بیشترین کیلوگرم بر مترمکعب 16/12 و 96/14 با بترتیب

   .باشندمی دارا را) کارایی مصرف آب و کمترین
  مقادیر میانگین عملکرد و کارایی مصرف آب در تیمارهاي مختلف آب آبیاري  -3 جدول

  زمینی در دشت دهگالنو خاکپوش در محصول سیب
  )مترمکعب بر لوگرمیک( آب مصرف ییکارا  )تن در هکتار(عملکرد   ماریت

  تیمار آبیاري
  

60I  C95/41  a 11/13  
80I  b18/60  a 11/14  
100I  b18/66  a 42/12  
120I  a08/87  a 61/13  

LSD   )1(%07/17  -  
      تیمار خاکپوش

  a 67/71  a 96/14  پالستیک
  b40/61  b82/12  کاه و کلش
  b 46/58  b16/12  )شاهد(بدون خاکپوش 
LSD  )1(%58/8  )1(%88/1  
CV  27/11  89/11  

  .زمینی نشان داده شده استمحصول سیبمقادیر آب آبیاري و عملکرد  )4( در جدولهمچنین 
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  مقادیر میانگین عملکرد و میزان آب مصرفی در تیمارهاي مختلف آب آبیاري -4 جدول
  زمینی در دشت دهگالنمحصول سیب 

  )کیلوگرم در هکتار(عملکرد   )میلیمتر(مقدار آب آبیاري   تیمارهاي آبیاري
60I  839/319  41950  
80I  452/426  60180  
100I  065/533  66180  
120I  677/639  87070  

میانگین مربوط به  نتایج مقایسه )1( در شکل
- اثر سطوح مختلف آب آبیاري بر عملکرد محصول سیب

که بیشترین گردد مشاهده می. است شده  دادهزمینی نشان 
زمینی به ترتیب مربوط به و کمترین عملکرد غده سیب

و ) تن در هکتار 1/87مقدار (درصد نیاز آبی  120تیمار 
باشد، می) تن در هکتار 0/42(درصد نیاز آبی محصول  60

نتیجه به دست آمده در این پژوهش با نتایج سایر محققین 
؛ یوان و همکاران، 1386مکاران، اخوان و ه(مطابقت دارد 

؛ ژیوکف و کالچوا، 1998؛ استین و همکاران، 2003
دهد که مقدار عملکرد در نشان می )1(شکل ). 1997،

درصد نیاز آبی  100و  80واحد سطح مربوط به تیمارهاي 
همچنین . داري نیستندمحصول داراي اختالف معنی

تیمارها داراي درصد نیاز آبی با سایر  60و  120تیمارهاي 
 80Iو  100Iهر چند تیمارهاي . باشنددار میاختالف معنی

از نظر مقدار عملکرد در واحد سطح در یک سطح آماري 
تن بیشتر  6به میزان  100Iقرار دارند اما عملکرد در تیمار 

؛ 1388منتجبی، (سایر محققین . باشدمی 80Iاز تیمار 
ز گزارش نمودند نی) 2005؛ آندر و همکاران، 2014الموك 

که کاهش جزئی در میزان مصرف آب ممکن است تاثیر 
  .داري بر عملکرد نداشته باشدمعنی

 
  .سطوح مختلف آب آبیاري در دشت دهگالن میانگین عملکرد غده در مقایسه -1 شکل

  ).تیمارهاستدار بین عدم وجود تفاوت معنی دهنده نشانحروف مشابه ( 
نتایج مقایسه میانگین عملکرد غده  )2(در شکل 

مختلف خاکپوش ارائه گردیده  در تیمارهاي
زمینی در دهد که عملکرد سیبنشان می )2(شکل.است

تیمار خاکپوش پالستیک با تیمار بدون خاکپوش اختالف 
 نسبت بدون خاکپوش کمتر عملکرد علت. داري داردمعنی

 کنترل مستقیم خاکپوش با ارتباط پالستیک، به خاکپوش

مابین  خاك سطح از تبخیر و جلوگیري از هرز هايعلف
شده در این زمینه  سایر تحقیقات انجام. باشدها میردیف

پالستیکی تحت نیز نشان داد که استفاده از خاکپوش 

زمینی اي باعث افزایش عملکرد محصول سیبآبیاري قطره
؛ وانگ و همکاران، 2014شین و همکاران، (شود می

همچنین بیانگر  )2( شکل ،)2010؛ هو و همکاران؛ 2011
 عملکرد نیماب داريیاختالف معن که این مطلب است

 وجود کلش و ش کاهکپوخا و شکپوخا بدون يمارهایت
 شکپوخا کاربرد که داد نشان پژوهش نیا جینتا. ندارد
 به نسبت درصد 20 حدود را محصول عملکرد یکیپالست

  .دهدیم شیافزا خاکپوش بدون ماریت
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  .زمینی در دشت دهگالنخاکپوش بر عملکرد سیبمربوط به اثر  میانگین مقایسه -2 شکل

مقایسه میانگین کارایی مصرف  )3( در شکل
شده  دادهختلف خاکپوش نمایش آب در تیمارهاي م

گردد که بیشترین کارایی مصرف آب مشاهده می.است
مقدار  .باشدآبیاري مربوط به خاکپوش پالستیک می

تیمارهاي بدون خاکپوش و کارایی مصرف آب آبیاري در 
 .داري نیستندخاکپوش کاه و کلش داراي اختالف معنی

دهد که شده در این زمینه نیز نشان می سایر تحقیقات انجام
پالستیکی باعث افزایش کارایی ده از خاکپوش استفا

شین و (شود زمینی میمصرف آب محصول سیب
؛ هو و 2009؛ وانگ و همکاران، 2014همکاران، 
  ).2010همکاران، 

  
  .دشت دهگالنخاکپوش در زمینی در تیمارهاي محتلف کارایی مصرف آب آبیاري محصول سیب میانگین مقایسه - 3 شکل

 
  هاي مورد استفاده در پژوهشلیست هزینه مربوط به نهاده – 5جدول 

  )ریال(قیمت   واحد     هانهاده
  آب آبیاري

  زمینیسیب
  پالستیک

  کاه و کلش
  )کاشت، داشت، برداشت(تولید 
  کارگر

  مترمکعب
  کیلوگرم

  کیلوگرم در هکتار
  تن در هکتار

     -  
     -  

3003          
8000      

  میلیون 9/3
  میلیون 6/3

  میلیون 200
  هزار 300

  تحلیل اقتصادي 
در این تحقیق براي مقایسه و تحلیل اقتصادي 

 )5(در جدول  شده ارائههاي اثر تیمارها بر عملکرد از داده
براي مقایسه تیمارها از شاخص نسبت . استفاده گردید

مقادیر نسبت درآمد به . درآمد به هزینه بهره گرفته شد

در .است شده ارائه )6(هزینه تیمارهاي مختلف در جدول 
نتایج تجزیه واریانس اثر تیمارهاي مقدار آب  )6(جدول 

آبیاري و خاکپوش بر نسبت درآمد به هزینه نمایش داده 
دهد که اثر مقدار آب نشان می) 6(جدول . استشده  

آبیاري و خاکپوش بر نسبت درآمد به هزینه در سطح 
ولی اثر متقابل مقدار . باشددار میآماري یک درصد معنی
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  . نبوددار  آب آبیاري و خاکپوش بر نسبت درآمد به هزینه معنی
  زمینی در دشت دهگالنثر تیمارها بر نسبت درآمد به هزینه محصول سیبنتایج تجزیه واریانس ا -6 جدول

  میانگین مربعات نسبت درآمد به هزینه  درجه آزادي  منبع تغییرات
  206/0  2  تکرار

  708/3**  3  )الف(مقدار آب آبیاري
  131/0  6  "الف"خطاي 

  629/0**  2  )ب(پوشخاك
  ns 016/0  6  ب ×الف 

  070/0  16  "ب"خطاي 
ns   باشددرصد می 1و  5دار بودن در سطح به ترتیب معنی **و * دار،  یمعنغیر.  

نتایج مربوط به مقایسه  )8(و  )7(جدول هاي            
میانگین مقادیر نسبت درآمد به هزینه در تیمارهاي 

ري و خاکپوش نمایش داده شده مختلف آب آبیا
 و 120I که تیمارهاي آبیاري دهدمی نشان )7( جدول.است

60I  ترتیب به 579/1 و 134/3با نسبت درآمد به هزینه 
را دارا  نسبت درآمد به هزینه کمترین و بیشترین

همچنین مقایسه نسبت مذکور در تیمارهاي .باشند می
 و پالستیک خاکپوش دهد که تیمارهاي خاکپوش نشان می

 هزینه برابربا نسبت درآمد به  )خاکپوش بدون( شاهد
 کمترین و به ترتیب داراي بیشترین 172/2 و 607/2

نسبت درآمد به هزینه بوده و تیمار خاکپوش کاه و کلش 
  .باشد داراي حالت بینابین می

بیانگر این مطلب است که نسبت  )7(جدول 
درصد  100و  80درآمد به هزینه در تیمارهاي آب آبیاري 
نظر به اینکه . رندنیاز آبی در یک سطح آماري قرار دا

درصد نیاز آبی به  80مقدار مصرف آب آبیاري در تیمار 
باشد  درصد نیازآبی می 100درصد کمتر از تیمار  20میزان 

شود در دشت حاصلخیز دهگالن که با لذا پیشنهاد می
کمبود آب مواجه هستیم، براي افزایش کارایی مصرف 

پوش درصد نیاز آبی و خاک 80آب، مقدار آب آبیاري 
تر است،  صرفه پالستیک که ازنظر اقتصادي مقرون به

درصد  120دهد تیمار آبی نتایج نشان می. استفاده شود
نسبت به سایر تیمارها نسبت درآمد به هزینه باالتري دارد 

ی آب کمدشت دهگالن با بحران شدید  که نیااما با توجه به 
 شدت بهی این دشت نیرزمیزمواجه بوده و سطح آب 

و ) 1389عزیزپور و همکاران، (ش یافته است کاه
درصد نسبت به سایر تیمارها  120همچنین تیمار آبی 

مقدار ناچیزي افزایش نسبت درآمد به هزینه دارد بنابراین 
درصد  120شود تا حد امکان از تیمار آبی پیشنهاد می

  . استفاده نشود
  مقادیر میانگین نسبت درآمد به هزینه در تیمارهاي مختلف آب آبیاري و خاکپوش  -7 جدول

  زمینی در دشت دهگالندر محصول سیب
  نسبت درآمد به هزینه  تیمار آب آبیاري

60I  c 579/1  
80I  b 228/2  
100I  b 416/2  
120I  a 134/3  

LSD  )1(%6326/0  
    تیمار خاکپوش

  a 607/2  پالستیک
 b 238/2  کاه و کلش

 b 172/2  )شاهد(بدون خاکپوش 

LSD  )1(%3155/0  
CV  31/11  
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  وتحلیل اقتصادي تیمارهاي مختلف آب آبیاري و خاکپوش  نتایج تجزیه -8 جدول
  زمینی در دشت دهگالندر محصول سیب

  تیمارآب آبیاري
  )درصد نیازآبی(

  هزینه ساالنه تولید  تیمار خاکپوش
  )میلیون ریال(

  عملکرد
  )در هکتارتن (

  کارایی مصرف آب
  )کیلوگرم بر مترمکعب(

  در آمد
  )میلیون ریال(

  نسبت درآمد به هزینه

         60 I  
     60 I  

        60 I  

        80 I  
     80 I  
     80 I  
     100I  

    100 I  
    100 I  
    120 I  
    120 I  
    120 I  

  پالستیک
  کاه و کلش

  بدون خاکپوش
  پالستیک

  کاه و کلش
  بدون خاکپوش

  پالستیک
  کاه و کلش

  بدون خاکپوش
  پالستیک

  کاه و کلش
  بدون خاکپوش

214  
214  
210  
218  
217  
213  
221  
220  
216  
224  
223  
219  

chi 17/46  
hi 57/41  
i 10/38  

cde 57/69  
efg 46/56  
fgh 50/54  
bcd 65/75  
def 71/62  
ef 17/60  
a 28/95  

ab 87/84  
bc 08/81  

ab 44/14  
bc 99/12  
bc 91/11  
a 31/16  

abc 42/13  
bc 78/12  
abc 19/14  
bc 77/11  
c 29/11  
ab 89/14  
abc 27/13  
bc 68/12  

369  
333  
305  
557  
452  
436  
605  
502  
481  
762  
679  
654  

ch 73/1  
h 57/1  
h 45/1  

cde 56/2  
efg 10/2  
fg 05/2  

bcd 74/2  
def 31/2  
ef 23/2  
a 40/3  
ab 07/3  
abc 96/2  

دهد، در مواردي که نشان می )8(جدول            
محدودیت آب وجود ندارد ولی با محدودیت زمین مواجه 

باشد، مقدار بوده و هدف حداکثر سود در واحد هکتار می
درصد نیاز آبی و خاکپوش پالستیک  120آب آبیاري برابر

در مواقعی که بهترین تیمار انتخابی خواهد بود اما 
محدودیت زمین نداریم و با کمبود آب مواجه هستیم و 

باشد، تیمار آب هدف افزایش کارایی مصرف آب می
درصد نیاز آبی و خاکپوش پالستیک  80آبیاري برابر 

  . باشد بهترین تیمار می
 
  يریگ جهینت

دهد که بیشترین نتایج این تحقیق نشان می           
 120زمینی در تیمار آب آبیاري برابر عملکرد غده سیب

- دست می درصد نیاز آبی و اعمال خاکپوش پالستیک به

بیشترین کارایی مصرف آب آبیاري مربوط به تیمار . آید

 80خاکپوش پالستیک و تیمار مقدار آب آبیاري برابر
نتایج حاصل از تحقیق حاضر . باشددرصد نیاز آبی می
آبی، استفاده از  کمدهد در شرایط همچنین نشان می

خاکپوش پالستیک کارایی مصرف آب آبیاري باالتري را 
درنتیجه در دشت حاصلخیز دهگالن که با . دست دهد به

شود براي افزایش باشد، پیشنهاد میکمبود آب مواجه می
کارایی مصرف آب، استراتژي کم آبیاري توأم با خاکپوش 

د که استفاده نتایج همچنین نشان دا. شودپالستیک اعمال 
نواري و خاکپوش  - اياز سیستم آبیاري قطره توأم

یی در مقدار آب جو صرفهدرصد  20پالستیکی باعث 
استفاده از خاکپوش پالستیکی اگرچه  .گرددآبیاري می

باعث افزایش کارایی مصرف آب آبیاري می گردد، اما در 
مقایسه با خاکپوش هاي طبیعی تجزیه پذیر نظیر کاه و 

اربرد آن در مزارع، مشکالت زیست محیطی ایجاد کلش، ک
  . می نماید
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