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  چکیده

از آب از اهمیت خاصی  استفاده بهینه لذاباشد   میایرانترین فاکتور محدودکننده توسعه کشاورزي در  آب مهم

. باشد هاي بهبود مدیریت آب آبیاري می هاي آبیاري تحت فشار، در زمره روش استفاده از سیستم. برخوردار است

اي بر کمیت و کیفیت   و قطرهاي  جویچهبه همین منظور این تحقیق جهت مقایسه اثرات دو روش آبیاري

مرکز تحقیقات کشاورزي در اکباتان تحقیقاتی ر ایستگاه  د82 و 81هاي   طی سالطرح. چغندرقند انجام گردید

 ءاجرابه صادفی تهاي کامل   با چهار تیمار و سه تکرار در قالب طرح بلوكتحقیق. منابع طبیعی همدان اجرا شد و

آبی چغندرقند و یک تیمار آبیاري نشتی  نیاز درصد100 و 75، 50اي  آبیاري قطرهسه تیمار تیمارها شامل . درآمد

اثر سال نتایج تجزیه مرکب دو ساله طرح در همدان نشان داد که . بودگیاه مذکور درصد نیاز آبی 100ر اساسب

شامل درصد قند، ازت مضره، آلکالیته، درصد قند مالس، عملکردریشه، عملکردقند و   وکمی ییفک صفات روي 

ي دار معنیظر پتاسیم و آلکالیته تفاوت نازفقط بین تیمارها  هم چنین. استدار  عملکردقند قابل استحصال معنی

مضره، عملکردریشه، عملکرد قند و   تیمار براي صفات درصدقند، ازتدرلیکن اثر متقابل سال  .مشاهده شد

 درخصوصرف آب ـمصبیشترین کارایی کمترین و . نشان دادنددار  معنیاختالف عملکرد قند قابل استحصال 

 19/1 و 60/0  معادلدرصد50 با تأمین اي اي و آبیاري قطره ي جویچه به ترتیب به تیمار آبیارقندعملکرد

هریک از براي ر مصرف آب طی دو سال اجراي آزمایش امیانگین مقد. کیلوگرم بر متر مکعب تعلق داشت

 7301، 8932، 14886به ترتیب نیاز آبی   درصد 50 و 75، 100  با تأمیناي  قطره واي جویچهتیمارهاي آبیاري 

آبیاري   نسبت بهدرصد100 با تأمیناي ر مصرف آب در آبیاري قطرهامقد.  متر مکعب در هکتار بود5679و 

در ها  آنتفاوت عملکرد قند قابل استحصال در صورتی که اختالف  .نشان دادکاهش  درصد40حدود  اي جویچه

 و تولید شکر قابل قبول در دست آوردن عملکرد در نهایت به منظور بهبنابراین  .دار نبود دو سال آزمایش معنی

 و  با تأمیناي ، تیمار آبیاري قطرهاالکشت چغندرقند با هدف کاهش مصرف آب و دستیابی به کارایی مصرف آب ب

   .گردد توصیه مینیاز آبی چغندرقند درصد 75

  ، همدانکارایی مصرف آب چغندرقند،اي،  ه  آبیاري قطراي، جویچهآبیاري  :هاي کلیدي واژه
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   مقدمه

ترین فاکتور محدودکننده کشاورزي در  آب مهم

باشد و استفاده بهینه از آب از اهمیت خاصی  کشور می

 منابع آبی کشور در درصد90از طرفی . برخوردار است

باغانی و علیزاده (گردد  بخش کشاورزي مصرف می

هاي  آوري و ابداع روش رغم پیشرفت فن که علی) 1379

 مزارع آبی درصد95بیش از اي و بارانی هنوز  نوین قطره

 آبیاري درصد35کشور به روش سطحی و با بازده حدود 

 چغندرقند. )1384حقایقی مقدم و همکاران (گردد  می

 این موضوع .کند محصولی است که آب زیادي مصرف می

شود که منابع آب  ت آن در مناطقی میشمانع توسعه ک

از  ).Faberio et al. 2003(باشد  قابل استفاده محدود می

هاي آبیاري جایگزین به منظور  اینرو یافتن روش

خشکی در  جلوگیري از کاهش سطح زیرکشت و رفع تنش

هاي  یکی از راه .ایستی مورد بررسی قرار گیردبچغندرقند 

مین آب و مواد غذایی براي گیاه، استفاده از آبیاري أثر تؤم

 دلیل هبباشد که عالوه بر کاهش آب مصرفی  اي می قطره

شود که آب با یکنواختی   آبیاري، موجب میبازدهافزایش 

. و دقت بیشتري در سطح مزرعه، مورد استفاده قرار گیرد

تواند سبب کاهش تلفات عمقی  چنین این روش می هم

 افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاهان زراعی شود وآب 

)Tiwari et al. 2003; Hanson and May 2004.( 

در  )Rosegger et al. 1977(همکاران  روسگر و

اي  اي نشان دادند که استفاده از روش آبیاري قطره مطالعه

 46در مقایسه با آبیاري بارانی در زراعت چغندرقند سبب 

  .شود جویی در میزان مصرف آب می درصد صرفه47تا 

در یکی از مزارع تولیدي شهرستان بروجن واقع 

ز سیستم ا بختیاري با استفادهو در استان چهارمحال 

و کاهش مصرف آب در زراعت چغندرقند اي  آبیاري قطره

 تن در هکتار با عیارقند 60 در حدود عملکرد چغندرقند

تحقیقی اثر سه    در.)1380نوشاد  (دست آمد هدرصد ب18

درصد تبخیراز تشتک را در 70 و 85، 100تیمار نیاز آبی 

اي بر روي چغندرقند در اصفهان مورد  آبیاري جویچه

درصد تبخیر از تشتک 70العه قرار گرفت، در تیمار مط

درصدي در آب مصرفی عملکردقند 30علی رغم کاهش 

 طی آزمایشی که در ).1377اکبري  (کاهش نیافت 

 در مناطق جنوبی ایاالت متحده 1997 و1996هاي  سال

 جهت اي قطره استفاده از سیستم آبیاري ،آمریکا انجام شد

و استفاده بهینه از آب کنترل شستشوي نیترات خاك 

در این آزمایش مقادیر محصول شکر تولید . پیشنهاد شد

. بوداي  جویچهدرصد بیشتراز روش 28 تا 3شده به مقدار 

در ) FUE(و کود ) WUE (کارایی مصرف آب چنین  هم

.  بوداي جویچهبیشتر از آبیاري اي  قطرهسیستم آبیاري 

توان  ستم میاز این سی نتایج نشان داد که با استفاده

قند را با مصرف آب و کود کمتر تولید نمود  چغندر

(Cassel et al. 2001).چهار روش آبیاريیتحقیق طی  

غرقابی روي محصول   واي ،  جویچهنواري، ارانیب

عملکردریشه در .  نمودندمقایسهچغندرقند را با هم 
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تن  5/46و 96/50، 6/52، 4/65ترتیب ه هاي فوق ب روش

  .ارش گردید گزهکتاردر 

 ی تفاوت آبیاريهاي مختلف میزان شکر در روش

 بارانی کمترین، روشمیزان آب مصرفی در  .نشان نداد

 تفاوت قرار داشت  با اندکیاي جویچهبعد از آن روش 

)Kayimoglu and Vanli  در یک مقایسه ).1976

درصد نیاز آبی به روش 75نشان داده شد که تیمار 

هاي فیزیولوژیکی  واکنش واي ازنظر عملکرد  قطره

د نیاز آبی به روش ـــــدرص100چغندرقند، مشابه تیمار 

 فابریو و  ).Tognetti et al. 2003(آبیاري بارانی بود 

آبیاري  در شرایط کم) Faberio et al. 2003(همکاران 

اي نشان دادند که بین   از آبیاري قطره شده با استفاده کنترل

ثیر بر مقدار تولید کل و أر تشده ازنظ مقادیر آب مصرف

داري وجود نداشت،  شاخص کیفیت صنعتی تفاوت معنی

که ازنظر کارایی مصرف آب نسبت به حجم کل  در حالی

 به طوریکه .داري وجود داشت آب، تفاوت بسیار معنی

  .متر بود  کیلوگرم بر میلی170-130دامنه آن بین 

ي ه گذشته امکان استفاده از روش آبیارهدر چند د

اي براي محصوالت مختلف زراعی، باغی و سبزي  قطره

مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده که در شرایط 

اي نسبت به سیستم نشتی و بارانی   آبیاري قطره،معینی

قادر به کاهش آب آبیاري براي محصوالت مختلف از 

). Kruse et al. 1990(باشد  جمله چغندرقند می

از شرایط اقلیمی سازگار است د به دامنه وسیعی ـچغندرقن

ده و در تنش وض استقرار به شوري متحمل بـو به مح

داشته باشد عملکرد اقتصادي  تواند آبی مالیم، می

)Katerji et al. 1997.(  

از این تحقیق، بررسی اثر دو روش آبیاري  هدف

اي بر روي عوامل کمی و کیفی محصول  نشتی و قطره

شده و  زان آب مصرفچنین مقایسه می چغندرقند، هم

  .کارایی مصرف آب در تیمارهاي مختلف آبی است

  

                ها مواد و روش

 به مدت دو سال در 1381این آزمایش از سال 

یک قطعه زمینی در مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع 

در هاي کامل تصادفی  در قالب طرح بلوكطبیعی همدان 

  : گردیدسه تکرار و با چهار تیمار ذیل اجرا

 90هاي    با فواصل جویچهاي  جویچهآبیاري  -1

 و کشت دو ردیف چغندرقند بر متر120، طول متر سانتی

  ).5040(  پشته یکروي

 مقدار آب اي با از نوارهاي قطره استفاده آبیاري با -2

  .آبی گیاه  نیازدرصد100مصرفی معادل  

مصرفی   مقدار آب اي با آبیاري با نوارهاي آبیاري قطره -3

  .آبی گیاه  نیازدرصد75معادل 

مصرفی   مقدار آب اي با آبیاري با نوارهاي آبیاري قطره -4

  .آبی گیاه  نیازدرصد50معادل

 )TAPE(اي هاي آبیاري با نوارهاي قطره در روش

یکدیگر  ردیف کشت که از بین دو نوارهاي آبیاري در

رهاي کلیه تیما در . قرار گرفت،ندشتمتر فاصله دا سانتی40

در   متر و120هاي کاشت   طول ردیفاي جویچهآبیاري 
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نظر   متر در40 اي طول تیمارها تیمارهاي آبیاري قطره

 ردیف 4( ردیف کاشت هشتو هر تیمار  شد گرفته

 آبیاري در. شد  متر فاصله منظور دوتیمار  بین هر) تایی2

 .فتد، انجام گروب  درصد50خاك حدود  MADزمانی که 

گیري رطوبت از روش وزنی و در عمق توسعه  جهت اندازه

عمق آب آبیاري با احتساب راندمان  .ریشه انجام گرفت

در  . محاسبه گردیددرصد100 و نیاز آبی درصد60کاربرد 

ورودي و گیري آب  براي اندازهاي  تیمارهاي جویچه

و براي آبیاري WSCهاي استفاده از فلوم باخروجی 

  .ردیدها از سیفون استفاده گ جویچه

اي، آبیاري براساس  تیمارهاي آبیاري قطره در

 با شده و مانتیس اصالح آبی از فرمول پنمن محاسبه نیاز

اعمال تیمارهاي . شد  انجامدرصد90احتساب راندمان 

به هر نوبت  صرفی در م آب مقدارمختلف آبیاري براساس 

این مطالعه با . شد انجاموسیله کنتور واسنجی شده 

 فاصله . کشت گردید276قم منوژرم استفاده از ر

متر   سانتی30اي  ها روي نوارهاي آبیاري قطره چکان قطره

 لیتر در ساعت 2/1 متر6چکان در فشار  قطره و آبدهی هر

  .بود

ه صیاي براساس تجزیه خاك و تو نیاز تغذیه

در انتهاي فصل رشد از هر کرت .  برطرف گردیدکودي

شامل دو خط نمونه  هر. شد  نمونه برداشتهشتآزمایش 

تعداد در هر نمونه .  متر بودپنجمجاور یکدیگر به طول 

در . شده شمارش و توزین گردید هاي برداشت ریشه

هاي  نهایت به منظور تجزیه کیفی ریشه، از نمونه

  .گیري شد چغندرقند پولپ

کارایی مصرف آب از تقسیم عملکردشکر بر 

  . گردید محاسبه1میزان آب مصرف شده براساس رابطه 

      WUE =
W

Y
  )1(

  :که در آن

WUE : کیلوگرم بر مترمکعب یا (کارایی مصرف آب

  )لیترگرم بر 

Y  : کیلوگرم یا گرم(مقدار شکر(  

W : یا لیترمترمکعب(حجم آب مصرفی (  

حجم آب آبیاري در  تیمارهاي مختلف آبیاري در 

  . شده استارائه 2  و1جداول 

هاي آزمایش با توجه  یه مرکب دو ساله دادهتجز

با  و ها تیماربودن اثر  ثابتبه تصادفی بودن اثر سال و

و ، انجام گردید  میانگین مربعات امیدریاضیملحوظ کردن

 از روش دانکن صورت ها نیز با استفاده مقایسه میانگین

  .گرفت
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  )1381-82(هاي اجراي طرح سالدر اي  هدر هر یک از تیمارهاي آبیاري قطرمصرفی حجم آب 1جدول 
  )سال دوم) (متر مکعب (مقدار آب مصرفی   )سال اول) (متر مکعب (مقدار آب مصرفی 

تاریخ آبیاري
50 T75 T100 T

تاریخ آبیاري
50 T75 T100 T

8/3/81  28/3828/3828/3827/2/82  82/1782/1782/17

13/3/81  81/26  81/26  81/26  3/3/82  86/1386/1386/13

16/3/81  55/1215/2255/126/3/82  91/8  91/8  91/8  

19/3/81  62/1262/1262/129/3/82  92/792/792/7

22/3/81  47/947/947/912/3/82  94/594/594/5

25/3/81  84/376/5  68/715/3/82  94/594/594/5

28/3/81  4/26/38/418/3/82  28/428/428/4

31/3/81  16/424/632/821/3/82  18/418/418/4

3/4/81  25/387/45/624/3/82  28/428/428/4

6/4/81  98/246/495/527/3/82  5  5  5  

9/4/81  72/208/444/530/3/82  34/434/434/4

12/4/81  88/232/476/52/4/82  7/15/241/3

14/4/81  2345/4/82  83/175/2  67/3

16/4/81  2348/4/82  92/187/283/3

19/4/81  76/364/552/711/4/82  96/194/292/3

22/4/81  84/376/568/714/4/82  25/237/349/4

25/4/81  04/356/408/617/4/82  4/26/38/4

27/4/81  56/284/312/520/4/82  3/245/36/4

29/4/81  04/356/408/623/4/82  5/28/3  1/5

31/4/81  32/248/364/426/4/82  75/2  1/45/5

2/5/81  16/224/332/429/4/82  35/46

5/5/81  68/352/536/71/5/82  8/22/46/5

7/5/81  24/236/348/44/5/82  1/415/62/8

9/5/81  24/236/348/47/5/82  72/357/543/7

11/5/81  16/224/332/410/5/82  2/43/64/8

13/5/81  4/26/38/4  13/5/82  1/41/61/8

15/5/81  16/224/332/416/5/82  1/4  15/6  2/8

17/5/81  32/248/364/4  19/5/82  4/31/58/6

19/5/81  24/236/348/423/5/82  5/4  75/6  9

21/5/81  59/289/318/526/5/82  95/39/59/7

23/5/81  61/292/322/529/5/82  2/38/44/6

25/5/81  35/253/37/41/6/82  5/325/57

27/5/81  88/232/476/54/6/82  468

29/5/81  27/241/354/47/6/82  55/33/51/7

31/5/81  27/241/354/410/6/82  15/57/73/10

2/6/81  4/26/38/4  13/6/82  1/365/42/6

5/6/81  4/26/38/4  16/6/82  7/36/546/7

7/6/81  56/284/312/519/6/82  9/23/48/5

9/6/81  27/241/354/422/6/82  3/395/46/6

11/6/81  23425/6/82  9/23/48/5

13/6/81  25/238/35/428/6/82  35/46

15/6/81  47/27/393/431/6/82  35/46

17/6/81  92/188/284/33/7/82  1/215/32/4

19/6/81  92/188/284/36/7/82  3/245/36/4

21/6/81  92/188/284/39/7/82  4/25/37/4

23/6/81  87/181/274/313/7/82  3/24/36/4

25/6/81  46/118/291/216/7/82  5/13/21/3

27/6/81  44/1  16/288/219/7/82  5/125/23

29/6/81  84/176/268/322/7/82  5/13/2  1/3

31/6/81  92/188/284/325/7/82  45/12/29/2

3/19697/25228/310  جمع82/174/265/3  2/7/81

4/7/81  79/169/2  58/3

6/7/81  87/181/274/3

8/7/81  79/169/2  58/3

11/7/81  24/236/348/4

14/7/81  93/19/286/3

17/7/81  23/185/146/2

20/7/81  15/173/13/2

23/7/81  06/209/312/4

26/7/81  3/195/16/2

92/22852/2931/358جمع
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  )1381-82(آزمایشاجراي هاي مختلف  اي در سال در روش آبیاري جویچهمصرفی حجم آب  2جدول 

  1382سال   1381سال 

تاریخ آبیاري
ورودي

)متر مکعب (

خروجی

)متر مکعب(
تاریخ آبیاري

ورودي

)تر مکعب م(

خروجی

)متر مکعب(

8/3/81  23/35334/730/2/82  38/18962/2

16/3/81  03/16629/146/3/82  92/1556/41

21/3/81  51/15425/2615/3/82  95/9463/29

29/3/81  11/15708/1622/3/82  14/6581/1  

5/4/81  47/12089/1329/3/82  72/8193/9

12/4/81  23/14906/97/4/82  18/7907/5

19/4/81  8/11062/313/4/82  48/7583/2

27/4/81  36/1313/920/4/82  46/873/4

4/5/81  22/16399/928/4/82  23/8395/1

11/5/81  9/15232/144/5/82  8/901/7

19/5/81  3/16187/1211/5/82  04/90  17/2

26/5/81  74/21573/718/5/82  5/9319/3

3/6/81  26/18701/1125/5/82  9983/11

13/6/81  28/17939/52/6/82  7/14471/9

23/6/81  16/19682/69/6/82  7/15357/6

2/7/81  7/33779/116/6/82  10722/5

12/7/81  41/203524/6/82  7/12699/5

23/7/81  68/17348/531/6/82  2/13398/4

6/12576/4  6/7/82  39/331323/180جمع

      15/7/82  3/9191/3

      25/7/82  2/1194/5

2/228759/170حجم آب مصرفی      



1386117/ 2شماره / 23جلد / چغندرقند

  بحث و نتایج

اثر سال ها نشان داد که  دادهمرکب نتایج تجزیه 

مضره،  شامل درصدقند، ازت  و کمی ییفک براي صفات 

آلکالیته، درصد قندمالس، عملکردریشه، عملکردقند و 

بنابراین تیمارها . دار بود عملکرد قندقابل استحصال معنی

هاي مختلف اثرات متفاوتی را از  در برخی صفات در سال

نظر پتاسیم و  فقط ازبین تیمارها . ود نشان دادندـخ

ابل متق لیکن اثر .دشي مشاهده دار معنی تفاوت  آلکالیته

مضره،   تیمار براي صفات درصدقند، ازتسال

عملکردریشه، عملکردقند و عملکرد قندقابل استحصال 

 میانگین تیمارهاي 4در جدول  ).3جدول (دار شد  معنی

. مختلف در ارتباط با پتاسیم و آلکالیته درج شده است

هاي  اي و روش هاي جویچه براي هر دو متغیر بین روش

داري  هاي تفاوت معنی به روشدرصد و 100اي  قطره

درصد با روش 50اي  وجود نداشت، ولی تفاوت روش قطره

اي و  هاي جویچه اي در مورد پتاسیم و با روش جویچه

  . دار شد درصد در مورد آلکالیته معنی100اي  قطره

ــروه ــایج گ ــانگین نت ــدي می ــا بن ــه ه ــوط ب ي مرب

ــال  ــل س ــب متقاب ــدول × ترکی ــار در ج ــده 5تیم  درج ش

ــت ــه اگ .اس ــل   Fرچ ــرات متقاب ــی ز اث ــه برخ ــوط ب  مرب

تـوان بـا     در ایـن مـوارد مـی      دار نبود در عین حـال،        معنی

تیمــار، از آزمــون دانکــن    Fدار نبــودن  وجــود معنــی 

ــتفاده کــرد    ).1377یــزدي صــمدي و همکــاران،   (اس

 در تیمــار آبیــاري 81بیــشترین عملکــرد ریــشه در ســال 

 رصــدد75 و درصــد100اي  اي بــا آبیــاري قطــره جویچــه

ــال  ــاري جویچــه 82و در س ــار آبی ــاري   در تیم ــا آبی اي ب

.  در یـک گـروه آمـاري قـرار گرفتنـد           درصد100اي    قطره

اي  بــا تیمــار آبیــاري قطــرهاي  تفــاوت روش جویچــهامــا 

ــد50 ــال درص ــاي 81 در س ــد50 و 75 و تیماره  در درص

ــال  ــی 82سـ ــشه معنـ ــرد ریـ ــاهش عملکـ ــود   کـ دار بـ

  ).5جدول(

ــدول  براســـاس ــد و  بیـــشترین ع5جـ ملکردقنـ

ــال    ــصال در س ــل استح ــد قاب ــار  81عملکردقن ــه تیم  ب

ــه  ــاري  جویچ ــال  آبی ــاري  82اي و در س ــار آبی ــه تیم  ب

. اي تعلـق داشـت       بـا آبیـاري جویچـه      درصد100اي    قطره

قنــدقابل استحــصال در  کمتــرین عملکردقنــد و عملکــرد

ــال  ــره  81س ــاري قط ــار آبی ــه تیم ــد50اي   ب  و در درص

ــال  ــاي 82س ــه تیماره ــوط ب ــد50 و 75  مرب ــوددرص .  ب

ــدقابل استحــصال در   ــد و عملکــرد قن ــاهش عملکردقن ک

در  نــسبت بــه دیگــر تیمارهــا درصــد50 و 75تیمارهــاي 

 ف فقـط اخـتال    81 ولـی در سـال       دار بـود    معنـی  82سال  

ــه ــره  روش جویچـ ــاري قطـ ــا آبیـ ــد 50اي  اي بـ درصـ

 کـاترجی و همکـاران      .)5جـدول ( دسـت آمـد    دار بـه   معنی

)Katerji et al. 1997(  درقندـ چغنـ کـه   بیـان نمودنـد 

ــ ــی ـدر تن ــم، م ــی مالی ــصادي   ش آب ــرد اقت ــد عملک توان

ــد  ــد نمایـ ــم. تولیـ ــوجنتی  هـ ــین تـ ــارانچنـ   و همکـ

)Tognetti et al. 2003 (   ــشان ــسه ن ــک مقای در ی

اي  درصـد نیـازآبی بـه روش قطـره        75مار  ـــ  کـه تی   ندداد

هـاي فیزیولـوژیکی چغندرقنـد،       واکـنش و  ازنظر عملکـرد    

ــار   ــشابه تیم ــاري   100م ــه روش آبی ــازآبی ب ــد نی  درص

ــود ــارانی ب ــال   .ب ــق در س ــن تحقی ــایج ای ــا نت ــه ب  81 ک

 کـــاهش عملکـــرد 82مطابقـــت دارد لـــیکن در ســـال 

 و کاســـل  و)1377 (هرچنـــد اکبـــري. دار بـــود معنـــی
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 در نتیجــــه )Cassel et al. 2001( همکــــاران

  . اند  این مطلب را نیز تایید کردهخودتحقیقات 

رهاي مختلف ازلحاظ عیارقند مقایسه میانگین تیما

چنین ضریب استحصال در  و عیار قندقابل استحصال و هم

ترین  اي کم  نشان داد که تیمار آبیاري جویچه81سال 

درصد را ازنظر صفات مذکور و با تیمارهاي آبیاري 

 اما در .دار داشت تفاوت معنی)  درصد50 و 75(اي  قطره

داري براي  نی بین میانگین تیمارها تفاوت مع82سال 

 باالترین 81در سال . )5جدول(صفات قندي مشاهده نشد 

و کمترین میزان پتاسیم، سدیم، آلکالیته و درصدقند 

اي و آبیاري  مالس به ترتیب به تیمار آبیاري جویچه

مضره  اما ازلحاظ ازت.  تعلق داشتدرصد50اي  قطره

اي   کمترین و آبیاري قطرهدرصد100اي  آبیاري قطره

طورکلی  هب). 5جدول ( بیشترین مقدار را داشت د،درص50

 به 81صورت کاهش اجزا غیرقندي در سال  هبرایند ب

مضره در تیمار همراه با کاهش مقدار آب باعث  غیراز ازت

افزایش راندمان استحصال شکر و کاهش درصدقند 

 درصد50اي   نیز آبیاري قطره82در سال  .مالس شد

مترین میزان آلکالیته را به و ک مضره بیشترین مقدار ازت

لیکن تفاوت بین میانگین تیمارها براي . خود اختصاص داد

دار نبود  راندمان استحصال شکر و درصدقند مالس معنی

  ).4جدول (

نسبت به رف آب ـمصبیشترین و کمترین کارایی 

 و درصد50اي  قطره  به ترتیب به تیمار آبیاريقندعملکرد

 کیلوگرم بر مترمکعب 60/0و  19/1اي  با  آبیاري جویچه

 میانگین مقادیر مصرف آب طی دو ).1شکل (تعلق داشت 

 سال اجراي آزمایش هریک از تیمارهاي آبیاري

درصد به ترتیب 50 و 75، 100اي  ، قطرهاي جویچه

 مترمکعب در هکتار بود 5679 و 7301، 8932، 14886

 که نیاز آبیاري در روش آبیاري با توجه به این). 2شکل(

 در صد محاسبه شده است، اختالف 60سطحی با راندمان 

اي و  بسیار زیاد بین مقدار آب آبیاري براي روش جویچه

 .باشد از راندمان طراحی می درصد ناشی100اي  قطره

 درصد100اي ر مصرف آب در آبیاري قطرها مقدبنابراین

کاهش مصرف آب  درصد40حدود  اي  جویچهنسبت به

لکرد قندقابل استحصال  در هر دو لیکن تفاوت عم .داشت

  .دار نبود سال آزمایش معنی

  اظهار  )Kruse et al. 1990( کروس و همکاران

 و اي  جویچهاي نسبت به سیستم  آبیاري قطرهکه  نمودند

بارانی قادر به کاهش آب آبیاري براي محصوالت مختلف 

  و همکارانکاسل چنین هم. باشد می ازجمله چغندرقند

)Cassel et al. 2001( گزارش نمودند که کارایی 

بیشتراز اي  قطرهدر سیستم آبیاري ) WUE (مصرف آب

 نشان داد که ها  تحقیقات آننتایج.  بوداي  جویچهآبیاري

با مصرف آب  قند را توان چغندر از این سیستم می با استفاده

 منطبق با نتایج این نتایج کامالً. و کود کمتر تولید نمود

  .باشد میاین تحقیق 

دست آوردن عملکرد و تولید  هدرنهایت به منظور ب

شکر قابل قبول در کشت چغندرقند و با هدف کاهش 

مصرف آب و دستیابی به کارایی مصرف آب بیشتر، تیمار 

درصد در وهله اول و در رتبه بعدي 100اي آبیاري  قطره

  .گردد  می  توصیهدرصد75 تیمار
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تلف چغندرقند در تیمارهاي مختلف تجزیه واریانس صفات مخ3جدول 

منابع تغییرات df
درصد 

قند
پتاسیم سدیم ازت آلکالیته

درصد قند 

قابل 

استحصال

ضریب 

استحصال
مالس عملکرد ریشه عملکرد قند

عملکرد قند 

قابل 

استحصال

سال 1  *09/9 82/1 53/0 **26/11 **19/81 95/3 02/11 *05/1 **65/3268 **46/135 **47/99

تکرار/لسا 4  71/0 33/0 10/0 04/0 29/0 24/1 97/5 09/0 19/27 14/1 03/1

تیمار 3 ns 31/1 * 52/0 ns 10/0 ns 70/0 ** 79/7 ns 03/2 ns58/6 ns08/0 ns 98/231 ns 32/6 ns 56/4
سال× تیمار+ 3  *26/1 07/0 13/0 *30/0 26/1 68/1 56/3 03/0 *13/38 *86/1 *60/1

اشتباه 12  36/0 12/0 06/0 07/0 27/1 54/0 24/2 03/0 23/9 46/0 43/0

  دار                              غیر معنی ns,%5  احتمالدرسطحدار  معنی  *،     %1سطح احتمال در دار   معنی**  

  .استفاده شده استسال و اشتباه  براي آزمون اثر تیمار از میانگین وزنی دو منبع تیمار.تیمار× اثر متقابل سال دار شدن  در صورت معنی+ 

  

  میانگین تیمارهاي آزمایش در ارتباط با پتاسیم و آلکالیته چغندرقند 4جدول 

  
  آلکالیته  پتاسیم  تیمار

  a44/5  a17/6  اي جویچه

  ab01/5  a69/5  %100 اي قطره

  ab90/4  ab92/4  %75 اي قطره

  b76/4  b56/3  %50 اي قطره

.باشند می) آزمون دانکن(% 5دار در سطح احتمال  اراز حروف غیرمشترك داراي اختالف معنیهاي برخورد در هر ستون میانگین

متقابل تیمار در سال براي صفات مختلف چغندرقند ترکیب  مقایسه میانگین 5جدول 

  صفات  سال

  

تیمار درصد قند پتاسیم سدیم ازت
آلکالیته

%

درصد قند

 قابل استحصال

ضریب

 استحصال

%

مالس

%

عملکرد ریشه

تن در هکتار

عملکرد قند

تن در هکتار

عملکرد قند 

قابل 

استحصال

تن در 

هکتار

اي جویچه c 19/16 bc 07/5 ab 63/1 d 89/0 a 91/7 b 10/14 c 68/86 abc 09/2 c 94/38 d 37/6 c 85/5

81 %100 اي قطره bc 20/17 bc 87/4 abc 33/1 d 82/0 a 92/7 ab 28/15 abc 81/88 bcd 92/1 c 56/33 de 80/5 d 16/5

%75 اي قطره ab 84/17 bc 64/4 bc 16/1 d 85/0 a 07/7 a 06/16 ab 94/89 cd 78/1 c 86/33 d 06/6 d 47/5

%50 اي قطره ab 24/18 c42/4 c 00/1 d 16/1 b 79/4 a 56/16 a 75/90 d 68/1 d 22/26 e 80/4 d 36/4

اي جویچه a 48/18 a 81/5 ab 52/1 c 72/1 bc 42/4 a 09/16 bc 05/87 a 39/2 a 12/62 a 48/11 a 00/10

82 %100 اي قطره a 71/18 b14/5 a 65/1 bc 02/2 bc 46/3 a 48/16 abc 08/88 ab 23/2 a 96/63 a 97/11 a 54/10

%75 اي قطره a 87/18 b16/5 ab 53/1 b 48/2 bc 76/2 a 63/16 abc 12/88 ab 24/2 b 61/52 b 91/9 b 73/8

%50 اي قطره ab 34/18
b10/5 ab 60/1 a  99/2 c 33/2 a 05/16 bc 52/87 a 29/2 b 25/47 c 68/8 b 59/7

.باشند می) آزمون دانکن(% 5دار در سطح احتمال  هاي برخورداراز حروف غیرمشترك داراي اختالف معنی در هر ستون میانگین
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   مختلف آبیاريتیمارهاي ین کارایی مصرف آب در میانگ1شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   مختلف آبیاريتیمارهاي درآب مصرفی میانگین 2شکل 
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