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  7-51/ ص 1400 اییز و زمستانپ/ 4/ شماره سال دوم ،مجله ترویجی حفظ و بهره وری آب

 

 

 چکیده
 برابر در گیاه این. دارد ایران کشور در طوالنی بسیار کاشت سابقه که باشد یم سرخ گل یها گونه از یکی محمدی گل

 خشکی تنش که چند هر. باشد یم نیز متر بر زیمنس دسی شش تا خاک و آب شوری تحمل به قادر و بوده مقاوم نسبتاً یآب کم

 تر مرتفع نقاط در نآ کاشت اما دارد کشت قابلیت نقاط اکثر در گیاه این. شود یم گیاه این عملکرد کاهش به منجر شوری و

 و سنگین نیمه های ینزم در گیاه این کاشت خاک، نوع نظر از. شود یم تولیدی اسانس نتیجه در و گل کیفیت افزایش به منجر

 خاک خاک، بافت بهترین ولی است، بوده موفق سنگالخی و زیاد سنگریزه دارای های یهکوهپا در حتی و متوسط بافت دارای

 نوع به بسته هکتار هر در سال در مترمکعب هزارشش  تا چهار بین محمدی گل آبی . نیازباشد یم عمیق و خیز حاصل لومی

 مقاوم بسیار یآب کم شرایط به محمدی گل یها درختچه هرچند. باشد یم متفاوت منطقه تعرق و تبخیر شرایط و خاک بافت

 آبیاری. باشد یم مهم بسیار آن اسانس درصد و عملکرد افزایش در یده گل و دهی غنچه زمان در ها گلستان آبیاری اما هستند،

 در. شود یم انجام یا قطره صورت به نیز نقاط برخی در و غرقابی و سطحی صورت به عمدتاً کشور مختلف نقاط در گیاه این

  . دارد وجود دیم صورت به آن کاشت امکان سال در متر یلیم 052 از بیش بارش با ارتفاعات

 

 نیازآبیآب، تنش شوری، کم آّبی، گیاه دارویی،  یور بهره :یکلیدن گاواژ

 

 مسئله بیان
 توجه مورد معطر های روغن و گالب تهیه منظور به دور های گذشته از ایران، در رز مهم های گونه از یکی محمدی گل

 اقتصادی توجیه همچنین و( 3) محیطی نامساعد شرایط برابر در آن پایداری و سازگاری و محمدی گل اندک توقع. است بوده

 کشت امکان ها آن در که ای کوهپایه های زمین خصوص به کشور های عرصه از بسیاری در گیاه این شده باعث آن باالی

 .شود کاشت است، محدود زراعی گیاهان از بسیاری

 در که طوری هب. است خشکی به گیاه این سازگاری و بقاء کرد، ذکر توان می محمدی گل در که صفاتی ترین شاخص از

 آبیاری انجام بدون بعضاً یا و بار 3 تا 0 گیاه این ساالنه آبیاری دفعات تعداد کرمان، و فارس کاشان، های گلستان از برخی

برخي نكات كاربردي در زمينه نياز آبي، تحمل به شوري و 

  يهاي گل محمدكارآيي مصرف آب در گلستان
 3، حسین پرویزی2، محمدحسن رحیمیان*1رستم یزدانی بیوکی

  

 استادیار، مرکز ملی تحقیقات شوری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران -3و  2و  1
 r.yazdani@areeo.ac.irE.mail:  
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 به واکنش در گیاه رشد آن در که باشد می کشاورزی مناطق خاک و آب شوری مسئله موجود، مشکالت از. است شده گزارش

 آن از حاکی مطالعات. است شده گزارش شوری اثرات اولین عنوان به برگ رشد کاهش. یابد می کاهش اسمزی های تنش

 رشد گیاه شوری، این در و کند می تحمل نیز را متر بر زیمنس دسی هفت الی شش خاک و آب شوری محمدی گل که است

 کارایی ارزیابی خصوص در. است شده مشاهده تر کم های شوری در اقتصادی و مطلوب عملکرد اما ،(1) دارد دهی گل و کرده

 به. است شده انجام شوری تنش بدون شرایط در مطالعات این البته که گرفته صورت اندکی مطالعات محمدی گل آب مصرف

 کارایی میزان الیسیمتر از استفاده با محمدی گل آبی نیاز تعیین هدف با( 3) همکاران و عاشورآبادی شریفی مثال عنوان

 . کردند گزارش لیتر 64/2 با برابر را تعرق نسبت و لیتر بر گرم 11/0 را محمدی گل آب مصرف

 ضروری ،فارس و یزدکرمان،  استان نظیر کشور مرکزی مناطق در خاک و آب منابع شوری و آبی کم مشکالت به باتوجه

 محمدی گل. شود تبیین ها آن جایگاه و شده بررسی کشت الگوی برنامه در اقتصادی و خواه آب کم گیاهان نقش که است

 که است گیاهان قبیل این از یکی باال، اقتصادی ارزش دارای و آب کم و خشك مناطق در مناسب دارویی گیاه یك عنوان به

 بر آبیاری آب شوری مختلف سطوح تأثیر چنین هم و مصرفی آب حجم آبی، نیاز از اندکی اطالعات بودن، بومی علیرغم

نیاز نظیر  در خصوص گل محمدی، برخی نکات کاربردیدر نظر دارد که  مقالهاین به همین منظور،  دارد. وجود آن عملکرد

های گل  را بر اساس اندازه گیریها و مشاهدات انجام شده در تعدادی از گلستان آبآبی، تحمل به شوری و کارآیی مصرف 

 محمدی ارائه نماید.
 

 دستاورد معرفی
 از پس انتظار مورد عملکرد میزان و گلستان نیاز مورد آب( حجم) کمیت از اطالع برداران، بهره برای که این به توجه با

 قرار اندرکاران دست و برداران بهره مروجین، جانب از سؤال مورد همواره و داشته ضرورت پیشنهادی آب حجم اعمال

 که است صورت بدین عرصه در یافته این کارگیری به نحوه. دهد پاسخ سؤاالت این به که است صدد در یافته این گیرد، می

 با ها آبیاری عمق و دور توصیه و آبیاری ریزی برنامه امکان محمدی، گل نیاز مورد آب زمینه در کافی اطالع کسب از پس

 کشت سطح و اصلی منبع از تأمین قابل آب میزان بین چنین هم. آمد خواهد وجود به منطقه اقلیم و خاک خصوصیات به توجه

 مصرف مدیریت و کاهش امکان ،آبی نیاز مقادیر کمك با گلستان، یك آبیاری بیش صورت در یا و شده برقرار توازن نظر مورد

 نشان اصفهان و یزد استان مختلف های گلستان در آبیاری آب حجم و دور بررسی نتایج .داشت خواهد وجود عرصه در آب

میزان  اند، نموده استفاده ای قطره روش از که هایی گلستان مورد در. است روز 15 تا 7 بین گیاه این آبیاری مناسب دور که داد

 تا11/2 از آب مصرف کارآیی ،ها گلستان این در. بوده است غرقابی روشبه مراتب کمتر از  در آنها آب سالیانه مصرف میزان

 داد نشان یزد منطقه در الیسیمتری مطالعات نتایج چنین، هم. است بوده متغیر مصرفی آب مترمکعب هر ازای به کیلوگرم 10/1

با  غیرشور آب از که شرایطی در شهریورماه پایان تا مهرماه اول از محمدی گل ساله سه بوته هر مصرفی آب حجم مجموع که

 تعرق و تبخیر مصرف به لیتر 343 میزان، این از که است لیتر 414 حدود در نماید، استفاده دسی زیمنس بر متر 1/0ای سی 

 علیرغم و آبیاری آب شوری افزایش با چنین، هم .(1و  7) شود می زهکشی ریشه ناحیه از( لیتر 053) مابقی و رسیده گیاه

 ،آبشویی کسر عنوان به درصدی اعمال و خاک شوری کنترل ضرورت دلیل به گیاه این نیاز مورد آب تعرق، و تبخیر کاهش

 گل مصرفی آب حجم میانگین ،(مترمربع 0×  0 بوته تراکم) هکتار هر در بوته 0522 قرارگیری فرض با. یافت خواهد افزایش

 هکتار هر در مترمکعب 1367 و 1634 ،1637 حدود ترتیب به متر بر زیمنس دسی 1 و 5 ،1/0 شوری سطوح در محمدی

 توان میدر شرایط الیسیمتری  آبیاری آب شوری مختلف سطوح در گیاه این آبی نیاز توصیه برای مقادیر همین از که بوده
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 گیاه این مصرفی آب حجم و آبی نیاز آتی، های سال به ورود و ها بوته سن افزایش با که است بدیهی. (7) نمود استفاده

 کامل آبیاری عملیات تحت که بالغ و چندساله محمدی گل گلستان هکتار هر آبی نیاز میانگین، طور به. یافت خواهد افزایش

 .(4) شود می برآورد هکتار در مترمکعب 5222 حدود در دارد، قرار سال طول در
 

 دادهای کمی و کیفی یآور جمع

گل محمدی در شهرستان کاشان تعدادی پرسشنامه تهیه و طی یك روز نسبت به  یها گلستانبه منظور بررسی وضعیت 

گلستان بازدید  1مذکور به طور تصادفی اقدام گردید. در این بررسی از  یها گلستاناطالعات در تعدادی از  یآور جمع

هکتار توسط سیستم  72عداد سه گلستان با مساحت نزدیك به گردید. از این ت یآور جمعصورت گرفت و اطالعات مربوطه 

اطالعات کلی مربوط به . شدند یمهکتار به روش غرقابی آبیاری  4گلستان دیگر با مساحت تقریبی  5و  یا قطرهآبیاری 

نشان داده  1که در جدول هر گلستان  یب مصرفآورد حجم آبر جهتارائه شده است.  1مورد بررسی در جدول  یها گلستان

در هر  یاریبآدر طول سال، مدت زمان  یاریبآبردار، تعداد دفعات  پرسشنامه و مصاحبه با بهره هیپس از تهشده است، ابتدا 

. سپس با ضرب تعداد قطره دیهر بوته و تعداد بوته در هکتار مشخص  گرد یقطره چکان و تعداد استفاده شده برا ینوبت، دب

از  یوردآدر هر سال، بر یاریبآها در هر نوبت و تعداد دفعات  نآها، مدت زمان کارکرد  قطره چکان یهکتار، دبچکان در هر 

ب آبرآورد حجم  شدند، یم یاریبآو پشته  یکه به روش جو ییها مورد گلستان درانجام گرفت. در هکتار  یب مصرفآحجم 

در طول  یاریبآدر هر نوبت، تعداد دفعات  یاریبآبه گلستان، ساعات  یب ورودآ یدب یضرب پارامترها قیاز طر یمصرف

 .انجام شد ین بر مساحت تحت بررسآ میسال و تقس

در  ها گلستانعمده در شهرستان کاشان نتیجه گرفت که  توان یمو به طور کلی  آوری شده های جمعداده بر اساس

 یها گلستانمحدودیتی از نظر شوری ندارند. سن  ها خاکتمامی این  یباًتقراست و  یجادشدهامتوسط و سبك بافت  یها خاک

. دلیل این امر هرس مداوم و ساالنه رسد یممتر  1.1به کمتر از  ها بوتهساله متغیر و ارتفاع حداکثر  02تا  3مورد بازرسی از 

 .شوند یممسن هر ساله کف بر  یها بوتهاظهارات برخی از باغداران،  بنابرکه  یا گونه به. باشد یممسن و قدیمی  یها گلستان

حداکثر  ها یفردفاصله بین  معموالًو  باشد یممتراکم و کشت نعنایی  صورت به ها گلستانالگوی کاشت گل محمدی در اکثر 

نتیجه گرفت که  توان یمچنین  هم .باشد یممتر متغیر  6متر تا حداکثر  3روی ردیف از حداقل  ها بوتهمتر و فاصله  6به 

استقرار  یخوب بهمتر از سطح دریا  0222متر تا بیش از  1352گل محمدی در دامنه وسیعی از تغییرات ارتفاع از  یها لستانگ

 . یابند یم

شروع شده و تا آغاز  ها یاریآب یرتأخبا شروع فصل رشد در ابتدای بهار و در ارتفاعات باالتر با کمی  عموماًدر این مناطق، 

از نظر زمان دسترسی  همرتبط با حق آب های یتمحدودبه دلیل  یا قطرهغرقابی و یا حتی  یها کشت. در یابد یمادامه  یزانر برگ

روز در آبیاری غرقابی  15تا  یا قطرهروز در آبیاری  7و از  باشد یمدر تمام طول فصل رشد ثابت  ها یاریآبدور  عموماًبه آب 

، دور آبیاری بر اساس نیاز گیاه در یدائمبه دلیل در اختیار داشتن حق آبه  ها نگلستامتغیر است. الزم به ذکر است در یکی از 

توسط باغداران  ها یاریآبمیزان  عموماً یده گلچنین در ابتدای فصل رشد و قبل از  . همگردید یمطول دوره رشد متغیر اعمال 

  .(7) باشد یممیزان محصول و کیفیت آن  . دلیل این امر به عقیده آنان افزایشیابد یمافزایش 

. گیرد یمقرار  ها آناز چشمه و یا قنوات در اختیار  عمدتاًکه  کنند یمبا کیفیت عالی استفاده  یها آباز  ها گلستانعمده 

عمیق  یها چاه. در برخی نقاط نیز آب مورد نیاز از طریق باشد یمتر از یك دسی زیمنس بر متر  کم ها آبشوری این دسته از 

دسی زیمنس بر متر  6.5متغیر بوده و تا  ها آنکیفیت  ها سفرهکه با توجه به میزان برداشت از  شود یم ینتأمو نیمه عمیق 
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و هر باغداری با توجه به میزان  کند ینماز الگوی خاص یا برنامه علمی تبعیت  ها گلستانمیزان آب مصرفی در این . رسد یم

 . دهد یمانجام آب در دسترس آبیاری 

ها  نسبت به سایر روشتری  آب کم ،یا قطرهدارای سیستم آبیاری  یها گلستان ها نشان داد که گیری مشاهدات و اندازه

برای  مقداردر حالی که این  رسد یمدر هر هکتار  مترمکعب 5222به حدود  ها آنمصرف نموده و حداکثر میزان مصرف در 

 ها گلستان. الزم به ذکر است که میزان عملکرد نیز در این رسد یمنیز مترمکعب در هکتار  12222فراتر از  بهروش غرقابی 

 .(7) شود یمانجام  ها گلستاناز این  کیلوگرم در هکتار برداشت ساالنه 6722تا  752متفاوت است و از مقادیر 

 

 مورد بازدید یها گلستانشده از  یآور جمعبرخی از اطالعات  -1جدول 

 اطالعات
 شماره مزرعه

 )سه ده( 8 )ویدوج( 7 )حسنارود( 6 )برزک( 5 )نیاسر( 4 )قمصر( 3 )برزک( 2 )قمصر( 1

 7/2 0 3/1 6/2 5/1 56 5/3 7/16 )هکتار( مساحت

 1145 1171 1404 1161 1342 1611 1131 0274 (متر) ارتفاع از سطح دریا

 چاه چاه قنات چاه قنات چشمه چشمه چاه آب ینتأممنبع 

دسی زیمنس بر شوری آب )

 (متر
31/2 61/2 43/2 75/2 1/0 3/1 5/6 5/6 

 یا قطره یا قطره یا قطره آبیاریروش 
)جوی و 

 پشته(

)جوی و 

 پشته(

)جوی و 

 پشته(

)جوی و 

 پشته(

)جوی و 

 پشته(

 15 15 16 16 12تا  7 7 7تا 3 7 )روز(دور آبیاری 

 شروع آبیاری
اواسط 

 اردیبهشت

اواسط 

 فروردین

اواسط 

 فروردین

اوایل 

 فروردین

اوایل 

 اردیبهشت
 اوایل فروردین

اوایل 

 فروردین

اوایل 

 فروردین

 اوایل آبان اوایل آبان اوایل آبان اوایل آبان اواخر مهرماه اوایل آبان اواخر مهرماه اواخر مهرماه پایان آبیاری

متر مکعب در ) آب مصرفی

 (هکتار
6402 5414 7410 4561 6142 1222 1356 12070 

 لومی لومی شنی لومی لومی شنی شنی لومی شنی 32*5.5 بافت خاک

 4 02تا  12 1تا  4 15-3 3 7تا  3 1 4تا  3 )سال( ها بوتهسن 

 5/1*0 0*1 3*3 5/1*3-1*0 1.5*0 1.5*6 0*6-1*0 3*3 فواصل کاشت )متر(

 7/1تا 5/1 7/1تا  5/1 5/1تا  1 1 6/1تا  1 7/1تا  0/1 4/1تا 3/1 5/1تا  1 )متر( ها بوتهارتفاع 

کیلوگرم در عملکرد گل تر )

 (هکتار
0522 1752 6522 752 6422 0522 6722 3222 
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 در منطقه قمصر 1گلستان شماره  -1شکل 

 

  
 در منطقه قمصر 3گلستان شماره  -2شکل 
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 در منطقه نیاسر 4گلستان شماره  -3شکل 

 
 در منطقه برزک )سه ده( 8گلستان شماره  -4شکل 

 

پرسشنامه از باغداران اخذ گردیده است  صورت به، برخی اطالعات کیفی نیز 1عالوه بر اطالعات گزارش شده در جدول 

به عملیات داشت اشاره نمود. اکثر  توان یم. از جمله این موارد باشد یممشترک  ها آنکلی و بین اکثر  صورت به معموالًکه 

حیوانی در طول فصل خواب  یکودهاو در صورت امکان از  دهند یمجام کامل ان صورت بهباغداران هرس زمستانه را 

عالوه بر این استفاده . باشد یمتن در هکتار متغیر  12تا  5. میزان مصرف این نوع کود بین کنند یماستفاده  چال کود صورت به

زمستان توسط برخی از باغداران  شیمیایی مانند اوره، سوپر فسفات و پتاس همراه با کود حیوانی در فصل یکودهااز سایر 

. در برخی باغات عالوه بر این کودها، از سایر کودهای حاوی عناصر میکرو در ابتدای فصل رشد استفاده باشد یمرایج 

از جمله آفات رایج در این . کنند یمسرک استفاده  صورت بهچنین برخی از باغداران در ابتدای فصل از کود اوره  هم. گردد یم

آسیب دیده و استفاده از سم دیازینون  یها شاخهاز طریق حذف فیزیکی  عمدتاًکه  باشد یمشته و کرم ساقه خوار  ها گلستان

وابسته به ارتفاع از سطح زمین و شرایط آب و هوایی هر سال متغیر  ها گلستاناین  یده گل معموالً. گیرد یممبارزه صورت 
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آغاز و به مدت حداکثر یك ماه ادامه دارد. در این مناطق برداشت گل  ماه یبهشتارد از اوایل یده گل عموماًاما  باشد یم

 . شود یمتر و جهت گالب و یا اسانس گیری استفاده  صورت بهو تمامی محصول  شود ینمغنچه انجام  صورت به

 

 بررسی میزان آب مصرفی و کارآیی مصرف آب

بر این . دهد یممورد بررسی را نشان  گانه هشت یها گلستانوضعیت میزان آب مصرفی و کارآیی مصرف آب در  5شکل 

 طور بهمتغیر بود.  کیلوگرم به ازای هر مترمکعب آب مصرفی 10/1تا  11/2، کارآیی مصرف آب از ها گلستاناساس و در این 

با  ها گلستانلیتر در ثانیه برای هر هکتار بود و در بیش از نیمی از  2.5تر از  کم ها گلستانکلی هیدرومدول تقریبی در این 

مصرف آب به میزان آمد. کارآیی بسیار باالی  به دست یتوجه قابللیتر در ثانیه برای هر هکتار نیز عملکرد  2.6تر از  مقادیر کم

 .مشاهده گردید ،شد یمغرقابی آبیاری  صورت هبکه  5کیلوگرم به ازای هر مترمکعب آب مصرفی در گلستان شماره  10/1

زمان به دو اصل کلی، شامل کاهش حجم آب  که افزایش شاخص کارآیی مصرف آب مستلزم توجه هم با توجه به این

سازی و کاهش مصرف آب  تواند در سایه اقداماتی نظیر بهینه مصرفی و افزایش تولید در واحد سطح است، لذا این افزایش می

چنین اجرای  های نوین آبیاری با هدف کاهش و مدیریت مصرف آب و هم غرقابی، استفاده از سامانهدر روش 

( رخ دهد. در غیرهها، هرس، تغذیه و  های موثر در افزایش تولید گل محمدی )نظیر توجه به آفات و بیماری دستورالعمل

ای )که منجر به کاهش  سازی روش جوی و پشته بهینه(، بهبود مدیریت آبیاری غرقابی از طریق 5گلستان مورد نظر )شماره 

ها و تغذیه  حجم آب مصرفی گردیده است( و ارتقای عملکرد گل محمدی از طریق توجه به مزرعه و مدیریت آفات و بیماری

در دو گلستان که  صحیح آن، همگی موجب دستیابی به شاخص کارآیی مصرف آب قابل قبول برای این گلستان گردیده است.

آب مصرفی مشاهده  مترمکعبکیلوگرم به ازای هر  2.5میزان کارآیی مصرف آب بیش از  شدند یمآبیاری  یا قطره صورت به

 .باالتر بود یتوجه قابل طور بهدارای سیستم آبیاری غرقابی و سنتی  یها گلستانشد که از غالب 

دسی زیمنس بر متر  6.5نشان داد که علیرغم استفاده از آب با شوری حدود  1و  7شماره  یها گلستانمقایسه بین 

. نکته جالب توجه در مورد این دو باشد یمکیلوگرم در هر مترمکعب آب مصرفی امکان پذیر  ،به کارآیی مصرف باال یابی دست

است که هر  توجه قابلآن بود. این موضوع زمانی  رت یینپاو کارآیی مصرف  1گلستان میزان آب مصرفی باالتر گلستان شماره 

حتی میزان آب . اند کردهمدیریتی یکسانی در بحث آبیاری از نظر دور آبیاری و شوری آبیاری پیروی  های یوهشدو باغ از 

دلیل اصلی این تفاوت در سایر  رسد یم. اما به نظر باشد یمآن  تر مناسبآبشویی  دهنده نشان 1مصرفی باالتر در گلستان شماره 

نیز به دلیل سن  6عملیات کشاورزی مانند هرس و کود دهی و مبارزه با آفات باشد. میزان کارآیی بسیار پایین گلستان شماره 

  .باشد یم ها بوتهپایین 
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 گانه مورد بررسی 1 یها گلستانکارآیی مصرف آب و میزان آب مصرفی در  -5شکل 

 

 ترویجی توصیه

 میزان به 1317 سال در گیاه این زیرکشت سطح که طوری به. دارد جهان در را محمدی گل زیرکشت سطح باالترین ایران

 فارس، های استان چنین، هم(. هکتار در تن 1.7 با معادل یعنی) است داشته تن هزار 61 معادل تولیدی و هکتار هزار 06

برخی . دارند را محصول این کشت زیر سطح ترین بیش ترتیب به مرکزی و شرقی آذربایجان رضوی، خراسان اصفهان، کرمان،

 ی به شرح زیر می باشد:های گل محمد نکات کاربردی در زمینه نیاز آبی، تحمل به شوری و کارآیی مصرف آب در گلستان

ها از  گلستانهای گل محمدی نشان داد که امکان بهبود مدیریت آبیاری  مشاهدات میدانی در تعدادی از گلستان -1

که با این روش )همانند  طوری های وجود دارد. ب سازی روش آبیاری غرقابی و اجرای سامانه جوی و پشته طریق بهینه

توان حجم آب مصرفی گلستان را به صورت مدیریت شده، کاهش داد و با کاهش تلفات عمقی  آبیاری موضعی( می

ر، مقادیر حجم آب مصرفی را به مقادیر نیاز آبی گیاه گل آب و کاهش سطح خیس شده زمین و کاهش تلفات تبخی

آبیاری مدیریت شده مزرعه،  تر کرد. عالوه بر این، در صورت کمبود منابع آبی در دسترس و لزوم کم محمدی نزدیك

 پذیر و اثربخش خواهد بود. استفاده از این شیوه آبیاری غرقابی )همانند آبیاری موضعی( نیز امکان

 قرار کشور خشك مناطق کشت الگوی برنامه در آبخواه کم گیاه یك عنوان به تواند می محمدی گل یداروئ گیاه -0

 ها گلستان در آب مصرف کاهش و سازی بهینه به نسبت الزم های توصیه و اقدامات تا دارد ضرورت لذا بگیرد،

 نوین های شیوه کارگیری به این، بر عالوه. گیرد صورت شوند، می آبیاری سنتی های روش با که هایی گلستان ویژه به

۰.۰۰ 

۰.2۰ 

۰.4۰ 

۰.6۰ 

۰.8۰ 

1.۰۰ 

1.2۰ 

 (lit/s/ha)هیدرومدول  (Kg/m3)کارآیی مصرف آب 
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 ،ها آن موقع به هرس و ها بیماری و آفات با مبارزه ای، تغذیه مسائل آبی، نیاز اساس بر آبیاری نظر از گلستان مدیریتی

  .باشد مؤثر محمدی گل آب مصرف کارآیی شاخص ارتقای و عملکرد افزایش در تواند می

و  هتنها به یك عامل خاص مانند آبیاری و کیفیت آب وابسته نبود محمدیگل به کارآیی مصرف آب باال  دستیابی -3

 تواند یم. هر چند که کیفیت نامناسب آب و کمبود  منابع آب در دسترس باشند یمعوامل متعددی در این امر دخیل 

 منفی بر روی عملکرد داشته باشد.  یرتأث

ی بر اساس نیاز واقعی گیاه اعمال نشده و تنها مبنای اعمال ، برنامه آبیاردر کشورموجود  یها گلستاندر بسیاری از  -6

قدیمی است و باغداران در این زمینه فاقد اختیار و ابتکار در  دائمبرنامه آبیاری بر اساس همان حق آبه های غیر 

صحیح مدیریتی آبیاری بر مبنای  یها برنامهسیستم سنتی توزیع آب و نوع حق آبه ها اعمال  اگرچه. باشند یمعمل 

چنان  نوین مدیریتی اطالعی نداشته و هم های یوهشصحیح علمی را مشکل ساخته است. اما بسیاری از باغداران از 

چنان  اجرا شده است نیز هم یا قطرهنوین مانند  های یستمسکه  ییها گلستان. در معدود نمایند یممانند گذشته عمل 

 .  گیرد یمانند گذشته و بدون توجه به نیاز واقعی گیاه انجام آبیاری م یزیر برنامه

 

 منابع فهرست

 قم، استان کشاورزی جهاد سازمان. محمدی گل کاشت اصول با آشنایی(. 1315. )ح زادگان، شریف و م ابراهیمی، -1

 .ص02. کشاورزی ترویج هماهنگی مدیریت

تعیین . (1313)ب. و نادری،  م. ح.لباسچی،  س. ر.،طبایی عقدائی،  ح.، م.عصاره،  .،روحی پور، ح ا.،ریفی عاشورآبادی، ش -0

پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و -دوماهنامه علمی .با استفاده از الیسیمتر (.Rosa damascena Mill) نیاز آبی گل محمدی

 .131-103 :(4) 32 ،معطر ایران

 مختلف های رژیم در محمدی گل زایشی و رویشی صفات بررسی(. 1316) ن کوهی، و م دلبری، ا؛ دررودی، مهنی مقبلی -3

 .413-473(: 6)64 ایران، خاک و آب تحقیقات. زیرسطحی و سطحی ای قطره آبیاری

گزارش نهایی پروژه (. 1622a) ی زاده. ح.بیرامی، ح.، راد، م.ه. و مفتاحیزدانی بیوکی، ر.، رحیمیان، م.ح.، رنجبر، غ.ح.،  -6

 کشاورزی،جهاد  وزارت. (Rosa damascene Mill) محمدی گل آبی نیاز و تعرق و تبخیر بر آبیاری آب شوری تاثیر بررسی

 مرکز ملی تحقیقات شوری.  انتشارات کشاورزی، و ترویج آموزش تحقیقات، سازمان

(. گزارش نهایی پروژه 1622bزاده. ح. )یزدانی بیوکی، ر.، رحیمیان، م.ح.، رنجبر، غ.ح.، بیرامی، ح.، راد، م.ه. و مفتاحی  -5

جهاد  . وزارتآبیاری آب شوری مختلف سطوح در (Rosa damascene Mill) محمدی گل اقتصادی صرفه آبی و نیاز بررسی

 سازمان جهاد کشاورزی استان یزد.انتشارات  کشاورزی، و ترویج آموزش تحقیقات، سازمان کشاورزی،

شوری.  تنش تحت محمدی گل عملکرد و رشد   بر بتائین گالیسین تأثیر بررسی(. 1311aح. )یزدانی بیوکی، ر. و بیرامی،  -4

 .111-136(: 1)00مجله به زراعی کشاورزی. 

 آبیاری آب شوری تأثیر (.1311bیزدانی بیوکی، ر.، رحیمیان، م.ح.، رنجبر، غ.ح.، بیرامی، ح.، راد، م.ه. و مفتاحی زاده. ح. ) -7

 .057-047: (0)36پژوهش آب در کشاورزی. گلدانی.  شرایط در محمدی گل آب مصرف کارایی و کیفی و کمی عملکرد بر

 شوری تنش مختلف سطوح تأثیر بررسی(. 1311cیزدانی بیوکی، ر.، رحیمیان، م.ح.، بیرامی، ح.، راد، م.ه. و رنجبر، غ.ح. ) -1

  .1-10(: 3)11روابط خاک و گیاه. . (Rosa damascene Mill) محمدی گل مرفولوژیك های ویژگی بر

 


