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نتایج  منتج از اجراي طرح بررسی اثرات رژیمهاي 
 مختلف آبیاري  بر کمیت و کیفیت برگ توت

 120،   10، 80، 60، 0( آبیاري کرتها در قالب تیمارهاي مختلف 
به کسر مـیـزان       Aدرصد تبخیر از سطح تشتک کالس  140و 

گیاه تـوت در      نشان داد که  )  روزه 10بارندگی طی دوره هاي 
استان گیالن علی رغم بافت سنگین خاك و باال بـودن تـوان       

هاي به موقع و کـافـی    داري آب و نیز برخورداري از بارندگی نگه
طی فصول رشد گیاه، مانع از بروز تنش رطوبتی گیاه گـردیـده؛      

تواند در بـاال بـردن          ها می اما اعمال آبیاري در سطح توتستان
راندمان متغیرهاي کمی خصوصاً میزان برگ و نـیـز کـیـفـی           

ها در پـرورش   درختان توت و در نتیجه افزایش بازدهی توتستان
به طوري که تـیـمـار بـا       .  ابریشم و تولید ابریشم موثر باشد کرم

دار    تبخیر از سطح تشتک از سایر تیمارها از برتري معنی%  140
دسـت آمـده از          هاي توت بـه    برگبه طورکلی  . بودبرخوردار 
هاي آبیاري شده از کمیت برگ بیشتر با میزان رطوبـت،   توتستان

هاي استحصالی از    پروتئین و ارزش غذایی بیشتر نسبت به برگ
توصیـه بـه آبـیـاري          بنابراین.  خواهد بود)  دیم( کرتهاي شاهد 

روي راندمان مـتـغـیـرهـاي      درختان توت حتی در استان گیالن 
کمی و کیفی درخت توت اثرگذاري قابل توجـه اي را نشـان         

 . خواهد داد



 مقدمه
آید، امـا امـروزه      آب فراوانترین ترکیب کره زمین به حساب می

کمبود منابع آبی قابل استفاده در بخش کشاورزي و همچـنـیـن    
وجود آب اضافی در خاك از مهمترین عامل مـحـدودکـنـنـده        
عملکرد کمی و کیفی محصوالت کشاورزي در سراسر جـهـان     

 . رود بشمار می
 

 نوغانداري
به حرفه ي کشاورزي پرورش کرم ابریشم از مرحله تفریخ تخـم  
نوغان تا تغذیه الروها با برگهاي گیاه توت، برداشـت پـیلـه و        

بدین ترتیـب  .  عرضه به بازار پیله ها، نوغانداري اطالق می گردد
روزه    40-50یکدوره فعالیت نوغانداري شامل دوره زمانی حدود 

که عمدتاً از زمان سبز شدن برگ درختان تـوت در    .  خواهد بود
که با توجه به شرایط .  هر منطقه در هر سال می تواند آغاز گردد

آب و هوایی مناطق مختلف کشور معموالً از اواخر اسفند تا نیمه 
 .نخست اردیبهشت ماه هر سال خواهد بود

و در کشور ما %  95فعالیت نوغانداري در چهان به میزان بیش از 
 . وابسته به برگ گیاه توت میباشد% 100

 گیاه توت

گیاه توت به عنوان غذاي منحصر به فرد الروهاي کرم ابریشم            
درختان توت علی رغم آنکه نسبت به درجه             . تجاري است 

ضریب تبخیر باالي این گیاه     حرارت داراي تحمل باال بوده؛ اما       
دهد که به لحاظ مصرف       هوایی نشان می    و  در شرایط مختلف آب   

که با توجه به داشتن ساختار ریشه اي           .آب، گیاه پر نیازي است  
 .عمیق قابلیت سازگاري با شرایط کم آبی را داراست

بنابراین نسبت به تغییرات میزان رطوبت خاك حساس می              
که این نیز بر میزان آب موجود در برگها و بالطبع کیفیت              . باشد

تنها و  . آنها و راندمان پرورش کرم ابریشم  اثرگذار خواهد بود           
در صورت فراهم بودن آب کافی امکان برداشت اقتصادي     

 .از توت و توتستان وجود خواهد داشت

میلی   4-5گیاه توت در شرایط محیطی با میزان بارندگی روزانه           
اما اگر بارندگی   . نداردلیتر در طول فصل رویشی نیاز به آبیاري          

روز   10-12به اندازه کافی نباشد یا با توالی بیش از              یا آبیاري 
متر   میلی  600متوسط بارندگی ساالنه کمتر از      صورت گیرد و یا     

کمبود آب موجب    .ها نمود   باشد، باید اقدام به آبیاري توتستان      
ها، چروکیدگی برگها در هنگام ظهر و            کند شدن رشد شاخه    

زردي رنگ آنها شده که در صورت تداوم کمبود آب، برگها                
 . خزان خواهند کرد

با تأمین آب موردنیاز گیاه توت از طریق آبیاري تولید برگ توت             
 .یابد افزایش می% 15تا 

 آبیاري در توتستان
زمان مناسب آبیاري اغلب براساس  میزان رطـوبـت خـاك و          

 .دگرد عالئم مشاهده شده در گیاه تعیین می
که گیاهان بیشتر آب مورد نیاز خود را مستـقـیـمـاً از        از آنجایی

بنابراین محتواي آب .  آورند هایشان بدست می خاك اطراف ریشه
خاك که خود متأثر از جنس خاك بوده نه تنها در کمیت بلـکـه   

 .در  کیفیت بحصول اثرگذار  می باشد
توت در خاکهاي لومی شنی یا لومی رسی خـوب رشـد     

ترین رطوبت خاك جهت رشد کامل گیاه تـوت   و مناسبکند  می
 .این خاك است ) FC(رصد ظرفیت زراعید 80-70

جهت آبیاري کرتی و نشتی نیاز آبی هر تک درخت تـوت  
لیتر در هر دور آبیـاري   12-20بسته به شرایط منطقه از 

هاي انجام شده در صورت رساندن مقادیـر   مطابق بررسی  . است
همراه کود و سایر شرائط مناسب داشت، مـیـزان      مناسب آب به

ها در تـراکـم کـاشـت          استحصال برگ توت از سطح توتستان
 .تن در هکتار خواهد رسید 35تن به  15مناسب از 

روز    5الی  4هر ( براي درختان جوان فواصل آبیاري کمتر
و براي درختان مسن چند ساله فواصـل آبـیـاري      )  یکبار

 .توصیه می گردد) روز یکبار 15الی  10هر (بیشتر 
هـاي     بررسی ها نشان می دهند که تولید پیله با استفاده از برگ

هـاي     توتستـان  سه برابرهاي آبیاري شده تا  توت در توتستان
دیم خواهد بود و تولید تخم توسط هر پروانه مـاده حـاصـل از        

هاي آبـیـاري شـده بـیـشـتـر از               الروهاي تغذیه شده با برگ
 . باشد هاي دیم می توتستان

بین کلیه عوامل مؤثر در کشت تـوت،    از به طور کلی باید گفت 
آبیاري باالترین ارتباط را با تولید برگ نشان میدهد زیرا آب در   

گیاهان از پیش نیازهاي جذب مواد غذایی آنها محـسـوب    حیات
 . گردد می


