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  چکيده
 يتهايرياما با اعمال مد. گردديمحصول مدر مجموع باعث کاهش عملکرد  ياريخاک و آب آب يشور

 آب ير شوريل تأثيبه دل. نمودکنترل محصول را کاهش داد و زان کاهش عملکرد يتوان مي مياريآبمناسب 
 يتهايريمدو  ياريآب آب يشورن مطالعه اثر يدر ا, اهيم آن بر رشد گير مستقير غيز تأثي خاک و نيشور بر ياريآب

بر عملکرد گندم ,  فصل رشديت مطلوب در ابتدايفي با کياري و اعمال آب آبييمانند آبشو, کاربرد آبمختلف 
 در يشيک مزرعه آزماي در  تکرار۴ تيمار و ۱۰ با يصادف بلوک کامل تيمطالعه به صورت طرح آمار.  شديبررس

 فصل ي با آب مناسب در ابتداياريز آبي و نييج نشان داد با اعمال آبشوينتا. گرفتمنطقه رودشت اصفهان انجام 
ت يرير مدي تأث. کرديري جلوگيزان قابل توجهيتوان از کاهش عملکرد تا ميم, و پس از آن استفاده از آب شور

  .شتر بوده استي بييت آبشويريش عملکرد نسبت به مديآب در افزامصرف 

  .عملکرد گندم, يي آبشو,آب شور ,ياريت آبيريمد: يدي کليهاواژه
  

  مقدمه ‐١
ک يانه آن کمتر از ي ساليزان بارندگي گرم وخشک واقع شده است و متوسط مييه آب و هوايران در ناحيکشور ا

وجود منابع آب با , ن مناطقي در ايت کشاورزي فعالي از مشکالت اساسيکي .]١[ استجهان ساليانه  يسوم متوسط بارندگ

نه از منابع آب و خاک ياستفاده بهعدم  و يت توسعه کشاورزي شور موجب محدوديوجود آبها. ت نامناسب استيفيک

نه، به يد بهي به توليابي دست است تا ضمنيژه ايت ويريازمند اعمال مديل منابع نين قبي از ايلذا بهره بردار. شده است

زارعين را وادار به , محدوديت بسيار زياد منابع آب شيرين در بعضي از مناطقامروزه ]. ۲[ افتيدار دست ي پايکشاورز

هاي شور آب. باشندهاي شور يكي از منابع مورد استفاده در آبياري ميآب. استفاده از آب شور در كشاورزي نموده است

هاي شور به نحو آب,  سال گذشته١٠٠ الي ٧٥طي . اندشده لف در سراسر دنيا براي آبياري به كار گرفتهتحت شرايط مخت

هندوستان و مصر از , تونس در. اند براي آبياري مورد استفاده قرار گرفته آمريکاموفقيت آميزي در بخش جنوب غربي

 ميليون هكتار از ٣٢٣دود  ح.]٣[ت  استفاده شده اس دسي زيمنس برمتر به طور موفقيت آميزي١٠هاي شور با شوري آب

 درصد اراضي كشور ايران با مشكل شوري و زيادي سديم ١٥حدود . ثير شوري واقع شده استأاراضي آبي جهان تحت ت
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هاي انجام  هزار هكتار برآورد شده كه بررسي٦٠وسعت اراضي شور و سديمي در استان اصفهان بيش از . ]٤[ مواجه است

 هزار ٥٠منطقه رودشت در جنوب شرقي اصفهان با وسعتي حدود . حاكي از روند رو به افزايش اين مشكل استشده 

 مناسب در منطقه آب رودخانه ًاآب آبياري نسبت. منابع آب و خاك مواجه استبودن هكتار با مشكل شوري و سديمي 

از اين . ستين براي آبياري اراضي تحت پوشش كافي باشد كه مقدار آنزيمنس برمتر مي دسي٢رود با شوري حدود زاينده

 كشاورزان مجبورند تمام و يا بخشي از آب آبياري مورد نياز خود را  در منطقه،ينيرزمي با توجه به باال بودن سطح آب زرو

 با يهااز آب استفاده .]۵[ مين نمايندأ داراي كيفيت نامناسب است تالًهاي كم عمق كه معموآبها و حفر چاهاز طريق زه

. شوديت محصول کاسته ميت و کميفيجه از کياه شده و در نتيشه گيسبب کاهش جذب آب توسط ر, اد امالحيغلظت ز

شود و عملکرد ير واقع نميثأ تحت تاه عمالًيتجاوز نکند گ) يآستانه شور (يني از حد معيکه مقدار شوري تا زمانيول

ابد تا به صفر ييکاهش م اًمقدار محصول مرتب, ن آستانهي نسبت به اي شورشياما با افزا. افتيمحصول کاهش نخواهد 

وه يزان ماده خشک و غلظت قند ميش ميدات را با افزايت توليفيم ممکن است کي مالي با آب با شورياريآب]. ٥[ برسد

اه را يل آب برگ گير و تعرق و پتانسيتبخ, ياري آبي مدت آب شور براي طوالنيري در هر حال به کارگ.بهبود بخشد

  :اه استير عمده بر خاک و گيثأ دو تي داراي در مجموع شور].٦[  دهديکاهش م

  ,ش غلظت نمک در خاکيبه واسطه افزا) يل اسمزيکاهش پتانس (يش فشار اسمزيافزا ‐١

  ].٧[ ياهيونها در سلول گيونها و کاتي از عدم توازن آنيک ناشيولوژيزيتنش ف ايجاد ‐٢

 يضي ف. مختلف استفاده از آبها انجام گرفته استيهاتيري شور و مدي در رابطه با کاربرد آبهايمطالعات مختلف

    , اهچه و بعد از آن استفاده از آب شوريگزارش داد با استفاده از آب مناسب در زمان جوانه زدن و استقرار گ) ١٣٧٨(

گزارش ) Gupta) ۱۹۹۳ و Minhas]. ٢[ ش دادر شور را کاهيمصرف آب غ, توان ضمن حفظ عملکرد در حد مطلوبيم

اه جهت حفظ و تعادل امالح ياز گي مورد نياري آب عالوه بر آب آبي مقدار کافياريکه در هر مرحله آبيکردند در صورت

گزارش داد ) ۱۳۶۹ (يزداني ].۸[  حفظ نموديشه را در حد مطلوبيت ري محدوده فعاليتوان شوريم, در خاک اضافه نمود

با ) ۱۳۷۷ (يضيف]. ۹[  دهديا کاهش معملکرد آن ر,  با آب شور در مراحل مختلف رشد گندمياري تعداد آبشيافزا

 با ياري آبيمارهايجه گرفت عملکرد دانه و کاه در تيمنس بر متر نتي زي دس۸ و ۵, ۲ يهاياه گندم با آب با شوري گياريآب

ط ي بوده و با در نظر گرفتن شراي از محصوالت مهم کشاورزيکينکه گندم ي با توجه به ا].۱۰[ابد ييمآب شور کاهش 

عملکرد گندم  با آب شور بر ياري مختلف آبيتهايرين مطالعه اثر مديدر ا,  آب و خاک در اغلب مناطق کشوريشور

 استفاده از آب و خاک شور به ي را براي مناسبيتيري مديراهکارهابتوان  ج آني شده است تا به کمک نتايبررس

  .شنهاد نموديرزان پکشاو

  

 مواد و روشها ‐٢

 كيلومتري شرق اصفهان در طول ٦٥در واقع ايستگاه تحقيقات زهكشي و اصالح اراضي رودشت اين مطالعه در 

اقليم منطقه . انجام شد متر از سطح دريا ١٥٠٠و ارتفاع شمالي  درجه ٥/٣٢جغرافيايي عرض , شرقي درجه ٥٢جغرافيايي 

 درجه سانتيگراد در زمستان متغير ٣ درجه سانتيگراد در تابستان تا ٣٠ميانگين دماي روزانه آن از رودشت خشك و تغييرات 

خاكهاي منطقه در سري .  ميليمتر گزارش شده است١٥٠ميانگين بارندگي ساالنه در ايستگاه كليماتولوژي منطقه . است

,  بافت خاك سطحي سنگين,کم قابليت نفوذ داراي خاک. قرار دارند) ي رسيلتيلوم س(زرنديد با بافت متوسط تا سنگين 

همراه با )  متر٢‐٣( باال  سطح آب زيرزميني نسبتاً وشيب زمين ماليم و بدون فرسايش, همراه با شوري و قليائيت بسيار زياد

خاك بسيار   منطقه داراي اراضي,از نظر قابليت آبياري.  استمتري سانتي٧٥ ‐١٢٠ در عمق Glayهاي  ولكهMottlingآثار 
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عمق بودن اليه  خاک و کمي اين منطقه به دليل باال بودن شوريدر اراض . است زياد زهكشيهاي نسبتاًعميق و محدوديت

  .باشدي مي زهکشيهاستمي به سيغير قابل نفوذ نياز مبرم

برداشت به (ستگاه رود در جنوب ايرودخانه زاينده, هاي تحقيقاتيمين آب ايستگاه به منظور انجام طرحأمنابع ت

مين از طريق بند انحرافي موجود روي أت(كانال انتقال آب در ضلع شمالي ايستگاه , )خانه و انتقال به ايستگاهكمك تلمبه

 ايستگاه زآوري آب زهكش واقع در مركچاه نيمه عميق واقع در ضلع غربي ايستگاه و گودال جمع, )رودرودخانه زاينده

  . ]١١[د باشنمي

و دو تيمار آبشويي )  دسي زيمنس بر متر۱۲ و ۸, ۲ هايبا شوري (Q3 و Q1 ,Q2ار كيفيت آب آبياري سه تيم

LR0  و LR1) ياريت آبيريمار مدي و دو ت) درصد عملكرد محصول۷۵بدون آبشويي و آبشويي بر اساس GQ و GU 

ستقرار گياه و از اين مرحله تا پايان فصل  دسي زيمنس بر متر در مرحله جوانه زدن و ا۲كاربرد آب شيرين با شوري حدود (

در چهار  ) فصلي از ابتدا تا انتها مورد نظريکنواخت با شوري ياريآبمار دوم يت كاربرد سه شوري آب فوق و ,زراعي

جهت اجراي اين  .تكرار به صورت طرح آماري بلوكهاي كامل تصادفي در ايستگاه رودشت مورد آزمون قرار گرفت

 متر در نظر ۵/۰فاصله بين كرتها . ايجاد شد) ۲۵×  ۵ابعاد ( متر مربع ۱۲۵ كرت هر كدام به مساحت ۴۰عداد  تآزمايش جمعاً

كشت )  كيلوگرم در هكتار۲۵۰( كيلوگرم در هر كرت ۱/۳ به ميزان  M7318 در اواخر آذرماه گندم پاييزه رقم .گرفته شد

سولفات پتاسيم به ميزان , ) كيلوگرم در هكتار۱۰۰(ر هركرت  كيلوگرم د۲۵/۱كود شيميايي تريپل فسفات به ميزان . شد

 كيلوگرم در ۴۰( كيلوگرم در هر كرت  ۵/۰و سولفات روي به ميزان)  كيلوگرم در هكتار۵۰( كيلوگرم در هر كرت ۶۲/۰

به منظور . تآبياري بر اساس نياز آبي گياه گندم و به مقدار تبخير از تشت تبخير صورت گرف. به زمين داده شد) هكتار

 در فاصله بين دو آبياري در ضمن آنكه مقدار بارش. تنظيم حجم آب ورودي به كرت از كنتورهاي حجمي استفاده شد

آب با شوري , رود دسي زيمنس بر متر از آب رودخانه زاينده۲مين آب با شوري أبراي ت. شدميزان آب آبياري منظور مي

آب موجود در گودال  دسي زيمنس بر متر از زه۱۲عميق ايستگاه و آب با شوري متر از آب چاه نيمه - دسي زيمنس بر ۸

هاي از تركيب آب, كم عمق ايستگاه استفاده شد و در مواقعي كه ميزان شوري آب آبياري با مقادير مطلوب فاصله داشت

گيري هدايت الكتريكي ازه اند تنظيم و بررسي كيفيت آب بوسيله دستگاه. آب با شوري مورد نظر تهيه گرديد, مختلف

گيري دقيق هدايت الكتريكي و تجزيه هايي براي اندازه نمونهمورد استفادههاي همچنين از آب. شدصحرايي كنترل مي

 و Ayers يبندمي تقس با توجه به.  نشان داده شده است۱شد كه نتايج آن در جدول شيميايي به آزمايشگاه ارسال مي

Westcot) ۱۹۸۵ (مار ي در تيارياستفاده شده در آب يآبهاQ1  استفاده شده در يو آبها" ر شور تا لب شوريغآب "در دسته 

  ].۱۲[ رندي گيقرار م" شورآب "در دسته  Q3 و Q2 يمارهايت

  

  هاي استفاده شده در آبياري ه شيميايي آبي نتايج تجز‐۱جدول 

  

 ميلي اكي واالن در ليتر
تيمار

هدايت 

الكتريكي 

 مورد نظر

 منبع آب
هدايت 

الكتريكي

(dS/m)

مجموع امالح 

  محلول

(mg/Lit) 
سديمكلسيم و منيزيمسولفاتكلربيكربناتاسيديته

Q1 ٧/١ رودخانه ٢  ٤/٧ ١١٠٦  ٦/١١ ٢/٣  ١/٧  ٦/٦  ٢/١١  

Q2 ٠/٩ چاه ٨  ٢/٧ ٥٩١٣  ٩/٤  ١/٦٨  ٨/٣١  ٦/٣٢  ٩/٦٦  

Q3 ٥/١٢  زهكش ١٢  ٤/٧ ٧٩٨٤  ٦/٤  ٣/١٠٤  ٢/٢٦  ٠/٣٥  ٠/١٠١  
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بر اساس ميزان تبخير از تشت , شدي انجام مييدر هر آبياري ميزان آب در كرتهايي كه آبياري بدون اعمال آبشو

 درصد ٧٥ي به ميزان يشد نياز آبشو در كرتهايي كه آبشويي انجام مي.شديمحاسبه مآبياري ن دو يبتبخير در فاصله زماني 

 :محاسبه شدرابطه زير استفاده از  اعملكرد محصول ب

 
we

w

ECEC
EC

LR
−

=
)(5

  

  شوري عصاره اشباع خاك براي كاهش مورد نظر در مقدار محصول استeEC شوري آب آبياري و wECكه در آن 

      ٦هش محصول  کاي خاک براي شورآستانهحد , است"  مقاومنسبتاً "ي که در مقابل شوردر مورد گياه گندم. ]١٣[

 eEC=5.9مقدار ,  درصد كاهش محصول٢٥براي . ]١٤[  است١/٧ب خط کاهش محصول يمنس بر متر و شي زيدس

  :است آبياري به صورت زير  مختلف آبيهايشوري براي ي نياز آبشوريمقاد. است دسي زيمنس بر متر

 
EC=2 dS/m     LR=4% 
EC=8 dS/m     LR=19% 
EC=12 dS/m   LR=32%  

ارتفاع , عملكرد كاه, ميانگين صفات گياهي شامل عملكرد دانه,  در انتهاي فصل و پس از برداشت محصول

  :ر استيج مربوطه به شرح زي که نتاگيري شدو وزن هزار دانه اندازهسطح برگ , طول خوشه, گياه

  

  يريجه گي و نتي جمع بند‐٣
نظر  با در يشي آزمايمارهايابتدا کل ت.  و در دو مرحله انجام شدSAS افزارج به کمک نرمي نتايل آماريتحل

انس يوارتجزية ج ينتا. ل قرار گرفتيه و تحليمورد تجز  تکرار۴ تيمار و ۱۰با , يگرفتن طرح در قالب بلوک کامل تصادف

,  صفات عملکرد دانه مختلف مصرف آب دريمارهاي تدهديج نشان مينتا. نشان داده شده است ٢ در جدول ياهيصفات گ

 وزن  در صفاتو درصد ١ در صفت طول خوشه در سطح , درصد١/٠ يدر سطح احتمال آمار اهي ارتفاع گ وعملکرد کاه

. دار نبوده استي معنن دانهيپروتئدر صفت  که يدر حال. انددار بودهي درصد معن٥ در سطح  و سطح برگهزار دانه

 اهي و ارتفاع گعملکرد کاه, عملکرد دانهت ا در صف, درصد١/٠برگ در سطح  سطح صفتش در ي آزماين تکرارهايهمچن

  .دار نبوده استيمعن ن دانهي و پروتئ طول خوشه,دار و در صفات وزن هزار دانهي درصد معن١در سطح 

  

  .ياهي صفات گيبر برخشور  مختلف مصرف آب يمارهايانس تيتجزية وارخالصه  ‐٢جدول       

         
  .دارم وجود تفاوت معنيدو ع% ۵, %۱,  درصد۱/۰دار درسطح احتمال معني به ترتيب n.s و ∗ ,∗∗, ∗∗∗

  

     شاننج ينتا. ارائه شده است ٣در جدول , ن صفات عملکرد به روش آزمون چند دامنه دانکنيانگيسه ميمقا

 .افته استي کاهش T7 و T2, T1, T6 ,T10 ,T4 ,T5 ,T9 ,T3 ,T8 يمارهايب در تيبه ترتدهد عملکرد دانه گندم يم

, T4 يهاماريدر ت, ک گروهي در T10 و T1 ,T6 يهاماريدر ت, ک گروهي در T2 و T1 يهامارين عملکرد دانه در تيانگيم

T6 و T10 يهاماريدر ت, ک گروهي در T4 ,T5 ,T9 و T10 يهاماريدر ت, ک گروهي در T3 ,T4 ,T5 ,T8 و T9ک ي  در

  صفت

  عملکرد

   دانه

)kg/ha(   

  عملکرد 

  کاه

)kg/ha(   

وزن هزار 

  دانه

)gr(  

  ارتفاع

  گياه

)cm(  

طول 

خوشه 

)cm(  

سطح 

  برگ

)cm2(  

پروتئين 

  دانه

)%( 
  n.s ۳/۸  ١٩٨٦∗  ٢/٢∗∗  ٠/٤٨٦∗∗∗  ٩/٤١∗  ١٣٤٦١٩٠١∗∗∗  ٨٤٧٢٨٠٠∗∗∗  تيمار

  ٣/٩ n.s۳/۲۶  ∗∗۶/۱۶۱  n.s۱/۰  ∗∗∗۵۲۸۵۲  n.s  ۵۶۷۲۴۷۷∗∗  ۴۹۴۹۱۸۹∗∗  تکرار
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شتر مشترک يا بيمارها در دو گروه ي از تي که برخيدر حال. اندک گروه قرار گرفتهي در T8 و T7 يهاماريگروه و در ت

  .هستند

  
  .ن صفات عملکرد به روش آزمون چند دامنه دانکنيانگيسه ميمقا ‐٣جدول 

              صفت
  

  ماريت

  عملکرد

  دانه

)kg/ha(   

 عملکرد

  کاه

)kg/ha(   

ر وزن هزا

  دانه

)gr(  

 ارتفاع

  گياه

)cm(  

طول 

خوشه 

)cm(  

سطح 

  برگ

)cm2(  

پروتئين 

  دانه

)%( 
T1 Q1GQLR0 ab ۱/۵۲۵۳  ab ۴/۶۴۲۹ abc ۱/۳۳ab ۸/۸۸ abc ۴/۸ a ۶/۹۸  b۳/۹  

T2 Q1GQLR1 a ۹/۶۵۲۹  a ۷/۷۸۱۹  a ۱/۳۶ a ۳/۹۵ a ۳/۹ a ۵/۹۸  ab۶/۱۰ 

T3 Q2GQLR0 e ۰/۲۹۹۵  de ۵/۳۳۰۲ bcd ۹/۲۸e ۵/۶۶ cde ۳/۷ b ۹/۴۷  a۷/۱۳ 

T4 Q2GQLR1 cde ۶/۳۵۶۹ ef ۳/۳۲۲۰ ab ۱/۳۴ de ۸/۷۲ bcd ۱/۸ b ۲/۴۱  ab۱/۱۲ 

T5 Q2GULR0 de ۰/۳۴۹۵ de ۵/۳۷۰۲ abc ۰/۳۲de ۹/۶۹ b-e ۶/۷ b ۷/۳۷  ab۳/۱۱ 

T6 Q2GULR1 bc ۱/۴۸۰۷ bc ۶/۵۹۰۱ abc ۶/۳۲bc ۶/۸۱ ab ۵/۸ ab ۵/۷۰  ab۵/۱۰ 

T7 Q3GQLR0 f ۰/۱۵۹۵ f ۰/۱۹۴۰ d ۰/۲۵ f ۵/۵۸ e ۹/۶ b ۱/۴۴  a۳/۱۳  

T8 Q3GQLR1 ef ۳/۲۳۱۸ ef ۱/۲۷۹۴ abc ۱/۳۱ de ۶/۶۹ b-e ۷/۷ ab ۳/۵۷  a۱/۱۳  

T9 Q3GULR0 de ۰/۳۲۴۵ cde ۰/۴۳۶۵cd ۸/۲۷ e ۸/۶۸ de ۳/۷ b ۷/۵۳  a۴/۱۳  

T10 Q3GULR1 bcd ۹/۴۳۷۳ bcd ۴/۵۱۳۸abc ۱/۳۲ dc ۴/۷۶ ab ۶/۸ ab ۷/۶۲  ab۲/۱۲ 

  

ل يک طرح فاکتوريز در قالب يآنال, )Q1(ن يري با آب شياري آبيمارهايبا حذف ت, يل آماريدر مرحله دوم تحل

 نشان داده شده ۴ در جدول ياري آب آبي شوريمارهاين صفات عملکرد در تيانگيسه ميمقا. انجام شد, ماري ت۸ با ۲*۲*۲

 يش شوري اما با افزا. در همه موارد باعث کاهش عملکرد شده استياري آب آبيش شوريدهد افزايج نشان مينتا. است

, )Q1( منس بر متري زي دس۲ ي با آب با شورياريمار آبين عملکرد دانه در تيانگي تفاوت م.افته استيش ين دانه افزايپروتئ

 با آب ياريمار آبيدر تو دار ي درصد معن۱/۰در سطح , )Q2( منس بر متري زيدس ۸ ي با آب با شورياريمار آبينسبت به ت

 ۵در سطح , )Q3(منس بر متر ي زي دس۱۲ ي با آب با شورياريمار آبينسبت به ت, )Q2(منس بر متر ي زي دس۱۲ يبا شور

  .دار بوده استيدرصد معن

  

  .لي به روش آزمون فاکتورياري آب آبي شوريمارهاين صفات عملکرد در تيانگيسه ميمقا ‐٤جدول          

  

  خصوصيت

  شوري

)dS/m(  

عملکرد 

  دانه

)kg/ha(   

عملکرد 

  کاه

)kg/ha(   

وزن هزار 

  دانه

)gr(  

ارتفاع 

  گياه

)cm(  

طول 

ه خوش

)cm(  

  سطح

   برگ

)cm2(  

پروتئين 

  دانه

)%( 

۲Q1= ∗∗∗۷/۵۵۹۴ ∗∗∗۱/۶۷۶۹ ∗∗∗۹/۳۲  ∗∗∗۷/۸۷  ∗∗∗۵/۸  ∗∗∗۱/۱۱۶  ۰/۱۲  

۸Q2=  ∗۶/۳۷۱۶  ۷/۴۰۳۱  ∗۹/۳۱  ∗۷/۷۲  ۹/۷  ۵/۱۰۳  ۰/۱۲  

۱۲Q3=  ۰/۲۸۸۳  ۳/۳۵۵۹  ۰/۲۹  ۳/۶۸  ۶/۷  ۶/۹۲  ۰/۱۳  
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   ج نشانينتا.  نشان داده شده است۵ت مصرف آب در جدول يريمد مارين صفات عملکرد در تيانگيسه ميمقا

 ين و پس از آن تا انتهايرياه با آب شي و استقرار گيزنتا مرحله جوانه گندم ياريآب,  آب و خاکيط شوريدر شرادهد يم

مار ياه در تيارتفاع گعملکرد کاه و , ن صفات عملکرد دانهيانگيش ميافزا. شوديش عملکرد ميباعث افزا, فصل با آب شور

GUمار ي نسبت به تGQ , ۵ن صفات طول خوشه و سطح برگ در سطح يانگيش ميو افزا, داري درصد معن۱/۰در سطح 

 يشتر شده است اما تفاوت آن از نظر آماريب GUمار يز اگرچه در تين وزن هزار دانه نيانگيم. دار بوده استيدرصد معن

زان کاهش آن از نظر ياما م, افته استي کاهش GQمار ي نسبت به تGUمار ين دانه در تيئمقدار پروت. دار نبوده استيمعن

  .  قابل توجه نبوده استيآمار

 
  .ليت مصرف آب به روش آزمون فاکتوريريمد مارين صفات عملکرد در تيانگيسه ميمقا ‐٥جدول            

  

با اينکه دهد يج نشان مينتا.  نشان داده شده است۶ در جدول ييآبشو مارين صفات عملکرد در تيانگيسه ميمقا

ن صفات يانگيش ميافزا .ن دانه را کاهش داده استي اما مقدار پروتئ,ش عملکرد شدهي در همه موارد باعث افزاييآبشو

 ۱در صفت وزن هزاردانه در سطح ,  درصد۱/۰در سطح , LR0مار ي نسبت به تLR1مار يول خوشه در تاه و طيارتفاع گ

ن دانه از يکاهش پروتئ. دار بوده استي درصد معن۵عملکرد کاه و سطح برگ در سطح , درصد و در صفات عملکرد دانه

  .  قابل توجه نبوده استينظر آمار

  

  .لي به روش آزمون فاکتورييمار آبشوين صفات عملکرد در تيانگيسه ميمقا ‐٦جدول            

  

دهد عملکرد يج نشان مينتا.  مشابه نسبت به هم ارائه شده استيمارهاي در تياهيش صفات گي افزا٧در جدول 

در , Q3, ۱/۹۴مار ي نسبت به تQ1مار ين مقدار در تيا. ش داشته استي درصد افزاQ2, ۵/۵۰مار ي نسبت به تQ1مار يدانه در ت

 LR0, ۰/۳۳مار ي نسبت به تLR1مار ي و در تGQ, ۰/۵۲مار ي نسبت به تGUمار يدر ت, Q3, ۹/۲۸مار ي نسبت به تQ2مار يت

مار ي نسبت به تQ2مار ين آن در تي و کمترQ2مار ي نسبت به تQ1مار يدانه در تش عملکرد ين افزايشتريب. درصد بوده است

Q3ت مصرف آب در يرير مديدهد تأثي اعمال شده نشان ميتهايرين مديش عملکرد بيسه افزايمقان ي همچن. بوده است

  .شتر بوده استي بييت آبشويريسبت به مدنش عملکرد يافزا

  

  خصوصيت 
  

  مديريت

   آبياري

عملکرد 

  دانه

)kg/ha(   

عملکرد 

  کاه

)kg/ha(   

وزن هزار 

  دانه

)gr(  

ارتفاع 

  گياه

)cm(  

طول 

خوشه 

)cm(  

سطح 

  برگ

)cm2(  

پروتئين 

  دانه

)%( 

GQ ۴/۲۶۱۹  ۲/۲۸۱۴  ۸/۲۹  ۸/۶۶  ۵/۷  ۸/۹۰  ۱/۱۳  

GU  ∗∗∗۲/۳۹۸۰ ∗∗∗۸/۴۷۷۶ ۲/۳۱  ∗∗∗۲/۷۴  ∗۰/۸  ∗۳/۱۰۵  ۹/۱۱  

  خصوصيت
  

  يآبشوي

عملکرد 

  دانه

)kg/ha (  

عملکرد 

  کاه

)kg/ha(   

وزن هزار 

  دانه

)gr(  

ارتفاع 

  گياه

)cm(  

طول 

خوشه 

)cm(  

سطح 

  برگ

)cm2(  

پروتئين 

  دانه

)%( 
LR0 ۵/۲۸۳۲  ۵/۳۳۲۷  ۴/۲۸  ۹/۶۵  ۳/۷  ۷/۹۰  ۹/۱۲  

LR1  ∗۱/۳۷۶۷  ∗۵/۴۲۶۳  ∗∗۵/۳۲  ∗∗∗۱/۷۵  ∗∗∗۲/۸  ∗۳/۱۰۵  ۱/۱۲  
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  . مختلفيمارهايتثير أيش صفات گياهي تحت تدرصد افزا ‐٧جدول              
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سه يمقا

  مارهايت

عملکرد 

  دانه

عملکرد 

  کاه

وزن هزار 

  دانه

ارتفاع 

  گياه

طول 

  خوشه 

سطح 

  برگ

پروتئين 

  دانه

Q1 , Q2 ۵/۵۰  ٠/٠  ٢/١٢  ٦/٧  ٦/٢٠  ١/٣  ٩/٦٧  

Q1 , Q3 ٧/٧  ٤/٢٥  ٨/١١  ٤/٢٨  ٤/١٣  ٢/٩٠  ١/٩٤‐  

Q2 ,Q3 ٧/٧  ٨/١١  ٩/٣  ٤/٦  ٠/١٠  ٣/١٣  ٩/٢٨‐  

GU, GQ ٢/٩  ٠/١٦  ٧/٦  ١/١١  ٧/٤  ٧/٦٩  ٠/٥٢‐  

LR1, LR0 ٢/٦  ١/١٦  ٣/١٢  ٠/١٤  ٤/١٤  ١/٢٨  ٠/٣٣‐  
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