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چکیده

اي در قالـب طـرح    و کارآیی مصرف آب گندم رقم زرین آزمایشی مزرعهعملکردف پرلیت برمنظور بررسی اثر مقادیر مختلبه

، 300، 150، 75، )شـاهد ( به ترتیب شامل صـفر ) P6 و P0،P1 ،P2،P3،P4،P5(هاي کامل تصادفی با هفت تیمار مصرف پرلیت  بلوك

- 87 زراعـی ، در سـال  واقـع در اسـتان کردسـتان   تان قروهدر شهرس کیلوگرم پرلیت در هکتار و در چهار تکرار 2400 و 1200 ،600

هزاردانـه و درصـد      مقادیر عملکرد دانه و زیست توده، وزن      . مبناي روش بیالن رطوبتی انجام گردید      ها بر   آبیاري. اجرا گردید ،  1386

هـا و مقایـسه    حلیـل آمـاري داده   و روش دانکن به ترتیب بـراي تجزیـه و ت        MSTATCافزار آمار     از نرم  .گیري شد   پروتئین دانه اندازه  

نتایج نشان .  داشتند شاهد، افزایش عملکرد  تیمارنتایج تجزیه آماري نشان داد که کلیه تیمارها نسبت به.  تیمارها استفاده گردید میانگین

 طح آماري یک درصد افزایش یافت که در س5/31 و 9/39ترتیب داد که با افزودن پرلیت به خاك، عملکرد دانه و زیست توده گندم به

نتایج نشان همچنین . داري در سطح پنج درصد وجود داشتبین درصد پروتئین گندم در تیمارهاي مختلف، تفاوت معنی. دار بود معنی

  . گردد می شاهد تیمار  درصد نسبت به 12/40کیلوگرم پرلیت در هکتار، موجب افزایش کارآیی مصرف آب  2400داد که مصرف 
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1390، پاییز 2، شماره 1مجله مدیریت آب و آبیاري، دوره 

  مقدمه

هاي اخیر یکی از عوامل وقوع پدیده خشکسالی در سال

در . آیـد   آب بـه شـمار مـی       محدودکننده تولید در منـاطق کـم      

 ،هاي وسیعی از کشور که امکان تأمین آب وجود داردمحدوده

کننـده در بعـضی از نقـاط        به عنوان یـک عامـل محدود      خاك  

 میلیون هکتار اراضی مطالعـه  32/18 از .)1( شودمحسوب می 

گونـه  شده حدود یک میلیـون هکتـار از اراضـی بـدون هـیچ             

بـه صـورت آبـی      محدودیت براي کشت محصوالت مختلف      

به نـوعی داراي محـدودیت   اراضی تشخیص داده شده و بقیه  

ها محـسوب   کشت است که این خود یکی از مهمترین چالش     

 هزار هکتار از اراضی     20که ساالنه حدود    آن ویژهگردد، به   می

گـردد و بـه ازاي        ها تبدیل می    مزروعی کشور به سایر کاربري    

). 1( شـود   نیز تلف می  همین مقدار از اراضی، آب تأمین شده        

)WUE( لذا توجه به افزایش کارآیی مصرف آب      
1

ویـژه در   ه ب 

هـاي  در برنامه ) کننده آب بزرگترین مصرف ( بخش کشاورزي 

). 13( باشدتوسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ضروري می      

ــل      ــک عام ــه آب ی ــشک ک ــه خ ــشک و نیم ــاطق خ در من

 ب شـناخت و تبیـین کـارآیی مـصرف آ          ،محدودکننده اسـت  

WUE       اولین و مهمتـرین گـام در جهـت افـزایش عملکـرد

هـاي    روش). 21(آیـد     محصوالت زراعی و باغی به شمار می      

افزایش کارآیی مصرف آب در جهت تولید مطلوب در سطح          

هاي اصلی مطالعه تأثیرات متقابل       مزارع تحت آبیاري از زمینه    

محققـان اثـر نـوع    . گـردد   گیاه و محیط پیرامون محسوب مـی      

 دانـه گنـدم بررسـی نمودنـد،         WUEهاي آبیاري را بر     تمسیس

 دانه گندم در سیـستم آبیـاري      WUEنتایج نشان داد که مقدار      

ـ        بـا  ). 16( دسـت آمـد   هزیر سطحی بیشتر از آبیاري سطحی ب

 دانـه   WUEهاي مختلف آبیاري را بر      رژیم بررسی اثر مالچ و   

داري طور معنیو زیست توده گندم مشاهده گردید که مالچ به        

 را WUEتبخیر و شدت تخلیه رطوبت خاك را کاهش داده و 

 یکی ،استفاده از مواد معدنی جاذب رطوبت ). 28( افزایش داد 

راهکارهاي مؤثر در حفظ رطوبـت خـاك و کـاهش تـأثیر              از

مواد . آید تنش آبی بر عملکرد محصوالت مختلف به شمار می   

                                               

 Water Use Efficiency - 1   

ــروه ســنگ  ــی در گ ــوبی و معــدنی مختلف ــن، رس ــاي آذری ه

کولیـت،  گرگونی نظیر بنتونیت، مونـت موریلونیـت، ورمـی         د

تورب، پوکه معـدنی و پرلیـت     
2

تواننـد براسـاس شـرایط      مـی 

مختلف اکولوژیکی یک منطقه، در روابط آب و خـاك نقـش            

پرلیت سنگی آتشفـشانی و بـا رنـگ       ). 10(ثري ایفا نمایند    ؤم

اي است که در ترکیب خود        خاکستري روشن و یا سیاه شیشه     

  باشد و ضمن گرما دادن بـه  دو الی شش درصد آب می     داراي  

 آب موجود،     و تبخیر    )گراد   درجه سانتی  800- 1100(این ماده   

یابد و  حجم اولیه افزایش می  برابر20حجم ثانوي آن چهار تا  

این رخداد منجر به تولید پرلیـت منبـسط سـبک و متخلخـل              

 سـفید   پرلیت منبسط شده داراي رنگ سفید برفی یا       . گردد  می

 درصد دي اکـسید     75 تا   70پرلیت شامل   . باشد  خاکستري می 

 و دیگر ترکیبـات       درصد آلومینیوم است   16 تا   12سیلیسیم و   

آن اکسید سدیم، اکسید پتاسیم، اکـسید آهـن، اکـسید منگنـز،        

. )27 و 25 ،18،  17،  14( باشـد   اکسید تیتانیوم و سـولفید مـی      

اي اسـت کـه       ستهپرلیت منبسط شده داراي ساختمان سلولی ب      

غذایی را در سطح خود نگهداري و به مرور آن           آب و عناصر  

دلیـل  پرلیـت بـه   ). 22( دهـد   را در اختیار ریشه گیاه قرار مـی       

کنندگی زهکـشی، تهویـه خـاك را بهبـود          خصوصیات تسریع 

 میـزان خـشک شـدن خـاك را کـاهش      چنـین بخشد و هم  می

ایش یت مخلوط با خاك موجـب افـز       پرل). 25 و   20(دهد    می

میزان آب جذب شده و کاهش میزان تبخیـر نـسبی از سـطح              

 مصرف پرلیت سبب افزایش رطوبـت در        .)5(گردد    خاك می 

  نقطه ظرفیت زراعی و افزایش آب قابـل اسـتفاده خـاك نیـز             

م قطـر ذرات و مقـدار       أمطالعه و بررسی تأثیر تو    ). 7( شودمی

پرلیت در قالـب یـک طـرح تحقیقـاتی گلـدانی بـر ظرفیـت                

که  ري آب در خاك و عملکرد محصول گندم نشان داد         نگهدا

مصرف پرلیت در خاك سبب افزایش ماده خـشک و کـاهش            

مصرف پرلیـت در خـاك      ). 24( گردد  آب مورد نیاز گندم می    

زار مقدار تهویه، نفوذپـذیري، ظرفیـت نگهـداري آب و          چمن

بهبود بخـشیده و از مانـدابی شـدن سـطوح            غذایی را  عناصر

 باعـث افـزایش دوام      امـر این  . کندگیري می زار نیز جلو  چمن

                                               

2 - Perlite 
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در تحقیقی که به منظـور      ). 23(شود    هاي ورزشی نیز می     زمین

کــشت بــر روي بررســی تــأثیر بــستر کاشــت در سیــستم آب

فرنگی صورت گرفت، نتـایج نـشان         خصوصیات کیفی گوجه  

) خـاك +  پرلیت( M2داد که از لحاظ وزن خشک میوه، بستر         

) پرلیت (M1 باالترین و بستر) لیتپر + کمپوست (M3 و بستر

همچنین با ). 3(دست داد هترین مقدار وزن خشک میوه ب پایین

افـزودن   و) Zn و Fe(مصرف  کم عناصر اثربررسی و آزمایش    

، اي قـارچ تکمـه     بـر میـزان عملکـرد      پرلیت به خاك پوششی   

 گـرم پرلیـت     1500  و 750 که مقـادیر صـفر،       مشاهده گردید 

  اي هر مترمربـع بـه خـاك پوشـشی قـارچ           استفاده به از   مورد

افـزایش عملکـرد در      درصد 2/8  و 2/7،   شش باعثترتیب  به

  موجبپرلیت همچنین تیمار. گردید پنج درصدسطح احتمال 

یـک  سـطح احتمـال      اي در قـارچ تکمـه    کاهش وزن خـشک   

  .)2( شد شاهد  تیمارسبت بهدرصد ن

ــشان   بررســی منــابع و مقــاالت موجــود در دســترس ن

که در زمینه استفاده از پرلیت بـه صـورت زراعـی در             دهد    می

افزایش کارآیی مصرف آب گندم آبی تحقیق مشابهی صـورت      

 و تحقیقات انجام شده در زمینه مصرف پرلیـت،          است  نگرفته  

بیشتر به صورت ترکیب با مـواد اصـالحی دیگـر بـه منظـور               

بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك و یـا بـه عنـوان        

هـدف  . اي صورت گرفته است     حصوالت گلخانه بستر کشت م  

 بررسی اثر سـطوح مختلـف پرلیـت بـر     ،این پژوهشانجام از  

در شـرایط مزرعـه     گندم آبـی    عملکرد و راندمان مصرف آب      

  . باشد می

  ها مواد و روش

  مشخصات منطقه مورد مطالعه

ــروه   ــتان ق ــلهشهرس ــومتري 95 در فاص ــرق  کیل و ش

 از لحـاظ   کـه  اسـت دستان  استان کر در  واقع  شهرستان سنندج   

 زریکرژیم رطوبتی   مزیک و    داراي رژیم حرارتی     جغرافیایی،

هـاي    اکثـر خـاك   . باشـد  مـی  متـر   میلی 358 با بارندگی ساالنه  

 سنگین بوده و سیـستم       شهرستان، داراي بافت سنگین و نسبتاً     

آبیاري غالـب در کـشاورزي منطقـه، سیـستم آبیـاري بـارانی              

  . باشد می

  مایشیمشخصات طرح آز

 به منظور بررسی اثـر مقـادیر مختلـف          ،در این آزمایش  

پرلیت مخلوط با خـاك بـر عملکـرد و کـارآیی مـصرف آب               

  ،P0، P1  ،P2محصول گندم آبی، هفت تیمـار مـصرف پرلیـت           

P3،P4،P5 و P6   ،600، 300، 150، 75به ترتیب شامل صـفر ،

ــب طــرح 2400 و 1200 ــار در قال ــت در هکت ــوگرم پرلی    کیل

ي کامل تصادفی با چهار تکرار بـه مـدت یـک سـال              هابلوك

 در شهرستان قـروه مـورد مطالعـه         1386زراعی در پاییز سال     

 مترمربع 1496ی به مساحت    زمین در   طرح مذکور . قرار گرفت 

و طول جغرافیـایی    شمالی   60 10 35 در عرض جغرافیایی  

09 49 47     اجـرا  سطح دریـا  از متر   1889 شرقی در ارتفاع 

 آزمایش از رقم زرین اسـتفاده        انجام ر این تحقیق، براي   د. شد

 کـرت مـستطیل شـکل و بـا          28مزرعه آزمایـشی بـه      . گردید

 فواصل. تقسیم شد ) چهار در هشت متر   (  مترمربع 32مساحت  

براي . نظر گرفته شد   در) به عنوان حاشیه   (مترها دو      کرت بین

تعیین خصوصیات شیمیایی و فیزیکـی خـاك مزرعـه، نمونـه            

. متـري تهیـه گردیـد    سـانتی 30کب خاك از عمق صفر الی  مر

بـرداري  درصد رطوبت در حد ظرفیت زراعی مزرعه با نمونـه      

 ساعت از کرت پر از آب به مساحت یک مترمربعی       12در هر   

گیـري و بـا کاشـت گیـاه     و پس از نفوذ آب در خـاك انـدازه   

بـرداري وزنـی از خـاك گلـدان،     آفتابگردان در گلدان و نمونه   

  ). 9(صد رطوبت در نقطه پژمردگی دائم نیز محاسبه گردید در

  نتایج تجزیه خاك و آب آبیاري

بررسی نتایج تجزیه شیمیایی و فیزیکـی خـاك مزرعـه           

حاکی از این است که خاك محل آزمایش محدودیت شـوري           

ندارد و به لحاظ عناصـر غـذاي پرمـصرف همچـون پتاسـیم،          

). 1 جـدول (باشـد  فسفر و ازت، فقط داراي کمبـود ازت مـی         

براساس آزمون خاك و میزان کربن آلی، کود ازته از منبع کود            

ــوگرم در ســطح  36/31اوره تــأمین و   350(کــرت  28 کیل

ــار ــه (و در دو مرحلــه ) کیلــوگرم در هکت قبــل از کــشت و ب

نتـایج  . مـصرف گردیـد  ) صورت سرك در اوایل سـاقه رفـتن    

ري از لحـاظ    تجزیه شیمیایی آب آبیاري نشان داد که آب آبیـا         

  .)3 جدول( باشد شوري و قلیائیت بدون مشکل می
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 نتایج تجزیه شیمیایی و بافت خاك- 1 جدول

P

)ppm(  

K

)ppm(  

N

)ppm(  

مواد

)%( شوندهخنثی

آلی کربن

)%(

ECe

)dS/m(

pH

عمق

)cm(  

خاك بافت

7/21 7/460 1/0 7/32 1/1 7/0 7/7 30-0 لوم رسی

 فیزیکی خاك محل اجراي آزمایش برخی خصوصیات- 2 جدول

 برخی نتایج تجزیه شیمیایی آب آبیاري- 3 جدول

  EC  TDSکلرکربناتبیکربناتسدیممنیزیمکلسیم

)meq/l(  

SARAdj  pH

)dS/m()mg/l(  

3/57/13/0-8/33/13/05/78/0444

  چگونگی اجراي آزمایش

هاي آزمایشی، مقادیر     سازي و احداث کرت     پس از پیاده  

و بـا   طور یکنواخـت    مختلف پرلیت براساس نقشه آزمایش به     

دار  و توسط گاوآهن برگـردان  پخش  کرت سطح هر  دست در 

. متري با خاك مخلـوط گردیـد       سانتی 15خیش تا عمق    شش  

 کیلـوگرم بـذر در واحـد        3/23کـار     کشت گندم توسط خطی   

 کیلـوگرم در هکتـار و براسـاس عـرف           260( کرت   28سطح  

از سیستم آبیاري بارانی    . انجام گرفت ) مصرف گندم در منطقه   

بـا دبـی آب آبیـاري        هاي مدل آمبو  و آبپاش ) کالسیک ثابت (

زمـان  . هـا اسـتفاده شـد        ثانیه، جهت آبیاري کرت     لیتر بر  2/6

 55معادل ) MAD(آبیاري براساس مقدار تخلیه مجاز رطوبتی 

افـشان بـودن     باتوجـه بـه   (متر   سانتی 50درصد، عمق توسعه    

 موجود در رابطه با عمـق توسـعه ریـشه           تجربهو  ریشه گندم   

  ).15(تعیین گردید ) گندم در خاك منطقه

هت تعیین یکنـواختی پخـش      همچنین در این مرحله ج    

  .گیـري گردیـد   هـا انـدازه   آب آبیاري، شـدت پخـش آبپـاش       

 15 و ارتفـاع     15ترتیب که قبل از کشت ظروفی به قطر         بدین

سپس با شروع به کار     . متر در وسط هر کرت تعبیه شد      سانتی

ها و پس از گذشت یک زمان مشخص حجم آب جمع آبپاش

ها در طول   ل آبپاش فواص. گیري گردید شده در ظروف اندازه   

). 1شـکل   (  متر بود  23 و   35ترتیب  هو عرض زمین زراعی ب    

لذا با داشتن میانگینی از مقادیر حجـم آب داخـل ظـروف و              

  وزن مخصوص

)gr/cm3
(  

ظاهريحقیقی

ضریب

گذريآب 

)cm/hr(  

کل تخلخل 

)درصد حجمی(

FC

)درصد حجمی(

PWP

)درصد حجمی(

4/23/15/65/475/356/21
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هاي رشد در گندم رقم زرینبرخی مؤلفهتأثیر پرلیت بر کارآیی مصرف آب آبیاري و : مقیمی و همکاران

ــد  ــان، محاســبات الزم انجــام گردی ــاري در . زم ــدمان آبی ران

دور و زمان آبیـاري  ). 9( درصد محاسبه گردید    80محاسبات  

وزنـی  رطوبـت   صـد   از روش بیالن رطوبتی و باتوجه بـه در        

آبیـاري تـا     پـس از هـر    لذا  ). 9(  انجام شد   شاهد خاك کرت 

 به فواصل دو الـی سـه روزه، نمونـه رطـوبتی از              آبیاري بعد، 

ـ     سانتی 30- 60 و   30اعماق صفر الی     صـورت  همتري خـاك ب

گیـري  مرکب از تمامی تیمارهاي شـاهد تهیـه و بـا میـانگین            

 به   خاك  رطوبت با کاهش . درصد رطوبت وزنی محاسبه شد    

در چند مورد ( گردید  انجام  مزرعه آبیاري، رطوبت آستانهحد

دلیل وجود شرایط جـوي نامـساعد و قطعـی بـرق در روز            هب

 ).آبیاري، رطوبت کرت شاهد کمتر از رطوبت آستانه گردیـد         

 و مـدت    روز هفـت    الـی شـش   متوسط   طورها به آبیاري دور

دست هقیقه ب د36طور متوسط سه ساعت و زمان آبیاري نیز به

 1386مهرمـاه   ( همچنین در طول فصل رشد    ). 4 جدول(آمد  

هاي سـازمان هواشناسـی     براساس داده  و )1387تا مرداد ماه    

 9/15ترتیب  هشهرستان قروه، میانگین حداکثر و حداقل دما ب       

  گراد، حـداکثر و حـداقل رطوبـت نـسبی          درجه سانتی  5/4و  

 6/148نیـز  گیکـل بارنـد    درصد و مقدار26 و 60ترتیب هب

  ).12( متر گزارش شدمیلی

یـري مقـادیر عملکـرد دانـه، عملکـرد          گبه منظور اندازه  

هزاردانه و درصد پروتئین دانه گنـدم آبـی           زیست توده، وزن    

رقـم زریــن، در انتهــاي فــصل زراعـی، بــا اســتفاده از قــاب   

ها، محصول گندم از سطحی برابر  گیري و از مرکز کرت      نمونه

پس از توزین   . ه صورت دستی برداشت گردید    پنج مترمربع ب  

، )عملکـرد زیـست تـوده     (کاه و دانه گندم در تمامی تیمارها        

). عملکرد دانه (ها از خوشه جدا و جداگانه توزین شدند         دانه

 دانه گندم از هر تیمار      400وزن هزاردانه گندم با جدا نمودن       

ــا روتئین دانــه گنــدمپــ. مــورد محاســبه قــرار گرفــت  نیــز ب

گیري درصد نیتـروژن موجـود در دانـه گنـدم از روش             زهاندا

کجلدال
1

. )8 ( تعیـین گردیـد    7/5 و سپس با اعمال ضـریب        

پس از محاسبه میزان کل آب آبیاري مصرف شـده در طـول             

و تعیین عملکرد دانه    )  مترمکعب در هکتار   5860(دوره رشد   

                                               
1 - Kjeldhal 

تیمارهاي گندم آبی، میـزان کـارآیی مـصرف آب در کـشت              

  :محاسبه گردید زیر رابطهگندم آبی از 

1(  

mV

Yeild
WUE                        

کیلوگرم بر ( کارآیی مصرف آب Wueدر این فرمول، 

Vwو) کیلوگرم در هکتار( میزان عملکرد Yield،)مکعب متر

 .درنظر گرفته شد )مکعب متر( حجم آب آبیاري مصرفی

راي تجزیه و رتیب بت و روش دانکن بهMSTATCافزار  نرم

 تیمارها مورد استفاده  ها و مقایسه میانگین تحلیل آماري داده

  .قرار گرفت

  نتایج و بحث

تأثیر مقادیر مختلف پرلیت بر عملکرد دانه و عملکرد 

  زیست توده گندم

نتایج حاصل از مقـادیر عملکـرد دانـه و زیـست تـوده              

حاکی از آن است که مصرف پرلیت در تمـام تیمارهـا سـبب              

ایش عملکرد دانه و عملکرد زیست توده نسبت بـه تیمـار            افز

مقایسه میانگین تیمارها نشان داد ). 5 جدول( شاهد شده است

که بین عملکرد دانه و عملکرد زیست توده گنـدم تیمارهـاي            

 بـا مقـدار     P6تیمـار   . داري وجـود دارد   مختلف، تفاوت معنی  

در داري   کیلوگرم پرلیت مصرفی، موجب افزایش معنـی    2400

 5/31 و   9/39ترتیـب   عملکرد دانه و عملکرد زیست توده بـه       

  . شاهد گردیده استتیمار درصد نسبت به 

  تأثیر مقادیر مختلف پرلیت بر درصد پروتئین دانه گندم 

مقادیر درصد پـروتئین دانـه و همچنـین نتـایج تجزیـه             

). 6 جـدول ( واریانس تیمارهاي پرلیت نمایش داده شده است  

ر پرلیـت خـاك، درصـد پـروتئین دانـه گنـدم             با افزایش مقدا  

کـه حـداکثر درصـد پـروتئین دانـه در           طوري به ،افزایش یافت 

  درصد و این افزایش نسبت بـه تیمـار شـاهد   P6 77/13تیمار

ست که حـداقل درصـد       ا و این درحالی   باشد   درصد می  8/14

مقایـسه  ). 6 جدول( باشد  می P1 14/12پروتئین دانه در تیمار     

د پروتئین تیمارهـا نـشان داد کـه بـین میـانگین             میانگین درص 

درصد پروتئین دانه در تیمارهاي مختلف در سطح آماري پنج          

  .داري وجود دارددرصد، تفاوت معنی
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  1390، پاییز 2، شماره 1وره مجله مدیریت آب و آبیاري، د

 مدت زمان، تاریخ آبیاري و رطوبت وزنی کرت شاهد قبل از آبیاري،)مترسانتی( مقادیر عمق آب - 4ول جد

تاریخ

مدت زمان

)ساعت(

بیاريآ مقدار

)مترسانتی(

رطوبت وزنی

(%)

نوبت

2/2/874/46/68/171

9/2/874/46/69/172

16/2/874/31/53/203

23/2/870/34/43/214

30/2/871/37/49/205

6/3/874/46/68/176

14/3/871/41/66/187

21/3/872/38/47/208

27/3/871/36/40/219

3/3/870/49/59/1810

8/3/871/22/33/2311

6/36/58مجموع

   میزان عملکرد گندم تحت تأثیر تیمارهاي پرلیتهاي مقایسه میانگین- 5جدول 

  

  تیمار

  عملکرد دانه

)kg/ha(  

  عملکرد زیست توده

)kg/ha(  

P0
c

9816  
c

21320

P1
c

10150
bc

22610  

P2  
b

11830
ab

25110

P3
b

11890
a

26270

P4
b

11440
ab

25490

P5
b

11690
a

25830

P6
a

13730
a

28020

LSD%1296 = 1%   2844 = 1%  

CV%5/5%  6/5%  

  .باشد میدرصد  1دار در سطح گر عدم تفاوت معنیاعداد داراي حروف یکسان بیان
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هاي رشد در گندم رقم زرینبرخی مؤلفهتأثیر پرلیت بر کارآیی مصرف آب آبیاري و : مقیمی و همکاران

 35 m35 m

   

             

        

   

                                      

         
     

                                                                                                       

P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6

P4 P5 P2 P6 P3 P1 P0

P5 P2 P0 P1 P3 P6 P4

 

P4 P6 P1 P2 P0 P3 P5

پرلیت  درصد پروتئین دانه گندم تحت تأثیر تیمارهاي هاي مقایسه میانگین- 6جدول 

درصد پروتئین دانهتیمار

P0
b

99/11

P1
b

14/12  

P2
ab

47/12  

P3
ab

51/12  

P4
ab

61/12

P5
ab

84/12

P6
a

77/13  

LSD%35/1 = 5%

CV%2/7%

.باشد می  درصد5سطح  دار درگر عدم تفاوت معنیاعداد داراي حروف مشابه بیان

  

  هزاردانه گندم  تأثیر مقادیر مختلف پرلیت بر وزن 

با استناد به نتایج حاصل از تحلیل آماري تأثیر پرلیت بر 

شود که بیشترین وزن هزاردانه  دانه گندم مشاهده می وزن هزار

 کیلوگرم پرلیت 2400 گرم مربوط به تیمار با مصرف 96/47

 درصد 61/25شد و نسبت به تیمار شاهد با در هکتار می

گر کیفیت وزن هزاردانه بیان). 7 جدول( افزایش داشته است

دهد بین میانگین تیمارها از نظر عملکرد است که نشان می

  . داري وجود نداردها تفاوت معنیکیفیت دانه

  

هاحل تیمارهاي پرلیت و آبپاش نمایی از چگونگی م- 1شکل 

23 m
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1390، پاییز 2، شماره 1مجله مدیریت آب و آبیاري، دوره 

لیتپر دانه گندم تحت تأثیر تیمارهاي هاي وزن هزار مقایسه میانگین- 7جدول 

تیمار

وزن هزاردانه

)گرم(

P0
a

18/38  

P1
a

67/41

P2
a

74/42

P3
a

67/43  

P4
a

53/44

P5
a

56/45

P6
a

96/47

LSD%85/14 = 5%

CV%42/5%

  .باشد می درصد 5سطح  دار درگر عدم تفاوت معنیاعداد داراي حروف مشابه بیان

  

  تأثیر مقادیر مختلف پرلیت بر کارآیی مصرف آب 

تایج تحلیل آماري حاصله کارآیی مصرف آب در ن

دهد که مصرف تیمارهاي مختلف پرلیت مصرفی نشان می

داري در  پرلیت نسبت به تیمار شاهد موجب افزایش معنی

). 8 جدول( کارآیی مصرف آب محصول گندم آبی شده است

  ،P2 براي کارآیی مصرف آب بین تیمارهاي ،از نظر آماري

P3،P4،P5  وP6  داري در سطح احتمال  شاهد تفاوت معنیبا

 تفاوت P1 شاهد و هاي اما بین تیمار،یک درصد وجود دارد

 و سایر تیمارها P6همچنین بین تیمار . داري وجود نداردمعنی

 2400  به میزانمصرف پرلیت. داري وجود داردتفاوت معنی

 درصد 40 میزان بهکیلوگرم در هکتار، کارآیی مصرف آب را 

کارآیی مصرف آب . ه تیمار شاهد افزایش داده استنسبت ب

 ترسیم شده است در برابر مقادیر مختلف پرلیت مصرفی

شود با افزایش مقدار طورکه مشاهده میهمان ).2شکل (

  .یابد مصرف پرلیت، کارآیی مصرف آب در گندم افزایش می

y = 0.088x + 1.607
R² = 0.750

0
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)کیلوگرم در هکتار(پرلیت مصرفی 

 کارآیی مصرف آب گندم در مقابل تیمارهاي مصرف پرلیت- 2 شکل
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هاي رشد در گندم رقم زرینتأثیر پرلیت بر کارآیی مصرف آب آبیاري و برخی مؤلفه: مقیمی و همکاران

   آب أثیر مقادیر مختلف پرلیت بر عملکرد دانه و کارآیی مصرف مقایسه میانگین ت- 8 جدول

تیمار

کارآیی مصرف آب

)kg ha-1 m-3
(  

P0
d

 670/1  

P1
cd

730/1

P2
b

 014/2

P3
b

 024/2  

P4
bc

 950/1

P5
b

 990/1

P6
a

 340/2

LSD%22/0 = 1%

CV%53/5%

  .باشد می درصد 1سطح  دار درمعنیگر عدم تفاوت اعداد داراي حروف کوچک مشابه بیان

گیري نتیجه                              

دهـد کـه بـا        نتایج حاصل از تحقیق حاضـر نـشان مـی         

زیـست  ، عملکـرد    مصرف پرلیت در خاك مقدار عملکرد دانه      

 نسبت به تیمار ، وزن هزاردانه و درصد پروتئین دانه گندمتوده

دست آمده در تطـابق بـا نتـایج    هنتایج ب. یابد  شاهد افزایش می  

باشد که بیان داشت، مصرف پرلیت در خاك سبب       تحقیقی می 

 شـود مـی افزایش ماده خشک و کاهش آب مورد نیـاز گنـدم            

توان استدالل نمود کـه    دست آمده می  هباتوجه به نتایج ب   ). 24(

افزایش عملکرد، راندمان مصرف آب و کیفیـت گنـدم در اثـر      

 جذب آب حاصل از نزوالت جوي مصرف پرلیت، تحت تأثیر

. هاي پاییز و زمستان و آب آبیاري توسط پرلیت باشد      در فصل 

تحقیقات نشان داد که افزودن پرلیت به خاك با بهبـود تهویـه             

خاك، افزایش نفوذ آب در خاك و افزایش نفوذپذیري خـاك،   

رفت آب به صورت رواناب جلوگیري نموده و میـزان            از هدر 

 23،  12،  6( نماید   باال در خاك نفوذ می     آب بیشتري با سرعت   

بنابراین پرلیت بـا افـزایش ظرفیـت نگهـداري آب در            ). 25 و

رطوبت خـاك اطـراف ریـشه گیـاه بـراي      که باعث شد  خاك  

ــد و    ــاه باش ــرق گی ــر و تع ــوي تبخی ــشتري جوابگ ــدت بی   م

ترتیب، راندمان مصرف آب افزایش و تلفات عمقـی آب          بدین

تحقیقـات انجـام شـده نیـز     ). 7  و5( در خاك نیز کاهش یابد   

حاکی از آن است که کمبود رطوبت در گندم آبی یـک عامـل            

عالوه تـنش  هب). 4( باشد کاهش عملکرد دانه می   بسیار مهم در  

 ، در مرحله پر شدن دانه عالوه بـر کـاهش عملکـرد دانـه              آبی

ـ    کیفیت دانه     بنـابراین   ).19( دهـد   ثیر قـرار مـی    أرا نیز تحت ت

دست آمده در این تحقیق و با استناد به نتایج          هبراساس نتایج ب  

تحقیقات انجام شده در رابطه با مـصرف پرلیـت و همچنـین             

تـوان اسـتدالل    تأثیر کمبود آب بر کمیت و کیفیت گندم، مـی         

که پرلیت بـا افـزایش قابلیـت نگهـداري آب در خـاك               نمود

بنـابراین  . موجب بهبود کمیـت و کیفیـت گنـدم شـده اسـت            

توانـد در     یات پرلیت، این ماده معـدنی مـی       باتوجه به خصوص  

سازي مصرف آب مـؤثر بـوده و کـارآیی مـصرف آب را      بهینه
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با مصرف پرلیـت، کـارآیی مـصرف         همچنین. دهد    افزایش می 

کیلـوگرم بـر مترمکعـب در        167/0آب در محصول گنـدم از       

.  کیلوگرم بر مترمکعب افزایش پیـدا نمـود        3/2تیمار شاهد به    

 الی یک کیلـوگرم     8/0 دانه گندم را     WUE فائو مقدار متوسط  

گزارشات محققـان نـشان     ). 11(بر مترمکعب گزارش نمودند     

 دانــه گنــدم را در سیــستم آبیــاري زیرســطحی WUEداد کـه  

 2/1 تــا 46/0 و در سیــستم آبیــاري ســطحی 34/3 تــا 164/0

مقـدار کـارآیی    ). 16( باشدمیمکعب آب    کیلوگرم دانه بر متر   

بیـانگر   محققـان     دیگر  ارائه شده توسط   مصرف آب دانه گندم   

 نوع سیستم آبیاري، الگـوي کـشت،        نظیر یعواملآن است که    

  . باشدثیرگذار میأ تWUEتراکم و مالچ بر 

در منطقه مورد مطالعه، گندم در فصل پاییز کشت و در           

باتوجه به اینکه توزیع زمـانی      . شود  اوایل تابستان برداشت می   

نظم بوده و بیشتر نزوالت در فصل      نزوالت جوي در منطقه نام    

 اسـتفاده از پرلیـت بـه منظـور          ،دهنـد   پاییز و زمستان رخ مـی     

افزایش ذخیره رطوبت خاك و استفاده از رطوبت ذخیره شده          

جویی در مـصرف آب از       براي صرفه  مؤثردر فصل بهار امري     

ـ    . باشد  منابع آب موجود می    دسـت آمـده از     هباتوجه به نتایج ب

صورت مخلوط بـا خـاك در       هرف پرلیت ب  تحقیق حاضر، مص  

تـوان   مـی WUEمزرعه جهت کشت گنـدم را بـراي افـزایش           

  .توصیه نمود

  هـاي زمـانی طـوالنی مـدت       انجام تحقیـق بـراي دوره     

دهـد  تحقیقات نشان می  . گیري اعتبار ببخشد  تواند به نتیجه  می

ــی  ــه از ویژگ ــت در  ک ــارز پرلی ــاي ب ــر  ه ــا دیگ ــسه ب   مقای

عی و آلی این است که در خاك تجزیه     هاي مصنو   کنندهاصالح

هاي فیزیکی خود را بـراي مـدت طـوالنی            شود و ویژگی    نمی

که بسیاري از محققین، عمر فیزیکـی       طوريه ب ،نماید  حفظ می 

). 25 و   20( انـد    سال نیز گزارش نمـوده     10پرلیت را بیش از     

 چنـد   هـا شود در تحقیقات بعدي آزمـایش     بنابراین توصیه می  

  .اثر ماندگاري پرلیت نیز بررسی شودساله باشد تا 
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Abstract

The effect of perlite different amounts on grain yield and water use efficiency in winter wheat 

(cultivar of Zarrin) in Ghorveh (Kermanshah province), was studied in 2007-2008. Field experiment 

using completely randomized block design with seven treatments (P0, P1, P2, P3, P4, P5 and P6) 

including: zero (reference), 75, 150, 300, 600, 1200 and 2400 kg.ha-1 with four replicates was 

conducted. Irrigations were done based on water balance method. The amounts of grain and 

biological yield, thousand grain weight and grain protein were measured. The software MSTATC 

and Duncan's method were used for analysis of data and average treatments comparison, 

respectively. Results of statistical analysis showed, use of rates in all treatments were significantly 

increased crop. Results showed that by adding perlite to the soil, grain yield and biological yield of 

wheat increased up to 39.9 and 31.5 percent, respectively, which statistically was significant at one

percent level. Also, there was significant difference between grain proteins of treatments at five

percent level. Results also showed that in treatment with application of 2400 kg.ha-1 perlite, water 

use efficiency increased by up to 40.12 percent. 
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