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 چكيده

در  و قمزوین(  ILL6037عدس  کی یاک سه رقم  و ع لکردر کارای  مصر  آب آبیاری تک یل  ب اع ال چهار سطح اثردر این پژوهش 

پمردیس کاماور ی و منمابع     ایستگاه تحقیقات  گمروه مهندسم  آب  ها در  یشآ ما. شدرس  بر 1392-93و  1391-92دو سال  راع  

فاکتوریل دوعامله و بر پایۀ  مرح کمامبً تصمادف  در سمه      صورت به موجود یها گیری ا  گلدان با بهره کرمانااهک داناگاه را ی   یع 

ده  و ی  حالت بمدون   ده ک دانه ده ک غب  ری در مراحل گل. سطوح مختل  آبیاری تک یل  ع ارت بود ا : آبیاانجام گرفت تکرار

درصمد   50ترتیب با ماماهدۀ   ده ک به ده  و دانه ده ک غب  انجام آبیاری تک یل .  مان اع ال تی ارهای آبیاری تک یل  در مراحل گل

اترین ع لکرد دانمه مربموط بمه رقمم کی یما در      بیها بود. نتایج ناان داد که  بستن سن له بستن و شروع دانه هاک غب  به گل ناستن بوته

گرم در مترمربع به دست آممد. در   1/104و  3/122ی اول و دومک ها سالترتیب برای    بود که بهده دانه ۀتی ار آبیاری تک یل  در مرحل

رای  مصمر  آب را بمه خمود    ده ک بیاترین کا دانه ۀبه دو رقم دیگر تحت تی ار آبیاری تک یل  در مرحل هر دو سالک رقم کی یا نس ت

ی هما  سمال ترتیب بمرای   اختصاص داد. ه چنین بیاترین میزان پروتئینک ا  آنِ رقم کی یا در تی ار دیم  بدون آبیاری تک یل ( بود که به

 درصد به دست آمد. 60/30و  01/30اول و دوم 

    ،   م، ک م  ،  ل  ن. پ  تئ ن،   ن  ها: واژه كلید
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 مقدمه

خصوص در منما ق   عامل  است که به نیتر مهم کک  ود آب

خامم  جهممان بممه  ممر  مختلمم  باعممث  خامم  و نی ممه

 .شمود   محدودیت کاشت و کاهش محصموالت غمذای  مم   

تا  18سرشار ا  پروتئین  مهم   یح وبات یک  ا  منابع غذا

 درصد پروتئینک 28(. عدس با حدود 3هستند  درصد(  32

گیاهمان فقمط سمویا     است و در بمین  ا  پروتئین بسیار غن 

ا  نظمر  ایمن دانمه ه چنمین    بیاتر ا  عدس پمروتئین دارد.  

 کدارد و من مممع خممموب  ا  آهمممن بسمممیاریغمممذای  ار ش 

در میان ح وباتک عدس نیمز م مل    .استاسیدفولی  و فی ر 

 و مع والً استبسیاری ا  بقوالت به خاک  خاو حساس 

. (9  ابدی  ع لکرد آن با کاهش پتانسیل آب خاو کاهش م

رت مۀ  و لوبیما  پس ا  نخمود  عدس ا  نظر سطح  یر کاتک 

 آبمادک  خمرم  کرمانااهک ه دانکسوم را در بین ح وبات دارد. 

عدس  تولید اصل  مراکز کرمانک بمک فارسک بوشهر و میناب

   (.1هستند  در ایران 

بمودن ع لکمرد عمدس در بسمیاری ا        ور کل ک کمم  به

دالیمل گونماگون     بمه  کمنا ق کات آن در دنیا و کاور مما 

 یست  و غیر یسمت  در  مول    یها ا ج له برو  انواع تنش

لذا توجمه ویمژه بمه شمرایط اقلی م ک      . (3فصل رشد است  

تولیمد محصموالت    ۀکننمد  عنموان یکم  ا  عواممل تعیمین     به

بما    مینمهک . در این کردما را بیاتر یاری خواهد  ککااور ی

ک  مود  توجه به محدودیت در افزایش سطح  یر کامت و  

و  ها حل بهترین راهبرخ  ا   منابع آب شیرین تجدیدشوندهک

ع لمم  در جهممت افممزایش تولیممد و کیفیممت    هممای هایممد

همای نموین و    گیمری ا  روش  بهرهاند ا :   ع ارت محصوالت

شممدهک  مکمانیزهک کاشمتک داشمت و برداشمت بمذور اصمبح      

گیمری ا    استفاده ا  منابع آب جمایگزین و با یمافت ک بهمره   

یما   هما  یاریم آب گیمری تم    کمار  شمدهک بمه   تصمفیه  یها پساب

 هما  یاریم تک یل  ه راه با بذوری که بمه ایمن آب   یها یاریآب

های  یر مین   استفاده ا  آب و دنده م م  ت ناان  واکنش

آبم  تنهما دلیمل     اک کمم ه   ق گزارشک ع ق. عبوه بر این کم

تناسمب  ن مود  بلکمه   ؛ک  ود آب برای تولید محصول نیست

سترس  به منابع آب  و نیا  به آن باعث ایمن مامکل   میان د

مهممم بممرای   عممامل نیممز (. کممارای  مصممر  آب17  اسممت

بندی اع ال آبیاری تک یلم    شناخت بهترین استراتژی  مان

گمذاری   اگر آبیاری درست و خموب همد    کاست. بنابراین

رانمدمان مصمر  آب    افزایششودک قس ت  ا  ماکل را که 

 .(14کند   م استک حل 

منظور ا  آبیاری تک یل ک کاربرد مقمدار محمدودی آب   

رشمد   بمرای در  مان توق  بارنمدگ  اسمت تما آب کماف      

ها و افزایش ث ات ع لکرد دانمه تمأمین گمردد. بمدیه       بوته

تنهای  برای تولیمد گیماه    است که این مقدار آب مصرف ک به

ضروری آبیاری  های یژگ ا  و کبنابراین ؛ راع  کاف  نیست

(. در واقع 16ل ک تک یل   یعت باران و آبیاری است  تک ی

نحموی   موقمت اسمت و بمه    ۀمداخلم  نموع  آبیاری تک یل  

بتوان در  مان  که آب فراهم استک تعمر    که راح  شده 

  یع  گیاه را افمزایش داد. ا   رفم  دیگمرک کماربرد آن در     

 مان  که بارندگ  برای رشد گیماه  راعم  کماف  بمه نظمر      

 (.13مناسب است  ک نارسد  م

آبیمماری تک یلمم  نقممش کلیممدی در تولیممد گیاهممان در  

اکنمون    وری که این روش همم  به ؛کاورهای مختل  دارد

تولیمد   درصمد  60منما ق تحمت کامت دنیما و      درصد 80

(. مطالعمات  12  جهان  را بمه خمود اختصماص داده اسمت    

 یادی در رابطه با تأثیر آبیاری تک یل  بر ع لکرد و کارای  

بررس  اثمر اع مال چهمار      آب انجام گرفته است. با مصر

دهم ک   سطح آبیاری تک یلم  اعمم ا  آبیماری در  ممان گمل     

دو و یم  حالمت بمدون     ده  همر  ده  و دانه ده ک گل دانه

های گندم نمان کمه در سمه     انجام آبیاری تک یل  بر ژنوتیپ

 ور متوسط در همر   بهماخص شد که تکرار انجام گرفتک 

ین ع لکرد دانمه مربموط بمه تی مار آبیماری      بیاتر کدو سال

ترتیمب بمرای سمال     ده  و به دانه -ده  تک یل  توأمان گل
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 42/6044 رقم کراس ال ر ( و  10/5011اول و دوم برابر با 

کیلوگرم در هکتار بمه دسمت آممد. ا  لحماظ     به   رقم بهار(

 درصمد  1مصر  آب نیز در سطح احت مال     ظاهرییکارا

 (. 8  ااهده شددار م اختب  معن 

با بررس  واکنش خصوصمیات فنومورفولوژیم  ارقمام    

عدس به آبیاری تک یلم  در شمرایط مامهد دریافتنمد کمه      

دار تعداد غمب  در بوتمهک    آبیاری تک یل  س ب به ود معن 

 دانهک ع لکرد اقتصادی و ع لکرد بیولوژی  شمد  100و ن 

لم   که آبیاری تک ی(.    تحقیق دیگری ناان داده شد 10 

داری   ور معنم   در مقایسه با تی ار بدون آبیاری  شاهد( به

تعداد دانه در سمن لهک و ن هزاردانمهک ع لکمرد بیولوژیم ک     

(. 5ع لکرد دانه و شاخص برداشمت جمو را افمزایش داد     

ه چنین با بررس  اثر آبیاری تک یل  بمر رشمد و ع لکمرد    

یل  در گندم دیم به این نتیجه رسیدند که اع ال آبیاری تک 

داری بمر ع لکمرد گنمدم دیمم       ارهای گندمک تأثیر معن  دیم

ناان داده شمد کمه    دیگری نیز در آ مایش(. 4داشته است  

 ع لکمرد  داری بمر ع لکمرد دانمهک    آبیاری تک یل  اثر معنم  

شاخص برداشتک و ن هزاردانه و تعداد دانه در ک بیولوژی 

 (.16  دارد سن له گندم دیم  رقم س بن(

اع مال چهمار    ار یاب  اثر آ مایشکاین   اجرای هد  ا

ده ک آبیاری در  تی ار آبیاری تک یل  شامل آبیاری در  مان گل

و ی  حالت بدون  ده  ک آبیاری در  مان دانهده   مان غب 

آبیاری تک یل   دیم کامل( بر روی سمه تی مار ارقمام عمدس     

 یرفت.که در سه تکرار انجام پذبود  ILL6037کی یاک قزوین و 

 

 ها روشمواد و 

 مشخصات اجرایی آزمایش

گروه مهندسم  آبک واقمع    تحقیقات  ایستگاه دراین پژوهش 

 و  ول با کرا ی داناگاه در پردیس کااور ی و منابع   یع 

 34 کشمرق   ۀدقیقم  9درجمه و   47ترتیب  به جغرافیای  عرض

 دریما  سمطح  ا  ارتفماع  متر 1319ش ال  و  ۀدقیق 21درجه و 

و دارای  PVCا  جمنس   ها گلدانک در این ایستگاه. دش انجام

و ا  الم   پمر  کمه ا  خماو منطقمه     بودنمد متر  میل  280قطر 

 .شموند ریمزه و کلوخمه    شدند تا عاری ا  سمن   رد 2 ۀش ار

شده    دو سمال آ ممایش در    پارامترهای هواشناس  استفاده

ممورد   ۀخصوصیات فیزیک  و شی یای  خاو منطقک 1جدول 

و خصوصمیات شمی یای  آب    3و  2 یهما  ر جمدول مطالعه د

 ست.ارائه شده ا 4مورد مطالعه در جدول  ۀمنطق

 

 1392-93و  1391 -92 های سال خردادو  اسفند، فروردین، اردیبهشت های ماهپارامترهای هواشناسی طی  .1جدول 

 ماه سال
میانگین 
حداقل دما 

 °C) 

میانگین 
حداک ر دما 

 °C) 

میانگین سرعت 
ارتفاع  باد در

 (m/sمتری  2

میانگین 
ر وبت 
 (%نس    

میانگین 
ساعات 

 (hr   آفتاب

بارندگ  
ماهانه 

 mm) 

تعر   -ت خیر
ماهانه تات  

 (mmت خیر  

92
- 

91
 0 5/19 83/5 37/52 84/3 1/16 3/2 اسفند 

 7/96 8/10 29/7 45/42 31/3 9/21 4/4 فروردین
 4/131 5/69 33/5 24/54 47/3 9/22 7/7 اردی هات
 268 2/0 24/9 35/27 54/3 3/32 4/12 خرداد

93
- 

92
 0 4/47 09/6 39/55 64/2 16 2 اسفند 

 64 3/31 1/8 13/53 13/3 3/19 8/3 فروردین
 1/194 4/12 39/8 71/44 84/2 2/27 2/9 اردی هات
 4/283 9/7 54/9 39/26 35/3 33 13 خرداد
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 د مطالعهخصوصیات فیزیکی خاک منطقه مور .2جدول 

 رس  %( سیلت  %( شن  %( بافت خاو (g/cm-3و ن مخصوص ظاهری   (cmگیری   ع ق ن ونه

 54 3/42 7/3 سیلت  کل  3/1 0 -60

 

 مورد مطالعه ۀخصوصیات شیمیایی خاک منطق .3جدول 

PH 
EC 

(ds/m) 
فس   ق  ل جذب 

(ppm) 

پ    م ق  ل جذب 

(ppm) 

ک  ن  ل  

)%( 
Mn 

(mg/kg) 
Fe 

(mg/kg) 
Zn 

(mg/kg) 
Cu 

(mg/kg) 

3/7 2/1 26 440 38/1 8/7 9/11 36/1 64/1 

 

 مورد مطالعه ۀشیمیایی آب منطق خصوصیات .4جدول 

CO3
-- 

Meq/L 
HCO3

- 

Meq/L 
CL- 

Meq/L 
SO4

- 

Meq/L ها یونمج وع آن 
Mg+++Ca++ 

Meq/L 

 

Na+ 

Meq/L ها یونمج وع کات SAR EC (ds/m) PH TDS 
Mg/L 

0 15/6 9/1 18/1 23/9 15/8 08/1 23/9 54/0 1 1/7 640 

 

 کها کودده  خاو داخل گلدانمنظور رشد بهتر گیاهک  به

کاشت بذرها و با رعایت تناسب به خماو   ی  رو  ق ل ا 

تمن در   20ک کیلوگرم در هکتمار کمود اوره   100اضافه شد: 

کیلموگرم در هکتمار کمود     150و  هکتار کود دام  پوسمیده 

متر خاو سمطح    سانت  10فقط با سوپر فسفات تریتل که 

بمذر   مطلموب  بما توجمه بمه تعمداد    شمد. ه چنمین   مخلوط 

بذر در مترمربع( و محاس ات بر  150شده در هکتار   کات

 10مترک  میل  280هر گلدان با قطر  برایک اساس قطر گلدان

کات گردید که به سم مانکو ب نیمز  صورت ردیف   بهر بذ

بمذرها   ۀمترک فاصل سانت  5 ها ی رد ۀفاصل آغاته شده بود.

. متمر بمود   سمانت   5الم    4متر و ع ق کاشت بمذر   سانت  2

اسمفند و در   23تاریخ کات در سال اولک شایان ککر است 

 اسفند بود. 25سال دومک 

 

 آبياری تيمارهای اعمال نحوۀ و موردنياز آب محاسبات

 صورت به ت خیر تات  ا  ت خیر های داده گیاه موردنیا  آب

متمری  100در فاصملۀ   مسمتقر  هواشناسم   ایستگاه ا  نهرو ا

مرحله بود:  سه شامل آب  نیا  تعیین شد. م  دریافت ایستگاه

 ضمریب  تعیمین ک (ETo مرجمع   گیماه  تعمر   و تعیین ت خیر

 بر  راع  ع لیات و محل  شرایط اثر تعیینو  (Kc  گیاه 

 ا  و Aکمبس   ت خیر تات  ا  تحقیق این گیاه. در آب  نیا 

 و پتانسمیل  تعر  و ت خیر میزان تعیین برای 2و  1معادالت 

 .شد استفاده واقع 

 1)  ETo = Kp × Epan 

 ا  ت خیمر  میزان Epتات  و  ضریب Kp رابطهک این در

 به منطقه است که هر برای متر(  میل  شده گیری اندا ه تات 

 ربمط  گیاه واقع  تعر  و ت خیر و مرجع تعر  گیاه و ت خیر

 نسم    ر وبمت  ا ج له متعددی عوامل به Kp قداردارد. م

 محیط ا را  تات  بستگ  دارد. و باد سرعت هواک

 2) ETc = Kc × ETo  

 تعمر   و ت خیر EToگیاه ک  ضریب Kc رابطهک این در

 گیماه  واقعم   تعمر   و ت خیمر  ETcمتر( و  گیاه مرجع  میل 



 (.Lens Culinaris Lم عدس )بررسی اثر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و کارایی مصرف آب سه رق

 

 1394 پاییز و زمستان  2شماره   5دوره 
219 

 جمداول  ا  Kc مقمدار  تعیمین  بما  رابطه متر( است. در  میل 

 (.11است   شده استفاده 56 فائو در ناریۀ شده وصیهت

ی ار شامل چهار سمطح آبیماری و   ت 12شایان ککر است 

های مختل  عدس در سه تکرار اجرا شمدند   سه سطح رقم

واحمد آ مایام   گلمدان( آمماده شمد.       36که در مج موعک  

دهم    گمل  ۀتما مرحلم   هما  گلمدان شرایط ر وبت  برای ت ام 

 رسمیدن فرا محم   ک بمه آ ممایش  ۀقا  ق ناما یکسان بود؛ 

 که  ممان   ده  و دانه ده  ده ک غب  مراحل گل هری  ا 

هری  ا   درصد 50ها با توجه به رشد گیاه و رسیدن به  آن

. گرفمت   ک آبیاری تک یل  انجام مشد(  این مراحل تعیین م

 تی ارهما  ۀه برای  در هر دو سال میزان آبیاری تک یل  نیز

 گفتنم  بموده اسمت.    متمر ع مق   میل  25/16یکسان و برابر 

با توجه بمه میمزان بارنمدگ  و نیما       است این مقدار آبیاری

در واقع تقری   ا  نیا  آب  گیاه در  مول  ت خیر تعر  گیاهک 

 رشد بوده است. ۀدور

 

 شده گيری اندازه های دادهآناليز آماری 

میمانگین ا    ۀمقایسم  یهما  واریانس و آ ممون  ۀمنظور تجزی به

 ۀمقایسم  بمرای ه چنمین   د.شم  اسمتفاده  MSTATCر افمزا  نرم

 درصمد  5در سطح احت مال   میانگین تی ارها ا  آ مون دانکن

صمورت   بمه  آ ممایش  ایمن ککر است کمه   . شایانده شدااستف

 انجام گرفت.  رح کامبً تصادف  ۀعامله و بر پای فاکتوریل دو

 

 هاااای شااااخ تبياااين و تعياااين پارامترهاااا و  

 شده گيری اندازه

 لكرد بيولوژیکعم

کامل محصول  با قمراردادن   شدن پس ا  برداشت و خا 

ک اولممین سمماعت( 24محصممول در داخممل آون بممه مممدت  

ع لکمرد بیولوژیم  یما و ن     کگیری شمد  پارامتری که اندا ه

و در  ( بمود در گلدان خا  کل اندام هوای   برحسب گرم

 نهایتک به واحد گرم در مترمربع تع یم داده شد.

 نهعملكرد دا

ی مربوط بمه همر   ها دانهو ستس  ها غب پس ا  جداسا ی 

اسمتک برحسمب    هما  دانهتی ارک ع لکرد دانه که ه ان و ن 

گیری شد و در نهایتک به واحمد گمرم    گرم در گلدان اندا ه

 در مترمربع تع یم داده شد.

 

 وز  هزاردانه

ها  ا  تقسیم و ن دانه گلدانمربوط به هر  ۀدان ابتدا و ن ت 

بمه دسمت آممد و     گلمدان مربوط به ه ان  یها داد دانهبه تع

و ن رک ستس ا  حاصل ضرب مقدار حاصمله در عمدد همزا   

 د.شهزاردانه  بر حسب گرم( محاس ه 

 

 شاخ  برداشت

شمماخص برداشممت ا  تقسممیم ع لکممرد دانممه بممه ع لکممرد  

 محاس ه شد. 100ک ضربدر عدد بیولوژی 

 

 تعداد دانه در غالف

 یهما  ها به تعداد غب  اد کل دانهاین شاخص ا  تقسیم تعد

 به دست آمد. گلدانپر مربوط به هر 

 

 (باار مبنااای عملكاارد دانااه )کااارایی مصاارف آب 

(IWUE) 

نس ت ع لکمرد دانمه بمه میمزان آب     کارای  مصر  آب ا  

و واحمد آن کیلموگرم بمر     آبیاری مصمرف  بمه دسمت آممد    

بیمان شمده    3 ۀصمورت معادلم   آن به ۀ. رابطاستمترمکعب 

 (:6ک15است  

 3) IWUE =   

 که در آن:

Gy کیلوگرم( دانه: میزان ع لکرد  

IWA مترمکعب( آبیاری مصرف : میزان آب  
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 گيری پروتئين موجود در دانه اندازه

گیری پروتئین دانه عدس ا  دستگاه کجلدال  منظور اندا ه به

ی  سری مواد شمی یای  جهمت   کار د. در ابتدی شاستفاده 

روی آنهما   بمر ها و انجام ع لیمات هضمم    سا ی ن ونه آماده

متیمل ردک   مورد نیا  بودند که ایمن ممواد ع مارت بودنمد ا :    

بروموکرو ول گرینک سمدیم هیدروکسمیدک بوریم  اسمیدک     

ع لیمات هضمم   . سولفوری  اسمیدک اتمانول و آب اکسمیژنه   

 ها به روش اکسیداسیون مر موب صمورت پمذیرفت.    ن ونه

و  PRO – NITRO IIورد اسمتفاده  مدل دستگاه کجلدال مم 

 (..J.P.SELECTA, s.aساخت ژاپن است  

 

 نتایج و بحث

 کارایی مصرف آب

ک در هر دو سالک بیاترین 6و  5ی ها جدولبر اساس نتایج 

میزان کارای  مصر  آب مربوط بمه رقمم کی یما در تی مار     

ترتیب بمرای   ده  است که به دانه ۀآبیاری تک یل  در مرحل

( بمه دسمت   kg/m3  406/6و  525/7ل و دومک ی اوهما  سال

آمممده اسممت. بممدین معنمم  کممه آبیمماری تک یلمم  در  مممان  

بمه سمایر    دهم ک سم ب افمزایش ع لکمرد دانمه نسم ت       دانه

تی ارهای آبیاری تک یل  شده است. در بین ارقام نیز رقمم  

کی یا واکنش بیاتری به آبیاری تک یل  ناان داده است. بر 

ک ک تمرین میمزان کمارای     هما  جدولاساس نتایج مندر  در 

ترتیب بمرای تی ارهمای آبیماری     مصر  آب در سال اول به

دهمم   بممرای رقممم  دهمم  و گممل تک یلمم  در  مممان غممب 

6037ILL  934/1و  627/1( به میمزان  kg/m3  و در سمال )

دومک رقممم قممزوین در تی ممار آبیمماری تک یلمم  در  مممان    

بمه میمزان   ده  ک ترین مقدار کارای  مصمر  آب را   غب 

6703/0  kg/m3.داشته است ) 

 

 1391-1392در سال زراعی  شاخص كارایی مصرف آب اثر متقابل میانگین ۀمقایس .5جدول 

 کارای  مصر  آب براساس ع لکرد دانه

 kg/m3) 

 ع لکرد دانه

 g/m2) 
  مان آبیاری تک یل  رقم عدس

- f 62/32 دیم کامل کی یا 

- fg 00/28 ILL6037 دیم کامل 

- g 22/21 دیم کامل قزوین 
ab 140/7 ab 0/116 ده  گل کی یا 
f 934/1 f 43/31 ILL6037 ده  گل 
d 390/4 d 33/71 ده  گل قزوین 
b 797/6 b 4/110 ده  غب  کی یا 
f 627/1 fg 44/26 ILL6037  ده  غب 
d 424/4 d 89/71 ده  غب  قزوین 
a 525/7 a 3/122 ده  دانه کی یا 
e 637/2 e 85/42 ILL6037 ده  دانه 
c 240/6 c 4/101 ده  دانه قزوین 

 درصد  آ مون دانکن( است. 5دار در سطح احت ال  دهندۀ تفاوت معن  حرو  مختل  ناان   
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 1392-1393در سال زراعی  شاخص كارایی مصرف آب اثر متقابل میانگین ۀمقایس .6جدول 

 کارای  مصر  آب براساس ع لکرد دانه

 kg/m3) 

 ع لکرد دانه

 g/m2) 
  مان آبیاری تک یل  رقم عدس

- e 93/32 دیم کامل کی یا 

- gh 14/14 ILL6037 دیم کامل 

- i 501/6 دیم کامل قزوین 
b 482/4 b 83/72 ده  گل کی یا 
e 300/1 f 13/21 ILL6037 ده  گل 
d 538/2 d 23/41 ده  گل قزوین 
b 644/4 b 46/75 ده  غب  کی یا 
e 082/1 fg 58/17 ILL6037  ده  غب 
f 6703/0 hi 89/10 ده  غب  قزوین 

a 406/6 a 1/104 ده  دانه کی یا 
e 267/1 f 59/20 ILL6037 ده  دانه 
c 095/3 c 29/50 ده  دانه قزوین 

 درصد  آ مون دانکن( است. 5دار در سطح احت ال  دهندۀ تفاوت معن  حرو  مختل  ناان     

 

 یسۀ ميانگين صفات و اجزای عملكردمقا

میانگین اثر متقابل بر روی صمفات و اجمزای    ۀنتایج مقایس

 1392 -1393و  1391 -1392ع لکرد در دو سال  راعم   

میانگین اثمر سماده در   ۀ و نتایج مقایس 8و  7ی ها جدولدر 

ناان داده شده است. در ادامهک بمه تامریح کاممل     9جدول 

 شده است.ها پرداخته  هری  ا  آن

 

 خشک کل ۀماد

میانگین اثر متقابل ناان داد که  ۀوتحلیل آماری مقایس تجزیه

در سال اولک اجرای آ مایش رقم قزوین در تی مار آبیماری   

گمرم در مترمربمعک    9/562دهم  بما    گمل  ۀتک یل  در مرحل

خام  کمل را داشمته و در سمال دومک      ۀبیاترین مقدار ماد

ار آبیماری تک یلم  در   اجرای آ ممایش رقمم کی یما در تی م    

گرم در مترمربعک بیامترین مقمدار    3/312ده  با  گل ۀمرحل

دهند کمه    مخا  کل را داشته است. این نتایج ناان  ۀماد

شماخ و   ۀدهم  سم ب توسمع    گل ۀآبیاری تک یل  در مرحل

ده   به آبیاری تک یل  در مراحل غب  برگ بیاتری نس ت

ی قزوین و کی یماک  ها رقمده  شده است. دیگر اینکه  و دانه

ترتیمب دارای بیامترین شماخ و بمرگ در تی مار آبیماری        به

. بر اساس ه مین نتمایجک   اند بودهده   گل ۀتک یل  در مرحل

ی هما  رقمم خا  کمل در سمال اول بمه     ۀک ترین میزان ماد

در تی ار بدون آبیماری تک یلم   دیمم     ILL6037قزوین و 

گمرم در   5/157و  2/157ترتیمب   مطلق( مربوط است که به

مترمربع است. در سمال دوم نیمز ه چنمان رقمم قمزوین در      

گمرم در مترمربمعک    4/166تی ار بدون آبیماری تک یلم  بما    

 خا  کل را داشته است. ۀک ترین میزان ماد

 

 عملكرد دانه

میانگین اثر متقابل دو فاکتور آبیاری تک یل  و رقمم   ۀمقایس

مختل ک رقمم   ناان داد که در هر دو سال در بین تی ارهای
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ده ک بیاترین  دانه ۀکی یا در تی ار آبیاری تک یل  در مرحل

ترتیمب در   میزان ع لکرد دانمه را داشمته کمه مقمادیر آن بمه     

گرم در مترمربمع بمه    1/104و  3/122ی اول و دومک ها سال

دست آمده است. توجه به اجزای ع لکمرد نامان داد ایمن    

دانه در غب  و در رقم در این تی ار دارای بیاترین تعداد 

نهایتک تعداد دانه در بوته است. ه چنین در همر دو سمالک   

ک ترین میزان ع لکرد دانه بین تی ارهای مختلم  مربموط   

به رقم قزوین در تی ار بمدون آبیماری تک یلم  اسمت کمه      

ی اول و دومک ع لکمرد دانمه معمادل    هما  سمال ترتیمب در   به

ه اسمت.  گرم در مترمربمع بمه دسمت آممد     501/6و  22/21

توجه به اجزای ع لکرد هم ناان داد که این رقمم در ایمن   

تی ارک ک ترین تعداد دانه در غمب  و در نهایمتک ک تمرین    

 تعداد دانه در بوته را دارد.

با توجه به اینکه در اک ر مطالعماتک بیامترین ع لکمرد    

ده  و در این پژوهشک بیاترین ع لکرد  گل ۀدانه در مرحل

منظور توجیه این مسئله  به دست آمدک به ده  دانه ۀدر مرحل

ده  سم ب افمزایش    گل ۀتوان گفت که آبیاری در مرحل  م

شود و آب کاف  بعد ا  این مرحلمه وجمود     م ها گلتعداد 

ندارد. به ع ارت ک گیاه با تنش خامک  مواجمه شمده و آب    

ی بیاتر وجمود نخواهمد داشمت.    ها دانهکاف  برای تاکیل 

شمده سمقط    ی تاکیلها غب و  ها گل بنابراینک تعدادی ا 

شوند؛ یعن  حاوی دانمه نخواهنمد بمودک امما آبیماری در        م

ی هما  دانمه شمود تعمداد     مم سم ب   هما  دانمه پرشمدن   ۀمرحل

خوب  پر شموند؛ در   شده ا  آب کاف  برخوردار و به تاکیل

 یابد.  منتیجهک و ن هزاردانه هم افزایش 

 

 شاخ  برداشت

انگین اثمر متقابملک در سمال اول    میم  ۀبر اساس نتایج مقایس

بیاترین میزان شاخص برداشت مربموط بمه رقمم کی یما و     

دهم ک   ترتیب در تی ارهای آبیاری تک یل  در مراحل دانه به

ده  به دست آمده است. در سال دوم هم  ده  و گل غب 

بیاترین میزان شاخص برداشت مربوط بمه رقمم کی یما در    

دهم    ده  و غب  حل دانهتی ارهای آبیاری تک یل  در مرا

قابلیت  ۀدهند است. با توجه به اینکه شاخص برداشت ناان

گیاه برای انتقال مواد فتوسنتزی به ع لکرد اقتصادیک یعنم   

آ مایش حاضر بمدان معنما اسمت کمه     ۀ (ک نتیج7دانه است  

رقممم کی یمما بممیش ا  دو رقممم دیگممر توانممای  انتقممال مممواد 

 .فتوسنتزی به س ت دانه را دارد

 

 تعداد دانه در غالف

تعداد دانه در غب  تحت اثر متقابل در هر دو سال اجرای 

داری را ناان نداد؛ اما با توجمه   آ مایشک هیچ اختب  معن 

تموان گفمت     مم ( 9میانگین اثرات ساده  جدول  ۀبه مقایس

ده ک بیاترین  دانه ۀ ور متوسطک آبیاری تک یل  در مرحل به

بدون آبیماری تک یلم   دیمم     ۀمرحلتعداد دانه در غب  و 

مطلق( ک ترین تعمداد دانمه در غمب  را داشمته اسمت. در      

ده  به بعدک شرایط محیط  روی این  غب  ۀواقعک ا  مرحل

صممفت تممأثیر گذاشممته و تعممداد دانممه در غممب  ماممخص 

شود. ا   ر  دیگرک بمین ارقمام در سمال دوم اخمتب        م

قم کی یا تعمداد دانمه    وری که ر داری مااهده شد؛ به معن 

در غب  بیاتر و رقم قزوین تعداد دانه در غب  ک تمری  

 داشته است.

 

 وز  هزاردانه

بر اساس نتایجک در هر دو سال بین تی ارهای اثر متقابملک ا   

داری وجود نداشت؛ امما ا    نظر و ن هزاردانه اختب  معن 

ده شد ها استفا یانگینم ۀآنجا که ا  آ مون دانکن برای مقایس

دار  و این آ مون این قابلیت را دارد که بدون اختب  معنم  

ای انجام دهد که بتموان فقمط    گونه بین تی ارهاک مقایسه را به

های بیاتر و ک تر را شناسای  کمردک در همر دو سمال     یزانم

دهم    دانمه  ۀرقم قزوین در تی ار آبیاری تک یلم  در مرحلم  

است. ک ترین مقمدار   بیاترین مقدار و ن هزاردانه را داشته
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و ن هزاردانه در هر دو سال اجرای آ مایش نیز متعلمق بمه   

 رقم کی یا در تی ار بدون آبیاری تک یل  است.

وتحلیل آماری اثرهای  ا   رف ک با توجه به نتایج تجزیه

هری  ا  مراحل آبیاری تک یل  و رقمک دیده شده که  ۀساد

سطح احت ال  بین مراحل مختل  آبیاری تک یل  و رقم در

 وری که در همر   داری وجود دارد؛ به درصد تفاوت معن  1

دو سالک بیاترین و ن هزاردانه مربوط به آبیماری تک یلم    

 ۀده  و ک ترین و ن هزاردانه همم در مرحلم   دانه ۀدر مرحل

بدون آبیاری تک یل  دیده شده است. ه چنین بمین ارقمامک   

ن و ک ترین و ن بیاترین و ن هزاردانه متعلق به رقم قزوی

 هزاردانه متعلق به رقم کی یا است.

شایان ککر است با اینکه صفت و ن هزاردانمه ژنتیکم    

 ۀاستک عوامل محیط  مخصوصاً شرایط ر وبت ک در مرحلم 

کردن دانمه تمأثیر  یمادی در ایمن صمفت دارد. بنمابراینک        پر

توان دلیل بیاتربودن و ن هزاردانمه را در رقمم قمزوینک      م

ده ک شرایط ر وبت  حاکم  دانه ۀن رقم و در مرحلژنتی  ای

 در این مرحله دانست.

 

 پروتئين

میانگین اثر متقابل ماخص  ۀگونه که ا  جدول مقایس ه ان

استک بیاترین میزان درصد پروتئین در سال اول مربوط به 

 01/30رقم کی یا در تی ار بدون آبیاری تک یلم  بما مقمدار    

یب مربموط بمه ارقمام کی یما و     ترت درصد و در سال دومک به

قزوین در تی ار بدون آبیاری تک یل   دیم مطلق( با مقادیر 

درصممد اسممت. ه چنممین مطممابق نتممایجک    34/30و  60/30

ترتیمب   ک ترین میزان درصد پروتئین دانمه در سمال اول بمه   

 ۀمربوط به رقم قزوین در تی ار آبیماری تک یلم  در مرحلم   

در دو  ILL6037و رقمم  درصد  59/20ده  با مقدار  غب 

 29/21ده  با مقدار  ده  و دانه تی ار آبیاری در مراحل گل

درصد است. در سال دوم هم ک ترین میزان درصد پروتئین 

در دو تی مار آبیماری    ILL6037ترتیب مربموط بمه رقمم     به

 12/21ده  با مقمادیر   ده  و دانه تک یل  در مراحل غب 

 ار آبیاری تک یلم  در  درصد و رقم قزوین در تی 74/21و 

 درصد است. 89/21ده  با مقدار  غب ۀ مرحل

 ۀمیمانگین اثمر متقابملک مقایسم     ۀعبوه بر نتمایج مقایسم  

آورده شده است کمه   9میانگین اثرهای ساده نیز در جدول 

  ق آنک در هر دو سال تکرار آ مایش بین ارقمام مختلم ک   

رصمد  د ILL6037رقم کی یا درصد پروتئین بیامتر و رقمم   

پروتئین ک تمری داشمته اسمت. ه چنمین ا  میمان مراحمل       

بدون آبیاری تک یل   دیمم مطلمق(    ۀمختل  آبیاریک مرحل

بیاترین درصمد پمروتئین را داشمته و آبیماری تک یلم  در      

به  ده ک س ب ک ترشدن درصد پروتئین نس ت غب  ۀمرحل

 مراحل دیگر شده است.

یر ارقمامک  بر اساس این نتایجک رقمم کی یما بمیش ا  سما    

. این رقم در تی ار بدون آبیماری تک یلم    ه داردپروتئین دان

 دیم مطلق( بیاترین درصد پروتئین را به خود اختصماص  

داده اسممت. فراوانمم  درصممد پممروتئین در شممرایط دیممم را  

توان به دو مورد ارت ماط داد. نخسمتک در شمرایط  کمه       م

 تر اهکوتپرشدن دانه  ۀمحدودیت آب وجود داردک  ول دور

شود. با توجه به اینکه هنگام پرشدن دانهک ابتدا ترکی مات    م

یابندک با   مها به دانه انتقال  یدراتکربوهدار و ستس  نیتروژن

شدن دانه در شرایط دیممک فرصمت    پر ۀشدن  ول دور کوتاه

آیمد.    مم ها به دانه وجمود   یدراتکربوهک تری برای انتقال 

یابمد.    مها افزایش  یدراتهکربوبنابراینک نس ت پروتئین به 

دومک در شممرایط محممدودیت ر وبممتک نقممش کخممایر مممواد 

ای م ل ساقه در پرکردن دانمه   یرهکخی ها اندامفتوسنتزی در 

یابد. با توجه به اینکه قسم ت اصمل  ترکی مات      مافزایش 

ی هما  انمدام شدن دانه جذب شده و در  دار ق ل ا  پر نیتروژن

افمزایش تمأثیر ایمن کخمایر در      شوندک با  مای کخیره  یرهکخ

انتقمال   هما  دانهدار بیاتری به  پرکردن دانهک ترکی ات نیتروژن

یابند. بنابراینک در شرایط تمنش ر موبت ک پمروتئین دانمه       م

 (.2یابد    مافزایش 
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 1391-1392میانگین )اثر متقابل( صفات و اجزای عملکرد محصول عدس در سال زراعی  ۀمقایس .7جدول 

یاری  مان آب

 تک یل 

رقم 

 عدس

خا  کل  ۀماد

 g/m2) 

ع لکرد دانه 

 g/m2) 

شاخص 

 برداشت  %(

تعداد دانه در 

 غب 

و ن هزاردانه 

 g) 

پروتئین دانه 

)%  

 e 0/248 f 62/32 cd 16/13 c 033/1 e 90/33 a 01/30 کی یا دیم کامل

 ILL6037 دیم کامل
g 5/157 fg 00/28 b 72/17 c 038/1 de 85/36 abc 15/27 

 g 2/157 g 22/21 cd 55/13 c 024/1 cd 98/38 bc 66/25 قزوین دیم کامل

 c 1/308 ab 0/116 a 66/37 c 028/1 de 94/36 abc 52/27 کی یا ده  گل

 ILL6037 ده  گل
c 7/291 f 43/31 d 77/10 bc 079/1 cd 20/40 d 29/21 

 a 9/562 d 33/71 d 67/12 c 055/1 ab 79/44 ab 95/28 قزوین ده  گل

 cd 5/284 b 4/110 a 83/38 bc 084/1 de 27/36 abc 22/26 کی یا ده  غب 

 ILL6037 ده  غب 
f 6/203 fg 44/26 cd 45/13 bc 088/1 cd 01/39 cd 26/24 

 b 1/524 d 89/71 cd 73/13 c 070/1 bc 32/41 d 59/20 قزوین ده  غب 

 c 2/304 a 3/122 a 28/40 a 290/1 bc 67/41 abc 59/27 کی یا ده  دانه

 ILL6037 ده  دانه
de 6/256 e 85/42 bc 83/16 ab 211/1 abc 33/42 d 29/21 

 b 4/525 c 4/101 b 30/19 bc 127/1 a 77/45 ab 04/29 قزوین ده  دانه

 درصد  آ مون دانکن( است. 5دار در سطح احت ال  دهندۀ تفاوت معن  حرو  مختل  ناان 
 

 1392-1393میانگین )اثر متقابل( صفات و اجزای عملکرد محصول عدس در سال زراعی ۀ قایسم .8جدول 

 مان آبیاری 

 تک یل 

رقم 

 عدس

خا  کل  ۀماد

 g/m2) 

ع لکرد دانه 

 g/m2) 

شاخص 

 برداشت  %(

تعداد دانه در 

 غب 

و ن هزاردانه 

 g) 

پروتئین دانه 

)%  

 eve 0/235 e 93/32 d 01/14 chef 048/1 e 45/33 a 60/30 کی یا دیم کامل

 ILL6037 دیم کامل
f 7/212 gh 14/14 f 647/6 f 010/1 e 03/35 bc 50/27 

 g 4/166 i 501/6 g 955/3 f 000/1 de 60/36 a 34/30 قزوین دیم کامل

 a 3/312 b 83/72 b 36/23 code 101/1 cd 87/39 bc 42/27 کی یا ده  گل

 ILL6037 ده  گل
def. 3/238 f 13/21 eve 046/9 def. 041/1 b 86/44 de 93/23 

 ab 8/304 d 23/41 d 53/13 eve 038/1 ab 10/47 ab 40/28 قزوین ده  گل

 f 7/217 b 46/75 a 63/34 b 196/1 de 43/37 bud 19/26 کی یا ده    غب 

 ILL6037 ده  غب 
f 9/217 fg 58/17 eve 205/8 code 103/1 cd 02/40 e 12/21 

 code 5/262 hi 89/10 g 190/4 chef 059/1 bc 07/44 e 89/21 قزوین ده   غب

 abc 7/287 a 1/104 a 18/36 a 272/1 b 47/45 abc 89/27 کی یا ده  دانه

 ILL6037 ده  دانه
f 9/212 f 59/20 e 672/9 bc 131/1 ab 24/47 e 74/21 

 bud 4/271 c 29/50 c 54/18 bud 125/1 a 16/50 cd 33/25 قزوین ده  دانه

 درصد  آ مون دانکن( است. 5دار در سطح احت ال  دهندۀ تفاوت معن  حرو  مختل  ناان
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 ساده( شاخص كارایی مصرف آب و صفات و اجزای عملکرد محصول عدس در دو سال زراعی یاهمیانگین )اثر ۀمقایس .9جدول 

 سال
 مان آبیاری 

 تک یل 

رقم 

 عدس

خا   ۀماد

 (g/m2کل  

د ع لکر

دانه 

 g/m2) 

شاخص 

برداشت 

)%  

تعداد دانه 

 در غب 

و ن 

هزاردانه 

 gr) 

پروتئین 

 دانه  %(

کارای  

مصر  آب 

 kg/m3) 

1392
- 

1391
 

 - d 6/187 c 28/27 c 81/14 b 032/1 c 58/36 a 61/27 - دیم کامل

 a 6/387 b 92/72 b 37/20 b 054/1 b 64/40 a 25/26 b 488/4 - ده  گل

 c 4/337 b 59/69 b 00/22 b 081/1 b 86/38 b 69/23 b 283/4 -  ده غب 

 b 1/362 a 84/88 a 47/25 a 209/1 a 26/43 a 97/25 a 467/5 - ده  دانه

 b 2/286 a 34/95 a 48/32 a 109/1 c 19/37 a 83/27 a 154/7 کی یا -

- ILL6037 
c 3/227 c 18/32 b 69/14 a 104/1 b 60/39 b 50/23 c 066/2 

 a 5/442 b 46/66 b 81/14 a 069/1 a 71/42 a 31/26 b 018/5 قزوین -

1393
- 

1392
 

 - d 7/204 d 86/17 c 205/8 c 020/1 d 03/35 a 48/29 - دیم کامل

 a 1/285 b 06/45 b 31/15 c 060/1 b 94/43 b 58/26 b 773/2 - ده  گل

 c 7/232 c 64/36 b 67/15 b 119/1 c 51/40 d 06/23 c 132/2 - ده  غب 

 b 3/257 a 32/58 a 46/21 a 176/1 a 62/47 c 99/24 a 589/3 - ده  دانه

 a 2/263 a 32/71 a 05/27 a 154/1 b 05/39 a 02/28 a 177/5 کی یا -

- ILL6037 
b 5/220 c 36/18 c 392/8 b 072/1 a 18/42 c 57/23 c 216/1 

 a 3/251 b 23/27 b 05/10 b 055/1 a 09/44 b 49/26 b 101/2 قزوین -

 درصد  آ مون دانکن( است. 5دار در سطح احت ال  دهندۀ تفاوت معن  حرو  مختل  ناان 

 

 گيری نتيجه

 ارقمام  و تک یلم   آبیماری  تموان گفمت   مم   نتایج به توجه با

 متفماوت   تمأثیرات  ع لکرد اجزای صفات و شدهک بر بررس 

در ایمن  است.  بوده دار معن  اتصف ا  برخ  در که گذاشتند

پژوهشک ع لکرد دانه تحت اثر متقابمل دو فماکتور آبیماری    

درصممد تغییممرات   1تک یلمم  و رقممم در سممطح احت ممال   

میانگین اثر متقابل ناان  ۀداری ناان داده است. مقایس معن 

داد که در بین تی ارهای مختل ک رقم کی یا در تی ار آبیاری 

ه ک دارای بیامترین ع لکمرد دانمه    د دانه ۀتک یل  در مرحل

بوده است. توجه به اجزای ع لکرد نیز نامان داد کمه ایمن    

رقم در این تی ار دارای بیاترین تعداد دانه در غب  و در 

نهایتک تعداد دانه در بوته بوده است. کمارای  مصمر  آب   

نیز  بر اساس ع لکرد دانه( در هر دو سال اجرای آ ممایش  

داری را  یاری تک یل ک رقم اختب  معن تحت اثر متقابل آب

 وری کمه بیامترین    درصد ناان داد؛ به 1در سطح احت ال 

کارای  مصر  آب متعلق به رقمم کی یما در تی مار آبیماری     

ده  و ک ترین مقدار کارای  مصر   دانه ۀتک یل  در مرحل

آب هم متعلق به رقم قزوین در تی مار آبیماری تک یلم  در    

ه دست آمد. در این پمژوهش مامخص   ده  ب غب  ۀمرحل

عدس در تی مار بمدون آبیماری     ۀشد که درصد پروتئین دان

تک یل   دیم مطلق( بیاتر ا  تی ارهای  اسمت کمه آبیماری    

 تک یل  شده است.
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 پيشنهادها

 و متفاوت های با کیفیت تک یل  آبیاری که شود م  پیانهاد

 شمود. ه چنمین   آبیاری بررس  آب مختل  های شوری اثر

 در آبیماری  تأثیر یا ار یاب  آبیاری مقادیر در تغییر با توان م 

 تمری  جمامع  نتایج به مزرعهک شرایط در مختل  رشد مراحل

 .یافت دست
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