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 چکيده

در گیاه  مناسبو شایع در جهان است که مانع از حصول عملکرد  مهمهای  از تنش و کمبود آب آبیاریشوری اثر 

صورت اسپلیت طرح آزمایشی مورد نظر به ،زمینیز آبی گیاه بادامنیا مقادیرمنظور بررسی اثر سطوح شوری و به . شود می

. عامل شددر استان گیالن انجام  1315 و 1314های زراعی فاکتوریل در قالب بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در سال

و تیمار فرعی  گیاه درصد نیاز آبی (WR1) 144و 14 (WR3) ،04 (WR2 )، (WR4) 44 یرمقاد با آبیاری مدیریتاصلی 

 چهارشامل فرعی زیمنس بر متر و تیمار فرعیدسی( S4) هفتو ( S3) پنج (،S2) سه، (S1یک )شامل شوری با مقادیر 

 تودهزیست عملکرد بیشینه داد نشان نتایج بود.( V4مصری ) و (V3جنوبی ) (،V2گرگانی ) (،V1گیل ) زمینی،بادام رقم

 آمد دستبه 15 و 14 هایسال در متر بر زیمنسدسی یک شوری و آبی نیاز تأمین درصد 144 مدیریت مصری، رقم در

در  مصری،در رقم ، 14در سال  غالفبیشترین عملکرد بود.  هکتار در کیلوگرم 11114 و 12234 ترتیببه آن مقادیر که

، بیشترین 15در سال بود. ار کیلوگرم در هکت 1114 با مقدار زیمنس بر متردسی یکآبی و شوری  درصد نیاز 144تیمار 

به دست زیمنس بر متر دسی هفتو شوری  گیاه آبی درصد نیاز 44تیمار  در کیلوگرم در هکتار 5443عملکرد غالف با 

زیمنس بر متر در دسی یکو شوری  گیاه آبی درصد نیاز 144عملکرد دانه در رقم گیل و در تیمار  بیشترینآمد. 

 .کیلوگرم در هکتار بود 1114و  1003به ترتیب  15و  14 یها سال

 نیاز آبیمدیریت آب مصرفی،  زمینی، گیالن، بادام: يدیکل یها واژه
 

 3مقدمه
 در روغنی هایدانه تریناقتصادی و مهمترین از یکی زمینیبادام

 مواد از که سرشار است گرمسیری نیمه و گرمسیری مناطق

 است فنلی ترکیبات و فیبر چرب، اسیدهای ها،ویتامین معدنی،

(Aninbon et al., 2016; Vogt, 2010.) مقدار هضم، قابلیت 

است  فراوان بسیار زمینیبادام هایدانه پروتئین کیفیت و انرژی

 .گیردمی قرار مورد استفاده آجیل صورت به آن چربکم ارقام و

 خشک ونیمه و خشک اقلیم در ایران کشور گرفتن قرار

 آسمانی نزوالت پراکنده و نامناسب توزیع و آب منابع محدودیت

 آبی نیاز تأمین در آب از بهینه استفاده است که شده موجب

تعیین  .آید حساببه ضروری امری( زمینیبادام جمله از) گیاهان

 موجب و است باالیی اهمیت دارایزمینی دقیق نیاز آبی بادام

مقدار رطوبت . شودمی گیاه این در آب مصرف مدیریت بهبود

ارقام  دارد و زمینیبادام در رشد و نمو غالف در ییبسزاتأثیر 

                                                                                             
 eamiri57@yahoo.comنویسنده مسئول:  *

-مختلف آن نسبت به تنش آبی در مراحل مختلف رشد، عکس

-(. ریشهAbou Kheira Abdrabbo, 2009العمل متفاوتی دارند )

در  دارد و را خاک اعماق از آب جذب زمینی تواناییبادام های

-می بحرانی مراحل در آبیاری ریزیبرنامه آب، محدودیت شرایط

 افزایش را زمینیبادام آب در از بازده استفاده و عملکرد تواند

 آب منابع وقتی .(Abou Kheira Abdrabbo, 2009دهد )

 عملکرد افزایش موجب آبیاریآب وری بود بهرهبه است، محدود

(. کمبود آب در طول مرحله Songsri et al., 2009شود )می

وری آب و تولید ماده رویشی، بیشترین تأثیر را بر عملکرد، بهره

 و زمان به نسبت گیاه این زمینی دارد. حساسیتخشک در بادام

 گلدهی مانند بحرانی مقاطع و رشد فصل طول در آبیاری مقدار

 و کشت ابتدای در رویش دوره با مقایسه در غالف، شدن پر و

 Abou Kheiraاست ) بیشتر بسیار فیزیولوژیک، رسیدگی زمان

Abdrabbo, 2009). سرعت رشد گلدهی، زمان در آب تنش 

 دهدکاهش می را کانوپی رشد سرعت محدود و ریشه را

(Songsri et al., 2009.) Kumar et al. (2010 گزارش کردند )

mailto:eamiri57@yahoo.com
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 دهد، زمینی رخبادام رویشی دوره طی در آب که اگر تنش

 گلدهی طی در خاک رطوبت اگر امّا شود.می ها کوتاهبوته ارتفاع

شوری دهد. نمی کاهش را دانه عملکرد موضوع این شود، حفظ

 بخش کهآب آبیاری نیز یکی از مشکالت عمده در کشور است 

تحمل به شوری  .کشت کرده است اراضی را غیرقابل بزرگی از

در گیاه، ویژگی پایداری نبوده و ممکن است در مراحل مختلف 

 فتوسنتزی فعالیت در شوری از ناشی . کاهشرشد، متفاوت باشد

 حال در گیاه برای عمده محدودکننده عوامل از یکی عنوان به

 Yan et)ها در آن خواهد شد روزنه شدن بسته به توجه با رشد

al., 2012) .که با  زمینیمانند بادام ویژه در گیاهانیاین عامل به

-جا که اکثر گونهاز آن .شودشوند، بیشتر دیده میبذر تکثیر می

تهدیدی  عنوانبههای زراعی به شوری حساس هستند، شوری 

خصوص در مناطق خشک، جدی برای سیستم کشاورزی، به

 Koyro and) و ساحلی در جهان تبدیل شده است خشک یمهن

Huchzermeyer, 1999.)  شوری سبب بروز تغییرات

زمینی شده و افزایش آن در مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی در بادام

محیط رشد، منجر به کاهش جذب عناصر غذایی ضروری از 

از انتقال و توزیع مواد غذایی در گیاه  ممانعتطریق رقابت و 

این شرایط تعادل  در (.Grattan and Grieve, 1999) شودمی

تواند ظرفیت تحمل مین نیاز آبی گیاه میأعناصر غذایی و ت

-ارقام بادام تحمل . دامنهزمینی را افزایش دهدشوری در بادام

 رقم مناسب با انتخاب و است متفاوت به شوری نسبت زمینی

 نهایی گیاه و تأثیر آن بر عملکرد اولیه استقرار شرایط به توجه

 که داشت توجه باید (. البتهKoushik et al., 2016دارد ) اهمیت

موجود در خاک و آب نه تنها عملکرد را کاهش  اضافی نمک

به  1هاشده و مانع از ورود پیگدهد، بلکه باعث تخریب خاک می

 معموالً (.Kennedy and Filippis, 1999) گرددمیداخل خاک 

 گیاه ارتفاع و هابرگ اندازه و تعداد کاهش صورتبه شوری اثر

توده و اندام هوایی که نتیجه آن کاهش زیست شودمی مشاهده

یکی  زمینیگیاه بادام(. Nasrollahi et al., 2016در گیاه است )

باشد اشرفیه می ترین محصوالت کشاورزی منطقه آستانهاز مهم

که تعیین نیاز آبی و شناسایی ارقام مقاوم به شوری در آن از 

 هدف با پژوهش این رو،این از برخوردار است.اهمیت زیادی 

 در زمینیبادام ارقام آبیاری آب وریبهره آبی و نیاز بررسی

 .شد انجام گیالن استان در شوری مختلف سطوح

 ها روشمواد و 
در شهرستان آستانه اشرفیه در استان گیالن با حاضر  پژوهش

                                                                                             
1.peg 

 41 دقیقه، طول جغرافیایی 25درجه و  31 عرض جغرافیایی

متر از سطح دریا، در  -5دقیقه، با ارتفاع متوسط  14درجه و 

لحاظ آب  این شهر ازانجام شد.  1315و  1314های زراعی سال

بارندگی  . مقدارباشد و هوایی جزء مناطق معتدل و مرطوب می

به ترتیب  1315و  1314های در طول فصل رشد در سال

 پژوهش در قالب این (.1جدول ) بودمتر میلی 1/341و  0/232

 تصادفی کامل هایبلوک طرح پایه بر های دوبار خرد شده وکرت

، (WR4) 44 عامل اصلی شامل آبیاری با مدیریتبا  تکرار سه در

14 (WR3) ،04 (WR2 ) 144و (WR1) و  گیاهدرصد نیاز آبی

 1و 3 (S2،) 5 (S3 )، (S1) 1تیمار فرعی شامل شوری با مقادیر 

(S4 )چهاررقمشامل فرعی زیمنس بر متر و تیمار فرعی دسی 

مصری  و (V3جنوبی ) (،V2گرگانی ) (،V1گیل ) زمینیبادام

(V4 )(.1شکل پذیرفت ) انجام 

 

 
 زمينينمايي از طرح آزمايشي در مزرعه بادام -3 شکل

 

سازی زمین، از خاک نقاط مختلف مزرعه در قبل از آماده

-طور تصادفی نمونهمتری بهسانتی 24-44و  4-24دو عمق 

 هر دو سال،(. زمان کاشت بذر در 2جدول ) برداری انجام شد

بیستم شهریورماه ، زمان برداشت محصولو  ماهدهم اردیبهشت

 ششمتر و دارای  4×5/2بود. هر واحد آزمایشی دارای ابعاد 

 ردیف کشت بود. برای تعیین تیمارهای آبیاری از تخلیه رطوبتی

به عنوان تیمار  یاهگ یآب نیاز کامل تأمینشد و  خاک استفاده

سایر تیمارهای آبیاری به عنوان درصدی از و درصد آبیاری  144

مدت زمان و میزان آبیاری در هر . این مقدار در نظر گرفته شد

گیری رطوبت خاک به روش اندازهو مرحله با تعیین عمق ریشه 

در عمق  آبیارینیاز خالص شد.  محاسبه الیه مربوطهدر وزنی 

که  شد( به نحوی محاسبه 1، با استفاده از معادله )(dn) ریشه

 ,Najafi Mode) وبت خاک به حد ظرفیت مزرعه برسدرط

2006.) 
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өfc: زراعی،  در ظرفیت یرطوبت حجم درصدөi درصد :

خاک  ظاهری : جرم مخصوصρb، قبل از آبیاری یرطوبت حجم

متر(. : ارتفاع مؤثر ریشه )سانتیDrمکعب(، مترسانتی)گرم بر

 و حذف طرفین از کشت ردیف دو پالت، هر از بردارینمونه برای

 آون و داخل در سپس. شد انتخاب تصادفی طوربه بوته دوازده

. شد قرار داده ساعت 40 مدت به گرادسانتی درجه 14 دمای در

وزن  (گرم صدم یک) ترازوی با هانمونه شدن،خشک از بعد

گیری مقدار آب تحویلی به هر واحد آزمایشی . اندازهگردید

آب مصرفی در طول دوره رشد  مقدارتوسط کنتور انجام گرفت و 

تأمین شد  مؤثر گیاه از مجموع آب آبیاری و مقدار بارندگی

( از بر مترمکعب)کیلوگرم  آبیاری آب یور بهره(. مقدار 3جدول )

( مکعبتقسیم عملکرد )کیلوگرم( بر مقدار آب مصرفی )متر

(. تجزیة واریانس و مقایسه Songsri et al., 2009) محاسبه شد

)آزمون دانکن در سطح  MSTATC افزار نرمها با میانگین داده

 درصد( انجام گرفت. پنجاحتمال 

 

 .49 و 49 هایسالدر  موردمطالعه اطالعات مربوط به هواشناسي منطقه -3 جدول

 حداقل رطوبت

 )درصد(

 حداکثر رطوبت

 درصد()

باد  سرعت

 )متربرثانیه(

دما حداقل 

 گراد( )سانتی

دما  حداکثر

 گراد( )سانتی
فصل 

 زراعی
 14سال 15سال 14سال 15سال 14سال 15سال 14سال 15سال 14سال 15 سال

 اردیبهشت 2/25 5/24 1/13 0/14 2/2 1/2 14 01 11 15

 خرداد 3/21 4/20 3/11 4/10 2/1 4/2 12 14 5/55 1/50

 تیر 1/41 1/31 24 11 1/1 0/1 1/05 4/13 1/11 4/41

 مرداد 5/21 1/20 0/10 2/24 3/1 1/2 4/15 01 11 1/11

 شهریور 4/20 3/21 5/10 2/11 1/1 0/2 3/11 00 50 0/13

 
 .49و  49 یهاخصوصيات مربوط به خاک منطقه موردمطالعه در سال -2جدول

 سال زراعی
 اعماق خاک

(cm) 

 ظرفیت رطوبت در

 (%زراعی )

 رطوبت در نقطة

 (%پژمردگی )

مخصوص  وزن

 (g/cm3ظاهری )

 درصد

 کربن آلی

 رس

(%) 

 سیلت

(%) 

 شن

(%) 

1314 
4-24 1/21 1/14 25/1 10/4 11 32 41 

24-44 5/20 2/14 33/1 11/4 24 31 41 

1315 
4-24 1/21 1/14 25/1 31/4 11 30 45 

24-44 5/20 2/14 33/1 34/4 11 30 45 

  
 49و  49های مصرفي در هر تيمار در طول دورة رشد در سال ميزان آب -1جدول 

 های آبیاریمدیریت
 متر(مصرفی )میلی آب مقدار متر(مقدار آبیاری )میلی

 15سال  14سال  15سال  14سال 

 1/414 5/344 121 140 درصد نیاز آبی گیاه 44

 3/524 0/311 111 145 درصد نیاز آبی گیاه 14

 3/551 5/315 242 113 درصد نیاز آبی گیاه 04

 1/501 0/454 230 222 درصد نیاز آبی گیاه 144

 

 نتايج و بحث

 تودهعملکرد زيست

 عملکرد بر آبیاری مدیریت انواع اثر تحقیق، این نتایج مطابق

 عملکرد بر شوری مقادیر اثر طرفی از. نبود دارمعنی تودهزیست

بود  دارمعنی درصد  یک سطح در سال دو هر در تودهزیست

در سطح  14 در سالتوده زیست عملکردبیشترین (. 4جدول )

هفت در شوری  15 در سالو  متر زیمنس بردسی یکشوری 

کیلوگرم در هکتار  1124و  1114به ترتیب  متر زیمنس بردسی

در  14 در سال تودهزیستعملکرد  (.1جدول به دست آمد )

ر سطح د 15در سال و  متر زیمنس بردسی هفتسطح شوری 

 1412و  1554به ترتیب  متر زیمنس بردسی یکشوری 

-بادام تأثیر ارقام (.1جدول کیلوگرم در هکتار به دست آمد )

 در ولی نشد دارمعنی 14 سال در تودهزیستعملکرد بر  زمینی

عملکرد  (.4جدول ) شد دارمعنی درصد یک سطح در ،15 سال

با به ترتیب  جنوبیدر رقم  15و  14 هایدر سال تودهزیست

جدول ) شدکیلوگرم در هکتار مشاهده  1111و  1021عملکرد 
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 بر درصد یک احتمال سطح در ارقام و آبیاری متقابل اثر (.0

 دارمعنی یک سطح در 15 و 14 هایسال در تودهزیست عملکرد

در اثر متقابل آبیاری و ارقام،  تودهزیستعملکرد  (.4جدول ) شد

 1211 مصریدرصد نیاز آبی و رقم  04در تیمار ، 14 در سال

کیلوگرم  0544مقدار  ،15 سال کیلوگرم در هکتار بود. ولی در

 ارقام و شوری متقابل اثر (.1جدول در هکتار به دست آمد )

 در 15 و 14 هایسال در تودهزیست عملکرد بر زمینیبادام

در  تودهزیستعملکرد  (.4جدول ) شد دارمعنی درصد یک سطح

در  15و  14 هایزمینی، در سالاثر متقابل شوری و ارقام بادام

با عملکرد به ترتیب زیمنس بر متر دسی 1با شوری  گیلرقم 

 توأم اثر (.14جدول کیلوگرم در هکتار بود ) 0041و  1205

 در 15 و 14 هایسال در تودهزیست عملکرد بر شوری آبیاری و

در  تودهزیست(. عملکرد 4جدول ) بود دارمعنی درصد یک سطح

 مصریزمینی در رقم اثر توام آبیاری، سطوح شوری و ارقام بادام

زیمنس بر متر دسی 1آبی و شوری  درصد نیاز 144و در تیمار 

کیلوگرم در  11114و  12234به ترتیب  15و  14های در سال

-آب در مراحل مختلف رشد بادام کمبود (.11جدول هکتار بود )

-و ساقه هاتعداد برگ نتیجه در و فتوسنتز موجب کاهش زمینی

یابد می کاهش تودهزیست نهایت عملکرد و شده ها محدود

(Meena et al., 2012). (2008 )Qiu et al. مشاهده پژوهشی در 

 کاهش سبب رشد فصل طی در آبیاری دفعات کاهش که کرد

 عملکرد شود. کاهشمی زمینیدر بادام تودهزیست عملکرد

عدم  به توانمی را باالتر شوری سطوح در زمینیتوده بادامزیست

 Meena et)های هوایی دانست سایر اندام کانوپی و کافی رشد

al., 2012, 2014.) 

 عملکرد غالف

 دارمعنی 15 و 14 هایسال در غالف عملکرد بر آبیاری مدیریت

 در غالف عملکرد بر درصد پنج سطح در شوری ولی مقادیر نشد

 در شوری مقادیر ،15 زراعی سال در و شد دارمعنی 14 سال

 متقابل اثر شد. دارمعنی غالف عملکرد بر درصد یک سطح

-سال در غالف عملکرد بر درصد یک سطح در شوری و آبیاری

در سال  غالفعملکرد  (.4جدول ) شد دارمعنی 15 و 14 های

در بر متر بود.  زیمنسدسییک، سه و هفت در سطح شوری  14

 متر زیمنس بردسی هفتدر شوری ، عملکرد غالف 15سال 

در  غالفعملکرد  (.1جدول ) شدکیلوگرم در هکتار  3522

درصد نیاز آبی و سطح شوری  04در تیمار  15و  14های سال

کیلوگرم در  3013و  4201زیمنس بر متر به ترتیب دسیهفت 

 14 سال در زمینیبادام ارقام (.1جدول هکتار به دست آمد )

 شد داردرصد معنی یک سطح در ،15 سال در ولی نشد دارمعنی

کیلوگرم در هکتار  3413با  غالفبیشترین عملکرد و  (4جدول )

 در ارقام و آبیاری متقابل اثر (.0جدول ) بودرقم جنوبی در 

 در 15 و 14 هایسال در غالف عملکرد بر درصد یک سطح

در اثر متقابل  غالفعملکرد  (.4جدول ) شد دارمعنی یک سطح

در  مصریدرصد نیاز آبی و رقم  04آبیاری و ارقام، در تیمار 

کیلوگرم در هکتار  3112و  4143به ترتیب  15و  14های سال

 در غالف عملکرد بر ارقام و شوری متقابل اثر (.1جدول ) بود

 (.4جدول ) شد دارمعنی درصد یک سطح در 15 و 14 هایسال

و  14 های، در سالدر اثر متقابل شوری و ارقام غالفعملکرد 

با به ترتیب زیمنس بر متر دسی یکبا شوری  گیلدر رقم  15

جدول )به دست آمد کیلوگرم در هکتار  3004و  4121عملکرد 

 عملکرد بر زمینیبادام ارقام در شوری آبیاری، توأم اثر (.14

شد  دارمعنی درصد یک سطح در 15 و 14 هایسال در غالف

م آبیاری، سطوح شوری و أدر اثر تو غالف(. عملکرد 4جدول )

و شوری  یآب یازندرصد  144و در تیمار  مصریارقام در رقم 

کیلوگرم در  1114 ، با14 زیمنس بر متر در سالدسییک 

، بیشترین مقدار عملکرد غالف 15 در سالمشاهده شد. هکتار 

آبی و شوری  درصد نیاز 44تیمار  در کیلوگرم در هکتار 5443با 

 آب تنش (.11جدول )به دست آمد زیمنس بر متر دسی هفت

 از بعد روز 04تا  54 بین زمینی،غالف بادام تشکیل دوره طی در

 ایجاد اختالل غالف تشکیل میزان در جدی طوربه کاشت،

 و خاک به هاپیک ورود. (Abdzad Gohari, 2014کرد ) خواهد

 قرار ریشه ناحیه در خاک خشکی یرتحت تأث هاغالف تشکیل

 وسیلهبه ییمواد غذا جذب کاهش باعث امر این و گیردمی

 شور باعث بهآبیاری با آب از سوی دیگر،. شد خواهد نیز هاغالف

شود که زمینی میافتادن زمان پر شدن غالف در بادام تعویق

 ,Meena et al., 2012) نتیجه آن کاهش عملکرد غالف است

 خشک وزن و غالف عملکرد کاهش مشابه، هایآزمایش (.2014

 ,.Singh et al) اندکرده را تأیید شورآب شرایط در زمینیبادام

2016.) 

 عملکرد دانه

و  14های اثر آبیاری در سطح پنج درصد بر عملکرد دانه در سال

بر  15و  14های مقادیر شوری در سال .دار شدمعنی 15

اثر متقابل آبیاری شد. دار ه در سطح یک درصد معنیعملکرد دان

، در سطح احتمال پنج درصد بر عملکرد 14 و شوری در سال

حالی که اثر متقابل آبیاری و شوری در دار بود، دردانه معنی

(. 4جدول دار گردید )، در سطح یک درصد معنی15 سال

درصد  04در تیمار  15و  14های بیشترین عملکرد دانه در سال

جدول ) شدکیلوگرم در هکتار  1111و  1111نیاز آبی به ترتیب 
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در سطح شوری  15و  14 هایعملکرد دانه در سال ینه(. بیش5

کیلوگرم در  110و  1142متر به ترتیب  زیمنس بردسی یک

در  15و  14های (. عملکرد دانه در سال1جدول ) بودهکتار 

بر متر  زیمنسدسییک رصد نیاز آبی و سطح شوری د 04تیمار 

کیلوگرم در هکتار به دست آمد  1215و  1313به ترتیب 

زمینی در سطح احتمال پنج درصد در (. ارقام بادام1جدول )

در سطح ، 15دار شد، اما در سال بر عملکرد دانه معنی 14سال 

در  (. عملکرد4جدول ) شددار یک درصد بر عملکرد دانه معنی

 کیلوگرم در هکتار و در سال 1440در رقم گیل با ، 14سال 

کیلوگرم در هکتار مشاهده  114 به مقداردر رقم جنوبی ، 15

اثر متقابل شوری و  و (. اثر متقابل آبیاری و ارقام0جدول ) شد

بر  15و  14های م آبیاری، شوری و ارقام در سالأو اثر تو ارقام

(. 4جدول دار شد )د معنیعملکرد دانه در سطح یک درص

درصد  04عملکرد دانه در اثر متقابل آبیاری و ارقام، در تیمار 

و  1403به ترتیب  15و  14 هاینیاز آبی و رقم گیل در سال

(. در اثر متقابل شوری و 1جدول ) بودکیلوگرم در هکتار  1341

زیمنس بر متر دسییک رقم جنوبی با شوری ، 14، در سالارقام

رقم گیل با ، 15کیلوگرم در هکتار و در سال  1254عملکرد با 

کیلوگرم  1121عملکرد  دارای زیمنس بر متردسی پنجشوری 

م آبیاری، أ(. عملکرد دانه در اثر تو14جدول در هکتار بود )

و  یآب یازندرصد  144در رقم گیل و در تیمار  ،شوری و ارقام

به ترتیب  15و  14های زیمنس بر متر در سالدسی یکشوری 

 (2008(. )11جدول کیلوگرم در هکتار بود ) 1114و  1003

Qiu et al. رشد فصل طی در گزارش کرد که تأمین نیاز آبی 

 شود. اثرات شوریمی زمینیدانه در بادام عملکرد افزایش سبب

 مطرح هادانه رشد مرحله در و دهیغالف آغاز مرحله در تواندمی

دانه  عملکرد مهم جزء دو و وزن دانه تعداد بنابراین باشد،

 (.Meena et al., 2012یابند )می شوری کاهش اثر در که هستند
 

 شوری و آبياری شرايط در زمينيبادام در ارقام گيری شدهاندازه صفات واريانس تجزيه -9جدول  

 منبع تغییرات
درجه 
 آزادی

 عملکرد دانه عملکرد غالف تودهعملکرد زیست
 15سال  14سال  15سال  14سال  15سال  14سال 

 ns54/15112410 ns11/1111051 ns11/2114331 ns40/444101 ns41/012423 ns11/1131 2 تکرار

 ns05/44433114 ns42/1103023 ns11/1114154 ns14/1301114 ns42/1241215 3 آبیاری
*42/1121511 

 14/233142 21/214112 54/3345403 12/5514311 35/11111435 13/21414114 1 خطا

 3 شوری
**21/4214451 

**42/4411000 
*42/124151 

**51/1110111 
**12/115010 

**41/122042 

 1 شوری×آبیاری
**11/1101334 

**1/14432041 
**04/1402044 

**11/1105001 
*04/51134 

**11/331000 

 ns13/1421111 **40/3141451 ns 15/111041 **11/111410 *01/01111 **00/145311 3 رقم
 24/2111414** 1 رقم×آبیاری

**14/1154011 
**14/511232 

**11/1541441 
**11/411124 

**04/334013 

 2/11151411** 1 رقم×شوری
**11/1442311 

**44/2131413 
**31/1202113 

**01/345102 
**04/222151 

 15/2121514** 21 رقم×شوری×آبیاری
**21/1510532 

**40/304114 
**20/1203441 

**01/10134 
**01/111132 

 30/1431 11/21143 14/1315 34/103011 10/31211 13/134114 124 خطا

 5/3 5/1 1/12 0/12 5/12 1/12 )%( ضریب تغییرات

ns
 
 درصد. پنجو  یکدار در سطح دار، معنی* به ترتیب فاقد تفاوت معنی, ** ,

  
 شوری و آبياری شرايط در زمينيبادام در ارقام گيری شدهاندازه صفات واريانس تجزيه -9جدول ادامه 

 یآزاد درجه منبع تغییرات
 مبتنی بر آبیاریآب وری بهره

 دانه غالف تودهزیست
 15سال  14سال  15سال  14سال  15سال  14سال 

 ns151/2 ns444/4 ns414/4 ns441/4 ns143/4 ns4441/4 2 تکرار

 3 آبیاری
*110/0 

*014/1 
*500/1 

*200/4 
**111/4 

**412/4 

 445/4 414/4 412/4 311/4 314/4 511/1 1 خطا

 3 شوری
**353/4 

**120/4 
**455/4 

**431/4 
**450/4 

**441/4 

 1 شوری×آبیاری
**413/4 

**310/4 
**111/4 

**411/4 
**445/4 

**413/4 

 ns411/4 **124/4 ns412/4 **421/4 **441/4 **444/4 3 رقم
 111/4** 1 رقم×آبیاری

**211/4 
**442/4 

**454/4 
**434/4 

**413/4 

 051/4** 1 رقم×شوری
**251/4 

**151/4 
**440/4 

**421/4 
**440/4 

 113/4** 21 رقم×شوری×آبیاری
**221/4 

**421/4 
**444/4 

**441/4 
**441/4 

 4441/4 442/4 4441/4 414/4 441/4 452/4 124 خطا

 4/1 13/1 5/1 01/1 4/1 3/1 ضریب تغییرات )%(
ns

 
 درصد. پنجو  یکدار در سطح دار، معنی* به ترتیب فاقد تفاوت معنی, ** ,
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 شوری مختلف و سطوح های مختلف آبياریدر مديريت گيری شدهساده صفات اندازهمقايسه ميانگين  -9جدول 

 تیمارها 

توده  یستزعملکرد 

 )کیلوگرم در هکتار(

 عملکرد غالف

 )کیلوگرم در هکتار(

 عملکرد دانه

 )کیلوگرم در هکتار(

 )کیلوگرم بر مترمکعب(مبتنی بر  آبیاریآب وری بهره

 دانه غالف تودهزیست

 15سال 14سال 15سال 14سال 15سال 14سال 15سال 14سال 15سال 14سال 15سال 14سال

ت 
ری

دی
م

ی
یار

آب
 

WR1 a0414 a1145 a3544 a3431 a1452 ab1432 a31/2 a10/1 a42/1 a13/4 a31/4 a22/4 

WR2 a0010 a0441 a3021 a3414 a1111 a1111 a31/2 ab54/1 a42/1 ab11/4 a31/4 a22/4 

WR3 a1151 a1113 a3131 a3141 a000 c102 ab02/1 b21/1 ab11/4 b51/4 b23/4 b14/4 

WR4 a1104 a1134 a2111 a3422 a021 bc111 b41/1 b21/1 b15/4 b50/4 b10/4 b13/4 

س
ی

ور
 ش

وح
ط

 

S1 1114a 1555c 3424a 3200c 1142a 110a a41/2 b44/1 a14/4 c13/4 a34/4 a11/4 

S2 1330c 1213d 3104b 3111d 111 b 141c b11/1 b31/1 b03/4 d14/4 b21/4 c11/4 

S3 1011ab 1043b 3454a 3435d 111b 132b a41/2 a40/1 a14/4 b15/4 b21/4 b10/4 

S4 1514bc 1124a 3311a 3532a 033 c 051d b11/1 a41/1 a01/4 a11/4 c22/4 d11/4 

 

 .گيری شدهاندازه صفات اثر متقابل آبياری و سطوح شوری بر -6جدول 

سطوح ×آبیاری

 شوری

 تودهعملکرد زیست

 )کیلوگرم در هکتار(

 عملکرد غالف

 )کیلوگرم در هکتار(

 عملکرد دانه

 )کیلوگرم در هکتار(

 )کیلوگرم بر مترمکعب( مبتنی بر عملکرد آبیاریآب وری بهره

 دانه غالف تودهزیست

 15سال 14سال 15سال 14سال 15سال 14سال 15سال 14سال 15سال 14سال 15سال 14سال

WR1 

S1 1101ab 1412a 3153ab 3011ab 1203ab 1250a a10/2 a11/1 a11/1 a02/4 a31/4 a21/4 

S2 1101cd 1533fg 3211de 3231g 1402cde 1411c b24/2 d14/1 b11/4 d11/4 b32/4 c23/4 

S3 0154b 0400c 3014b 3144c 1421def 1441d a53/2 b04/1 a11/1 b11/4 b34/4 d21/4 

S4 1111ef 1501i 2154fg 2013i 011hi 044h c11/1 g44/1 c01/4 g11/4 cde24/4 g11/4 

WR2 

S1 0102b 1005de 3145bcd 3314f 1313a 1215a b32/2 e52/1 b11/4 f14/4 a31/4 b24/4 

S2 0412bc 1144f 3131bcd 3345fg 1134cd 1434d b25/2 f41/1 b11/4 f14/4 b34/4 e24/4 

S3 0120b 1031e 3112bc 3311ef 1244bc 1413b b34/2 e51/1 b11/4 e15/4 b32/4 d21/4 

S4 1554a 0113b 4201a 3013a 111efg 001f a55/2 c11/1 a14/1 c15/4 c21/4 g11/4 

WR3 

S1 1314de 5113k 3212ef 2515j 154e-h 513k cd01/1 l43/1 cd02/4 l41/4 cd25/4 k14/4 

S2 1134ef 1411j 2124fg 2054i 002gh 141j ed11/1 k11/1 de14/4 k52/4 de23/4 j13/4 

S3 1114cd 1040e 3444cde 3401d 141fgh 015f c10/1 g42/1 c01/4 f13/4 cde23/4 h11/4 

S4 1141ef 0411d 2145fg 3510d 011hi 111e e11/1 f45/1 e14/4 f14/4 ef21/4 f10/4 

WR4 

S1 1114ef 1134f 2001fg 3442e 141fgh 021g fg41/1 h21/1 f13/4 h50/4 ef21/4 i14/4 

S2 1534f 1413g 2051g 3324f 010hi 023gh g43/1 i21/1 f13/4 i51/4 fg10/4 i14/4 

S3 1401f 1431h 2034g 3144h 021hi 151i g42/1 j11/1 f12/4 j53/4 fg10/4 j13/4 

S4 1314de 0445c 3334de 3021b 123i 112i ef12/1 g42/1 e13/4 e15/4 g11/4 j13/4 

 
 شوری. و آبياری شرايط زميني دربادام ارقاممقايسه ميانگين  -7جدول  

ارقام 

 ینیزم بادام

 تودهعملکرد زیست

 )کیلوگرم در هکتار(

 عملکرد غالف

 )کیلوگرم در هکتار(

 عملکرد دانه

 )کیلوگرم در هکتار(

 (مترمکعب)کیلوگرم بر  مبتنی بر عملکرد آبیاریآب وری بهره

 دانه غالف تودهزیست

 15سال 14سال 15سال 14سال 15سال 14سال 15سال 14سال 15سال 14سال 15سال 14سال

V1 1114a 1143b 3341a 3445b 1440a 134b a44/2 b41/1 a01/4 b14/4 ab21/4 b10/4 

V2 1112a 1110c 3413a 3304b 111b 050d a43/2 c44/1 a01/4 c14/4 b25/4 c11/4 

V3 1021a 1111a 3311a 3413a 1433b 114a a44/2 a54/1 a00/4 a11/4 a21/4 a11/4 

V4 1544a 1215d 3202a 3111c 131c 111c a15/1 d30/1 a05/4 d14/4 b25/4 b11/4 
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 گيری شده.صفات اندازه زميني براثر متقابل آبياری و ارقام بادام -8جدول

ارقام ×آبیاری

 زمینیبادام

 تودهعملکرد زیست

 )کیلوگرم در هکتار(

 عملکرد غالف

 )کیلوگرم در هکتار(

 عملکرد دانه

 )کیلوگرم در هکتار(

 )کیلوگرم بر مترمکعب(مبتنی بر  آبیاریآب وری بهره

 دانه غالف تودهزیست

 15سال 14سال 15سال 14سال 15سال 14سال 15سال 14سال 15سال 14سال 15سال 14سال

WR1 

V1 1011cd 1121d 3521bc 3411d 024ef 045i bcd34/2 c14/1 abd43/1 c13/4 def24/4 f11/4 

V2 0251bc 0411c 3114bc 3541c 1435d 1415e ab41/2 b12/1 ab45/1 b15/4 bc34/4 d22/4 

V3 0111ab 0544a 3111b 3145b 1210b 1253b a55/2 a01/1 a41/1 a11/4 a31/4 a21/4 

V4 1313def 1251f 3114de 3411h 1414cd 1453d d11/2 d54/1 de12/4 f11/4 b31/4 c22/4 

WR2 

V1 0041ab 0434c 3101bc 3343e 1403a 1341a abc31/2 d54/1 bcd10/4 g14/4 a44/4 b21/4 

V2 0131ab 0115c 3011ab 3514cd 1111bc 1400c ab31/2 d51/1 abc43/1 e10/4 b32/4 d21/4 

V3 0213bc 1451e 3514ab 3214f 1433d 131f cd11/2 e43/1 cd11/4 h13/4 cd20/4 e10/4 

V4 1211a 0421ab 4143a 3112a 113d 142g ab40/2 c12/1 a11/1 d12/4 cde21/4 ef11/4 

WR3 

V1 1140d-g 1104f 3110de 3244fg 151f 101i ef04/1 h34/1 fg01/4 j50/4 ghi11/4 ij14/4 

V2 1122fg 5102g 3454de 2103i 022ef 111k f11/1 i40/1 fg10/4 k41/4 fgh21/4 l11/4 

V3 1120cde 1551e 3344cd 3312e 1431d 033h e11/1 g31/1 ef05/4 i11/4 de21/4 h15/4 

V4 1041fg 1254f 2153e 3111g 141de 011g f13/1 h31/1 gh15/4 j50/4 ef24/4 g11/4 

WR4 

V1 1121fg 0432c 2111e 3114b 111d 044i g52/1 g31/1 i15/4 i11/4 fg22/4 j14/4 

V2 1455efg 0211b 3122de 3101a 014ef 113j g55/1 f44/1 hi10/4 g14/4 hi10/4 k12/4 

V3 1154fg 0144c 2131e 3124b 101f 055h g41/1 g31/1 i14/4 i11/4 i11/4 hi14/4 

V4 1404g 1121g 2012e 2110i 144f 114i g43/1 j44/1 i13/4 l45/4 i11/4 j13/4 

 
 شده. گيریاندازه زميني بر صفاتارقام بادام و متقابل شوری اثر -4جدول 

ارقام ×شوری

 زمینیبادام

 تودهعملکرد زیست

 )کیلوگرم در هکتار(

 عملکرد غالف

 )کیلوگرم در هکتار(

 عملکرد دانه

 )کیلوگرم در هکتار(

 )کیلوگرم بر مترمکعب(مبتنی بر  آبیاریآب وری بهره

 دانه غالف تودهزیست

 15سال 14سال 15سال 14سال 15سال 14سال 15سال 14سال 15سال 14سال 15سال 14سال

S1 

 

V1 1205a 0041a 4121a 3004a 1442cd 1411b a41/2 a10/1 a41/1 a14/4 cde21/4 a24/4 

V2 0311bcd 1111e 3512bcd 3342fg 1222ab 1441c a11/2 e41/1 b-e14/4 f14/4 ab32/4 b11/4 

V3 0112abc 0304c 3121bc 3140c 1254a 1400b bcd20/2 c14/1 bc10/4 c11/4 a33/4 a21/4 

V4 1210efg 1131i 3411e-h 2005k 1401bcd 010f ab14/1 j21/1 hij01/4 l55/4 bcd21/4 f11/4 

S2 

 

V1 1213efg 1344g 3141e-h 3234h 115def 044g fgh01/1 gh30/1 f-j02/4 i11/4 efg25/4 bc11/4 

V2 1130cde 1024h 3441cde 2111j 1111abc 012f cde40/2 i31/1 d-g01/4 k51/4 bcd21/4 ef11/4 

V3 1211efg 1144e 3125e-h 3312f 1440cd 101d e-h14/1 e45/1 g-j01/4 f13/4 cde20/4 bc11/4 

V4 1055fg 1225g 3431fgh 3140i 103ghi 134e ghi11/1 h31/1 hij11/4 j51/4 hij24/4 ef11/4 

S3 

V1 0411bc 0115b 3154bc 3114b 1101ab 1121a bc24/2 b14/1 bcd15/4 b11/4 abc31/4 a21/4 

V2 1141de 0145d 3431cde 3121cd 035fgh 014f def41/2 d54/1 c-f14/4 cd10/4 ghi22/4 fg11/4 

V3 0111ab 0442d 3031ab 3541e 1143bcd 144e ab31/2 d54/1 ab41/1 d10/4 bcd21/4 cd10/4 

V4 1514g 1341j 2011h 2111l 031fgh 111h hi11/1 k24/1 ij15/4 m53/4 ghi22/4 i15/4 

S4 

V1 1301ef 1411f 3250def 3335fg 013efg 021g efg11/1 f41/1 fgh04/4 fg13/4 fgh23/4 h11/4 

V2 1151efg 1011e 3234d-g 3514de 101i 112i f-i03/1 e45/1 f-i03/4 e11/4 j10/4 j13/4 

V3 1534g 1533f 2142gh 3333fg 121hi 011f i11/1 fg44/1 j14/4 h12/4 ij11/4 gh11/4 

V4 1113def 1541f 3344def 3210gh 1445cde 154e ef10/1 f12/1 e-h01/4 gh12/4 def21/4 de10/4 
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 دانه.توده، غالف و زيست عملکرد بر صفات زمينيارقام بادام و شوری آبياری، توأم اثر -33جدول 
× شوری×اثر آبیاری

 زمینیارقام بادام
 )کیلوگرم در هکتار( دانه عملکرد )کیلوگرم در هکتار( غالف عملکرد )کیلوگرم در هکتار( تودهعملکرد زیست

 15سال  14سال  15سال  14سال  15سال  14سال 

WR1 

S1 
 

V1 14114bc 1231d 4144cde 3114hi 1003a 1114a 

V2 1043bcd 1154c 4243bcd 4111fg 1351b-f 1331e 

V3 14514b 14314b 4411bc 4411d 1511b 1510b 

V4 12234a 11114a 5122a 5141b 104i-r 013pqr 

S2 
 

V1 1115g-q 1511jk 3421g-q 3313lm 051n-w 041rst 

V2 1153e-o 1044ij 3311h-s 3314lm 1115b 1112ghi 

V3 0211e-j 0131gh 3414g-r 3340lm 1413bcd 1435c 

V4 1112m-u 1132m 2115o-y 2110pq 013o-x 111tu 

S3 

V1 0241e-j 0440hi 3114d-m 3123ij 011o-x 042t 

V2 1232cde 1454e 4115c-f 4431gh 1442h-r 102lmn 

V3 14014b 14112b 4140b 4151c 1314b-f 1340de 

V4 1340r-v 1101n 2111u-z 2145t 114l-v 011opq 

S4 

V1 1154i-s 1411kl 3115k-w 3133no 114p-x 141uv 

V2 5115s-v 5004o 2144u-z 2152t 500wx 511yz 

V3 5401v 4111q 2241z 2115x 115t-x 112yz 

V4 0125d-h 0451fg 3114d-m 3123ij 1235d-i 1212g 

WR2 

S1 
 

V1 0251e-j 1414jk 3414g-r 3411op 1432b-e 1344ef 

V2 1111c-f 0215fg 3111d-k 3432kl 1554bc 1411c 

V3 0115d-h 1011ij 3103d-m 3345lm 1340c-g 1100gh 

V4 0111d-h 1013ij 3141d-m 3311lm 1211c-h 1111ghi 

S2 
 

V1 0412e-m 1331kl 3333h-t 3421op 1445b-e 1211f 

V2 14114b 1113c 4504bc 4114fg 1535bc 1314cd 

V3 1415i-s 1444m 3112m-x 2021qr 012n-v 112tu 

V4 1101f-q 1413kl 3532f-p 3240mn 124r-x 151xy 

S3 

V1 0444e-i 0210fg 3111d-j 3125hi 043n-w 021st 

V2 1114j-t 1334n 3113m-w 2021qr 144r-x 115xy 

V3 0113c-g 0144gh 3004d-h 3524jk 1242d-k 1411jk 

V4 0440e-i 1131jk 3114d-m 3314lm 101i-r 011opq 

S4 

V1 0000c-g 0412hi 3031d-i 3405kl 1214d-k 1142jk 

V2 0111c-g 0143gh 4444c-g 3131ij 150i-s 014qrs 

V3 0111e-l 1312kl 3102d-m 3344lm 152r-x 103wxy 

V4 1010f-p 1121ij 3213i-u 3214mn 1333b-f 1341ef 

WR3 

S1 
 

V1 1134i-s 1204n 3211j-v 2040qr 111s-x 500yz 

V2 1521h-r 4114q 3211h-u 2212w 144j-s 445z 

V3 0311e-i 1231n 3501e-n 2121s 1211d-j 111tu 

V4 1451q-u 5251p 2153t-z 2311v 141j-t 414z 

S2 
 

V1 1431q-v 5543o 2011q-y 2411v 104s-x 540yz 

V2 1314r-v 4114q 2121u-z 2131x 055n-w 431z 

V3 1514h-r 1151jk 3111k-v 3454kl 1124f-n 141uv 

V4 1150n-u 1111ij 2014q-y 3321lm 014n-v 1142hij 

S3 

V1 0115e-k 1144c 3153d-m 4343de 014n-v 1134ijk 

V2 0322e-j 0311fg 3114d-m 3115ij 135k-u 1441l 

V3 0143d-h 1114m 3034d-i 3411op 1435g-q 152yz 

V4 5114s-v 1504m 2511w-z 2135pq 102o-x 141vwx 

S4 

V1 1104n-u 1113kl 2114p-y 3154no 151r-x 012pqr 

V2 5533uv 5021o 2401yz 2145t 550x 110z 

V3 1345r-v 1114c 2114t-z 4213ef 101o-x 1134ijk 

V4 0344e-j 1302d 3510e-o 4454gh 1115e-m 1213f 

WR4 

S1 
 

V1 1121o-u 1114m-p 2114s-z 3443kl 1441g-o 1403k 

V2 1112j-t 1040ij 2111o-y 3402kl 1431g-p 004pqr 

V3 1100i-s 1420e 3140l-w 4115gh 012m-v 111tu 

V4 1451s-v 5111o 2131v-z 2511v 101o-x 531yz 

S2 
 

V1 1025k-u 0041e 2155p-y 4434gh 111l-v 134vw 

V2 1113l-u 5411p 2154p-y 2211w 013m-v 401z 

V3 1201r-v 0505fg 2111t-z 3011hi 131r-x 141mno 

V4 1212r-v 1310kl 2143t-z 3131no 121r-x 1123ijk 

S3 

V1 1435h-r 1115jk 3125m-w 3441kl 1101d-l 011qrs 

V2 1342r-v 0111e 2022r-y 3154hi 150u-x 010opq 

V3 1521p-u 1113m 2012q-y 3444op 043o-x 105wxy 

V4 5104tuv 4111q 2512xyz 2214w 151u-x 512yz 

S4 

V1 1021k-u 1101jk 3435n-y 3512jk 150q-x 530yz 

V2 0133e-l 11314a 3144d-l 5443a 153vwx 505yz 

V3 1114o-u 0140gh 2150p-y 3551jk 114s-x 114lm 

V4 1101e-n 1441m 3141e-n 2153s 105o-x 131nop 



 117 ...وری  عبدزاد گوهری و همکاران: اثر شوری و مديريت آبياری بر عملکرد و بهره 

 توده، غالف و دانه.زيست مبتني بر عملکرد آبياریآب وری بهرهبر  زمينيارقام بادام و شوری سطوح آبياری، توأم اثر -33جدول 

ارقام × شوری×اثر آبیاری
 بادام زمینی

 )کیلوگرم بر مترمکعب(مبتنی بر  آبیاریآب وری بهره
 دانه غالف تودهزیست

 15سال  14سال  15سال  14سال  15سال  14سال 

WR1 

S1 
 

V1 111/2 cd 111/1 gh 141/1 def 123/4 ij fgh241/4 j111/4 
V2 011/2 bc 45/2 d 24/1 bcd 00/4 d bc311/4 c202/4 
V3 411/3 ab 241/2 b 31/1 bc 131/4 b ab411/4 b333/4 
V4 211/3 a 133/1 qr 543/1 a 10/4 a cd301/4 g211/4 

S2 
 

V1 253/2 e-j 141/1 ij 443/1 ghi 113/4 jk fgh251/4 h111/4 
V2 323/2 e-i 151/1 ij 103/4 ijk 143/4 jk fgh341/4 g241/4 
V3 42/2 d-h 121/1 hi 111/4 hij 11/4 jk f420/4 f345/4 
V4 111/1 i-p 441/1 no 01/4 mno 12/4 no j-n231/4 j111/4 

S3 

V1 311/2 d-h 141/1 hi 40/1 efg 11/4 hi f231/4 f114/4 

V2 111/2 cd 12/1 ef 2/1 cde 051/4 e cde213/4 d240/4 
V3 111/3 ab 211/2 a 301/1 ab 101/4 a a442/4 a201/4 
V4 043/1 l-t 31/1 op 101/4 rs 51/4 rs no211/4 k114/4 

S4 

V1 41/2 g-n 41/1 lm 13/4 klm 111/4 k hij223/4 i151/4 
V2 153/1 n-w 241/1 pq 11/4 rs 51/4 rs op112/4 l122/4 
V3 401/1 t-y 41/1 rs 143/4 wx 41/4 wx qr111/4 p141/4 
V4 52/2 cde 111/1 g 40/1 efg 11/4 hi def311/4 e251/4 

WR2 

S1 
 

V1 241/2 e-l 44/1 no 113/4 lmn 511/4 pq no302/4 n254/4 
V2 433/2 d-g 51/1 jk 41/1 ghi 113/4 kl hij415/4 l211/4 
V3 311/2 e-i 513/1 kl 103/4 ijk 143/4 lm j-n341/4 m220/4 
V4 32/2 e-i 513/1 kl 11/4 hij 144/4 lm j-n341/4 m223/4 

S2 
 

V1 151/2 e-m 41/1 no 01/4 mno 50/4 pq no315/4 o245/4 
V2 051/2 bc 01/1 f 22/1 cde 111/4 f f414/4 i210/4 
V3 013/1 j-r 24/1 pq 021/4 p-s 543/4 st no233/4 q152/4 
V4 40/2 g-n 31/1 op 14/4 klm 111/4 no op113/4 p121/4 

S3 

V1 411/2 def 11/1 gh 11/1 def 11/4 fg f543/4 e321/4 
V2 013/1 k-s 211/1 pq 03/4 opq 543/4 st pq111/4 r134/4 
V3 313/2 d-h 511/1 jk 431/1 fgh 111/4 k i-l321/4 l214/4 
V4 243/2 e-j 41/1 mn 11/4 hij 140/4 lm j-n214/4 n112/4 

S4 

V1 313/2 d-h 553/1 jk 423/1 ghi 113/4 k j-n324/4 l212/4 
V2 313/2 d-h 511/1 jk 41/1 fgh 111/4 jk i-l251/4 l111/4 
V3 111/2 e-m 411/1 no 103/4 ijk 143/4 lm no241/4 o131/4 
V4 343/2 e-i 14/1 ij 151/4 klm 10/4 jk fgh213/4 i112/4 

WR3 

S1 
 

V1 011/1 m-u 131/1 qr 02/4 p-s 511/4 tu rs110/4 v141/4 
V2 133/1 j-q 143/4 tu 041/4 opq 413/4 y qr244/4 x13/4 
V3 15/2 f-m 13/1 qr 111/4 lmn 413/4 uv op313/4 v144/4 
V4 141/1 p-x 153/4 tu 1/4 uv 431/4 y st245/4 x04/4 

S2 
 

V1 143/1 p-x 111/4 st 131/4 tu 453/4 wx st114/4 w12/4 
V2 111/1 p-y 05/4 u 111/4 uv 301/4 z st221/4 y11/4 
V3 143/1 j-r 301/1 op 041/4 qrs 121/4 mn qr200/4 q131/4 
V4 10/1 p-x 41/1 no 13/4 tu 143/4 op t210/4 q241/4 

S3 

V1 451/2 h-o 113/1 gh 111/4 lmn 10/4 gh pq210/4 l245/4 
V2 11/2 f-n 52/1 kl 133/4 klm 11/4 k pq231/4 p102/4 
V3 23/2 e-k 241/1 pq 10/4 ijk 541/4 st op211/4 t110/4 
V4 51/1 s-y 11/1 qr 153/4 wx 53/4 st tu111/4 u120/4 

S4 

V1 11/1 o-x 343/1 op 15/4 st 513/4 qr st114/4 s112/4 
V2 4/1 wxy 451/1 rs 121/4 xy 413/4 vw uv141/4 w112/4 
V3 513/1 r-y 153/1 gh 103/4 vw 11/4 hi tu111/4 l245/4 
V4 411/2 g-n 111/1 ij 011/4 mno 133/4 ij pq214/4 m231/4 

WR4 

S1 
 

V1 45/1 u-y 35/1 op 11/4 yz 501/4 pq xy234/4 t104/4 
V2 531/1 r-y 33/1 op 153/4 wx 51/4 pq vw221/4 u154/4 
V3 513/1 q-y 533/1 kl 101/4 vx 111/4 jk uv111/4 q135/4 
V4 333/1 xy 11/4 tu 511/4 z 433/4 y yz115/4 y11/4 

S2 
 

V1 413/1 t-y 413/1 lm 141/4 wx 101/4 k wx242/4 r124/4 
V2 541/1 s-y 01/4 u 15/4 wx 31/4 z vw111/4 z03/4 
V3 31/1 xy 451/1 mn 143/4 yz 141/4 lm yz111/4 s111/4 
V4 31/1 xy 253/1 pq 1/4 yz 533/4 st yz150/4 v114/4 

S3 

V1 131/1 p-x 343/1 op 101/4 vw 511/4 qr uv213/4 u141/4 
V2 313/1 xy 413/1 lm 113/4 yz 11/4 jk yz144/4 r152/4 
V3 431/1 v-y 133/1 qr 13/4 xy 541/4 tu xy111/4 w111/4 
V4 251/1 y 041/4 u 553/4 z 313/4 z z141/4 z15/4 

S4 

V1 5/1 s-y 343/1 op 111/4 vw 141/4 no wx110/4 u11/4 
V2 113/1 n-v 121/1 e 013/4 qrs 111/4 c tu144/4 l11/4 
V3 441/1 v-y 313/1 op 141/4 wx 143/4 op xy151/4 t110/4 
V4 111/1 n-w 41/1 rs 111/4 rs 411/4 vw tu112/4 w151/4 
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 تودهزيستمبتني بر عملکرد  آبياری آب یور بهره

در سطح پنج درصد  15و  14 هایهای آبیاری در سالمدیریت

دار شد معنی تودهستیعملکرد ز در آبیاریآب وری بهره بر

 در سال تودهزیستعملکرد  در آبیاریآب وری (. بهره4 جدول)

کیلوگرم  31/2و درصد نیاز آبی یکسان  144و  04در تیمار ، 14

و درصد نیاز آبی  144 یمارتدر ، 15بر مترمکعب بود و در سال 

 (.5جدول کیلوگرم بر مترمکعب به دست آمد ) 10/1 مقدار به

 آبیاریآب وری بر بهره 15و  14های مقادیر شوری نیز در سال

-آب وری (. بهره4 جدولدار شد )در سطح یک درصد معنی

و  یکدر شوری  14های در سال تودهستیز در عملکرد آبیاری

کیلوگرم بر  41/2و  41/2متر به ترتیب  زیمنس بردسیپنج 

پنج و هفت در سطح شوری  15های در سالبود و مترمکعب 

کیلوگرم بر  41/1و  40/1متر به ترتیب  زیمنس بردسی

اثر متقابل آبیاری و سطوح شوری بر  (.1جدول ) بودمترمکعب 

در سطح یک درصد  15و  14های در سال آبیاریآب وری بهره

-ستیز در عملکرد آبیاری آبوری (. بهره4 جدولدار شد )معنی

 پنجدرصد نیاز آبی و شوری  144در تیمار  ،14 توده در سال

درصد نیاز آبی و سطح  04در تیمار و زیمنس بر متر دسی

 55/2و  53/2زیمنس بر متر به ترتیب دسی هفتشوری 

-آب وری بهرهبیشترین ، 15 در سالبود. کیلوگرم بر مترمکعب 

زیمنس دسی یکدرصد نیاز آبی و شوری  144تیمار در  آبیاری

 (.1جدول ) به دست آمد کیلوگرم بر مترمکعب 11/1 با بر متر

عملکرد  در آبیاریآب وری ، بر بهره14زمینی در سال ارقام بادام

، این مقدار در سطح یک 15دار نشد. در سال معنیتوده ستیز

 در آبیاریآب وری بهره (.4 جدول)دار گردید درصد معنی

 54/1در رقم جنوبی به ترتیب ، 15 در سال تودهستیعملکرد ز

اثر متقابل  (.0جدول کیلوگرم بر مترمکعب به دست آمد )

در توده ستیعملکرد ز در آبیاریآب وری آبیاری و ارقام بر بهره

(. 4 جدولدار شد )در سطح یک درصد معنی 15و  14های سال

توده در اثر متقابل آبیاری ستیعملکرد زدر  آبیاریآب وری بهره

های درصد نیاز آبی و رقم جنوبی در سال 144و ارقام، در تیمار 

به دست  مترمکعب برکیلوگرم  01/1و  55/2به ترتیب  15و  14

وری بهره بر زمینیبادام ارقام و شوری متقابل اثر (.1جدول آمد )

 در 15 و 14 هایسال درتوده ستیعملکرد ز در آبیاریآب 

 آبیاریآب وری بهره (.4 جدول) شد دارمعنی درصد یک سطح

زمینی توده در اثر متقابل شوری و ارقام بادامستیعملکرد ز در

زیمنس دسی یکشوری  با گیل و گرگانیدر رقم ، 14 در سال

بود. در  مترمکعب برکیلوگرم  11/2و  41/2به ترتیب بر متر 

 11/2با زیمنس بر متر دسی یکشوری  ، در رقم گیل و15سال 

 توأم آبیاری، اثر (.14جدول )مشاهده شد  مترمکعب برکیلوگرم 

عملکرد  در آبیاریآب وری بهره بر زمینیبادام ارقام و شوری

 دارمعنی درصد یک سطح در 15 و 14 هایسال درتوده ستیز

و  شوری م آبیاری،أدر اثر تو آبیاریآب وری بهره(. 4 جدول)شد 

 درصد نیاز آبی و 144در  و مصریرقم ، در 14سالارقام در 

 مترمکعب برکیلوگرم  211/3، زیمنس بر متردسی یک شوری

 شوریو  درصد نیاز آبی 144در  و جنوبیرقم ، 15 بود. در سال

 بود. مترمکعب برکیلوگرم  211/2، زیمنس بر متردسی یک

 در را زمینیبادام ارقام ,.Songsri et al(2009) (.12جدول )

 قرار آزمایش مورد تنش بدون و تنش معیار با آبیاری شرایط

 کاهش به منجر آبی تنش که رسیدند نتیجه این به و دادند

 بر کیلوگرم 11/1 از تودهزیست آبیاریآب وری بهره مقدار

 در مترمکعب بر کیلوگرم 10/4 به تنش بدون شرایط در مکعب

 کسر صورت که وجودی با آبی تنش بروز .شودمی تنش شرایط

-به اما دهد،می قرار تأثیر تحت را عملکرد یعنی آب، وریبهره

 کسر مخرج گیاه، در اسمزی تنظیم سازوکار فعالیت واسطه

 یابدمی افزایش حدی تا آب وریبهره و یافتهکاهش بیشتر

(Kumar et al., 2010.) 

 غالفمبتني بر عملکرد  آبياریآب وری بهره

 در سطح پنج درصد بر 15و  14های آبیاری در سال مدیریت

(. 4 جدولدار شد )معنی عملکرد غالف در آبیاریآب وری بهره

در ، 14در سال  غالفعملکرد  در آبیاریآب وری بهرهمقدار 

کیلوگرم بر  42/1و درصد نیاز آبی یکسان  144و  04تیمار 

و به درصد نیاز آبی  144 یمارتدر ، 15در سال مترمکعب بود و 

 (.5جدول کیلوگرم بر مترمکعب به دست آمد ) 13/4مقدار آن 

 در آبیاریآب وری بر بهره 15و  14های مقادیر شوری در سال

دار گردید در سطح احتمال یک درصد معنی عملکرد غالف

در سطح ، 14های در سال آبیاریآب وری بهرهمقدار (. 4 جدول)

 ،14/4 یبترتمتر به  زیمنس بردسیو هفت  پنج یک، شوری

در ، 15های در سالبود و کیلوگرم بر مترمکعب  01/4و  14/4

کیلوگرم بر  11/4 بامتر  بر زیمنسدسیهفت سطح شوری 

اثر متقابل آبیاری و سطوح شوری بر  (.1جدول ) بودمترمکعب 

در  15و  14های در سال عملکرد غالف در آبیاریآب وری بهره

 آبیاریآب وری (. بهره4 جدولدار شد )سطح یک درصد معنی

درصد نیاز آبی و  144در تیمار  ،14در سال  غالف عملکرد در

و  11/1زیمنس بر متر به ترتیب دسییک و پنج سطح شوری 

بیشترین مقدار ، 15در سال بود. کیلوگرم بر مترمکعب  11/1

 یکدرصد نیاز آبی و شوری  144تیمار در  آبیاریآب وری بهره

به  کیلوگرم بر مترمکعب 02/4 به مقدار زیمنس بر متردسی

وری ، در بهره14زمینی در سال ارقام بادام (.1جدول ) دست آمد

نشد، در حالی که در سال  دار معنی عملکرد غالف در آبیاریآب 



 114 ...وری  عبدزاد گوهری و همکاران: اثر شوری و مديريت آبياری بر عملکرد و بهره 

 (.4 جدول)ید دار گرد، این مقدار در سطح یک درصد معنی15

در رقم ، 15 در سالغالف عملکرد  در آبیاریآب وری بهره

کیلوگرم بر مترمکعب به دست آمد  11/4جنوبی به ترتیب 

 در آبیاریآب وری اثر متقابل آبیاری و ارقام، بر بهره (.0جدول )

-سطح یک درصد معنی در 15 و 14های در سال عملکرد غالف

 غالفعملکرد  در آبیاریآب وری بهرهمقدار (. 4 جدولدار شد )

درصد نیاز آبی و  144در اثر متقابل آبیاری و ارقام، در تیمار 

درصد نیاز آبی و رقم  04در تیمار چنین و همرقم جنوبی 

 برکیلوگرم  11/1و  41/1به ترتیب  14سال در  مصری

درصد نیاز  144در تیمار ، 15سال . در به دست آمد مترمکعب

 مترمکعب بود برکیلوگرم  11/4به مقدار  م جنوبیآبی و رق

 در آبیاریآب وری بهره بر ارقام و شوری متقابل اثر (.1جدول )

-معنی درصد یک سطح در 15 و 14 هایسال در عملکرد غالف

 غالفعملکرد  در آبیاریآب وری بهره(. مقدار 4 جدول) شد دار

، 15و  14هایدر سالزمینی در اثر متقابل شوری و ارقام بادام

و  41/1به ترتیب زیمنس بر متر دسی یکشوری  گیل بادر رقم 

 توأم آبیاری، اثر (.14جدول )بود  بر مترمکعبکیلوگرم  14/4

-سال در عملکرد غالف در آبیاریآب وری بهره بر ارقام و شوری

(. 4 جدول)شد  دارمعنی درصد یک سطح در 15 و 14 های

 در اثر توام آبیاری، شوری غالفعملکرد  در آبیاریآب وری بهره

 درصد نیاز آبی و 144در  و مصریرقم ، در 14سال و ارقام در 

 مترمکعب برکیلوگرم  543/1با زیمنس بر متر دسی یک شوری

و  درصد نیاز آبی 144مصری در رقم ، 15 . در سالبه دست آمد

و  مترمکعب برکیلوگرم  10/4با زیمنس بر متر دسی یک شوری

زیمنس دسی پنج شوریو  درصد نیاز آبی 144رقم جنوبی در 

-بهره (.12جدول )مترمکعب بود  برکیلوگرم  101/4با بر متر 

 برداشت دوره طول به چنینو هم محیطی شرایط به آب وری

. لذا کاهش رطوبت، است وابسته رشد گیاه دوره کل به نسبت

دهد افزایش میرا  شوری شرایط در سمی هاییون جذب

(Kumar et al., 2010.) 

 مبتني بر عملکرد دانه آبياری آب یور بهره

اثر آبیاری، اثر شوری، اثر متقابل آبیاری و شوری، اثر رقم، اثر 

چنین اثر قم و همرمتقابل آبیاری و ارقام و اثر متقابل شوری و 

بر ، 15و  14 هایزمینی در سالم آبیاری، شوری و ارقام بادامأتو

-عملکرد دانه در سطح یک درصد معنی در آبیاریآب وری بهره

عملکرد  در آبیاریآب وری بهره(. بیشترین 4جدول دار شد )

درصد نیاز آبی یکسان بود و مقدار آن  144 و 04دانه در تیمار 

کیلوگرم بر  22/4و  31/4به ترتیب  15و  14 هایدر سال

 در آبیاریآب وری بهره(. 5جدول مترمکعب به دست آمد )

-دسی یکدر سطح شوری  15و  14های عملکرد دانه در سال

کیلوگرم بر مترمکعب  11/4و  34/4متر به ترتیب  زیمنس بر

، 14 عملکرد دانه در سال در آبیاریآب وری بهره(. 1جدول ) بود

زیمنس دسی یکدرصد نیاز آبی و شوری  144و  04در تیمار 

، 15 و در سال بودکیلوگرم بر مترمکعب  31/4 به مقداربر متر 

، زیمنس بر متردسی یکدرصد نیاز آبی و شوری  144در تیمار 

(. بیشترین 1جدول ) بود کیلوگرم بر مترمکعب 21/4 به مقدار

در  15و  14های عملکرد دانه در سال در آبیاریآب وری بهره

مترمکعب به کیلوگرم بر  11/4و  21/4رقم جنوبی به ترتیب 

عملکرد دانه در  در آبیاریآب وری بهره(. 0جدول دست آمد )

درصد نیاز  144در تیمار ، 14اثر متقابل آبیاری و ارقام، در سال 

درصد نیاز آبی و  04چنین در تیمار و هم رقم جنوبی در آبی و

مترمکعب بود. ولی  برکیلوگرم  44/4و  31/4 رقم گیل به ترتیب

 21/4 درصد نیاز آبی و رقم جنوبی، 144ر تیمار ، د15 در سال

-آب وری بهره (.1جدول به دست آمد ) بر مترمکعبکیلوگرم 

در رقم  ،عملکرد دانه در اثر متقابل شوری و ارقامدر  آبیاری

 به مقدار 14زیمنس بر متر در سال دسی یکجنوبی و شوری 

مقدار ، بیشترین 15 بود. در سال مترمکعب برکیلوگرم  33/4

-زیمنس در ارقام گیل و جنوبی و هممربوط به شوری یک دسی

در رقم گیل به مقدار  زیمنس بر مترچنین در شوری پنج دسی

(. بیشترین 14جدول به دست آمد )مترمکعب  برکیلوگرم  21/4

و  م آبیاری، شوریأعملکرد دانه در اثر تو در آبیاریآب وری بهره

درصد نیاز آبی و  144و  جنوبیدر رقم  15و  14در سال ارقام 

 201/4و  442/4 ، به ترتیبزیمنس بر متردسی سهشوری در 

 (.12جدول )بود  مترمکعب بر یلوگرمک

 گيرینتيجه
 زمینیبادام ارقام مقاومت پژوهش، درجه این نتایج اساس بر

 تودهزیست عملکرد مقدار بیشینه و بود متفاوت شوری به نسبت

 و مصری رقم در ،15 و 14 زراعی هایسال در غالف عملکرد و

 نیاز درصد 144 مدیریت با متر بر زیمنسدسی یک شوری در

 زراعیهای سال در دانه عملکرد بیشترین. شد مشاهده گیاه آبی

 با گیاه آبی نیاز درصد 144 مدیریت در و گیل رقم در ،15 و 14

 مقدار بیشترین. شد مشاهده متر بر زیمنسدسی یک شوری

 عملکرد و تودهزیست عملکرد بر مبتنی آبیاریآب وری بهره

 با گیاه آبی نیاز درصد 144 مدیریت در و گیل رقم در غالف

آب وری بهره مقدار. آمد دست به متر بر زیمنسدسی یک شوری

 144 مدیریت جنوبی در رقم در دانه عملکرد بر مبتنی آبیاری

 مشاهده متر بر زیمنسدسی سه شوری با گیاه آبی نیاز درصد

 به آن را توانمی گیل، رقم مناسب عملکرد به توجه با. شد

 نمود. پیشنهاد مطالعه مورد منطقه برای رقم ترینمناسب عنوان
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