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 چکیده

صورت فاکتوریل در قالب طرح  آبي، آزمایشي  به منظور بررسي اثر پلیمر سوپرجاذب و کود دامي بر کارآیي مصرف آب ارقام گندم در شرایط مختلف کم به
بیاری در دو سطح غربي اجرا شد. فاکتور اول آ در مزرعه تحقیقاتي ساعتلوی استان آذربایجان  6971-79های کامل تصادفي با سه تكرار در سال زراعي بلوک

توأم تن در هكتار، مصرف  02میزان  کیلوگرم در هكتار، کود دامي  به 022میزان   شرایط مطلوب و تنش خشكي انجام شد و فاکتور دوم شامل سوپرجاذب  به
تنش خشكي در مقایسه با آبیاری مطلوب، آنها و عدم مصرف کود )شاهد( و فاکتور سوم شامل سه رقم گندم آبي )میهن، حیدری و زرینه( بود. نتایج نشان داد 

 درصد کاهش داد. مصرف جداگانه کود دامي، 67و  00، 00، 90میزان ترتیب بهعملكرد دانه، شاخص کلروفیل، شاخص برداشت و محتوای نسبي آب برگ را به
، (افزایش 60 و 8 ،9)، شاخص کلروفیل (افزایش درصد 99 و 00 ،02)جاذب و کود دامي در مقایسه با شاهد، عملكرد دانه سوپر جاذب و مصرف توأمسوپر

و کارآیي مصرف  (افزایش 91 و 09 ،02)، کارآیي مصرف اقتصادی آب (افزایش 61 و 69 ،60)، محتوای نسبي آب برگ (افزایش 61 و 62 ،8)شاخص برداشت 
ترین  گراد( در شرایط تنش خشكي و عدم مصرف کود و کمسانتي درجه 62/99ترین دمای برگ ) را افزایش داد. بیش( افزایش 00 و 61 ،60)بیولوژیک آب 

ترین کارآیي مصرف اقتصادی آب  دست آمد. بیشجاذب و کود دامي بهسوپر گراد( در شرایط آبیاری مطلوب و مصرف توأمدرجه سانتي 77/06دمای برگ )
جاذب و کود دامي سوپر مترمكعب( در شرایط تنش خشكي و مصرف توأمکیلوگرم بر  62/0کیلوگرم بر مترمكعب( و کارآیي مصرف بیولوژیک آب ) 90/6)

رقم میهن از نظر عملكرد دانه، شاخص برداشت و محتوای نسبي آب برگ در هر دو شرایط رطوبتي برتر از دو رقم دیگر در بین ارقام مورد مطالعه،  مشاهده شد.
 دست آمد. جاذب و کود دامي بهسوپر وب و مصرف توأمترین عملكرد دانه و بیولوژیک در شرایط آبیاری مطل بود. بیش

 
 .یوني نشت برگ، آب نسبي محتوای دانه، عملكرد برگ، دمای پرولین، ها:كلیدواژه
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Abstract 
In order to investigate the effect of super absorbent polymer and manure fertilizer on water use efficiency of wheat (Triticum aestivum L.) 
cultivars under different water deficit conditions, an experimental has been carried out in a factorial layout, based on randomized complete 
block design with three replications at the research field of West-Azerbaijan (Saatlo station) during 2017-2018. The first factor is irrigation in 
two levels: normal and drought stress conditions, with the second one being super absorbent polymer 200 kg ha-1, manure fertilizer 40 ton ha-

1, their dual application, and the control (i.e., non-application fertilizer). As for the third factor, it deals with wheat cultivars (Mihan, Heidari, 
and Zarineh). Results indicate that drought stress, compared to normal irrigation, has reduced grain yield, chlorophyll index, harvest index, 
and relative water content by about 32%, 22%, 24%, and 19%, respectively. Separate applications of super absorbent polymer, manure 
fertilizer, and dual application of them lead to an increase in grain yield (by 20%, 22%, and 33%), chlorophyll index (by 7%, 8%, and 14%), 
harvest index (by 8%, 10%, and 15%), relative water content (by 12%, 13%, and 16%), economical water use efficiency (by 20%, 23%, and 
35%), and biological water use efficiency (by 14%, 15%, and 24%), in comparison with the control. The highest leaf temperature (33.10 °C) 
is obtained under drought stress and no application of the fertilizer, while the lowest one (21.99 °C) belongs to favorable irrigation conditions 
along with dual application of super absorbent polymer and manure fertilizer. The highest economical and biological water use efficiency 
(1.34 kg m-3 and 4.10 kg m-3, respectively) occur under drought stress conditions as well as dual application of super absorbent polymer, on 
one hand, and manure fertilizer, on the other. It turns out that Mihan is a superior cultivar for grain yield, harvest index, and relative water 
content, among all cultivars under two different moisture conditions. The highest grain and biological yields belong to favorable irrigation 
conditions and dual application of super absorbent polymer and manure fertilizer. 
 
Keywords: Grain yield, ion leakage, leaf temperature, proline, leaf relative water content. 
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 مقدمه .1

 که رودمي شمار به انسان تغذیه در غالت ینتر مهم گندم

 از بیش ساالنه تولید با و شودمي کشت جهان سرتاسر در

 در را تولید ینتر بیش برنج و ذرت از بعد تن، میلیون 122

 (.Asseng et al., 2011) است داده اختصاص خود  به دنیا

 ینتر مهم تولید و زیرکشت سطح نظر از گندم نیز ایران در

 استراتژیک محصول یک عنوان به و است زراعي محصول

 نیمي حدود هكتار میلیون 1/1 از بیش کشت زیر سطح با

 داده اختصاص خود  به را زراعي هایزمین مساحت از

 آب تنش (.Nakhjjvani Moghadam et al., 2010) است

 شده گیاه کیفي و کمي هایویژگي کاهش باعث یكسو از

 تولید هزینه آب، قیمت بودن باال دلیل  به دیگر سوی از و

 شده گزارش(. Rosales et al., 2012 )  دهدمي افزایش را

 را زمستانه گندم دانه عملكرد رطوبتي تنش که است

 شرایط در آب مصرف کارآیي که درحالي داد؛ کاهش

 Zhang et) یابدمي افزایش توجهي قابل میزان به  آبیاری کم

al., 2006). آبیاری تیمار با مقایسه در شدید خشكي تنش 

 00 تقریبي میزان به  دانه عملكرد کاهش باعث مطلوب

 و اقتصادی کارایي آبیاری، فواصل کاهش با گردید. درصد

 ,.Gholinezhad et alیافت ) آب افزایش مصرف بیولوژیكي

هستند،  هیدروکربن جنس از سوپرجاذب پلیمرهای .(2010

 نگهداری و جذب را آب خود وزن برابر چندین مواد این

 پلیمر داخل آب محیط، شدن خشک اثر در که کنندمي

 و طوالني مدت به خاک ترتیب به این و تدریج تخلیه به

 Widiastuti etماند )مي مرطوب مجدد، به آبیاری نیاز بدون

al., 2008آب راندمان باعث افزایش سوپرجاذب (. پلیمرهای 

دهد مي کاهش درصد 96 تا را آبیاری مقدار و گشته خاک در

(Nazarli et al., 2010افزایش .) در آب ظرفیت نگهداری 

 کاهش به دوست منجر آب پلیمرهای از استفاده با خاک

از  کارآیي استفاده بهبود و آبشویي طریق از آب تلفات

  (.Nazarli et al., 2010شود )مي آب مصرف

 بر را سوپرجاذب پلیمر کاربرد تأثیر پژوهشي که در

 دیم شرایط در گندم عملكرد و فیزیولوژیک صفات

 جذب افزایش باعث سوپرجاذب کاربرد، نمودند بررسي

 افزایش و آب نسبي محتوای افزایش گیاه، توسط آب

 ,.Mortazavi et al) گردید دانه عملكرد اجزای و عملكرد

 کمبود افزایش زراعي، شرایط در نسبي، طور به. (2016

 عبارت به شود.مي آب مصرف راندمان افزایش سبب آب

 در گیاه آب، کمبود تنش به نزدیک شرایط در دیگر

 شده مصرف آب میزان به  نسبت آبي، شرایط با مقایسه

  (.Shobeiri et al., 2007) کندمي تولید یتر بیش محصول

 کود از استفاده با خاک اصالح که است شده گزارش

 و شیمیایي کود مصرف کاهش برای مفیدی راهكار دامي

-Moradi) شودمي محسوب کشاورزی های سامانه بهبود

Ghahderijani et al., 2017.) مناطق در که این به توجه با 

 ینتر مهم از یكي خشكي تنش خشک، نیمه و خشک

 شمار به زراعي گیاهان عملكرد و فتوسنتز کاهش عوامل

 مصرف شامل زراعي هایروش از استفاده رود، مي

 در تواندمي خاک، زیستي شرایط بهبود یا و آلي کودهای

 Gholam) شود واقع مؤثر خشكي تنش سوء اثرات کاهش

Hoseini et al., 2013.) بیانگرپژوهشگران  سایر نتایج 

 عملكرد دانه، عملكرد ساقه، قطر بوته، ارتفاع افزایش

 در کیلوگرم 02 کاربرد با برداشت شاخص و توده زیست

 ,.Robiul Islam et al) بود سوپرجاذب پلیمر هكتار

 بر آبي تنش منفي اثرات کاهش با سوپرجاذب (.2011

 هر بنابراین شود مي دانه عملكرد افزایش باعث گیاه،

 کارآیي بر شود، دانه عملكرد افزایش باعث که عاملي

 Fazeli Rostampoor) دارد مستقیم تأثیر نیز آب مصرف

et al., 2011.) 

 وجاذب سوپر پلیمر تأثیر ارزیابي هدف با تحقیق این

  در آب بیولوژیک و اقتصادی مصرف کارآیي بر دامي کود

 گرفت. انجام آبي کم مختلف شرایط در گندم ارقام



 آبیاری مختلف هایرژیم در.( Triticum aestivum L) گندم ارقام آب مصرف کارآیی بر دامی کود و جاذبسوپر پلیمر تأثیر
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 هاروش و مواد .2

 تحقیقاتي مزرعه در 6971-79 زراعي سال در تحقیق این

 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز ساعتلوی

 درجه 01 جغرافیایي طول با غربي آذربایجان استان طبیعي

 دقیقه 00 و درجه 99 جغرافیایي عرض شرقي، دقیقه 0 و

 01 در واقع دریا سطح از متر 6910 ارتفاع و شمالي

 وجز اقلیمي نظر از منطقه گردید. اجرا ارومیه کیلومتری

 به توجه با شود.مي محسوب خشکنیمه و خشک مناطق

 بارندگي متوسط ارومیه، در بلندمدت هواشناسي آمار

 و گراد سانتي درجه 9/66 دما متوسط متر، میلي 972 سالیانه

 پارامترهای از رخيب باشد.مي %91 نسبي رطوبت میانگین

 6971-79 زراعي سال در برداشت تا کاشت از هواشناسي

 است. گردیده ارائه 6 جدول در

های صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک آزمایش  به

کامل تصادفي با سه تكرار اجرا شد. فاکتور اول در دو سطح، 

متر تبخیر از میلي 91شرایط آبیاری مطلوب )آبیاری بعد از 

 002( و تنش خشكي )آبیاری بعد از Aتشتک کالس 

( انجام شد. فاکتور دوم Aمتر تبخیر از تشتک کالس میلي

کیلوگرم در هكتار، کود  022میزان   شامل سوپرجاذب  به

آنها و عدم توأم تن در هكتار، مصرف  02میزان  دامي  به

مصرف کود )شاهد( و فاکتور سوم شامل سه رقم گندم آبي 

سازی )میهن، حیدری و زرینه( بود. پس از شخم و آماده

هایي به طول سه و عرض دو متر ایجاد شد و کرتزمین، 

متر   1/2ها، حدود عملیات تسطیح صورت گرفت. بین کرت

عنوان حاشیه در نظر گرفته شد. بین تیمار آبیاری مطلوب و  به

متر منظور شد. خاک محل آزمایش  0تنش خشكي نیز فاصله 

و هدایت الكتریكي  08/9حدود  pHدارای بافت لومي رسي، 

 (.0زیمنس بر متر بود )جدول  دسي 7/2حدود 

 

 1392-97زراعی  طی سال ان ارومیه درشرایط اقلیمی شهرست .1جدول 

 تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر عوامل اقلیمي

 2/2 0/02 6/628 6/90 1/00 1/98 0/8 9/08 9/07 2/6 بارندگي )میلي متر( میزان

 9/91 0/08 7/67 0/67 7/69 1/8 9/62 9/7 7/69 8/09 گراد(حداکثر مطلق دما )درجه سانتي

 0/68 8/60 1/8 1/1 6/0 -6/6 0/2 -2/0 6/9 0/8 گراد(حداقل مطلق دما )درجه سانتي

 1/00 1/17 9/89 8/18 9/90 6/82 0/90 8/98 0/99 9/16 رطوبت حداکثر )%(

 6/60 9/09 0/02 1/08 8/02 9/01 8/99 8/02 6/09 1/00 حداقل )%(رطوبت 

 9/980 8/967 0/020 1/099 2/606 1/668 0/662 0/692 0/608 9/016 ساعت آفتابي

 6/960 0/008 7/667 1/79 2/0 8/2 2/2 9/2 9/98 7/690 تبخیر )میلي متر(

 2 2 2 0 2 61 67 06 62 8 یخبندان )روز(

 

 مترسانتی 30تا  0های فیزیكی و شیمیایی خاك مزرعه آزمایشی در عمق . ویژگی2جدول 

 عمق خاک 

 متر()سانتي

 بافت 

 خاک

EC 

(dS.m-1) pH 
 درصد اشباع

(%) 

 آهک

(%) 

 رس

(%) 

 الی

(%) 

 شن

(%) 

 کربن آلي

(%) 

 نیتروژن

(%) 

 فسفر

(ppm) 

 پتاسیم

(ppm) 

 911 69 2/ 60 00/6 07 98 99 61 01 08/9 7/2 رسي لومي 2 -92
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 12 تریپل، فسفات سوپر کود هكتار در کیلوگرم 82

 در کیلوگرم 12 و منگنز سولفات کود هكتار در کیلوگرم

 خاک تجزیه آزمون اساس بر روی سولفات کود هكتار

 تیمار در .گردید پخش مزرعه سطح در یكنواخت طور به

 نگردید. اضافه کودی هیچ هاکرت به شاهد کودی

 بذر 012 تراکم با ماه آبان اول نیمه در کاشت عملیات

 هفته گرفت. صورت کاریهیرمصورت  به  مترمربع هر در

 هرز هایعلف با توفوردی کش علف با ماه فروردین آخر

 اول نیمه تاریخ در دستي وجین هم بار یک شد. مبارزه

 در نوبت سه در اوره کود گرفت. انجام ماه اردیبهشت

میزان  به  دهيسنبله و دهيساقه کاشت، از پیش مراحل

 از آبیاری تیمارهای شد. مصرف هكتار در کیلوگرم 612

 آبیاری آب حجم شد اعمال 6979 سال ماه اردیبهشت اول

 از استفاده با آبیاری روش شد. محاسبه کنتور طریق از

 آب مقدار گرفت. انجام اینچي سه اتیلني پلي هایلوله

  شد: محاسبه (6) رابطه طریق از کرت هر برای آبیاری

                                       (6رابطه 

 هر در باید که است آبي مقدار =I :معادله این در که

 هكتار(، در مترمكعب حسب )بر شود داده آبیاری نوبت

W= خاک )در خاک مترمكعب هر آب ذخیره توانایي 

 مقدار یا ریشه توسعه عمق =D بود(، 61/2 رسي، لومي

 02 است بهتر که خاک کردن خیس برای موردنظر عمق

 حسب )بر باشد ریشه توسعه عمق ازتر  بیش مترسانتي

 =f شد. گرفته نظر در متر 1/2 آزمایش این در متر(.

 آب راحتي به تواندمي گیاه که الوصول سهل آب ضریب

 1/2 آزمایش این در کند. جذب ریشه توسط خاک از را

 به معادله تبدیل برای هم 62222 عدد شد. گرفته نظر در

 تعداد (.TayfeRezaei, 2014) است هكتار در مترمكعب

 نوبت یک و مطلوب آبیاری تیمار برای آبیاری نوبت سه

 نیمه در برداشت گرفت. انجام خشكي تنش برای آبیاری

 از منظور این برای گرفت. صورت 6979 سال تیرماه اول

 برای و شد برداشت محصول مترمربع 6 کرت هر وسط

 محاسبه برای شد. منتقل آزمایشگاه به صفات گیری اندازه

 و برداشت هابوته کرت کل خشک ماده و دانه عملكرد

 622 در دانه عملكرد) برداشت شاخص گردید. توزین

 .(گردید تقسیم بیولوژیک عملكرد بر سپس و شده ضرب

 Wikenz) (0) رابطه از استفاده با برگ آب نسبي محتوای

& Norfolk, 2010) شد: محاسبه 

                           (0طه راب
     

     
     

 

 =Wf ،برگ آب نسبي محتوای = RWC آن: در که

 اشباع وزن =Ws ،برگ خشک وزن =Wd ،برگ تر وزن

 (SPAD) کلروفیل شاخص تعیین برای باشد. مي برگ

 دستگاه با تصادفي طور به کرت هر از برگ پنج تعداد

 ژاپن( کشور ساخت ،Minolta )مدل سنجکلروفیل

  آمد. دست به آنها میانگین سپس و شد گیریاندازه

ماده تر گرم  0/2 ،گیری محتوای پرولیناندازهبرای 

 و درون لوله آزمایش ریخته شد، گیاهي با هاون خرد شده

اضافه آن  % به9لیتر سولفوسالیسیلیک اسید  يمیل 62سپس 

وژ در یسانتریفها درون یخ قرار داده شد. پس از و نمونه شد

 هدرج 0 یدقیقه در دما 61تا  62مدت  دور به 61222

لیتر يمیل 0 با حاصل هلیتر از عصار يمیل 0مقدار ، گراديسانت

 مخلوط شد. الاستیک گالسیلیتر اسید يمیل 0 هیدرین و نین

درجه  82 در حمام آب گرم پس از قرارگیریها  نمونه

لیتر  يمیل 0مقدار  .سرد شدندساعت درون یخ  6مدت  به

ثانیه با دستگاه  02مدت  بهو اضافه ها لولهتولوئن به محلول 

ها گیری جذب محلول پس از اندازه هم زده شد. ورتكس به

و معادله استاندارد رسم  ينانومتر منحن 102وج در طول م

 ،در معادله خطها جذب نمونهشد. با قراردادن خط تعیین 

ها در  نمونهمحاسبه شد )در طول آزمایش  پرولین محتوای

 ,.Bates et al( )شد یگراد نگهدار يسانت هدرج 0 یدما

 منحني استاندارد از پرولین استفاده شد. برای رسم .(1973
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 60 تا 60های  ساعت در مزرعه در برگ داخلي دمای

 ساخت 8887 مدل قرمز مادون دماسنج از استفاده با

   (.Singh et al., 1985) شد گیری اندازه تایوان AZ کارخانه

های  برگ، نمونه 6برای سنجش میزان نشت الكترولیت

بار با آب مقطر شسته شد تا  9شده  برگ تازه برداشت

گرم  6/2چسبیده به سطح برگ از بین بروند. های  الكترولیت

مدت یک ساعت  از برگ برداشته شد و در داخل آب مقطر به

قرار داده شد )داخل آنكوباتور و دمای ثابت(. هدایت 

(. سپس L1گیری شد ) سنج اندازه الكتریكي آن با هدایت

ماری( در  دقیقه در حمام آب گرم )بن 62مدت  محلول به

گراد قرار داده شد و هدایت الكتریكي  نتيدرجه سا 622دمای 

( 9(. نشت الكترولیت برگ از رابطه )L2آن مجدداً تعیین شد )

 (:Bai et al., 1996محاسبه گردید )

                                       (9 رابطه
  

  
      

 آب بر دانه عملكرد) آب اقتصادی مصرف کارآیي

 برحسب تیمار هر مؤثر( بارندگي آبیاری+ )آب مصرفي

 مصرف کارآیي .(گردید تقسیم هكتار در مترمكعب

 )آب مصرفي آب بر بیولوژیک عملكرد) آب بیولوژیک

 در مترمكعب برحسب تیمار هر مؤثر( بارندگي آبیاری+

 مؤثر بارندگيمیزان  به محاس برای .(گردید تقسیم هكتار

 آماری وتحلیل تجزیه شد. استفاده Cropwat 8 افزار نرم از

 ،SAS (9.1) ایرایانه افزار نرم از استفاده با هاداده

MSTATC توکي آزمون توسط نیز هامیانگین مقایسه و 

  پذیرفت. صورت درصد 1 سطح در

 

 بحث و نتایج .3
 دانه عملکرد .1 .3

 بر رقم وجاذب سوپر آبیاری، تأثیر واریانس تجزیه نتایج

 نشان نتایج است. شده ارائه 9 جدول در مختلف صفات

 از هكتار( بر کیلوگرم 1782) دانه عملكرد ینتر بیش داد

                                                                                    
1. Electrolyte leakage 

 بر کیلوگرم 0972) دانه عملكرد ینتر کم و مطلوب آبیاری

 خشكي تنش آمد. دستبه خشكي تنش شرایط در هكتار(

 90میزان  به  را دانه عملكرد مطلوب، آبیاری با مقایسه در

جاذب سوپر دامي، کود جداگانه مصرف داد. کاهش درصد

 با مقایسه در دامي کود وجاذب سوپر توأم مصرف و

 99 و 00 ،02میزان  به  ترتیب به را دانه عملكرد شاهد،

 کاربرد که است شده گزارش داد. افزایش درصد

 با مقایسه در هكتار در کیلوگرم 92میزان  جاذب  بهسوپر

 سبب گندم گیاه در (جاذبسوپر کاربرد )عدم شاهد

 شد درصد 1/8میزان  به  دانه عملكرد میزان افزایش

(Abedini & Sajedi, 2015.) عملكرد ینتر بیش میهن رقم 

 (.0 )جدول کرد تولید را هكتار( در کیلوگرم 1978) دانه

 این در دامي کود تیمار در دانه عملكرد بودنتر  بیش

 انتهای تا نیتروژنتر  بیش فراهمي دلیل به تواندمي پژوهش

 گیاه نیازهای با آن تطابق و آن تدریجي رهاسازی و رشد

 (.Moradi-Ghahderijani et al., 2017) باشد

 

  كلروفیل شاخص .2. 3

 با مقایسه در خشكي تنش داد نشان میانگین مقایسه نتایج

 داد کاهش درصد 00 را کلروفیل شاخص مطلوب، آبیاری

 مختلف ارقام بین مطلوب، آبیاری شرایط در (.0 )جدول

 وجود داریمعني تفاوت کلروفیل شاخص نظر از گندم

 و کلروپالست تیالکوئید غشاهای تخریب نداشت.

 اکسیژن فعال هایگونه اثر در کلروفیل نوری اکسیداسیون

 کاهش دالیل جمله از کلروفیالز آنزیم فعالیت افزایش و

 است شده گزارش خشكي تنش شرایط در کلروفیل

(Alonso et al., 2001.) دامي، کود جداگانه مصرف 

 در دامي کود وسوپرجاذب  توأم مصرف وسوپرجاذب 

 ،8میزان  به ترتیب به را کلروفیل شاخص شاهد، با مقایسه

 سایر نتایج در (.0 )جدول داد افزایش درصد 60 و 8

 01 مصرف با کلروفیل شاخص باالترین نیزپژوهشگران 
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 دست به 97/07 مقدار بهجاذب سوپر هكتار در کیلوگرم

 داشت افزایش درصد 8/96 شاهد به نسبت که آمد

(Mortazavi et al., 2016.) افزایش رسديم نظر به 

 بدلیل سوپرجاذب باالتر مقادیر کاربرد با کلروفیل محتوای

 در گیاه توسط نیتروژن جذب افزایش و آب فراهمي

 (.Mortazavi et al., 2016) باشد خشكي تنش شرایط

 آبیاری، میزان کاهش با دادند نشانپژوهشگران  سایر

 میزان افزایش با و یافت کاهش کلروفیل شـاخص

 افزایش کلروفیل شاخص میزان خاک درجاذب سوپر

 (.Fazeli Rostampoor & Mohebbian, 2012) یافت

 

 کود دامی در شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشكی  . تجزیه واریانس صفات مختلف ارقام گندم با کاربرد سوپرجاذب و3جدول 

 منابع 

 تغییرات

 درجه

 آزادی

 میانگین مربعات

 عملكرد 

 دانه

 عملكرد 

 بیولوژیک

 شاخص 

 برداشت

 شاخص 

 کلروفیل

 دمای 

 داخلي 

 برگ

 پرولین

 درصد 

 نشت 

 یوني

 محتوای 

 نسبي 

 آب برگ

کارآیي 

 مصرف 

اقتصادی 

 آب

کارآیي 

 مصرف 

بیولوژیک 

 آب

 ns22/6691109 **77/10 ns99/6 ns98/1 ns67/062 ns00/1 **99/00 **62/2 ns20/2 97/0690111** 0 بلوک

 6 **11/81962198 **22/19090009 **29/6190 **09/0612 **12/972 **80/81110 **11/1621 **79/0299 **21/2 **99/69 (Iآبیاری )

 9 **61/61606611 **9/10902088 **10/81 **17/608 **00/78 **11/09800 **99/0197 **99/096 **19/2 **21/0 (Sسوپرجاذب ) 

 0 **29/1096017 **22/02196820 **16/999 **82/90 ns91/6 **11/91722 **11/198 ns01/66 **68/2 **08/6 (Cرقم )

I × S 9 ns12/087080 ns 82/6962200 ns 10/0 ns 97/2 **01/19 ns 97/909 **61/6289 ns71/0 *20/2 **06/2 

I × C 0 ns 12/90188 *1/0690979 ns 60/60 **29/17 *89/62 **26/60280 **87/901 **12/069 ns2291/2 ns 267/2 

S × C 1 ns 98/019662 **62/0911221 ns 09/0 ns 19/1 ns 20/6 ns 00/009 **17/029 **16/92 ns 227/2 **68/2 

I × S × C 1 ns 99/601210 ns 6/918211 ns 26/8 ns 18/1 ns 67/0 **80/707 **10/001 **79/67 ns2298/2 ns 21/2 

 20/2 2278/2 60/0 09/08 10/969 70/0 11/0 20/1 22/6281600 1/019220 01 خطای آزمایشي

 09/1 68/7 89/9 89/0 61/9 82/1 90/0 77/1 01/1 99/8 - ضریب تغییرات )%(

 دار.% و نبود اختالف معني1 و 6احتمال دار در سطح اختالف معني :nsو **، * 

 

 . مقایسه میانگین اثرات ساده آبیاری، کود و رقم بر صفات مورد مطالعه4جدول 

 تیمار
 عملكرد دانه

(kg.ha-1) 

 شاخص 

 کلروفیل

 شاخص برداشت

)%( 

 کارآیي مصرف اقتصادی آب

(kg.m-3) 

a - 99/97 1782 آبیاری مطلوب  a - 

b - 08/92 0972 تنش خشكي  b - 

6 0926 c 61/00  c 09/90  c - 

0 1869 b 10/01  b 81/90  b - 

9 1266 b 98/01  b 10/91  ab - 

0 9262 a 18/08  a 08/99  a - 

a - 90/97 1191 میهن  a 69/6  a 

b - 19/96 1976 حیدری  c 21/6  b 

b - 96/90 1719 زرینه  b 22/6  c 

 تن در هكتار.   02کیلوگرم در هكتار و کود دامي  022سوپرجاذب  :0کیلوگرم در هكتار،  022: سوپرجاذب 9تن در هكتار،  02کود دامي : 0: عدم مصرف کود، 6

 دار نیست.درصد معني 1در هر ستون تفاوت بین دو میانگین که یک حرف مشترک دارند بر اساس آزمون توکي از لحاظ آماری در سطح احتمال 
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   برداشت شاخص .3 .3

 99/97) برداشت شاخص ینتر بیش داد نشان نتایج

 برداشت شاخص ینتر کم و مطلوب آبیاری از درصد(

 آمد. دستبه خشكي تنش شرایط در درصد( 98/92)

 شاخص مطلوب، آبیاری با مقایسه در خشكي تنش

 کاهش دلیل داد. کاهش درصد 00میزان  به  را برداشت

 حساسیت به خشكي تنش شرایط در برداشت شاخص

 مقایسه در نامطلوب شرایط به نسبت زایشي رشدتر  بیش

 شاخص کاهش است. شده داده نسبت رویشي رشد با

 سایر توسط گندم گیاه در خشكي تنش توسط برداشت

 ,Abdoli & Saeidi) است شده گزارش همپژوهشگران 

 مصرف وجاذب سوپر دامي، کود جداگانه مصرف (.2012

 شاخص شاهد، با مقایسه در دامي کود وجاذب سوپر توأم

 افزایش درصد 61 و 62 ،8میزان  به  ترتیب به را برداشت

 برداشت شاخص درصد( 90/97) ینتر بیش میهن رقم داد.

 در برداشت شاخص باالی مقادیر (.0 )جدول کرد تولید را

 را خشكي تنش شرایط در ال با عملكرد تواندمي رقم یک

 برداشت شاخص دارای که گندم از ارقامي گردد موجب

 آبیاری شرایط در باال دانه عملكرد دارای هستند باالیي

 ,Abdoli & Saeidi) بود خواهند خشكي تنش و نرمال

2012.)  

 

 آب اقتصادی مصرف كارآیی .4 .3

 آب اقتصادی مصرف کارآیي ینتر بیش داد نشان نتایج

 مصرف و خشكي تنش از مترمكعب( بر کیلوگرم 90/6)

 کارآیي ینتر کم وجاذب سوپر پلیمر و دامي کود توأم

 در مترمكعب( بر کیلوگرم 89/2) آب اقتصادی مصرف

 و دامي کود مصرف عدم و مطلوب آبیاری شرایط

 درشرایط (.1 )جدول آمد دستبه )شاهد(جاذب سوپر

 وجاذب سوپر دامي، کود جداگانه مصرف مطلوب، آبیاری

 شاهد، با مقایسه در دامي کود وجاذب سوپر توأم مصرف

 67 ،60میزان  به  ترتیب به را آب اقتصادی مصرف کارآیي

 تنش شرایط در همچنین داد. افزایش درصد 92 و

 کاربرد وجاذب سوپر دامي، کود جداگانه مصرف خشكي،

  با مقایسه درجاذب سوپر و دامي کود توأم

 را آب اقتصادی مصرف کارآیي مصرف( )عدم شاهد

 داد افزایش درصد 97 و 01 ،09میزان  به ترتیب به

  (.1)جدول
 

  مطالعه مورد صفات بر کود و آبیاری برهمكنش میانگین مقایسه .5 جدول

 تیمار 

 کود(× )آبیاری 

 دمای داخلي برگ

(°C) 

 آب اقتصادیکارآیي مصرف 

(kg.m-3) 

 کارآیي مصرف بیولوژیک آب

(kg.m-3) 

 ×آبیاری مطلوب   

6 19/09  cd 89/2  de 91/0  f 

0 79/00  d 26/6  cd 12/0  ef 

9 99/00  d 29/6  c 11/0  de 

0 77/06  d 09/6  ab 79/0  cd 

 ×تنش خشكي    

6 62/99  a 89/2  e 29/9  c 

0 01/09  b 69/6  bc 90/9  b 

9 11/01  bc 60/6  bc 19/9  b 

0 99/09  cd 90/6  a 62/0  a 

 تن در هكتار.  02کیلوگرم در هكتار و کود دامي  022سوپرجاذب  :0کیلوگرم در هكتار،  022: سوپرجاذب 9تن در هكتار،  02: کود دامي 0: عدم مصرف کود، 6

 دار نیست.درصد معني 1مشترک دارند بر اساس آزمون توکي از لحاظ آماری در سطح احتمال در هر ستون تفاوت بین دو میانگین که یک حرف 
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 آب بیولوژیک مصرف .كارآیی5 .3

 آب بیولوژیک مصرف کارآیي ینتر بیش داد نشان نتایج

 مصرف و خشكي تنش از مترمكعب( بر کیلوگرم 62/0)

 کارآیي ینتر کم وجاذب سوپر پلیمر و دامي کود توأم

 در مترمكعب( بر کیلوگرم 91/0) آب بیولوژیک مصرف

 و دامي کود مصرف عدم و مطلوب آبیاری شرایط

 آبیاری شرایط در آمد. دستبه )شاهد(جاذب سوپر

 وجاذب سوپر دامي، کود جداگانه مصرف مطلوب،

 شاهد، با مقایسه در دامي کود وجاذب سوپر توأم مصرف

 60 ،62میزان  به  ترتیب به را آب بیولوژیک مصرف کارآیي

  داد. افزایش درصد 02 و

 دامي، کود جداگانه مصرف خشكي، تنش شرایط در

 درجاذب سوپر و دامي کود توأم کاربرد وجاذب سوپر

 بیولوژیک مصرف کارآیي مصرف( )عدم شاهد با مقایسه

 داد افزایش درصد 09 و 68 ،67میزان  به  ترتیب به را آب

 آب بیولوژیک مصرف کارآیي ینتر بیش (.1 )جدول

 مصرف و حیدری رقم از مترمكعب( بر کیلوگرم 86/9)

 کارآیي ینتر کم وجاذب سوپر پلیمر و دامي کود توأم

 از مترمكعب( بر کیلوگرم 00/0) آب بیولوژیک مصرف

جاذب سوپر پلیمر و دامي کود مصرف عدم و زرینه رقم

 در که گردید بیان آزمایشي در (.9 )جدول آمد دستبه

 مصرف کارآیي مقدار باالترین خشكي تنش شرایط

 Madanzadeh) آمد دستبه سویا ارقام در آب بیولوژیک

et al., 2016.) مصرف کارآیي خشكي، تنش افزایش با 

 کاهش به توانمي را آن دلیل که شدتر  بیش آب بیولوژیک

 کاربرد و داد ارتباط خشكي تنش شرایط در مصرفي آب

 سبب مصرفي آب کاهش دلیل بهسوپرجاذب  و دامي کود

 با نتایج این شد آب بیولوژیک مصرف کارآیي افزایش

 Asvadi et) داشت مطابقت پژوهشگران سایر هاییافته

al., 2019.) در آب بیولوژیک مصرف کارآیي افزایش 

 مطلوب، آبیاری شرایط با مقایسه در خشكي تنش شرایط

 Kafi) است شده گزارش گذشته مطالعات از بسیاری در

& Panahi, 2013.) 
 

 برگ داخلی دمای .6 .3

 داد نشانجاذب سوپر و آبیاری تیمار برهمكنش اثر بررسي

 و خشكي تنش شرایط در برگ داخلي دمای ینتر بیش

 شد. حاصل )شاهد(جاذب سوپر و دامي کود مصرف عدم

 و مطلوب آبیاری شرایط در برگ داخلي دمای کمترین

 آمد دستبهجاذب سوپر پلیمر و دامي کود توأم مصرف

 تنش و مطلوب آبیاری شرایط دو هر در (.1 )جدول

 باعثجاذب سوپر پلیمر و دامي کود مصرف خشكي،

 مطلوب، آبیاری شرایط در شد. برگ داخلي دمای کاهش

 مصرف وجاذب سوپر پلیمر دامي، کود جداگانه مصرف

 شاهد با مقایسه درجاذب سوپر پلیمر و دامي کود توأم

 ،9میزان  به  ترتیب به را برگ داخلي دمای مصرف(، )عدم

 تنش شرایط در همچنین داد. کاهش درصد 9 و 0

 وجاذب سوپر پلیمر دامي، کود جداگانه مصرف خشكي،

 با مقایسه درجاذب سوپر پلیمر و دامي کود توأم مصرف

  ترتیب به را برگ داخلي دمای مصرف(، )عدم شاهد

  داد. کاهش درصد 07 و 09 ،68میزان  به

 پلیمر و دامي کود مصرف تأثیر رسدمي نظر به

 تنش شرایط در برگ داخلي دمای کاهش درجاذب سوپر

 مقایسه است. بوده مطلوب آبیاری شرایط از بهتر خشكي

 ینتر بیش داد نشان نیز رقم و آبیاری برهمكنش میانگین

 حیدری رقم و خشكي تنش شرایط در برگ داخلي دمای

 نظر از گندم مختلف ارقام بین شرایط این در آمد، دستبه

 نشد مشاهده داریمعني تفاوت برگ داخلي دمای

  (.1)جدول

 باعث خشكي تنش که شد مشاهده آزمایشي در

 Ahmadi Larijani) شد گندم گیاه کانوپي دمای افزایش

& Imam, 2014.) 
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 . مقایسه میانگین برهمكنش آبیاری و رقم بر صفات مورد مطالعه2جدول 
 تیمار 

 رقم(× )آبیاری 
 شاخص 
 کلروفیل

 دمای داخلي برگ
(°C) 

 عملكرد بیولوژیک

(kg.ha-1) 
21/12 میهن                            a 11/00  b 61790 b 

71/16 حیدری   ×   آبیاری مطلوب     a 01/00  b 67112 a 

20/16 زرینه                            a 06/09  b 61969 bc 

61/06 میهن                          b 99/09  a 61077 c 

19/00 حیدری×     تنش خشكي       b 91/08  a 61909 b 

01/91 زرینه                         c 11/01  a 61692 c 

 دار نیست.درصد معني 1در هر ستون تفاوت بین دو میانگین که یک حرف مشترک دارند بر اساس آزمون توکي از لحاظ آماری در سطح احتمال 

 

 در است تعرق گیاه کنندهخنک هایمكانیسم از یكي

 با همزمان گیاه و است باز گیاه هایروزنه مطلوب، شرایط

 کار این نتیجه و دهد مي انجام نیز تعرق فتوسنتز، انجام

 شرایط در ولي است خشک ماده تولید و گیاه شدن خنک

 بدهد دست از یتر کم آب که این برای گیاه خشكي، تنش

 تعرق فرآیند شودمي باعث و بنددمي را خود هایروزنه

 فتوسنتز و رود مي باالتر گیاه دمای تدریج به و نگیرد انجام

 در (،Flexas & Medrano, 2002) شود مي محدود گیاه

 انتظار از دور گیاه تولیدی قدرت کاهش شرایطي چنین

 به مربوط گراد(سانتي درجه 7/91) دما ینتر بیش نیست.

 1/90) کانوپي دمای ینتر کم و بود روز ده آبیاری دور

 با سوپرجاذب بدون تیمار به مربوط گراد(سانتي درجه

 با خشكي که رسدمي نظر به بود. روز چهارده آبیاری دور

 بافتيدرون آب کاهش سبب ایروزنه هدایت بر تأثیر

 دمای افزایش سبب گیاه در آب کاهش این که شد هابرگ

 کانوپي دمای آبیاری فواصل فزایشا با و شودمي کانوپي

 .(Jahan et al., 2014) یابدمي افزایش نیز

 
 بیولوژیک عملکرد .7 .3

 رقم و× گانه آبیاریبررسي اثرات برهمكنش دو

ترین عملكرد بیولوژیک  رقم نشان داد بیش× جاذب سوپر

کیلوگرم بر هكتار( در شرایط  67112از رقم حیدری )

( همچنین رقم 1آبیاری مطلوب حاصل شد )جدول 

ترین عملكرد بیولوژیک را در شرایط مصرف  حیدری بیش

کیلوگرم در هكتار(  02011جاذب )سوپر کود دامي و توأم

(. تنش خشكي در مقایسه با آبیاری 9تولید کرد )جدول 

 66مطلوب مقدار عملكرد بیولوژیک کلیه ارقام گندم را 

(. کاهش سطح فتوسنتزکننده 1درصد کاهش داد )جدول 

 و همچنین کاهش میزان فتوسنتز بر اثر تنش خشكي 

خشک و کاهش عملكرد باعث کاهش تجمع ماده 

 Mortazavi etشود )بیولوژیک در پایان دوره رشد گیاه مي

al., 2016 .) 

مصرف جداگانه کود دامي، پلیمر سوپرجاذب و کاربرد 

 توأم آنها در مقایسه با شاهد )عدم مصرف کود دامي و

جاذب( مقدار عملكرد بیولوژیک کلیه ارقام گندم را سوپر

(. 9افزایش داد )جدول درصد 00و  97، 98ترتیب  به

جاذب سوپر تحقیقات مختلف نشان داده است کاربرد پلیمر

 ,.Kazemi et alباعث افزایش عملكرد بیولوژیک شده است )

تواند نتیجه افزایش (. افزایش در عملكرد بیولوژیک مي2017

قابلیت نگهداری آب و برخي عناصر غذایي مورد نیاز گیاه 

جاذب سوپر وپرجاذب باشد.در خاک در اثر مصرف پلیمر س

تواند عناصری مانند آهن، روی، فسفر و نیتروژن را در مي

ها جلوگیری کنند خود نگه دارند و از آبشویي و هدررفتن آن

(Pouresmaeil, 2006.) 
 

 

 

 

 

 



 عیوضی علیرضا نژاد، قلی اسماعیل

 

 1398پاییز   3شماره   21دوره 

284

 

 

 

 

 مطالعه. مقایسه میانگین برهمكنش کود و رقم بر صفات مورد 7جدول 

  تیمار 

 رقم(× )کود 

 عملكرد بیولوژیک

(kg.ha-1) 

 کارآیي مصرف بیولوژیک آب

(kg.m-3) 

d 88/0 61098 میهن              d 

de 91/0 60780 حیدری ×       6  de 

e 00/0 69261 زرینه              e 

d 87/0 61917 میهن              d 

ab 19/9 68920 حیدری ×       0  ab 

cd 21/9 61270 زرینه             cd 

cd 77/0 61878 میهن              cd 

ab 07/9 68109 حیدری ×      9  ab 

cd 20/9 61796 زرینه             cd 

bc 99/9 69769 میهن             bc 

a 86/9 02011 حیدری×       0  a 

bc 99/9 69861 زرینه            bc 

 تن در هكتار.  02کیلوگرم در هكتار و کود دامي  022سوپرجاذب  :0کیلوگرم در هكتار،  022: سوپرجاذب 9تن در هكتار،  02: کود دامي 0: عدم مصرف کود، 6

 دار نیست.معنيدرصد  1در هر ستون تفاوت بین دو میانگین که یک حرف مشترک دارند بر اساس آزمون توکي از لحاظ آماری در سطح احتمال 

 

 پرولین .8 .3

 مولمیلي 99/909) میهن رقم از پرولین محتوای ینتر بیش

 و خشكي تنش شرایط در برگ( خشک وزن کیلوگرم در

 شد حاصلجاذب سوپر پلیمر و دامي کود توأم مصرف

 مطلوب، آبیاری با مقایسه در خشكي تنش (.8 )جدول

 داد افزایش درصد 60 را گندم ارقام کلیه پرولین محتوای

 جداگانه مصرف مطلوب، آبیاری شرایط در (.8 )جدول

 و دامي کود توأم کاربرد وجاذب سوپر دامي، کود

 محتوای مصرف( )عدم شاهد با مقایسه درجاذب سوپر

 داد. افزایش درصد 60 و 7 ،0میزان  به  ترتیب به را پرولین

 کود جداگانه مصرف خشكي، تنش شرایط در همچنین

جاذب سوپر و دامي کود توأم کاربرد وسوپرجاذب  دامي،

 را پرولین محتوای مصرف( )عدم شاهد با مقایسه در

 )جدول داد افزایش درصد 61 و 66 ،1میزان  به  ترتیب به

 دامي، کود جداگانه مصرف تأثیر رسدمي نظر به (.8

 درجاذب سوپر و دامي کود توأم کاربرد وسوپرجاذب 

 در مطلوب آبیاری شرایط به نسبت خشكي تنش شرایط

 از یكي پرولین است. بوده مؤثرتر پرولین محتوای افزایش

 مقابله در که است سلولي غشاهای کننده محافظت ترکیبات

 اثرات کاهش در و کرده تجمعتر  بیش خشكي تنش با

 ,Verbruggen & Hermans) دارد نقش آب کمبود منفي

 و 612 از پس )آبیاری خشكي شدید هایتنش رد (.2008

 غلظت افزایش با تبخیر( تشتک از تبخیر متر میلي 022

 یافت افزایش توجهي قابل طور هب پرولین میزان پلیمرها،

(Razban & Pirzad, 2012.) 

 

 یونی نشت .9 .3

 در درصد( 7/691) میهن رقم از یوني نشت ینتر بیش

 پلیمر و دامي کود مصرف عدم و خشكي تنش شرایط

 خشكي تنش (.8 )جدول شد حاصل )شاهد(جاذب سوپر
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 گندم ارقام کلیه یوني نشت مطلوب، آبیاری با مقایسه در

 آبیاری شرایط در (.8 )جدول داد افزایش درصد 61 را

 کاربرد وسوپرجاذب  دامي، کود جداگانه مصرف مطلوب،

 )عدم شاهد با مقایسه درجاذب سوپر و دامي کود توأم

 درصد 60 و 1 ،1میزان  به ترتیب به را یوني نشت مصرف(

 داد. کاهش

 دامي، کود جداگانه مصرف خشكي، تنش شرایط در

 درجاذب سوپر و دامي کود توأم کاربرد وجاذب سوپر

  ترتیب به را یوني نشت مصرف( )عدم شاهد با مقایسه

 نظر به (.8 )جدول داد کاهش درصد 92 و 09 ،00میزان  به

 وجاذب سوپر دامي، کود جداگانه مصرف تأثیر رسدمي

 تنش شرایط درسوپرجاذب  و دامي کود توأم کاربرد

 نشت کاهش در مطلوب آبیاری شرایط به نسبت خشكي

 میانگین با یوني نشت ینتر بیش است. بوده مؤثرتر یوني

 دستهب سوپرجاذب مصرف عدم تیمار از درصد 96/09

 از درصد 76/06 میانگین با یوني نشت ینتر کم و آمد

 آمد دستهب سوپرجاذب هكتار در کیلوگرم 92 تیمار

(Abedini & Sajedi, 2015.) مصرف با رسدمي نظر به 

 از گیاه برایتر  بیش رطوبت مینأت و سوپرجاذب

 قبیل از زاآسیب عوامل تولید و هاروزنه شدن بسته

 آسیب لذا، است آمده عمل به جلوگیری آزاد هایرادیكال

 کاهش سوپرجاذب التربا سطوح مصرف در غشا به

 .یابد مي

 

 برگ آب نسبی محتوای .11 .3

 02/10) میهن رقم از برگ آب نسبي محتوای ینتر بیش

 کود توأم مصرف و مطلوب آبیاری شرایط در درصد(

 تنش (.8 )جدول شد حاصلسوپرجاذب  پلیمر و دامي

 آب نسبي محتوای مطلوب، آبیاری با مقایسه در خشكي

   (.8 )جدول داد کاهش درصد 67 را گندم ارقام کلیه برگ

 

 رقم بر صفات مورد مطالعه در گندم× کود× . مقایسه میانگین برهمكنش آبیاری8جدول 

 تیمار

 رقم(× )کود 

 (%) محتوای نسبي آب برگ (%) نشت یوني (mmol.kg-1 DW) پرولین

 خشكي تنش مطلوب آبیاری خشكي تنش مطلوب آبیاری خشكي تنش مطلوب آبیاری

61/190 میهن                 f-i 22/199  cd 9/628  c-g 7/691  a 19/11  c-g 22/99  m 

02/128 حیدری ×         6  h-j 09/108  ghi 0/621  c-g 2/690  b 11/07  g-j 21/09  klm 

92/099 زرینه                k 81/072  ijk 0/629  c-g 2/690  b 69/11  d-g 29/00  jkl 

99/119 میهن                 fgh 11/111  bc 1/620  c-g 0/627  c-g 2/12  a-d 02/06  lm 

21/100 حیدری ×         0  ghi 22/118  e-h 81/79  d-g 0/669  bc 02/19  b-f 99/12  f-i 

99/018 زرینه                jk 29/162  g-j 2/620  c-g 9/666  c-f 12/11  b-f 21/19  e-h 

22/116 میهن                 e-h 11/920  ab 9/629  c-g 1/660  cd 99/10  ab 02/07  g-k 

11/102 حیدری ×         9  f-i 22/169  cde 9/626  c-g 9/669  cde 72/16  abc 29/07  g-k 

99/167 زرینه                ghi 22/190  f-i 0/622  c-g 19/78  d-g 62/10  d-h 11/09  h-l 

22/189 میهن                 def 99/909  a 22/79  efg 0/666  c-f 02/10  a 02/00  i-l 

22/111 حیدری ×         0  efg 11/199  cd 21/71  fg 7/620  c-g 81/17  a-d 69/19  f-h 

22/107 زرینه                fgh 99/119  efg 71/70  g 99/77  d-g 01/18  a-e 19/19  d-h 

 تن در هكتار.  02کیلوگرم در هكتار و کود دامي  022سوپرجاذب  :0کیلوگرم در هكتار،  022: سوپرجاذب 9تن در هكتار،  02: کود دامي 0: عدم مصرف کود، 6

 دار نیست.درصد معني 1احتمال در هر ستون تفاوت بین دو میانگین که یک حرف مشترک دارند بر اساس آزمون توکي از لحاظ آماری در سطح 
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 دامي، کود جداگانه مصرف مطلوب، آبیاری شرایط در

 درجاذب سوپر و دامي کود توأم کاربرد وجاذب سوپر

 را برگ آب نسبي محتوای مصرف( )عدم شاهد با مقایسه

 همچنین داد. افزایش درصد 69 و 66 ،8میزان  به  ترتیب به

 دامي، کود جداگانه مصرف خشكي، تنش شرایط در

 درجاذب سوپر و دامي کود توأم کاربرد وجاذب سوپر

 را برگ آب نسبي محتوای مصرف( )عدم شاهد با مقایسه

 داد افزایش درصد 68 و 61 ،61میزان  به  ترتیب به

 دامي، کود جداگانه مصرف تأثیر رسدمي نظر به (.8)جدول

 درجاذب سوپر و دامي کود توأم کاربرد وجاذب سوپر

 در مطلوب آبیاری شرایط به نسبت خشكي تنش شرایط

 در است. بوده مؤثرتر برگ آب نسبي محتوای افزایش

 کاهش باعث خشكي تنش نیزپژوهشگران  سایر نتایج

 کود کاربرد که درحالي است شده برگ آب نسبي محتوای

 را برگ آب نسبي محتوای مقدارجاذب سوپر و دامي

  (.Jafari et al., 2017) است داده افزایش

نیز نشان داد در هر دو شرایط آبیاری  7بررسي جدول 

ترین سود خالص ناشي از  مطلوب و تنش خشكي، بیش

عملكرد دانه از رقم میهن حاصل شد. در شرایط آبیاری 

ترین سود خالص حاصل از عملكرد کاه و  مطلوب، بیش

دست آمد همچنین در شرایط تنش کلش از رقم حیدری به

ترین سود خالص مربوط به عملكرد  خشكي، رقم میهن بیش

کاه و کلش را تولید کرد. در مجموع سود خالص از عملكرد 

دانه و کاه و کلش در شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشكي، 

(. رقم 7ترتیب به ارقام حیدری و میهن مربوط بود )جدول به

ي مصرف اقتصادی و بیولوژیک آب که کارآی زرینه با این

باالتری در مقایسه با دو رقم دیگر داشت ولي سود خالص 

 تری قرار داشت.حاصل از رقم زرینه در رتبه پایین
 

 تنش خشكی. محاسبه سود حاصل از عملكرد دانه و عملكرد کاه و کلش ارقام گندم در شرایط آبیاری مطلوب و 9جدول 

 ارقام

 (kg.ha-1عملكرد دانه )
 تنش خشكي آبیاری مطلوب

سود ناخالص  میانگین
 )ریال(

هزینه آب 
 )ریال(

سود خالص 
 )ریال(

سود ناخالص  میانگین
 )ریال(

هزینه آب  
 )ریال(

سود خالص 
 )ریال(

 19682222 9012222 11191222 91/0610 78169202 62912222 628819202 70/1829    میهن

 09109082 9012222 16279082 99/9679 98971112 62912222 88901112 11/1101   حیدری

 16029002 9012222 10819002 90/9008 92809082 62912222 86699082 99/1299      زرینه

 عملكرد کاه و کلش )کیلوگرم بر هكتار( 

 ارقام
 تنش خشكي آبیاری مطلوب

ناخالص  سود میانگین
 )ریال(

هزینه آب 
 )ریال(

سود خالص 
 )ریال(

سود ناخالص  میانگین
 )ریال(

هزینه آب 
 )ریال(

سود خالص 
 )ریال(

 72090222 9012222 79700222 60/62091 90268092 62912222 80918092 29/7610    میهن

 80976802 9012222 81806802 78/7199 70899222 62912222 621689222 8/66189   حیدری

 90027222 9012222 99187222 62/8116 17116222 62912222 97766222 90/8897      زرینه

 مجموع سود خالص حاصل از عملكرد دانه و کاه و کلش به ریال ارقام
  تنش خشكي آبیاری مطلوب 
 619110222 692196962    میهن

 692291622 699007112   حیدری
 601860002 602980082      زرینه

مترمكعب آب نیاز دارد و قیمت هر  6611ریال، هر هكتار در هر نوبت آبیاری  7222ریال، قیمت هر کیلوگرم کاه و کلش معادل  61222قیمت هر کیلوگرم گندم معادل 
برد تعداد دفعات آبیاری برای ری هر هكتار زمان ميساعت آبیا 09ریال در نظر گرفته شده است که  612222اینچي معادل  0لیتر بر ثانیه لوله  60ساعت آب با دبي 

 نوبت بوده است. 9نوبت و برای تنش خشكي  6تیمار آبیاری مطلوب 
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 گیرینتیجه .4

 کاهش باعث خشكي تنش داد نشان آزمایش این نتایج

 شد. گندم مختلف ارقام بیولوژیک عملكرد و دانه عملكرد

 توأم مصرف وجاذب سوپر دامي، کود جداگانه مصرف

 دانه، عملكرد شاهد، با مقایسه در دامي کود وجاذب سوپر

 آب نسبي محتوای و برداشت شاخص کلروفیل، شاخص

 مصرف کارآیي و آب اقتصادی مصرف کارآیي برگ،

 مصرف کارآیي افزایش علت داد. افزایش را آب بیولوژیک

 و دانه عملكرد افزایش آب، بیولوژیک و اقتصادی

 بهسوپرجاذب  و دامي کود افزودن است. بوده بیولوژیک

 طور به و شده خاک فیزیكي شرایط بهبود سبب خاک

 باشد.مي مؤثر آب مصرف کارآیي و عملكرد بر غیرمستقیم

 غذایي عناصر مانند محلول ترکیبات آب، بر عالوه احتماالً

 آزادشدن با و شدهسوپرجاذب  جذب توانندمي نیز

 مورد ارقام بین در گیرند. قرار گیاه استفاده مورد تدریجي

 برداشت، شاخص دانه، عملكرد نظر از میهن رقم مطالعه،

 در آب اقتصادی مصرف کارآیي و برگ آب نسبي محتوای

 بود. دیگر رقم دو از برتر رطوبتي شرایط دو هر
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