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ABSTRACT 

This research was conducted on lentil at Imam Khomeini international university in 2021. The treatments were 

included of rainfed (D) and five salinity levels of irrigation water with EC of 0.5 (S0), 2 (S1), 4 (S2), 6 (S3) and 

8 (S4) dS.m-1. The experiment was performed in a randomized complete block design with three replications. 

In treatments of D, S0, S1, S2, S3 and S4, some parameters were measured; the biomass yields equal to 2094.66, 

3621.9, 3525.6, 2771.6, 1965.62 and 1120.6 kg.h-1, the grain yield equal to 399.25, 957.53, 932.07, 639.25, 

279.33 and 46.82 kg.ha-1 and the straw yield equal to 1695.41, 2664.37, 2593.53, 2132.35, 1686.29 and 1073.78 

kg.ha-1,  respectively. The results showed that the use of water up to S2 salinity level was recommended for 

lentil cultivation. But higher salinity levels were reduced the yield relative to rainfed conditions. At the water 

salinity threshold of 5.5, 5.3 and 5.6 dS.m-1, the amounts of biomass, grain and straw were equal to rainfed 

conditions. Due to salinity stress, the relative yield (compared to rainfed) of biomass, grain and straw were 

decreased with a slope of 0.166, 0.325 and 0.129, respectively. As a result, the grain yield was more sensitive 

than the straw yield in terms of water salinity. The reason was the effect of salinity stress on plants pollination 

and lack of grain filling. The amount of water use efficiency (for production of lentil dry biomass) was 

calculated in treatments of D, S0, S1, S2, S3 and S4 which were equal to 3.55, 1.32, 1.3, 1.23, 1.11 and 0.97 

kg.m-3, respectively. In general, the results showed the application feasibility of saline water (in the range of 

crop tolerance) for irrigation to increase the lentil yield (compared to rainfed conditions). In these conditions, 

the saline water resources of the region can be exploited. 
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 شور بر روی عملکرد عدس، در مقايسه با شرايط غير شور کشت ديم )در قزوين(  اثر آبياری با آب

 رضا سعيدی1*

 .، قزوین، ایران)ره( المللی امام خمینیدانشگاه بینگروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی،  -1

 (8/12/1400تاریخ تصویب:  -4/12/1400تاریخ بازنگری:  -19/10/1400)تاریخ دریافت:  

 چکيده

انجام شد. تیمارها شامل  )ره(المللی امام خمینی، پژوهشی بر روی گیاه عدس در دانشگاه بین1399-1400در سال زراعی 

 S)4(و  S 6)1(S 2 ،)2(S 4 ،)3(، S 5/0)0(ی برابر با کیالکتر تیهداو پنج تیمار شوری آب آبیاری با  (D)یم یک تیمار کشت د

، Dدر تیمارهای  شد. جراا و با سه تکرار های کامل تصادفیبلوک پایه در قالب طرح. آزمایش ندزیمنس بر متر بوددسی 8

0S ،1S ،2S ،3S  4وS، و  62/1965، 6/2771، 6/3525، 9/3621، 66/2094برابر با  عدس تودهبه ترتیب عملکرد زیست

کیلوگرم بر  82/46و  33/279، 25/639، 07/932، 53/957، 25/399برابر با  کیلوگرم بر هکتار، عملکرد دانه 6/1120

تار کیلوگرم بر هک 78/1073و  29/1686، 35/2132، 53/2593، 37/2664، 41/1695هکتار و عملکرد کاه برابر با 

تر از آن برای کشت عدس، قابل توصیه بود و شوری بیش  2Sگیری شد. نتایج نشان داد کاربرد آب تا سطح شوری اندازه

دسی 6/5و  3/5، 5/5تر در حد آستانه شوری آب برابر با شد. به طور دقیقباعث کاهش محصول نسبت به شرایط دیم 

برابر با شرایط دیم بود. در اثر اِعمال تنش شوری، عملکرد نه و کاه عدس توده، دازیستزیمنس بر متر، به ترتیب عملکرد 

کاهش یافت. این مسئله نشان داد  129/0و  325/0، 166/0توده، دانه و کاه به ترتیب با شیب زیستنسبی )نسبت به دیم( 

افشانی شوری بر اختالل در گردهتر بود. علت آن تأثیر تنش حساسیّت عملکرد دانه به شوری آب، در مقایسه با کاه بیش

، D ،0S ،1Sتوده خشک عدس در تیمارهای وری مصرف آب در تولید زیستها بود. مقدار بهرهبستن غالفگیاه و عدم دانه 

2S ،3S  4وS  دستاورد کلی . کیلوگرم بر مترمکعب محاسبه شد 97/0و  11/1، 23/1، 3/1، 32/1، 55/3به ترتیب برابر با

شور )در حد تحمل گیاه( منظور افزایش عملکرد گیاه عدس )نسبت به شرایط دیم(، امکان کاربرد آبود که بهپژوهش این ب

   .فراهم شدشور منطقه نیز های لببرداری از منابع آبای برای بهرهوجود داشت. در این شرایط، زمینه

 .وری مصرف آب، تنش شوری، عملکرد، نیاز آبیبهره کليدی: های واژه

 

 مقدمه
کاهش کمّیت و کیفیت منابع آب کشاورزی و لزوم تأمین  بحران

غذای موردنیاز انسان و دام، موجب بررسی سناریوهای مختلف 

شود. برای رسیدن به آبیاری مزارع میریزی مدیریتی در برنامه

اهداف مطلوب در این بخش، ترویج کشت گیاهانی که بیشتر نیاز 

کنند )کشت دیم(، بسیار آبی خود را از نزوالت جوّی دریافت می

تأمین کمبود آب موردنیاز گیاهان  تردیدباشد. بیبا اهمیت می

ایش زتحت کشت دیم از طریق آبیاری با آب باکیفیت، موجب اف

عملکرد محصول خواهد شد. اما ممکن است که استفاده محدود 

شور )در حد تحمل گیاه( موجود در منطقه نیز، باعث از منابع آب

توان از منابع افزایش عملکرد محصول گردد. در این صورت می

شور در هر منطقه، استفاده بهینه به عمل آورد. در آب بالاستفاده

گیاهان قدیمی تحت کشت توسط انسان خانواده حبوبات، عدس از 

هزار سال قبل از میالد مسیح  13رود که سابقه آن به می به شمار

                                                                                                                                                                                                 

  saeidi@org.ikiu.ac.ir  نویسنده مسئول:

. طبق گزارش مرکز فناوری (Sandhu & Singh, 2007)رسد می

-98اطالعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی 

میلیون  12، سطح کشت محصوالت زراعی در ایران حدود 1397

درصد تحت کشت حبوبات  1/7ار بوده که از این مقدار حدود هکت

بوده است. در میان حبوبات، سطح زیر کشت عدس به دو صورت 

هکتار بوده است  108379و  4032آبی و دیم به ترتیب 

(Ahmadi et al., 2020) در پژوهشی گزارش شد از مجموع .

دس هزار تن دانه ع 115اراضی تحت کشت عدس در ایران، حدود 

کیلوگرم در هکتار  511آید که میانگین عملکرد آن به دست می

. آزمایشی تحت تیمارهای آبیاری (Nezami et al., 2011)باشد می

بار آبیاری در هر کدام از شامل آبیاری در کل دوره رشد و یک

ها و بدون دهی، پرشدن دانهدهی، غالفدهی، گلمراحل شاخه

ردوسی مشهد انجام شد. نتایج نشان آبیاری )دیم(، در دانشگاه ف

داد بیشترین عملکرد در تیمار آبیاری کامل اتفاق افتاد و انجام 
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ترین مرحله دهی عدس )حساسبار آبیاری در مرحله گلیک

درصد نسبت به شرایط بدون  52رشد(، عملکرد دانه را به مقدار 

تحقیقاتی . در مزرعه (Hosseini et al., 2011)آبیاری افزایش داد 

ای با چهار تیمار آبیاری شامل دانشگاه لرستان، یک آزمایش مزرعه

تعرق واقعی گیاه عدس انجام -درصد تبخیر 25و  50، 75، 100

درصد نیاز آبی با مقادیر  75و  25شد. نتایج نشان داد که تیمار 

ترین و کیلوگرم بر هکتار، کم 1381و  1022عملکرد به ترتیب 

وری آب در انه را داشتند. همچنین بهرهبیشترین عملکرد د

درصد نیاز آبی دارای بیشترین مقدار و در  50و  25تیمارهای 

ترین مقدار بوده است درصد نیاز آبی دارای کم 100تیمار 

(Saremi et al., 2016) در پژوهشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه .

 2(I( ،I 70)1(تبریز، عملکرد عدس تحت تیمارهای آبیاری شامل 

100 ،)3(I 130  و)4(I 160 متر تبخیر از تشتک تبخیر میلی

آبی باعث کاهش فتوسنتز، کوتاه بررسی شد. نتایج نشان داد کم

شود. این دهی و پرشدن دانه میشدن دوره رشد، دوره گل

فرآیندها اُفت اجزای عملکرد و دانه عدس در واحد سطح را به 

رغم تنش آبی، . علی(Asadi-Danalo et al., 2014)دنبال داشت 

صورت شوری خاک و شوری آب آبیاری  به دوتنش شوری نیز 

تواند بر کاهش عملکرد محصول نقش مؤثری داشته باشد. در می

پژوهشی گزارش شد که شور بودن آب آبیاری موجب کاهش 

و کاهش جذب آب  RAW)1(الوصول خاک پتانسیل آب سهل

-ها و کاهش تبخیرای برگتوسط گیاه، افزایش مقاومت روزنه

هایی مانند عالوه اثر سمّی یونشود. موارد مذکور بهتعرق گیاه می

های تولید اندامشور، باعث کاهش سدیم و کلر موجود در آب

. در (Saeidi et al., 2021)شوند گیاهی و عملکرد محصول می

 250و  150، 50، 0شوری شامل پژوهش دیگر، تأثیر سطوح 

زنی پنج ژنوتیپ عدس در کشور بر بازده جوانه NaClمول میلی

تونس بررسی شد. نتایج آزمایش نشان داد که افزایش غلظت 

طوری که زنی و رشد عدس داشت. بهنمک، تأثیر منفی بر جوانه

میلی مول نمک اصالً قادر به   250ها در شوری برخی از ژنوتیپ

مایشی در محیط . در آز(Ouji et al., 2015)زنی نبودند جوانه

بر  NaClمول میلی 100و  50طوح شوری صفر، گلدان، تأثیر س

روی رشد و عملکرد عدس در کشور پاکستان بررسی شد. در این 

ها و شهیطول ر پژوهش، تنش شوری باعث جلوگیری از افزایش

ها، ها، تعداد شاخهبرگ لیآب و کلروف ینسب یها، محتواساقه

 Yasir et)شد توده در بوته ستیبذر و ز ها، عملکردها، دانهغالف

al., 2021)رغم اثر منفی تنش شوری بر عملکرد محصول، . علی

های جدی در گزارش شد که به دلیل وجود چالشدر پژوهشی 

بحث محدودیت و بحران منابع آب در بخش کشاورزی، استفاده 
                                                                                                                                                                                                 

1 -Readily Available Water 

ی اههای شور برای تداوم فعالیتویژه آباز منابع آب جایگزین به

های با مدیریت و کاربرد آبطوری که باشد. بهکشاورزی الزم می

توان از فشار بر روی منابع آب نامتعارف شور در آبیاری، می

 مقداری از آب موردنیاز گیاه کردننیگزیجاباکیفیت کم کرد و با 

شور، فرصتی برای تولید و درآمدزایی در بخش کشاورزی با آب

. در پژوهش دیگر نیز ذکر (Kiani and Abyar, 2019)ایجاد نمود 

های مدیریتی مناسب در هر منطقه و کاربرد شد که با اتخاذ روش

عنوان یک منبع آبیاری، ضمن افزایش تولیدات به شورآبمنطقی 

 شور یرغتوان از رقابت موجود برای استفاده از آب کشاورزی، می

در منطقه  . در پژوهشی بر روی ذرت(Piri et al., 2018)کم کرد 

قزوین گزارش شد که در فرایند آبیاری، اگر از تناوب دورهای 

شور و شیرین از ابتدای دوره رشد استفاده شود، امکان مقاومآب

سازی گیاه به تنش شوری در مراحل حساس رشد وجود دارد. 

ب ، در مصرف آشورآبدفعاتی از آبیاری با  درنظرگرفتنرو با ازاین

های نامتعارف شور نیز استفاده ه و از آبجویی شدشیرین صرفه

توان در مورد . درنتیجه می(Saeidi et al., 2019)شود بهینه می

آب با کیفیت باران  برخی از گیاهانی که تحت کشت دیم بوده و با

شوند، در زمان توقف بارندگی و کاهش رطوبت خاک، آبیاری می

 1397-98زراعی شور برای آبیاری استفاده کرد. در سال از آب

 11240گزارش شد که در منطقه قزوین، سطح زیر کشت عدس 

است  افتهیاختصاصهکتار بوده که همه آن به کشت دیم 

(Ahmadi et al., 2020)به قابلیت آبیاری عدس و لزوم . اما باتوجه

دهی و پُرشدن تأمین نیاز آبی آن در دوران بحرانی رشد )مانند گل

های مختلف، این گیاه با آب دارای کیفیتدانه(، آبیاری کامل 

رغم اثر علیطوری که داشت. به برخواهدنتایج حائز اهمیتی در 

مثبت آب باکیفیت در آبیاری، ممکن است تأمین کمبود آب 

شور )در حد تحمل گیاه(، بهتر از عدم موردنیاز گیاه با آب لب

 درآبیاری و شرایط کشت دیم باشد. تاکنون پژوهش چندانی 

شور برای آبیاری عدس و ارتباط لبامکان استفاده از آب  خصوص

وری مصرف مقدار شوری با عملکرد محصول )دانه و کاه( و بهره

بررسی هدف از پژوهش حاضر،  نی؛ بنابراآب گزارش نشده است

شرایط کشت  در مقایسه با شور بر روی عدس،اثر آبیاری با آب

ین شرایط با تعیین حد تحمل باشد. در امیدیم )در دشت قزوین( 

شور منطقه توان از منابع آبگیاه عدس به شوری آب آبیاری می

برای افزایش عملکرد محصول عدس نسبت به کشت دیم بهره

های کاربردی برای رونق زراعت این برداری بهینه نموده و توصیه

 محصول ارائه داد.
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 هامواد و روش 

 معرفی کليات طرح 

در موقعیت جغرافیایی ، 1399-1400ال زراعی در س این پژوهش

در و  36°19′32″عرض شمالی و  50°00′07″رقیبا طول ش

قزوین شهر  )ره(المللی امام خمینیمزرعه تحقیقاتی دانشگاه بین

عدس رقم محلی با نام عدس سبز  موردمطالعهگیاه انجام شد. 

های مسطح، بدون شیب و با ابعاد منطقه قزوین بود که در کرت

 30هایی تا ارتفاع ها توسط پشتهمتر کاشته شد. محیط کرت 3×3

متر از هم  2 اندازهبهها از هر طرف متر محصور شد و کرتسانتی

ور و تراکم کاشت بذ 12/12/1399فاصله داشت. تاریخ آغاز کشت 

کیلوگرم بر  60مطابق میزان مصرف کشاورزان منطقه، برابر با 

. بر اساس گزارش (Soltani et al., 2012)هکتار در نظر گرفته شد 

متر اعالم سانتی 60حداکثر عمق مؤثر توسعه ریشه عدس  56-فائو

قبل از اجرای پژوهش، از نقاط رو . ازاین(Allen et al., 1998)شد 

متر، نمونه سانتی 30-60و  0-30از اعماق  مزرعه وسطح مختلف 

ها، توسط شیمیایی و فیزیکی نمونه تجزیهخاک تهیه شد. 

تحت نظارت جهاد کشاورزی استان قزوین شناسی آزمایشگاه خاک

وضعیت بارندگی و  ( ارائه شد.1انجام شد و نتایج آن در جدول )

رای دمای هوای روزانه در طول دوره رشد عدس و برای منطقه اج

( نشان داده شد و آمار هواشناسی ماهانه در 1طرح، در شکل )

( ارائه شد. مجموع مقدار بارندگی در طول فصل رشد 2جدول )

 متر بود. میلی 59(، 18/03/1400الی  12/12/1399)تاریخ 

 

 های فيزيکی و شيميايی خاک مزرعهويژگی -1جدول 

 واحد پارامتر
 متر(عمق خاک )سانتی

0-30 30-60 

 dS.m 43/0 45/0-1 هدایت الکتریکی

 1/7 2/7 - (pH)  اسیدیته

 Sandy Loam Sandy Loam - بافت خاک
 8 10 % رس

 25 33 % سیلت

 67 57 % شن

 12/0 09/0 % کل نیتروژن

 p.p.m 7 11 فسفر قابل جذب

 p.p.m 281 175 پتاسیم قابل جذب

 24 23 % جرمی در حد ظرفیت زراعیرطوبت 

 12 11 % رطوبت جرمی در نقطه پژمردگی

 g.cm 36/1 34/1-3 چگالی ظاهری
 

 

  
 مقادير دما و بارندگی روزانه در روزهای دوره رشد عدس -1شکل 

 

 مار هواشناسی ماهانه در طول دوره رشد عدسآ -2جدول 

 ماه
توسط رطوبت م )C0(دما 

 نسبی )%(
بارندگی 
(mm) 

فشار از سطح 

 (hPa)دریا 
سرعت باد  بیشینه ساعات آفتابی

)1-m.s( بیشینه کمینه 

 16 4/207 2/1013 4/42 7/49 6/16 2/2 اسفند

 17 1/237 2/1011 7/11 9/40 7/25 2/8 فروردین

 9/13 2/260 8/1006 9/8 7/42 30 9/11 اردیبهشت

 9/12 8/295 1/1002 5/6 6/25 9/36 7/16 خرداد
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 تيمارها معرفی
و پنج  (D)تیمارهای این پژوهش شامل یک تیمار کشت دیم 

 و سه تکرار در آبیاری کامل گیاه بود که با (S)سطح شوری آب 

در پژوهشی  شد. جراهای کامل تصادفی ابلوک پایه در قالب طرح

آستانه تحمل عدس به تنش شوری )حاصل از اضافه نمودن نمک 

زیمنس بر متر گزارش دسی 7/1به آب(، هدایت الکتریکی برابر با 

رو سطوح شوری آب با مقدار . ازاین(Katerji et al., 2003)شد 

 1(S 2 ،)2(S 4 ،)3(S 6(، S 5/0)0(برابر با  EC)1(الکتریکی هدایت 

طوری که تیمار زیمنس بر متر در نظر گرفته شد. بهدسی S 8)4(و 

0S و بقیه تیمارهای شوری، سطوح  تحملدارای حد شوری قابل

از آب باکیفیت چاه  0Sتحمل شوری بودند. برای تیمار غیر قابل

( بود، 3که دارای خصوصیات فیزیکوشیمیایی مطابق جدول )

( از اختالط 4Sتا  1Sشور )استفاده شد. برای تهیه تیمارهای آب

( استفاده شد. نمک صنعتی 0Sنمک صنعتی با آب چاه )تیمار 

دارای عناصر سدیم، کلسیم، منیزیم، سولفات و پتاسیم با درجه 

درصد  54/0و  73/1، 89/1، 84/3، 92خلوص به ترتیب برابر با 

عنوان امالح غالب های گذشته، عناصر مذکور بهبود. در پژوهش

نقطه از منطقه قزوین گزارش شد  50طبیعی  های شوردر آب

(Mohammadi et al., 2011) در هر نوبت آبیاری، حجم آب الزم .

( برای آبیاری هر تیمار در مخازن 0S)آب چاه با سطح شوری 

بزرگ قرار داده شد و برای رسیدن به سطح شوری موردنظر، مقدار 

 با کنترلنمک موردنیاز به آن اضافه و کامالً مخلوط شد. سپس 

EC شد. به کرت انتقال داده و اطمینان از میزان شوری، آب 

که زمان کاشت بذور در ایام مرطوب سال بود و سه به اینباتوجه

روز بعد از تاریخ کشت، وقوع بارندگی توسط اداره هواشناسی پیش

یک از تیمارها رو پس از کاشت بذور در هیچاینبینی شده بود، از

ها تحت شرایط کشت زنی در همه کرتشد و جوانهآبیاری انجام ن

از اِعمال تنش متفاوت تیمارهای  بیترتنیابهدیم انجام شد. 

( 2زنی بذور جلوگیری به عمل آمد. در شکل )شور بر جوانهآب

های عدس دهی و پُرشدن دانهتصویری از مراحل رشد اولیه، گل

   آورده شد.

 
 در آبياری )آب چاه( مورداستفادهخصوصيات فيزيکوشيميايی آب  -3جدول 

 هدایت الکتریکی
)1-(dS.m 

 سدیم
)1-(meq.L 

 منیزیم
)1-(meq.L 

 کلسیم
)1-(meq.L 

 پتاسیم

)1-(meq.L 
 سولفات

)1-(meq.L 
 کربناتبی

)1-(meq.L 
 کربنات

)1-(meq.L 
 کلر

)1-(meq.L 
5/0 36/2 88/0 35/1 2/0 42/1 12/1 41/0 74/1 

 

 
 تصويری از مراحل رشد عدس در اين پژوهش -2شکل 

 

 زمان انجام آبياری

های فصلی ( در دوره رشد گیاه عدس بارندگی1به شکل )باتوجه

خصوص انجام شد. اما در برخی از روزهای بین دو بارندگی و به

الوصول میتر از حد سهلاواخر دوره رشد، رطوبت خاک به کم

 60از سطح تا عمق رطوبت خاک رو مقدار رسید. ازاین

                                                                                                                                                                                                 
1- Electrical Conductivity 

با دستگاه  و صورت روزانه، بهمتری مرکز هر کرتسانتی

 FM-TRIMEمدل  TDR)2(زمانی امواج  سنج دامنهبازتاب

 اه دستگقبل از شروع آزمایش، الزم به ذکر است  شد.گیری اندازه

TDR خاک مزرعه  واقعی از طریق برآورد مقادیر مختلف رطوبت

مورد ارزیابی قرار گرفت و اعداد ثبت شده توسط آن واسنجی شد. 

2- Time Domain Reflectometer 
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الوصول خاک برای حد آب سهلاعالم شد که  56-در گزارش فائو

 درصد رطوبت موجود بین دو حد 50عدس،  گیاهجذب توسط 

باشد. در می PWP)2( دائم نقطه پژمردگیو  FC)1(ظرفیت مزرعه 

ی تنش آب عدس هیچکه به گیاه برای اطمینان از ایناین پژوهش 

درصد در  40الوصول خاک به مقدار شود، حد آب سهلوارد نمی

درصد از رطوبت بین دو  40 هر زمان که نینظر گرفته شد؛ بنابرا

 شد.میانجام  آبیاری، رسیدخاک به اتمام می PWPو  FCحد 

ن بر آ به تفاوت مقدار شوری آب آبیاری در تیمارها و تأثیرباتوجه

ها در ها، رطوبت خاک کرتعدم جذب یکسان آب در همه کرت

دلیل زمان  نیبه همرسید و واحد به مقدار مدنظر نمی زمانکی

درصد رطوبت الزم به ذکر است  ها متفاوت بود.انجام آبیاری تیمار

های صفحات با استفاده از دستگاه PWPو  FCوزنی خاک در حد 

( ارائه شد. به این صورت 1و در جدول ) برآوردخانه، فشاری و گرم

ی اشباع از خاک مزرعه، به ترتیب در فشار مکشی یکاکه نمونه

اتمسفر قرار داده شد. سپس از تقسیم وزن آب  15سوم و 

های خشک خاک، مقدار رطوبت مانده در خاک بر وزن دانهباقی

  زنی در نقاط پتانسیلی مذکور محاسبه شد. و

 حجم آب آبياری 

به مقدار اختالف رطوبت خاک در زمان حجم آب آبیاری باتوجه

بر اساس به این صورت که تعیین شد.  FCحد  نسبت بهآبیاری 

خاک )برای متری سانتی 60تا عمق مقدار رطوبت موردنیاز 

حجم آب مساحت کرت، ، چگالی خاک و (FCرسیدن به حد 

 . مقدار(Saeidi, 2021) شد( محاسبه 1آبیاری از طریق رابطه )

حجم آب ورودی به هر کرت با کنتور حجمی کنترل شد. آب از 

ها انتقال داده شد و آبیاری مخزن موردنظر توسط شیلنگ به کرت

انجام شد. آب به شکل یکنواخت در  غرقابیصورت ها بهکرتدر 

 ها،تراز بودن کف کرت به سطح هر کرت توزیع شد و باتوجه

ها، ها و عدم خروج آب از آنها توسط پشتهمحصور بودن کرت

 به تفاوتدر نهایت باتوجهراندمان کاربرد آبیاری صددرصد بود. 

تعرق گیاهان در تیمارهای شوری آب و تأمین بخشی از -تبخیر

متر(، مقدار نیاز آبی میلی 59موردنیاز گیاه توسط باران ) آب

، 271، 275به ترتیب  4Sو  0S ،1S ،2S ،3Sگیاهان در تیمارهای 

متر و مقدار حجم آب آبیاری به ترتیب میلی 116و  177، 226

مترمکعب بر هکتار برآورد  1160و  1770، 2260، 2710، 2750

ریزی آبیاری برای هر تیمار مهبندی و برنا(، زمان4شد. در جدول )

 نشان داده شد.

V(                                1)رابطه  =
(θFC−θm)

100
× ρb × D × A  

: رطوبت وزنی m ،θFC)3(: حجم آب آبیاری V(، 1در رابطه )

: رطوبت وزنی خاک θm، (درصد) ظرفیت مزرعه حدخاک در 

: چگالی ظاهری خاک ρb، (درصد) بالفاصله قبل از انجام آبیاری

)3-(g.cm، D:  عمق( خاکm ) وA مساحت کرت :)2(m باشد. می

صورت ، بهDالزم به ذکر است پایش رطوبت خاک در عمق 

متری انجام شد و در سانتی 30-60و  0-30جداگانه در دو عمق 

 زمان آبیاری، کمبود رطوبت این دو عمق از خاک برطرف شد. 

 
 زمان و مقدار آب آبياری در هر تيمار -4جدول 

 0Sتیمار  1Sتیمار  2Sتیمار   3Sتیمار  4Sتیمار 

حجم آبیاری 
)1-a.h3(m 

حجم آبیاری  تاریخ
)1-a.h3(m 

حجم آبیاری  تاریخ
)1-a.h3(m 

حجم آبیاری  تاریخ
)1-a.h3(m 

حجم آبیاری  تاریخ
)1-a.h3(m 

 تاریخ

90 20/12/1399 90 20/12/1399 90 20/12/1399 90 20/12/1399 90 20/12/1399 

2/126  13/1/1400 126 9/1/1400 3/126  6/1/1400 3/144  3/1/1400 3/135  2/1/1400 

3/162  22/1/1400 3/162  18/1/1400 4/189  15/1/1400 3/189  11/1/1400 3/177  12/1/1400 

4/207  3/2/1400 248 29/1/1400 4/243  25/1/1400 193 20/1/1400 184 19/1/1400 

6/258  26/2/1400 3/315  19/2/1400 5/288  14/2/1400 5/279  29/1/1400 270 27/1/1400 

5/315  10/3/1400 6/368 4/3/1400 7/414 1/3/1400 7/378  24/2/1400 6/360  20/2/1400 

  8/459 14/3/1400 9/495 10/3/1400 8/468  2/3/1400 8/450  31/2/1400 

    8/411 16/3/1400 9/531 12/3/1400 541 11/3/1400 

      5/434 17/3/1400 541 16/3/1400 

 جمع 2750  2710  2260  1770  1160

 

 عملکرد محصول و تحليل آماری

انجام شد.  18/03/1400در تاریخ عملیات برداشت محصول عدس 

متر تهیه  5/0×5/0برای این منظور، یک قاب چوبی با ابعاد داخلی 

                                                                                                                                                                                                 
1- Field Capacity  

ها انداخته شد. سپس بوتهصورت تصادفی به داخل کرتشد و به

، وزن شدنخشکهای داخل قاب از کف زمین بریده شد و پس از 

توده( و اجزای آن )کاه و دانه( توسط ترازوی دقیق )با کل )زیست

2- Permanent Wilting Point 
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تجزیه واریانس و از سوی دیگر گیری شد. اندازهدقت صدم گرم( 

توده، عملکرد زیستهای مربوط به مقدار داده مقایسه میانگین

و با آزمون چند  SPSSافزار ، توسط نرمدانه و کاه گیاه عدس

وری مصرف آب برای برآورد بهرهای دانکن انجام شد. دامنه

)1(WP و شاخص )ت برداش، عملکرد نسبی )نسبت به کشت دیم

)2(HI ( 3(، )2محصول در تیمارهای مختلف، به ترتیب از روابط )

 ( استفاده شد.     4و )

WP(                                                            2)رابطه  =
Y

∀
  

WP3(وری مصرف آب : بهره-(Kg. m ،Y عملکرد :

عالوه حجم آب آبیاری به :∀، Kg. ha)-1(عدس  توده خشکزیست

 .ha3(m .-1(حجم آب حاصل از بارندگی در دوره رشد گیاه 

YR(                                                      3)رابطه  =
Ysi

YD
 

YR ،)عملکرد نسبی محصول نسبت به شرایط دیم )بی بُعد :

Ysiعملکرد محصول در تیمارهای تحت آبیاری با سطوح شوری : 

)1-(Kg. ha، YDد محصول در تیمار کشت دیم: عملکر 

)1-(Kg. ha   . 

 ( 4)رابطه 

HI =
Yg

Y
     (Kahraman et al., 2016)   

HI ،شاخص برداشت محصول :Yg عملکرد دانه عدس :(Kg. 

)1-ha، Y1(عدس  توده خشک: عملکرد زیست-(Kg. ha. 

 نتايج و بحث

 عملکرد و اجزای عملکرد محصول عدس

توده و اجزای آن شامل در پایان دوره رشد عدس، عملکرد زیست

دانه و کاه، مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه واریانس صفات مذکور 

دار در سطح ( نشان داد که بین تیمارها، تفاوت معنی5در جدول )

 0S ،1S ،2S ،3Sیک درصد وجود داشت. در تیمارهای کشت دیم، 

، 9/3621، 66/2094برابر با  تیبتوده به ترعملکرد زیست 4Sو 

کیلوگرم بر هکتار،  6/1120و  62/1965، 6/2771، 6/3525

، 07/932، 53/957، 25/399برابر با  عملکرد دانه به ترتیب

کیلوگرم بر هکتار و عملکرد کاه به  82/46و  33/279، 25/639

، 35/2132، 53/2593، 37/2664، 41/1695برابر با  ترتیب

گیری شد )شکل کیلوگرم بر هکتار اندازه 78/1073و  29/1686

مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات  1397-98(. در سال زراعی 3

وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد که در استان قزوین مساحت 

هکتار به کشت دیم عدس اختصاص یافت. در این سال  11240

 کیلوگرم 351زراعی متوسط عملکرد دانه عدس در منطقه قزوین، 

بر هکتار برآورد شد. از سوی دیگر متوسط عملکرد دانه عدس در 

 1290دو صورت کشت آبی و دیم به ترتیب کل کشور ایران، به 

. در (Ahmadi et al., 2020)کیلوگرم بر هکتار گزارش شد  520و 

ی دشت قزوین انجام شد. بر اریشبکه آبمنظور ارزیابی پژوهشی به

هکتار از اراضی  93اساس نتایج، متوسط عملکرد عدس در وسعت 

تن بر هکتار گزارش شد  5/0تحت کشت این محصول، مقدار 

(Zareabyaneh et al., 2020) در پژوهش حاضر مقدار عملکرد .

)آبیاری با آب باکیفیت(، به  0Sدانه عدس در تیمار دیم و 

زدیک بوده است. در پژوهشی دیگر با هدف های مذکور نگزارش

تخصیص بهینه آب بین اراضی آبی و دیم دشت قزوین، گزارش 

به شد که در دهه اول خرداد اگر اراضی دیم تحت کشت عدس 

به  1000متر آبیاری شوند، عملکرد عدس از میلی 75 زانیم

 Ramezani-Etedali et)یابد کیلوگرم بر هکتار افزایش می 3000

al., 2015) پژوهش مذکور به اهمیت آبیاری عدس دیم در .

کند، که نتایج آبی خاک اشاره میهای حساس رشد و کمزمان

 شود. مشابه آن در پژوهش حاضر مشاهده می

دار ترین مقترین تا کمبر اساس نتایج پژوهش حاضر، بیش

عملکرد و اجزای عملکرد محصول عدس به ترتیب به تیمارهای 

0S ،1S ،2S،  ،3دیمS   4وS دهد یابد. نتایج نشان میاختصاص می

 ،2Sکه در کنار نزوالت جوّی، آبیاری عدس با آب تا سطح شوری 
شرایط بهتری نسبت به کشت دیم این محصول ایجاد کرده است. 

تر آبی حاصل از شرایط کشت دیم، بیشبه بیان دیگر اثر تنش کم

رو کاربرد آب بوده است. ازاین 2Sاز تنش شوری آب تا سطح تیمار 

قابل توصیه بوده  در آبیاری عدس منطقه قزوین 2Sتا سطح شوری 

تر از آن باعث کاهش محصول نسبت به شرایط دیم و شوری بیش

شود. در پژوهشی مشابه بر روی سایر گیاهان، روش آبیاری بهمی

 شور( و بر مترزیمنس دسی 7/0غیر شور ) آبصورت تناوبی با 

( برای ذرت در نظر گرفته شد. نتایج نشان بر مترزیمنس دسی 5)

برای زراعت  شور یرغرا همراه با آب  شورآبتوان داد که می

کاهش چندانی در عملکرد محصول ایجاد  آنکهاستفاده کرد، بدون 

. در این بخش از پژوهش دستاورد (Molavi et al., 2011)شود 

وبت خاک و افزایش عملکرد کاربردی این بود که با هدف حفظ رط

ا شور )تمحصول عدس )نسبت به شرایط دیم(، امکان کاربرد آب

حد تحمل گیاه( در تناوب با آب باران وجود داشت. در این شرایط 

برداری از ای برای بهرهو زمینه افتهیشیافزاتولید محصول عدس 

   شود.فراهم میهای نامتعارف( آبشور منطقه )های لبمنابع آب

 

 

                                                                                                                                                                                                 
1 - Water Productivity  2- Harvest Index 
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 مورد بررسیتجزيه واريانس صفت  -5جدول 

 درجه آزادی منابع تغییر
 میانگین مربعات

 عملکرد کاه عملکرد دانه تودهعملکرد زیست

 ns 310×6/6 ns 310×5 ns 310×6/6 2 تکرار

 8/1214×310** 3/346×310** 2841×310** 5 شوریسطح 

 6/16×310 2000 6/10×310 10 خطا

 6/18 8/12 6/18  ضریب تغییرات )%(

ns داری در سطح احتمال یک درصدداری و معنیمعنیعدم  بیو **: به ترت 

 

 
 مقايسه ميانگين عملکرد و اجزای عملکرد عدس در تيمارهای مختلف -3شکل 

 

توده، دانه و کاه در بخش دیگر پژوهش، عملکرد زیست

( و برای 3عدس نسبت به کشت دیم )عملکرد نسبی در رابطه 

، 0S(. در تیمارهای 4سطوح مختلف شوری آب بررسی شد )شکل 

1S ،2S ،3S  4وS 73/1توده برابر با به ترتیب عملکرد نسبی زیست ،

، 4/2برابر با  ، عملکرد نسبی دانه53/0و  94/0، 32/1، 68/1

، 53/1، 57/1، عملکرد نسبی کاه برابر با 11/0و  7/0، 6/1، 25/2

طور که قبالً هم ذکر شد برآورد شد. همان 63/0و  99/0، 25/1

تر از عملکرد کشت ، عملکرد همه صفات بیش2Sتا سطح شوری 

تر از عدد یک بود. اما این رو، عملکرد نسبی بزرگدیم و ازاین

اد که آبیاری گیاه با آب باکیفیت باعث افزایش بیش نتایج نشان د

ه کی عملکرد دانه نسبت به شرایط دیم شد. درحالیدوبرابراز 

برابر نسبت به کشت  5/1تأثیر آب باکیفیت بر عملکرد کاه، حدود 

دیم بود. نکته حائز اهمیت دیگر این بود که شیب کاهش عملکرد 

طوری که شیب ابر نبود. به( با هم بر4آن در شکل )نسبی و اجزای 

، 166/0توده، دانه و کاه به ترتیب برابر با زیستمذکور برای 

زیمنس دسیازای هر یک بهبیان دیگر بود. به  129/0و  325/0

 توده، دانه و کاهعملکرد نسبی زیستافزایش شوری آب،  بر متر

یافته است. این نتایج درصد کاهش 9/12و  5/32، 6/16به ترتیب 

با افزایش شوری آب آبیاری، عملکرد دانه نسبت به نشان داد که 

کاه کاهش بیشتری داشته است. این مسئله ممکن است به دلیل 

تأثیر تنش شوری بر اختالل در تلقیح گیاه، عقیم ماندن آن و در 

بستن و کاهش عملکرد دانه باشد. درنتیجه اِعمال نهایت عدم دانه 

گیاه در مراحل حساس رشد، تنش شوری بیش از حد تحمل 

باری بر تولید دانه حبوبات مانند عدس خواهد داشت. اثرات زیان

به روابط بین عملکرد نسبی و شوری آب در از سوی دیگر باتوجه

عدد یک قرار داده شود،  (Y)جای متغیر وابسته (، اگر به4شکل )

آید که اثر تنش شوری در مقداری برای شوری آب به دست می

ر شود. دآبی در کشت دیم با هم برابر میآبی و تنش کمکشت 

و  توده، دانهاین شرایط حد آستانه شوری آب برای عملکرد زیست

زیمنس بر متر برآورد دسی 6/5و  3/5، 5/5کاه عدس به ترتیب 

های مذکور، شود. یعنی با اعمال آبیاری تا سطح شوریمی

های بیشه و شوریعملکردی برابر با شرایط کشت دیم ایجاد شد

تر از آن موجب خُسران در تولید محصول عدس )حتی نسبت به 

 شود. شرایط دیم( می

در پژوهشی مشابه در تبریز اثر تنش شوری بر روی عدس 

زیمنس بر متر بررسی شد. دسی 4از طریق آب آبیاری با شوری 

به  84/73تنش شوری آب باعث شد که عملکرد دانه عدس از  

به  244/0و وزن خشک ساقه عدس از  مترمربعگرم بر  44/49

. نتایج (Rashidi et al., 2018)گرم بر بوته کاهش یابد  207/0

پژوهش مذکور نشان داد که در شرایط اعمال تنش شوری، دانه 

ج رو با نتایکاهش عملکرد داشته است و ازاینعدس بیشتر از کاه 

پژوهش حاضر مطابقت داشت. در پژوهشی دیگر در کشور 
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 پاکستان، گیاه عدس در محیط گلدان کشت شد و عملکرد آن

مول بررسی شد. در سطوح میلی 100و  50، 0تحت سطوح شوری 

عدد،  21و  34، 54شوری مذکور، تعداد دانه در گیاه به ترتیب 

گرم بر بوته و عملکرد  53/0و  86/0، 32/1دانه به ترتیب  عملکرد

گیری گرم بر بوته اندازه 22/4و  82/7، 17/9توده به ترتیب زیست

شد. نتایج مذکور نیز حاکی از تأثیر کاهشی تنش شوری بر 

طوری که به. به(Yasir et al., 2021)عملکرد عدس داشته است 

توده عدس لکرد دانه و زیستمول افزایش شوری، عممیلیازای هر 

گرم بر بوته کاهش یافت. در یک آزمایش  05/0و  008/0به ترتیب 

الیسیمتری در مؤسسه کشاورزی مدیترانه در جنوب ایتالیا، اثر 

زیمنس بر متر، دسی 1/3و  2، 7/0سطح شوری خاک شامل سه 

بر عملکرد عدس بررسی شد. بر اساس نتایج، عملکرد عدس در 

کیلوگرم بر  820و  5170، 6830مذکور به ترتیب  سطوح شوری

های مشابه . در مورد تنش(Katerji et al., 2003)هکتار برآورد شد 

اد مرکز اسدآب نورامیپمانند تنش آبی نیز پژوهشی در دانشگاه 

ها شامل اعمال تنش خشکی همدان بر روی عدس انجام شد. تنش

و شرایط کشت  a)3(دهی ، تنش بعد از نیامa)2(دهی بعد از گل

بود که بر روی شش رقم عدس آزمایش شد و نسبت به  a)4(دیم 

بررسی شد. نتایج مطالعه بر روی رقم  a)1(شرایط آبیاری کامل 

مقدار  4a و 1a ،2a ،3aعدس سبز قزوین نشان داد که در تیمارهای 

و  404، 3/469، 6/671عملکرد دانه عدس به ترتیب برابر با 

گرم بر هکتار و عملکرد ماده خشک یک بوته به ترتیب کیلو 6/268

گرم بر بوته بوده است  28/8و  45/8، 75/8، 45/9برابر با 

(Kakayi, 2019) نتایج پژوهش مذکور حاکی از این بود که از .

 %60تیمار آبیاری کامل تا شرایط دیم، عملکرد دانه عدس حدود 

ه است. یعنی یافتکاهش %3/12ماده خشک آن حدود  عملکردو 

در شرایط تحت تنش، عملکرد دانه عدس بیش از عملکرد کاه 

با نتایج پژوهش حاضر مطابقت  جهتنیازاکاهش داشته است، که 

ی دستاورد این قسمت از پژوهش این بود که در طورکلبهداشت. 

مقایسه واکنش اجزای عملکرد عدس نسبت به تنش شوری، 

یشتر بود. به این صورت که حساسیّت دانه عدس در برابر شوری ب

اگر گیاه عدس با آب باکیفیت آبیاری شود، راندمان افزایش تولید 

د خواه توجهقابلدانه در مقایسه با کاه )نسبت به شرایط دیم( 

 بود.
 

 
 ب آبياریآ توده و اجزای عدس نسبت به شرايط ديم، در سطوح شوریعملکرد زيست -4شکل 

 

 رابطه بين دانه و کاه عدس

( 5منظور بررسی ارتباط بین دانه و کاه عدس، مطابق شکل )به

بین تیمارهای مختلف  Y=1.652X+1078رابطه خطی با معادله 

 عنوان یک معیار برایتواند بهبرازش داده شد. این قبیل روابط می

تخمین عملکرد هر یک از اجزاء بر اساس مقدار دیگری، در نظر 

های مقدار کاه، فقدان داده در صورت مثالعنوانبهگرفته شود. 

در  های مجهول راهای مقدار دانه، دادهتوان با استفاده از دادهمی

( 5رو شیب خط در شکل )محدوده قابل قبولی تخمین زد. ازاین

ازای افزایش هر یک کیلوگرم دانه عدس، حدود نشان داد که به

یابد. در پژوهشی مشابه در مصر، کیلوگرم کاه افزایش می 65/1

ی رشد برگی شامل کود آهن و روی، بر روی هاکنندهمیتنظاثر 

رسی شد. نتایج نشان داد بین عملکرد و اجزاء عملکرد عدس بر
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در واحد کیلوگرم بر  (X)و عملکرد دانه عدس  (Y)عملکرد کاه 

طوری برازش داده شد. به Y=2.216 X+969هکتار رابطه خطی 

 216/2ازای افزایش هر یک کیلوگرم دانه عدس، حدود که به

. نتایج (Hussein et al., 2018)کیلوگرم کاه افزایش یافت 

ز پژوهش مذکور مشابه با نتایج پژوهش حاضر بود. آمده ادستبه

)عملکرد دانه( عدد  Xجای متغیر ( اگر به5همچنین در شکل )

کیلوگرم بر هکتار )عرض از مبدأ  1078صفر قرار داده شود، مقدار 

آید. الزم به ذکر است که در خط( برای عملکرد کاه به دست می

هش عملکرد پژوهش حاضر تنش شوری، تنش غالب و عامل کا

عرض از مبدأ خط در شکل  رونیازادانه نسبت به کاه بوده است. 

دهد که اگر تنش شوری به حدی برسد که هیچ دانه ( نشان می5)

کیلوگرم  1078عدس تولید نشود، مقدار کاه تولید شده پایه عدد 

 بر هکتار خواهد بود.       

 
 رابطه بين عملکرد کاه و دانه -5شکل 

 اشتشاخص برد

( مقدار شاخص برداشت محصول عدس محاسبه 4بر اساس رابطه )

به ترتیب برابر  4Sو  0S ،1S ،2S ،3Sتیمارهای کشت دیم، در شد و 

(. 6درصد برآورد شد )شکل  2/4و  2/14، 23، 4/26، 4/26، 19با 

ترین و کم 1Sو  0Sبیشترین مقدار شاخص برداشت در تیمارهای 

مشاهده شد. نتایج نشان داد آبیاری عدس تا سطح  4Sآن در تیمار 

زیمنس بر متر(، تأثیر کاهنده بر مقدار شاخص دسی 2) 1Sشوری 

با مقایسه تیمار کشت دیم و سایر تیمارها  برداشت عدس نداشت.

بیشتر  2Sمشخص شد که مقدار شاخص برداشت تا سطح شوری 

دیم رسید.  تر از کشتبه کم، 3Sاز کشت دیم بود و از سطح شوری 

شور، شرایط مطلوب از درنتیجه در بین تیمارهای آبیاری با آب

 آبیاری عدسشاخص برداشت )نسبت به کشت دیم(، نظر میزان 

در پژوهشی در منطقه مشابه  به طوربود.  2Sتا سطح شوری 

درصد  60و  80، 100، 120سراوان، اثر چهار سطح آبیاری شامل 

توده بلوچستان و کردستان(  نیاز آبی بر روی گیاه عدس )دو

ترین مقدار شاخص بررسی شد. نتایج نشان داد بیشترین و کم

درصد نیاز  80 -)توده بلوچستان %24برداشت به ترتیب برابر با 

 Amiri et)درصد نیاز آبی( بود  60 -)توده کردستان %14آبی( و 

al., 2021) در آزمایش دیگر در دانشگاه فردوسی مشهد، اثر شش .

ی در مراحل رشد اریتک آبح آبیاری شامل آبیاری کامل، سط

ها و بدون آبیاری دانه پرشدندهی، دهی، غالفدهی، گلشاخه

)کشت دیم( بر روی عدس بررسی شد. بر اساس نتایج 

مقدار شاخص برداشت در تیمارهای مذکور به ترتیب  آمده،دستبه

درصد برآورد شد  2/26و  3/33، 4/33، 9/33، 8/26، 1/34برابر با 

(Hosseini et al., 2011) نتایج پژوهش مذکور نشان داد که .

ترین مقدار شاخص برداشت به ترتیب مربوط به بیشترین و کم

 یاری )تحت تنشتیمار آبیاری کامل )بدون تنش آبی( و بدون آب

پاشی کود نانو کالت آبی( بوده است. در تحقیقی نیز اثر محلول

آهن بر عملکرد عدس، در منطقه کرج )دانشگاه تهران( بررسی 

 002/0پاشی پاشی )شاهد(، محلولشد. تیمارها شامل عدم محلول

دهی و گلدهی، غالف)گرم در لیتر( در مراحل رشد گل

)گرم در لیتر( در مراحل  004/0ی پاشدهی و محلولدهی+غالف

 بر اساسدهی بود. دهی+غالفدهی و گلدهی، غالفرشد گل

نتایج، میزان شاخص برداشت در تیمارهای مذکور به ترتیب برابر 

درصد  8/32و  48/30، 77/30، 8/31، 63/29، 62/29، 22/27با 

. نتایج پژوهش مذکور نشان داد که (Mehraban, 2017) بود

شی کود بر روی عدس، باعث افزایش مقدار شاخص پامحلول

رو دو پژوهش اخیر نشان دادند برداشت محصول شده است. ازاین

هایی مانند خشکی و فقر مواد غذایی، باعث کاهش میزان که تنش

شاخص برداشت محصول عدس شده است که با نتایج پژوهش 

حاضر )وجود تنش شوری( مطابقت داشته است. نتیجه کلی این 

، 2Sشور تا سطح شوری های نامتعارف لبکه با استفاده از آببود 

امکان افزایش شاخص برداشت محصول عدس نسبت به شرایط 

رو در صورت قبول زیان ناشی از کشت دیم وجود داشت. ازاین

شور )در توان از منابع آب لبتجمع تدریجی امالح در خاک، می

 سطح شوری مدنظر( برای آبیاری عدس استفاده کرد.   

 

 
 شاخص برداشت محصول عدس در تيمارهای مختلف-6شکل 
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 وری مصرف آب بهره

توده خشک عدس در وری مصرف آب در تولید زیستمقدار بهره

، 55/3به ترتیب برابر با  4Sو  0S ،1S ،2S ،3Sتیمارهای کشت دیم، 

کیلوگرم بر مترمکعب برآورد  97/0و  11/1، 23/1، 3/1، 32/1

(. به دلیل عدم انجام آبیاری در تیمار کشت دیم، این 7شد )شکل 

آب را داشت. در تیمارهای  مصرفوری تیمار بیشترین مقدار بهره

دیگر با افزایش شوری آب، مقدار جذب و مصرف آب توسط گیاه 

نبال آن حجم آب آبیاری کاهش یافت. اما نتایج نشان داد و به د

که کاهش حجم آب مصرفی در تیمارهای شوری، باعث افزایش 

شور آب نشد. زیرا اثر عناصر مُضِر موجود در آب مصرفوری بهره

موجب کاهش تولید ماده گیاهی و دانه شد، که نتیجه آن کاهش 

ی در دشت قزوین، در پژوهشآب بود.  مصرفوری عملکرد و بهره

وری مصرف آب آبیاری در کشت عدس برای مناطق مقدار بهره

 به زهرانیبوئاستان قزوین شامل شهرهای قزوین، تاکستان و 

 کیلوگرم بر مترمکعب برآورد شد 1/1و  06/1، 43/1تیب تر

(Zareabyaneh et al., 2020) نتایج پژوهش حاضر در تیمار آب .

در پژوهشی در مذکور نزدیک بود. باکیفیت، به نتایج پژوهش 

سطح شوری خاک شامل جنوب ایتالیا، واکنش گیاه عدس به سه 

زیمنس بر متر بررسی شد. نتایج نشان داد که دسی 1/3و  2، 7/0

 وریبهرهنسبت عملکرد به حجم آب مصرف شده در کشت عدس )

 36/0و  78/1، 09/2مصرف آب( در تیمارهای مذکور به ترتیب 

نتایج  .(Katerji et al., 2003)بر مترمکعب محاسبه شد کیلوگرم 

وری مصرف بهرهپژوهش مذکور از نظر اثر کاهشی شوری آب بر 

 مزرعه تحقیقاتی درهمچنین  آب، مشابه نتایج پژوهش حاضر بود.

مجتمع آموزش عالی سراوان، پژوهشی تحت سطوح آبیاری شامل 

انجام شد. بر درصد نیاز آبی گیاه عدس  60و  80، 100، 120

درصد آبیاری، عملکرد گیاه نسبت به  80اساس نتایج، در تیمار 

درصد کاهش یافت، اما  10درصد آبیاری(  100تیمار شاهد )

 9/2آب در بین تیمارها به مقدار  مصرفوری بیشترین بهره

مقدار . (Amiri et al., 2021)آمد  کیلوگرم بر هکتار به دست

تیمارهای شوری آب آبیاری در پژوهش کنونی باعث شد که در 

1S ،2S ،3S  4وS ،0آب نسبت به تیمار  مصرفوری بهرهS  آب(

درصد کاهش  6/26و  7/15، 7، 2/1باکیفیت( به ترتیب مقدار 

زیمنس بر متر ازای هر یک دسیبهطوری که داشته باشد. به

کیلوگرم بر  047/0 افزایش شوری آب، به طور متوسط مقدار

ای رو رابطهآب کم شد. ازاین مصرفوری مترمکعب از مقدار بهره

بین مقدار  =0.0038EC+1.323-20.0052EC-WPبا معادله 

برازش  (EC)و هدایت الکتریکی آب  (WP)آب  مصرفوری بهره

توان بر اساس مقدار (. از طریق رابطه مذکور می8داده شد )شکل 
                                                                                                                                                                                                 

1 -Water Production Function 

آب را در کشت آبی  مصرفوری دار بهرهشوری آب آبیاری، مق

 نیازاهای گذشته، عدس در منطقه قزوین تخمین زد. در پژوهش

روابط برای تخمین مقدار عملکرد محصول ذرت بر اساس  لیقب

 ,Saeidi)شد تعرق گیاه در منطقه قزوین، استفاده -مقدار تبخیر

2021). 

 

 
 مختلف یمارهايآب در ت وری مصرفبهره -7شکل 

 

 
 وری مصرف آب و شوری آب آبياریرابطه بين بهره -8شکل 

 

برای تیمارهای  WPF)1(آب -در ادامه پژوهش تابع تولید 

 1.4875W+2094.66-2Y=0.001Wصورت رابطه مختلف، به

(. با استفاده از تابع مذکور مقدار تولید محصول 9برآورد شد )شکل 

باشد. قابل محاسبه می (W) نسبت به حجم آب آبیاری  (Y)عدس 

)حجم آب آبیاری( عدد صفر  Wجای متغیر در تابع مذکور اگر به

کیلوگرم بر هکتار  66/2094قرار داده شود، مقدار عملکرد برابر با 

آید که همان عملکرد محصول عدس در تیمار کشت به دست می

به طور مشابه، پژوهشی بر روی عدس در شمال سودان  دیم است.

 15، آبیاری با دور W)1(مار آبیاری شامل آبیاری کامل با شش تی

، W)4(دهی ، گلW)3(، آبیاری در مراحل رشد رویشی W)2(روزه 

انجام شد. در این  W)6(و مرحله رسیدن  W)5(تنظیم غالف 
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پژوهش رابطه بین عملکرد دانه عدس )کیلوگرم بر هکتار( و 

-Y=1.773ETصورت تعرق آن )مترمکعب بر هکتار( به-تبخیر

. در (Alla-Jabow and Mahgoub, 2017)نشان داده شد  4447.7

پژوهشی بر روی عدس در ترکیه، اثر شش تیمار آبیاری تکمیلی 

، 50(I 50%(، I 25%)25(و آبیاری بر اساس  I)0(شامل بدون آبیاری 

)75(I 75% ،)100(I 100%  و)125(I 125% الوصول خاک آب سهل

توده )کیلوگرم بر د بین عملکرد زیستانجام شد. نتایج نشان دا

متر( هکتار( و مقدار آب مصرفی گیاه در طول فصل رشد )میلی

برقرار شد   =43.805IW+1645.220.1123IW-Y+رابطه 

(Kahraman et al., 2016) درمجموع دستاورد این بخش از .

وری پژوهش این بود که شوری آب آبیاری اثر کاهشی بر بهره

آب عدس داشت. همچنین از طریق روابط ارائه شده در  مصرف

آب بر  مصرفوری (، امکان تخمین مقدار بهره9( و )8های )شکل

توده بر اساس حجم آب اساس شوری آب و تخمین عملکرد زیست

 آبیاری )در شرایط تنش شوری( فراهم شد.  

 

 
 مختلف یمارهايت برایآب -ديتابع تول -9شکل 

 گيرینتيجه
آبیاری با سطوح مختلف شوری و در تناوب با در این پژوهش، اثر 

آب باران، بر روی گیاه عدس منطقه قزوین بررسی شد. نتایج 

ترین مقدار عملکرد و اجزای عملکرد ترین تا کمبیشنشان داد 

 4Sو   3S، دیم، 0S ،1S ،2Sمحصول عدس به ترتیب به تیمارهای 

طوری که در کنار نزوالت جوّی، آبیاری عدس اختصاص یافت. به

شرایط بهتری نسبت به کشت دیم این  ،2Sبا آب تا سطح شوری 

ر از تآبی حاصل از کشت دیم، بیشمحصول ایجاد کرد و تنش کم

آبیاری گیاه بود. از سوی دیگر  2Sتنش شوری آب تا سطح تیمار 

دانه برابری عملکرد  5/2عدس با آب باکیفیت، باعث افزایش 

رد که تأثیر آب باکیفیت بر عملکنسبت به شرایط دیم شد. درحالی

تر از کشت دیم بود. همچنین شیب برابر بیش 5/1کاه، حدود 

آن در اثر افزایش شوری آب آبیاری، با کاهش عملکرد و اجزای 

زیمنس بر متر دسیازای هر یک بهطوری که هم برابر نبود. به

ب توده، دانه و کاه به ترتینسبی زیستعملکرد افزایش شوری آب، 

به دلیل تأثیر تنش درصد کاهش یافت.  9/12و  5/32، 6/16

و عقیم ماندن آن، در سطوح شوری بر اختالل در تلقیح گیاه عدس 

باالی تنش شوری، عملکرد دانه نسبت به کاه کاهش بیشتری 

داشت. در نتیجه اگر گیاه عدس با آب باکیفیت آبیاری شود، 

مان تولید دانه در مقایسه با کاه )نسبت به شرایط دیم( بیشراند

رابطه خطی با معادله  باره نیاتر خواهد بود. در 

Y=1.652X+1078  بین عملکرد دانه(X)  و عملکرد کاه(Y) 

در تیمارهای  شاخص برداشتبرقرار شد. همچنین بررسی مقدار 

شور تا رف لبهای نامتعااستفاده از آبمختلف نیز نشان داد که با 

، امکان افزایش شاخص برداشت محصول عدس 2Sسطح شوری 

وری در بررسی بهره نسبت به شرایط کشت دیم وجود داشت.

مصرف آب نتایج نشان داد که به دلیل عدم انجام آبیاری در تیمار 

وری مصرف آب را کشت دیم، این تیمار بیشترین مقدار بهره

وری مصرف مقدار بهره د کهداشت. اما افزایش شوری آب باعث ش

)آب  0Sنسبت به تیمار ، 4Sو  1S ،2S ،3Sتیمارهای آب در 

درصد کاهش  6/26و  7/15، 7، 2/1باکیفیت( به ترتیب مقدار 

وری مصرف آب از برای تخمین مقدار بهره داشته باشد. همچنین

=20.0052EC-WP-طریق هدایت الکتریکی آب رابطه 

0.0038EC+1.323  و برای تخمین مقدار عملکرد عدس بر اساس

ارائه  1.4875W+2094.66-2Y=0.001Wحجم آب آبیاری رابطه 

شور )مانند چاهکه در صورت وجود منابع آبشد. نتیجه کلی این

های عمیق کشاورزی( در منطقه قزوین، کاربرد آب تا سطح 

تر از شوری نسبت به شرایط دیم سودمند بوده و بیش 2Sشوری 

 شود.ذکور توصیه نمیم

    "گونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود نداردهيچ"
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