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 روانیگندم رقم س يو عملکرد يرشد يهاآب بر واکنش يو شور ياریآبکم يمارهایاثر ت

  

  6يدیمحسن سدیس و *4یحمام نی، حس3زادهعقوبی ی، مصطف2پور، فرزاد حسن5و  1يآبادیفاطمه حاج

  

  )18/8/1399 رش:یخ پذی؛ تار 21/3/1399 افت:یخ دری(تار

  

 

  دهیچک

ـ وبـه  يکشـاورز  يهـا ستمیس يرو شیپ يهاچالش نیترمهم عنوانبه ياریبآب آ تیفیو ک تیامروزه کاهش کم خشـک و   یدر نـواح  ژهی

آب  يو شور یبه سطوح مختلف رطوبت روانیگندم رقم س يو عملکرد يرشد يهاواکنش یابیمنظور ارزرو بهنیهستند. از ا ایدن خشکمهین

 رجنـد یدانشگاه ب يدانشکده کشاورز یقاتیبا سه تکرار در مزرعه تحق یادفکامل تص يهادر قالب طرح بلوك لیصورت فاکتوربه یشیآزما

 50و  75، 100، 125در پـنج سـطح (   ياریشامل سطوح آب شیآزما يمارهایشد. ت انجام 1396-1397و  1395-1396 یزراع يهاسال یط

بر متـر) بودنـد.    زیمنسدسی 6بر متر و  زیمنسدسی 6/1آب در دو سطح ( ي) و شورياریبا دو نوبت آب مید ماریگندم و ت یآب ازیدرصد ن

و  ياریسطوح مختلف آب يمارهایو عملکرد دانه توسط ت کیولوژیعملکرد، عملکرد ب ياجزا ،يرشد يهایژگینشان داد که و شیآزما جینتا

مقدار سطح برگ در  نیکمتر شدند. یصفات مورد بررس داریعنباعث کاهش م مارهایت نیکه ا يطورقرار گرفتند. به تأثیرآب تحت  يشور

ـ درصـد ن  125ر مایصفت را نسبت به ت نیبر متر مشاهده شد که مقدار ا منسیزیدس 6ي شور×  مید ماریت ـ  ازی  6/1 يشـور × گنـدم   یآب

 ماریت متعلق به بیترتمقدار به نیکمترو  نیبیشترو دانه گندم  کیولوژیعملکرد ب یژگیدرصد کاهش داد. در و 61بر متر حدود  زیمنسدسی

بـر متـر مشـاهده شـد. از نظـر عملکـرد        زیمنسدسی 6يشور×  مید ماریبر متر و ت زیمنسدسی 6/1 يشور× گندم  یآب ازیدرصد ن 125

گندم  یآب ازیدرصد ن 100بر متر و  زیمنسدسی 6/1 يشور× گندم  یآب ازیدرصد ن 125 يمارهایت انیم يداریو دانه اختالف معن کیولوژیب

بر متر نسـبت بـه    زیمنسدسی 6ي شور×  مید ماریو دانه گندم در ت کیولوژیبر متر مشاهده نشد. افت عملکرد ب زیمنسیدس 6/1 يشور× 

ـ ا جیدرصد بود. نتا 88و  72حدود  بیترتبر متر به زیمنسدسی 6/1 يشور× گندم  یآب ازیدرصد ن 125 ماریت نشـان داد کـه    شیآزمـا  نی

ـ  ازیدرصد ن 100مصرف  ماریبا ت يداریاختالف معن یبرتر بود ول ماریگندم ت یآب ازیصد ندر 125 ماریصفات ت شتریاگرچه در ب گنـدم   یآب

و دانه در  کیولوژیعملکرد ب يهابر متر) و با توجه به داده زیمنسدسی 6يکمبود آب و آب شور (شور يدارا یدر نواح ت،ینداشت. درنها

ـ  يبـرا  رشوریبا آب غ یآب ازیدرصد ن 100با  ياریبا آب شور و آب یآب ازیصد ندر 75با  ياریآب ماریاز ت ادهحاضر استف شیآزما بـه   دنیرس

  .دشویم هیشور توص طیآب در شرا رهیذخ نیگندم و همچن نهیعملکرد به

  

  

 عملکرد دانه ک،یولوژیآب شور ، عملکرد ب :يدیکل يهاواژه
  

  
 

  

  دانشگاه زابل ،دانشکده آب و خاك یار گروه علوم و مهندسی آب،و دانش یو زهکش ياریآب يدانش آموخته دکتر. به ترتیب 2و 1

دانشـکده   ،آب یکارشـناس گـروه علـوم و مهندسـ    و  اسـتادیار گـروه زراعـت و اصـالح نباتـات      ،آب یگروه علوم و مهندس دانشیاربه ترتیب  . 5و  4 ،3

   رجندیدانشگاه ب ،يکشاورز

  رانیاراك، ا ،يکشاورز جیو ترو آموزش قات،یسازمان تحق ،ياستان مرکز یعیبو منابع ط يو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحق محقق. 6

  hhammami@birjand.ac.ir :یکیمسئول مکاتبات: پست الکترون :*



  ۱۴۰۰تابستان / دوم / شماره  يازدهم / سال وري محصوالت زراعي و باغيآتوليد و فره نشري

  

52  

   مقدمه

است کـه   یاهانیگ نیاز اول یکی) Triticum aestivum L.گندم (

در مناطق مختلف  ياو گسترده عیطور وستوسط اجداد انسان به

باال کشت شـده اسـت    يداشتن قدرت سازگار لیدلهب نیکره زم

 2017دانــه گنــدم در ســال  دیــکشــت و تول ریــ). ســطح ز28(

 نیانگیـ (م نت 771718579هکتار و  218543071برابر  بیترتبه

 تیـ در هکتار) در جهان بـوده اسـت. گنـدم اهم    لوگرمیک 3531

 يدر کشـورها  ژهیـ وبه ایدر دن ییمواد غذا نیمأدر ت ییباال اریبس

از  یکـ ی عنـوان به توانیگندم را م نیدر حال توسعه دارد. بنابرا

سـطح   زین رانیدانست. در ا ایدن يمحصوالت کشاورز نیترمهم

هکتــار و  6700000حــدود  2017کشــت گنــدم در ســال  ریــز

ــه (م  14000000 ــرد دان ــن عملک ــت ــوگرمیک 2089 نیانگی در  ل

  ). 7هکتار) گزارش شده است (

عوامـل توسـعه در    نیتـر از مهـم  یکی انعنوبه ییغذا تیامن

 يهـا تـنش  تـأثیر مطرح است که تحـت   ایمختلف دن يکشورها

خاك و آب بـا خطـر    يکمبود آب و شور ریمختلف نظ یطیمح

ــه مــ  ــودیمواج ــک33 و 30 ،14 ،10 ،9( ش ــی ی). خش از  یک

را از  اهـان یاست که رشـد و نمـو گ   یطیمح يهاتنش نیترمهم

فعـال و بـر هـم زدن تعـادل      ژنیاکسـ  يهـا گونـه  شیزااف قیطر

 شـود میها کاهش داده و منجر به کاهش عملکرد سلول ياسمز

از  اهیباعث تداخل در رشد و نمو گ زیآب و خاك ن ي). شور6(

). در منـاطق  8( شـود یم یونیو  ياختالل در تعادل اسمز قیطر

ـ را در ا یعیکـه سـطح وسـ    خشکمهیخشک و ن بـه خـود    رانی

طـور  بـه  يو شـور  یخشـک  يهاوالً تنشاند معمداده ختصاصا

  .  ابندییهمزمان بروز م

 يمارهایدرصد در ت 26و  20 زانیعملکرد گندم به م کاهش

 انیـ کامل گزارش شده است کـه البتـه ب   ياریدرصد آب 35و  65

در  یشدت وابسـته بـه بارنـدگ   به ياثرگذار زانیم نیشده است ا

شـده بـر    جـام ان شیآزما جی). نتا20است ( اهیطول فصل رشد گ

عملکـرد   يزابر عملکرد و اج ياریمختلف آب يهامیاثر رژ يرو

گنـدم نشــان داد کـه کــاهش    نـاك یارقـام چمـران، افــالك و ور  

هـا  وزن هزاردانه، تعداد پنجه در مترمربع، تعداد سنبلک داریمعن

 جی). نتـا 5( دهـد یمـ  يرو ياریکاهش آب جهیدر هر سنبله در نت

 یزراعـ  اهـان یده است که عملکرد گمختلف نشان دا يهایبررس

. کـاهش  ابـد ییکـاهش مـ   ياریـ آب آب يسطح شـور  شیبا افزا

ــ ــدم شــامل عملکــرد  يصــفات مختلــف عملکــرد داریمعن گن

ــولوژیب ــع (   8/21( کی ــنبله در مترمرب ــداد س ــد)، تع  7/65درص

عملکـرد   داریدرصد)، کاهش معن 3/21( هزاردانهدرصد)، وزن 

 شیدرصد) با افـزا  6/21ت (درصد)، شاخص برداش 5/26دانه (

بر متر مشاهده شـد   زیمنسدسی 6/9به  4/1از  ياریآب آب يشور

آب  يو شـور  ياریـ سـطوح آب  مـار یهمزمـان ت  داری). اثر معن32(

عملکرد گنـدم شـامل تعـداد دانـه در      يبر عملکرد و اجزا ياریآب

    ).12سنبله، عملکرد دانه و شاخص برداشت گزارش شده است (

) Prl/2*Pastorو بـا شـجره (   WS-85-10ا کد ب روانیس رقم

ذرت و گندم  قاتیتحق یالمللنیز مرکز با 1382-1383در سال 

)CIMMYTارقـام   ریبـا سـا   سـه یمنظـور مقا شده و به افتی) در

ـ قـرار گرفـت. ا   یمـورد بررسـ   رانیـ موجود در ا  يرقـم دارا  نی

 يبـرا  نییبـه تـنش پـا    تیهمچون شاخص حساسـ  ییهایژگیو

زنـگ زرد،   يهـا يماریمقاوم به ب مهی، نهزاردانه و وزن ملکردع

ـ مقـاوم بـه خواب   ،ياو قهوه اهیس دانـه   نیو درصـد پـروتئ   یدگی

مختلـف   يهاشیآزما جی). نتا22شده است ( یباال معرف نسبتبه

بــا رقــم  ســهیدر کــرج (در مقا روانیرقــم ســ يشــده رو انجــام

اب بـا رقـم مرودشـت)، دار    سـه ی)، زرقان فـارس (در مقا شتازیپ

بـا رقـم    سـه یبا رقم چمران)، دزفـول (در مقا  سهیفارس (در مقا

ـ آب طیبا رقم تجـن) در شـرا   سهیچمران) و گرگان (در مقا  ياری

ـ ترتنرمال (بدون تنش) نشـان داد کـه بـه     3و  12، 11، 4، 6 بی

بـود   شـتر یارقام ب ریبا سا سهیدر مقا روانیدرصد عملکرد رقم س

نشـان داد   یتنش خشـک  طیدر شرا عملکرد سهیمقا جی). نتا22(

 9/0 روانیرقـم سـ   يبـرا  یبه تنش خشک تیکه شاخص حساس

شاخص کمتـر   نیبا اغلب ارقام مورد مطالعه ا سهیبود که در مقا

). 22اسـت (  یرقم به خشک نیا شتریدهنده تحمل ببود که نشان

 يهـا بـه تـنش   اهانیبا توجه به تنوع در واکنش ارقام مختلف گ

هـا  تـنش  نیـ نش ارقام مختلف به اواک یبررس يورو ش یخشک

 يهاواکنش یمطالعه با هدف بررس نیرو انیاست. از ا يضرور



  ...يرشد يهاآب بر واکنش يو شور ياریآبکم يمارهایاثر ت

  

53  

دو  یطـ  رجندیدر منطقه ب روانیگندم رقم س يو عملکرد يرشد

  انجام شد.  1396-1397و  1395-1396فصل رشد 

  

  هاو روش مواد

آب  يو شـور  ياریـ سـطوح آب  يمارهـا یت تأثیر یمنظور بررسبه

 روان،یعملکرد گنـدم رقـم سـ    يشد، عملکرد و اجزابر ر ياریآب

در  1396-1397و  1395-1396 یزراعـ  يهـا در سال یشیآزما

 میبـا اقلـ   رجنـد یدانشـگاه ب  يدانشکده کشاورز یقاتیمزرعه تحق

و طـول   یشـمال  32و  53 ییایـ گرم و خشـک و عـرض جغراف  

متر  1480 يایو با ارتفاع از سطح در یشرق 55و  13 ییایجغراف

کامل  يهادر قالب طرح بلوك لیصورت فاکتوربه ایح دراز سط

شـامل پـنج    شیآزمـا  يمارهایبا سه تکرار انجام شد. ت یتصادف

ـ بـا   میـ د مـار یت -1ل (شـام  ياریسطح آب ـ آب کی   ،یلـ یتکم ياری

ـ  ازیـ درصـد ن  50 نیبا تأم ياریآب -2   ) دی(تـنش شـد   مگنـد  یآب

ـ  ازیـ درصـد ن  75 نیبا تـأم  ياریآب -3  -4 (تـنش متوسـط)،   یآب

ـ آب -5(بدون تنش) و  یآب ازیدرصد ن 100 نیبا تأم ياریآب  ياری

ـ  ازیدرصد ن 125 نیبا تأم  ياریـ آب آب ي) و دو سـطح شـور  یآب

بـر متـر) بـود. در     زیمـنس دسـی  6و  6/1بـا آب   ياری(شامل آب

با گـاوآهن   ن،یزم يسازآماده يبرا 1396و  1395ماه اواخر آبان

ـ لـه بعـد در اوا  دار شخم زده شـد و در مرح برگردان آذرمـاه   لی

توسـط   یسـطح  يهـا خرد کردن کلوخه اتیعمل 1396و  1395

 حیکمک لـولر، کـار تسـط   . پس از آن بهرفتیصورت پذ سکید

طـرح ابتـدا    یـی کـردن نقشـه اجرا   ادهیانجام شد. قبل از پ یینها

خاك از نقـاط مختلـف    يمتریسانت 0-30نمونه خاك از اعماق 

مخلـوط   گریکـد یهـا بـا   و نمونه شده نمونه برداشت 10( نیزم

 نیـی تع يالزم بـرا  يهـا شیو تحـت آزمـا   دهششدند) برداشت 

به دست  جیخاك قرار گرفتند. نتا ییایمیو ش یکیزیف يپارامترها

 دمـور  يهـا آب اتیاست. خصوصـ  دهشارائه  1جدول آمده در 

  نشان داده شده است. 2جدول در  شیاستفاده در آزما

 يهـا با استفاده از داده یاشناسهو يو پارامترها اتیخصوص

 یدر طـ  رجنـد یفرودگـاه ب  یهواشناسـ  سـتگاه یشده از ا افتیدر

  نشان داده شده است. 3جدول در  شیآزما يهاسال

مترمربـع   9بـه مسـاحت    ییهاکرت یشیهر واحد آزما يبرا

 نیکاشت با فاصله بـ  فیرد 15شده و در هر کرت  ) آماده3×3(

ها از هر طـرف  کرت نیفته شد. بگر درنظر متریسانت 20 فیرد

در  یصورت تصـادف به مارهایگرفته شد. ت درنظرمتر فاصله  5/1

کشـت، بـا    يبـرا  ازیهر بلوك قرار داده شدند. مقدار بذر مورد ن

 98( یزنــگــرم) ، درصــد جوانــه 32( هزاردانــهاســتفاده از وزن 

ـ بذرها و م یناخالص زانیدرصد)، م شکسـته شـده    يبـذرها  زانی

بوتـه در مترمربـع    400تراکم  ي) مقدار بذر الزم برادرصد کی(

 15 يشـده و رو  مترمربـع حسـاب   9 يمحاسبه شد و سپس برا

 ياریـ گرم). مقـدار آب  74/118 کرتهر  ي(برا دشکشت  فیرد

شـده در   نصـب  یحجمـ  يبا استفاده از کنتورهـا  ماریهر ت يبرا

مرحله  9ر د هاياری. آبدش يریگانتقال آب اندازه يهالوله يانتها

ـ منطقه انجام شد. آب ياریآب میو طبق تقو مرحلـه اول   2در  ياری

 يمارهـا یگرفتـه شـد و سـپس ت    درنظرثابت  مارهایتمام ت يبرا

ـ ترتاعمال شـد (بـه   ياریآب ـ در مراحـل جوانـه   بی  اسیـ (مق یزن

)، 11زادوکـس   اسیـ شـده (مق  بـرگ بـاز   نی)، اول00زادوکس  

شـده   ، هشت برگ باز)14زادوکس  اسیشده (مق چهار برگ باز

زادوکـس   اسیو دو پنجه (مق ی)، ساقه اصل18زادوکس  اسی(مق

 ف)، رشـد غـال  33زادوکس  اسی(مق تی)، گره سوم قابل رو22

ـ )، ظهـور کامـل سـنبله (مق   41زادوکـس   اسیـ (مق یپرچم  اسی

ــ) و اوا59زادوکــس  ــشــدن (مق يریشــ لی ) 73زادوکــس  اسی

اول  ياریـ فقـط دو آب  مید ماریانجام شد). در ت ياریآب يمارهایت

و  75، 100، 125 يمارهـا یت يبرا یانجام شد. مقدار آب مصرف

) و 29( يریو م يدیشه جیگندم بر اساس نتا یآب ازیدرصد ن 50

رطوبـت خـاك قبـل از     نیی(تع یزراع تیمحاسبه کمبود از ظرف

مترمکعـب   2670، و 4005، 5340، 6675برابر  بیترتبه ،ياریآب

مـورد اسـتفاده بـر اسـاس      ییایمیود شـ شد. ک نییدر هکتار تع

انجام شـد کـه شـامل     يکود هیآزمون خاك و با توجه به توص

در  لــوگرمیک 150در هکتــار کـود اوره،   لـوگرم یک 200مقـدار  

). تمام کـود فسـفره و   19بود ( پلیهکتار کود سوپر فسفات تر

 جادشـده یا يارهایسوم کود ازته، قبل از کشـت داخـل شـ   کی

ــرا ــق   يب ــت در عم ــانت 5کش ــریس ــرار داده يمت ــده و ق  ش
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 شیخاك محل آزما ییایمیو ش یکیزیف اتی. خصوص1جدول 

  شن  سیلت  رس
بافت 

  خاك

  جرم مخصوص ظاهري
هدایت الکتریکی 

  عصاره اشباع خاك
  اسیدیته

 کربن آلی
 قابلفسفر 

  جذب

 قابلپتاسیم 

  جذب

  یلوگرم)کگرم بر یلیم(  (درصد)  بر متر) زیمنسدسی(  )مکعب متر(گرم بر سانتی  (درصد)

 4/285 01/11 511/0 3/7 58/2 38/1  لوم 1/44 6/42 3/13

     

  شیمورد استفاده در آزما يهاآب چاه ییایمیش اتی. خصوص2جدول 

 شماره

  چاه

  ي آببندکالس

 (ویل کاکس)

ي بندکالس

  آب (فائو)

هدایت 

  الکتریکی

بر  زیمنسدسی(

  متر)

  اسیدیته

نسبت 

جذب 

 سدیم

  هاکاتیون

  واالن بر لیتر)یلی اکی(م

  هاآنیون

 واالن بر لیتر)(میلی اکی

++Ca ++Mg +Na +K -Cl -
3HCO -2

4SO 

1 2S3C Low 
salinity 

6/1 8 5/7 5/3 7/2 3/13 08/0 8/8 9/4 4/6 

2 2S4C Medium 
salinity 

6 9/7 7/8 1/17 9/5 4/29 4/0 9/25 1/10 2/20 

  
  

  شیآزما ياجرا يهادر سال یآمار هواشناس. 3جدول 

  سال  ي سالهاماه
  بارندگی تجمعی ماهانه

  متر)(میلی

  حداکثر دما

  گراد)(درجه سانتی

  حداقل دما 

  گراد)(درجه سانتی

تعداد ساعات آفتابی 

  (در روز)

  تشعشع 

  )مترمربع(وات بر 

 مهرماه
1395 0 97/29 80/10 07/10 2/2461 

1396 0 96/28 77/8 35/10 5/2031 

  اهمآبان
1395 0 34/23 59/4 24/9 3/1770 

1396 0 58/23 15/4 33/9 7/1675 

  آذرماه
1395 8/4 24/15 33/0 81/6 2/1324 

1396 3/0 73/14 76/2- 39/8 7/1460 

  ماهدي
1395 5/4 86/14 21/2- 69/7 4/1369 

1396 0 23/16 91/2- 10/8 1/1142 

  ماهبهمن
1395 9/53 58/12 15/1 64/5 1360 

1396 2/8 78/14 15/1 92/6 9/1193 

  اسفندماه
1395 9/2 36/17 92/1 91/8 3/2175 

1396 3/35 70/19 76/5 68/6 1/1516 

  ماهفروردین
1396  9/17 00/24 32/10 11/9 4/2649 

1397  7/26 10/25 35/9 34/8 7/1957 

  ماهاردیبهشت
1396  6 35/30 26/12 83/9 4/2944 

1397  5/15 70/27 70/12 12/9 2/2473 

  خردادماه
1396  0 06/37 07/18 58/12 7/3634 

1397  0 0/35 80/17 54/11 5/2770 

  هاي هواشناسی از ایستگاه هواشناسی فرودگاه بیرجند دریافت شده است.داده
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و سـپس بـذور    ختـه یآن خـاك ر  يرو متـر یسانت 2سپس حدود 

در  يمسـاو  زانیـ مکـود ازتـه در دو نوبـت و بـه     هیـ کشت شد. بق

 يرو یپاشـ صـورت محلـول  رفتن بـه و به ساقه  یدهمراحل پنجه

ـ استفاده شد. در طول فصل رشـد ن  اهیسطح سبز گ بـه مـوازات    زی

سـن گنـدم و شـته انجـام شـد.       کنتـرل  ش،یآزما يمارهایاعمال ت

واش، هفـت   یخـون  ،یوحشـ  والفیکه شامل  زیهرز ن يهاعلف

از داخـل   یدسـت  نیوجـ  صـورت بـه بند، بنگ دانه و خارشتر بود 

در  يرشـد  اتیخصوصـ  نیـی منظـور تع ها حذف شدند. بـه کرت

کــش خــط لهیوســبــه اهیــگ 10هــا، ارتفــاع دانــه يریــمرحلــه خم

 لیـ تحلو  هیـ مورد تجز ماریهر ت يبرا نیانگیشده و م يریگاندازه

توسط دستگاه سطح برگ  زین اهیگ 10 نیقرار گرفت. سطح برگ ا

)Delta-T,Windias3, Englandشد. سپس از بخـش   يریگ) اندازه

عملکرد  عملکرد، ياجزا نییتع يبرا يریگهر کرت نمونه يمرکز

هـر   يمترمربـع مرکـز   4انجام گرفـت (  کیولوژیدانه و عملکرد ب

طول سنبله، تعـداد سـنبله،    اهان،ی)). پس از برداشت گ2*2کرت (

هـا  دادن نمونـه  رارپس از ق کیولوژیتعداد دانه در سنبله عملکرد ب

کمـک تـرازو   ساعت بـه  48مدت به گرادیدرجه سانت 78 يدر دما

و عملکـرد دانـه و    هشـد  نیو تـوز  هـا جـدا  شد. سپس دانه نییتع

ـ انجـام تجز  يشـد. بـرا   نیـی شاخص برداشـت تع  از  لیـ و تحل هی

ـ ن هـا نیانگیـ م سـه یمقا يشد. بـرا استفاده  SAS 9.1افزار نرم از  زی

  استفاده شد. شده ظتمحاف LSD روش

  

  و بحث جینتا

  بوته ارتفاع

نشان داد که اثر سال بر ارتفاع بوته گندم  شیآزما يهاداده جینتا

 يو شور یخشک يمارهایت تأثیرتحت  یژگیو نیبود. ا داریمعن

 نی. همچنـ )4(جـدول  درصد قرار گرفـت   کیدر سطح احتمال 

بـر ارتفـاع بوتـه در سـطح      يشـور ×  یتنش خشـک  کنشبرهم

  ). 4بود (جدول  داریاحتمال پنج درصد معن

ـ اثر سال بر ارتفـاع گ  نیانگیم سهیمقا جینتا طـول سـنبله و    اه،ی

ـ     5جدول سطح برگ در  سـطوح   نینشـان داده شـده اسـت. در ب

ارتفـاع بوتـه گنـدم     زانیـ م نیو کمتر نیبیشتر یشیآزما يمارهایت

ـ آب ماریمتعلق به ت بیترتمتر) بهیسانت 56/36 و 81/69(  125 ياری

    ).6(جدول بود  يشور × مید ماریو ت يتنش شورعدم  ×درصد 

درصد صفت ارتفاع بوتـه گنـدم را    47برتر در حدود  ماریت

ارتفـاع   ییدر زمان کامـل شـدن نهـا    رسدینظر مداد. به شیافزا

شـده   یدچار کمبـود رطوبـت محسوسـ    اهیگ نیگندم ا يهابوته

ارتفـاع بوتـه    ییعامل سبب کاهش نها نیا لیدل نیهماست و به

و تـنش   يزفشـار اسـم   جـاد یبا ا ز،ین يشور ماریشده است و ت

کـه   شـود یموجـب مـ   اهیـ کاهش فتوسنتز را در گ یخشک هیثانو

 اهـان یگ يهـا در بوتـه  هـا یینارسـا  یعامل سبب برخـ  نیخود ا

شده توسط سادات نـوري و   ) در پژوهش انجام23خواهد شد (

نـدم در  داري در ارتفـاع بوتـه گ  )، نیز کاهش معنی26همکاران (

  شرایط تنش شوري گزارش شده است.

  

  سنبله طول

 یژگـ یبـر و  يو تـنش شـور   یتنش خشک یسال و اثرات اصل اثر

بودنـد   داریدرصـد معنـ   کیـ طول سنبله گندم در سطح احتمـال  

ـ ن يشـور ×  یخشک کنشبرهم). 4(جدول  ـ بـر ا  زی صـفت در   نی

دو سال  نی). در ب4بود (جدول  داریدرصد معن کیسطح احتمال 

طـول سـنبله را نشـان داد     داریمعنـ  شیسـال دوم، افـزا   یشیزماآ

طول سـنبله   نیکمتر يشور×  یسطوح خشک نی). در ب5(جدول 

عـدم تـنش    يمارهـا یبـود و ت  يتنش شور ×میمتعلق به سطوح د

کـه طـول    یی). از آنجا6بودند (جدول  يشتریطول سنبله ب يدارا

مطلوب بـه   طیاست که تحت تأثیر شرا ییهاسنبله از جمله صفت

تحت تأثیر کمبـود آب و مـواد    نیبنابرا رسدیحداکثر رشد خود م

کـاهش تعـداد و    ۀجـ یقرارگرفتـه و در نت  يشور شیو افزا ییغذا

). سادات نـوري و  17( است افتهیها، طول آن کاهش اندازه سلول

 يهـا در طول سنبله گنـدم  یتوجه ) نیز، کاهش قابل26همکاران (

  ند.کردتنش را گزارش  طیمورد بررسی تحت شرا

  

  برگ سطح

تـنش   یمربعات نشان داد که اثر سال و اثرات اصل نیانگیم جینتا

سطح برگ گندم در سـطح احتمـال    یژگیبر و يو شور یخشک
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  روانیگندم رقم س يرشد يهایژگیو یبر برخ يو شور یمیانگین مربعات اثر خشک .4جدول 

  سطح برگ  نبلهطول س  ارتفاع بوته درجه آزادي  منبع تغییرات

 **7/04ns 27/44** 67167934/20 1 سال

93/0 4  سال ×تکرار   10/0  20/736398  

 **50506087/60 **37/51 **1452/51 4  خشکی

 **8716331/70 **1/91 **98/34 4  خشکی ×سال 

 **123101086/30 **5/87 **360/93 1  شوري

 *1229338/30 *0/73 *16/19 4  شوري ×خشکی 

 **0/19ns 0/59ns 59393699/50 1  شوري ×سال 

 **10/76ns 0/10ns 6568163/80 4  شوري × خشکی ×سال 

 00/421430 23/0 78/6 36  خطاي آزمایشی

 97/9 04/6 48/4 -  ضریب تغییرات (%)

ns ،*  درصد است. یکو  پنجدر سطح احتمال  داریو معن داریمعن ریغ بیترت: به**و  

  

  روانیگندم رقم س يرشد يهایژگیو یثر سال بر برخا نیانگیم سهیمقا. 5جدول 

  )مربع مترسطح برگ (سانتی  متر)طول سنبله (سانتی  متر) ارتفاع بوته (سانتی  سال

 a73/57 b30/7 b10/8567 اول

 a41/58 a65/8 a20/10683  دوم

  درصد ندارند. پنجدر سطح  يدارف معنیاختال LSD حرف مشترك هستند، بر اساس آزمون حداقل یک يهاي هر ستون که دارامیانگین

  

  روانیگندم رقم س يرشد يهایژگیو یبر برخ يو شور یاثر خشک نیانگیم سهیمقا. 6جدول 

  )مربع متر(سانتی سطح برگ  متر)(سانتی طول سنبله  متر)(سانتی ارتفاع بوته  تیمار

 50آبیاري 
 e38/58 d18/8 c3/10445 عدم شوري

 f09/55 d25/8 d0/8239 شوري

  75آبیاري 
 b17/66 abc98/8 b1/11647 عدم شوري

 de80/60 cd43/8 d80/8331 شوري

  100آبیاري 
 b94/65 a45/9 bc3/11528 عدم شوري

 bc88/63 bc88/8 d6/8564 شوري

  125آبیاري 
  a81/69  ab32/9  a1/14041 عدم شوري

 cd76/61 cd56/8 c5/10419 شوري

  دیم
 g33/42 e53/5 d8/7625 عدم شوري

 h56/36 f23/4 e0/5409 شوري

  دارند.درصد ن پنجدر سطح  يداراختالف معنیLSD بر اساس آزمون حداقل یک حرف مشترك هستند، داراي هاي هر ستون که میانگین
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 يشـور ×  یتنش خشـک  کنشبرهمبودند و  داریدرصد معن کی

). 4(جـدول   شـد  داریبر سطح برگ در سطح پنج درصـد معنـ  

). 5سطح برگ در سال دوم پژوهش ثبت شد (جـدول   نیتربیش

در مرحلـه رشـد    یمناسـب بارنـدگ   عیآن مربوط به توز لیکه دل

 یافتیتشعشع در زانیکاهش م نیگندم و همچن یشیو زا یشیرو

و تعـرق در سـال دوم    ریـ کاهش تبخ جهیدر واحد سطح و درنت

ـ  ).3ل (جـدو باشـد   شیآزمـا  ياجرا  نیانگیـ م سـه یمقا نیهمچن

ســطح بــرگ  نیبیشــترکــه  کــردمشــخص  شیآزمــا يمارهــایت

ـ  ازیـ درصد ن 125 ماری) گندم از تمربع متریسانت 1/14041(  یآب

). 6دست آمد (جدول بر متر به زیمنسدسی 6/1 يشور× گندم 

×  میـ د مـار یمتعلـق بـه ت   زیـ مقدار صفت سطح بـرگ ن  نیکمتر

ـ بر متر بود کـه مقـدار ا   زیمنسدسی 6ي شور را  هـا یژگـ یو نی

 واقـع درصد کـاهش داد. در   61برتر حدود  يمارهاینسبت به ت

(که خـود   يتنش شور زیهاي کمبود آب و نیکی از اولین نشانه

کـاهش آمـاس سـلولی و     )،شـود مـی سبب کـاهش جـذب آب   

هـا اسـت   در بـرگ  ژهیـ ودرنتیجه کاهش رشد و توسعه سلول به

تـنش   لهیوسترین فرایندي است که به). رشد سلول حساس31(

انـدام   دازهان گیرد. با کاهش رشد سلول،ثیر قرار میأآبی تحت ت

همین دلیل است که اولین اثر محسوس کـم  شود و بهمحدود می

 يهـا تـوان از روي سـطح کمتـر بـرگ    آبی روي گیاهـان را مـی  

  ).1تشخیص داد ( اهانیگ

  

  سنبله تعداد

 يو شـور  یعوامـل سـال، خشـک    تأثیرسنبله گندم تحت  تعداد

ـ ن يو شور یخشک کنشبرهمه و قرارگرفت در سـطح احتمـال    زی

). 7جـدول  قـرار داد (  تـأثیر صـفات را تحـت    نیـ درصد ا کی

با سال اول  سهیتعداد سنبله در سال دوم در مقا داریمعن شیافزا

گنـدم   لهتعداد سـنب  نیو کمتر نیبیشتر). 8جدول مشاهده شد (

در  بیــترتدر مترمربــع) بــه  33/245و  67/585 بیــترت(بــه

 زیمـنس دسـی  6/1 يشور× گندم  یآب ازیدرصد ن 75 يمارهایت

بر متـر مشـاهده شـد کـه      زیمنسدسی 6ي شور×  میبر متر و د

تعـداد سـنبله گنـدم در     يدرصـد  58دهنده کاهش حـدود  نشان

 يهاتنش تو مضرا جینتا نیتر). از مهم9جدول ( مترمربع است

مختلـف اشـاره شـده اسـت      قـات یکه در تحق يو شور یخشک

بارور در غالت مختلـف از   ریبارور و غ يهاکاهش تعداد سنبله

خشـکی و   ن،ی). همچنـ 17 و 16 ،15جمله گندم و جو اسـت ( 

بارور  يهادر سنبله طور بارزي سبب کاهش تعداد دانهبه يشور

 ،یدهـ دلیل بروز تنش خشکی در مرحله گلبه د. در واقع،شومی

هـا مشـاهده   سـنبله  کـاهش وزن  تیها و درنهاافزایش سقط دانه

) نیز با ارزیـابی تعـداد   4هنداوي و همکاران ( -ال. )1شود (می

 يازیــادي از کولتیوارهــاي گنــدم بــا اســتفاده از تجزیــه خوشــه

پتانسیل عملکـرد گنـدم را    اغلبند که تنش شوري کردگزارش 

  دهد.بارور کاهش می يهاپنجه ادکاهش تعد قیاز طر

  

  دانه در سنبله تعداد

 يو شـور  یها نشان داد اثرات سال، خشـک داده انسیوار هیتجز

ـ تعداد دانه در سـنبله در سـطح احتمـال     یژگیبر و درصـد   کی

در سطح احتمـال پـنج درصـد تحـت      یژگیو نیدار بود. ایمعن

). 7قرار گرفت (جـدول   يشور×  یتنش خشک کنشبرهم تأثیر

 شیاسال دوم افز ش،یمورد آزما یدو سال زراع جیبا توجه به نتا

). 8از نظر تعداد دانه در سنبله را نشـان داد (جـدول    يداریمعن

هـا مشـخص   داده نیانگیم سهیبا توجه به اطالعات مقا ن،یهمچن

) تعداد دانه در سنبله 00/6 و 83/24( نیو کمتر نیبیشترشد که 

 يشـور × گندم  یآب ازیدرصد ن 75 يمارهایمربوط به ت بیترتبه

بـر   زیمنسدسی 6 يشور ×مید ماریبر متر و ت زیمنسدسی 6/1

  ). 9متر تعلق گرفت (جدول 

درصـد   75بر متـر حـدود    زیمنسدسی 6 يشور ×مید ماریت

صفت تعداد دانه در سنبله گندم را کـاهش داد. از دالیـل کـاهش    

توان به کاهش تعداد می يآبی و شورتعداد دانه به هنگام تنش کم

شـوند اشـاره   تبدیل مـی هایی که به دانه گل و کم شدن تعداد گل

آبی، کمبود آب طی مرحله زایشـی از  ). در شرایط تنش کم1کرد (

طریق کاهش قدرت در جذب مـواد فتوسـنتزي موجـب کـاهش     

شود. در واقع تنش خشکی تعـداد دانـه   هاي بارور میتعداد گلچه

ــرا در گ ــی  اهی ــاهش م ــد (ک ــاون21ده ــاران ی). مع  )18( و همک
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  روانیعملکرد، عملکرد و شاخص برداشت گندم رقم س يبر اجزا يو شور یثر خشکمیانگین مربعات ا .7جدول 

  منبع تغییرات
درجه 

 آزادي

  تعداد سنبله

  مترمربعدر 

تعداد دانه 

  در سنبله
  هزاردانهوزن 

عملکرد 

  بیولوژیک
  عملکرد دانه

شاخص 

  برداشت

 0/91ns 17912448/1** 3456911/0** 13/19ns **1450/41 **28776/60 1 سال

83/3768 4  سال ×تکرار   58/2  19/2  1/43738  7/12512  15/9  

 **1228/34 **2458937/6 **10654165/1 **440/99 **475/50 **129447/20 4  خشکی

 **6/78ns 1267346/0** 236887/6** 63/60 **102/58 *4007/64 4  خشکی ×سال 

 **179/50 **486780/1 **2056861/5 **54/93 **176/81 *3375/00 1  شوري

 **237/5 **37041/9 **562901/0 *25/49 *11/48 **13368/54 4  شوري ×خشکی 

 **33/75ns 15/45ns 2622848/1** 268004/4** 104/22 **54481/06 1  شوري ×سال 

 **3/66ns 12/78ns 282708/5** 41991/7** 0/72 **120258/10 4  شوري × خشکی ×سال 

 59/208 4/6197 5/30758 90/6 30/3 64/1254 36  خطاي آزمایشی

 88/9 90/7 39/6 09/7 69/9 17/8 --  ضریب تغییرات (%)

ns ،*  درصد است. یکو  پنجدر سطح احتمال  داریو معن داریمعن ریغ بیترت: به**و  

  

  روانیعملکرد، عملکرد و شاخص برداشت گندم رقم س ياثر سال بر اجزا نیانگیم سهیمقا. 8جدول 

  سال
  له تعداد سنب

  مترمربعدر 

تعداد دانه در 

  سنبله

 هزاردانهوزن 

  (گرم)

  عملکرد بیولوژیک

  در هکتار) لوگرمیک(

  عملکرد دانه

  در هکتار) لوگرمیک(

  شاخص برداشت

  (درصد)

 b43/411 b83/13 a89/36 b6951 b1/2389 a98/33 اول

 a23/455 a65/23 a13/37 a5/10406 a2/3907 a92/34 دوم

  درصد ندارند. پنجدر سطح  يداراختالف معنی LSD حداقل یک حرف مشترك هستند، بر اساس آزمون يون که داراهاي هر ستمیانگین

  

  روانیعملکرد، عملکرد و شاخص برداشت گندم رقم س يبر اجزا يو شور یاثر خشک نیانگیم سهیمقا. 9جدول 

  تیمار
  تعداد سنبله 

  مترمربعدر 

تعداد دانه 

  در سنبله

 هزاردانهوزن 

  رم)(گ

  عملکرد بیولوژیک

  در هکتار) لوگرمیک(

  عملکرد دانه

  در هکتار) لوگرمیک(

  شاخص برداشت

(%)  

 50آبیاري 
 c33/372 ab83/22 bc33/38 c3/7608 c1/3645 a62/48 عدم شوري

 b17/449 cd66/19 c02/36 c3/8033 d6/2771 c17/34 شوري

  75آبیاري 
 a67/585 a83/24 ab53/39 b0/9950 c6/3855 b67/38 عدم شوري

 b50/481 d83/18 bc55/38 b3/9658 c6/3628 bc74/37 شوري

  100آبیاري 
 b17/472 ab16/22 ab31/41 a0/12005 ab7/4269 c54/34 عدم شوري

 b83/485 bc50/21 ab24/39 b7/9666 c7/3804 b26/39 شوري

  125آبیاري 
 b00/490 ab50/23 a11/42 a0/12475 a4/4490 cb32/36 عدم شوري

 b33/467 d16/19 a77/41 b3/9658 c4/3586 bc16/37 شوري

  دیم
 d00/284 e00/9 d56/28 d3/4283 e5/804 d74/18 عدم شوري

 d33/245 f00/6 e69/24 e0/3450 e7/525 d28/15 شوري

   درصد ندارند. پنجدر سطح  يداراختالف معنیLSD حداقل یک حرف مشترك هستند، بر اساس آزمون  يهاي هر ستون که دارامیانگین
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بـر عملکـرد و    یاثر تنش خشک يرو یقیدر تحق 1388در سال 

گزارش کردند که  قدساجزاي عملکرد چهار رقم گندم در شهر 

تعداد دانه در سنبله گنـدم   یژگیو داریباعث کاهش معن یخشک

ـ ) ن13و همکاران ( یشد. قربان نـد تعـداد دانـه در    کرداعـالم   زی

  .ابدییکاهش م يیر تنش شورثأگندم، تحت ت

  

  هزاردانه وزن

). 8نبـود (جـدول    داریمعنـ  هزاردانـه وزن  یژگـ یسال بـر و  اثر

 کـنش بـرهم  زیـ و ن يو شـور  یخشـک  یاثرات اصـل  که یدرحال

ـ ترتگنـدم را بـه   هزاردانـه وزن  يشـور ×  یخشک در سـطح   بی

قـرار دادنـد    تـأثیر و پنج درصـد تحـت    کی يداریاحتمال معن

رم) گـ  11/42گنـدم (  هزاردانـه وزن  زانیم نیشتربی). 7 (جدول

 6/1 يشــور× گنــدم  یآبــ ازیــدرصــد ن 125 مــاریمتعلــق بــه ت

 ازیـ درصـد ن  75و  100 ماریبر متر بود که البته با ت زیمنسدسی

ـ    زیمنسدسی 6/1 يشور× گندم  یآب  داریبر متـر اخـتالف معن

گـرم)   69/24( هزاردانـه مقدار وزن  نی). کمتر9نداشت (جدول 

بر متـر بـود کـه     زیمنسدسی 6يشور×  مید ماریمتعلق به ت زین

درصـد   42برتر حـدود   يمارهایرا نسبت به ت یژگیو نیمقدار ا

و  یخشـک  يهـا تـنش  طیدر شـرا  رسـد ینظـر مـ  کاهش داد. به

علت کـاهش سـطح بـرگ و کـاهش فتوسـنتز، مـواد       به ،يشور

ب موضـوع موجـ   نیـ شده کـه ا  ها منتقلو به دانه دیتول يکمتر

طول دوره  ،یدر اثر خشک گرید ي. از سوشدها کاهش وزن دانه

منجـر بـه    زیـ موضـوع ن  نیـ که ا افتهی کاهش زیها نپر شدن دانه

هـا  کاهش وزن دانـه  جهیها و درنتکاهش دوره انتقال مواد به دانه

 ي) رو27سـپاس ( زدانیـ و  يمطالعات سنجر جی). نتا1( شودیم

باعـث کـاهش    یکه تنش خشکرقم گندم زمستانه نشان داد  12

و  ی) و قربـان 18و همکـاران (  یشد. معـاون  هزاردانهوزن  دیشد

 يهــاتــنش یگنــدم طــ هزاردانــه)، کــاهش وزن 13همکــاران (

  اند.را گزارش کرده يو شور یخشک

  

  و دانه   کیولوژیب عملکرد

و  یعوامـل سـال، خشـک    تـأثیر گندم تحـت   کیولوژیب عملکرد

در  زین يو شور یدو عامل خشک کنشبرهمقرارگرفته و  يشور

قـرار داد   تـأثیر صـفت را تحـت    نیـ درصد ا کیسطح احتمال 

و  يو شـور  یاثـرات سـال، تـنش خشـک     ن،ی). همچن7(جدول 

عملکرد دانه گندم را در سطح  يشور×  یتنش خشک کنشبرهم

ـ 7قرار داد (جدول  تأثیرک درصد تحت یاحتمال  هـر   نی). در ب

) که 8ر از سال اول بود (جدول برت شیسال دوم آزما یژگیدو و

 شی) مکان آزمایبارندگ شی(افزا يجو طیبهتر بودن شرا لیدلبه

ـ ترتگنـدم (بـه   کیـ ولوژیعملکرد ب نیو کمتر نیبیشتراست.   بی

ـ ترتگرم در مترمربع) به 345و  50/1247  125 يمارهـا یدر ت بی

×  میبر متر و د زیمنسدسی 6/1 يشور× گندم  یآب ازیدرصد ن

بر متر مشاهده شدند. الزم به ذکـر اسـت    زیمنسدسی 6ي شور

× گنـدم   یآب ازیدرصد ن 125 يمارهایت انیم يداریاختالف معن

ـ  ازیـ درصد ن 100بر متر و  زیمنسدسی 6/1يشور × گنـدم   یآب

گنـدم   کیـ ولوژیعملکرد ب ظربر متر از ن زیمنسدسی 6/1يشور

ـ  مارینسبت به ت فیضع ماری). ت9وجود نداشت (جدول  ر در برت

عملکـرد   یژگـ ی. در وافـت یدرصد کاهش  72صفت حدود  نیا

ـ ترتمقـدار (بـه   نیو کمتـر  نیبیشتر زیدانه گندم ن و  04/449 بی

ـ ترتگرم در مترمربـع) بـه   57/52  125 يمارهـا یمتعلـق بـه ت   بی

×  میبر متر و د زیمنسدسی 6/1 يشور× گندم  یآب ازیدرصد ن

نظر عملکرد دانه  ). از9بر متر بود (جدول  زیمنسدسی 6يشور

گندم  یآب ازیدرصد ن 125 يمارهایت انیم يداریاختالف معن زین

× گندم  یآب ازیدرصد ن 100بر متر و  زیمنسدسی 6/1ي شور× 

بر متر وجود نداشت. افت عملکرد دانه  زیمنسدسی 6/1ي شور

بـر متـر نسـبت بـه      زیمـنس دسی 6يشور×  مید ماریدر ت گندم

ــاریت ــر ( م ــد  125برت ــندرص ــ ازی ــدم  یآب ــور× گن  6/1 يش

  درصد بود.  88بر متر) حدود  زیمنسدسی

و  یخشـک  يهـا پـژوهش، تـنش   نیـ در ا نکـه یتوجه بـه ا  با

ماننـد ارتفـاع بوتـه و     يرشد يهایژگیموجب کاهش و يشور

عملکرد شامل تعداد سنبله، تعداد  ياجزا زیها و نوزن برگ بوته

و دانـه   کیولوژیب يلذا کاهش عملکردها شدها دانه و وزن دانه

 يریـ پ شیافزا قیطرقابل انتظار بود. کمبود رطوبت از  زیگندم ن

ها، شاخص سطح بـرگ را کـاهش داده و موجـب کـاهش     برگ
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 ،2( شـود یمـ  کیولوژیو عملکرد ب يفتوسنتز يهافراورده دیتول

 اهیـ گ يرو ی) در پژوهشـ 34و همکاران ( یوسفی). 34 و 25 ،3

و  یم خشـک أتـو  يهـا در تـنش  نـد کـه  کردکلزا گزارش  یزراع

اثـر   دیو تشـد  شـه یر طیآب مح لیپتانس دیبا کاهش شد يشور

 يریو کلـر نفوذپـذ   میسـد  يهـا ونیسبب تجمع به يتنش شور

و  ییکه منجر به کاهش وزن خشک اندام هوا افتهی شیغشا افزا

در  زیــ) ن11و همکــاران ( یعملکــرد دانــه شــد. غربــ تیــدرنها

گنـدم   هاينیال یش شوري و خشکتحمل به تن یابیارز یبررس

ها منجر به تنش نیاي اعالم کردند اگلخانه طیدوروم تحت شرا

گندم شـدند.   کیولوژیعملکرد و عملکرد دانه و ب يکاهش اجزا

جـو و اسـفناج    اهیـ را در مـورد گ  جینتا نی) ا24ارس و سوارز (

ـ ا يپژوهشـگران در مطالعـه خـود رو    نیـ گزارش کردنـد. ا   نی

سـبب   يو شـور  یخشـک  يهاتنش بیداشتند ترکاظهار  اهانیگ

و دانـه   کیـ ولوژیو عملکرد ب يشدر اتیخصوص ندهیکاهش فزا

  شد. اهانیگ نیا

  

  برداشت شاخص

و  6 يهـا نبـود (جـدول   داریمعن هزاردانهوزن  یژگیسال بر و اثر

ـ نشـان داد کـه ا   شیآزمـا  يهاداده جینتا ن،ی). همچن7  یژگـ یو نی

 کیـ در سـطح احتمـال    یخشـک و  يشـور  يمارهایتحت تأثیر ت

 یتـنش خشـک   کنشبرهم نی). همچن7درصد قرار گرفت (جدول 

ـ  در). 7بـود (جـدول    داریبر شاخص برداشت معنـ  يشور×   نیب

شاخص برداشت متعلق به  نیکمتر يشور×  یسطوح تنش خشک

ـ مقدار ا نیبیشتربر متر بود.  زیمنسدسی 6ي شور×  مید ماریت  نی

ــفت در ت ــاریص ــد ن 50 م ــدرص ــ زای ــدم  یآب ــور× گن  6/1ي ش

کاهش  رسدینظر م). به9بر متر مشاهده شد (جدول  زیمنسدسی

ـ  ازیـ درصـد ن  50 ماریعملکرد دانه در ت  6/1ي شـور ×  دمگنـ  یآب

بـوده کـه    کیـ ولوژیبر متر کمتر از کاهش عملکـرد ب  زیمنسدسی

ـ  کردشاخص برداشت کمک  شیموضوع به افزا نیا  ،یه اسـت. ول

ـ بر متر عکس ا زیمنسدسی 6ي شور ×مید ماریدر ت موضـوع   نی

از کـاهش عملکـرد    شـتر یب اریرخ داده و کاهش عملکرد دانه بسـ 

طور کم شده است. به داشتشاخص بر جهیبوده و درنت کیولوژیب

شـده کـه احتمـال دارد بـر اثـر       گـزارش  قاتیتحق یدر برخ یکل

. ابـد ی شیشاخص برداشـت افـزا   زانیم يها مثل شورتنش یبرخ

ثیر سطوح مختلـف شـوري   أ) با بررسی ت14مکاران (حیدري و ه

تـنش شـوري،    طیند که در شـرا کردبر گندم رقم چمران گزارش 

انتقال مجـدد مـواد فتوسـنتزي از     انمیزان شاخص برداشت و میز

ـ ا جی. که بـا نتـا  ابدییبخش هوایی به دانه افزایش م مطالعـه در   نی

 طیاما در شـرا  مطابقت دارد. یآب ازیدرصد ن 100در  ياریآب ماریت

 يشـور  شی) بـا افـزا  یآب ازیدرصد ن 50 ياریآب ماریکمبود آب (ت

  را نشان داد. يداریشاخص برداشت کاهش معن زانیآب م

  

   يریگجهینت

و عملکرد  يصفات رشد شتریمطالعه حاضر نشان داد که ب جینتا

 يهـا اثرات تنش تأثیرتحت  رجندیدر منطقه ب روانیگندم رقم س

قـرار گرفـت.    يشـور ×  یخشک کنشبرهم و يو شور یخشک

مختلف از جمله ارتفاع بوته، سـطح بـرگ و    يرشد يهایژگیو

 نیا تأثیرو دانه گندم تحت  کیولوژیعملکرد و عملکرد ب ياجزا

ـ ا زانیـ کاسـته شـدند و هـر چـه م     يداریطور معنها بهتنش  نی

شد. بـا توجـه    شتریب هایژگیو نیکاهش ا افت،ی شیها افزاتنش

 ازیـ درصـد ن  125 مـار یگرچه در اکثر صفات ت شیآزما جیابه نت

ـ    ماریگندم ت یآب ـ   یبرتـر بـود ول  مـار یبـا ت  يداریاخـتالف معن

 يو در تـنش شـور   اشـت گندم ند یآب ازیدرصد ن 100مصرف 

بـا توجـه بـه     نیبود. بنـابرا  جهینت نیبهتر يعدم تنش دارا ماریت

ز اعمـال  ا شودمی هیدر کشور، توص یالسخشک ینیبشیبروز و پ

 تیـ فیک یمنظـور کـاهش اثـرات منفـ    به اهیگ ازیاز ن شیب ياریآب

  د.شو ينامطلوب آب خوددار

  

  یقدردان

مهندس صمد زاده  يجناب آقا مانهیصم ياز همکار سندگانینو

ـ انجام ا يرا برا نهیکه زم یمهندس گندم يو آقا در  شیآزمـا  نی

 فـراهم  رجنـد یدانشـگاه ب  يدانشـکده کشـاورز   یقاتیمزرعه تحق

  و تشکر را دارند. ریند کمال تقدکرد



  ...يرشد يهاآب بر واکنش يو شور ياریآبکم يمارهایاثر ت
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Abstract 

Today, maintaining the quantity and quality of irrigation water are the most critical challenges in the agriculture system, 
especially in arid and semi-arid regions of the world. Accordingly, to evaluate the growth and yield responses of bread 
wheat (Sirvan cultivar) to different levels of deficit irrigation and water salinity, a factorial experiment was conducted 
in a randomized complete block design with three replications in the Research Field of Agriculture Faculty of the 
University of Birjand, at Birjand (east of Iran) during the growing seasons of 2016-2017 and 2017-2018. The 
experimental treatments included irrigation at five levels (125, 100, 75, and 50% of wheat water requirement and rain-
fed with two supplementary irrigation at the first growing season) and saline water at two levels (1.6 dS/m and 6 dS/m). 
The results showed that growth characteristics, yield components, biological yield, and grain yield were affected by 
deficit irrigation water and saline water. These treatments significantly reduced all of the measured traits. The lowest 
leaf area was observed in rain-fed with 6 dS/m saline water treatment, which suppressed this trait by 61% compared to 
125% water requirement with 1.6 dS/m saline water treatment. The highest and the lowest biological yield and grain 
yield were observed in 125% water requirement with 1.6 dS/m saline water and rain-fed with 6 dS/m saline water 
treatments, respectively. Non-significant differences were observed in biological and grain yield between 125% water 
requirement with 1.6 dS/m saline water and 100% water requirement with 1.6 dS/m saline water treatments. Biological 
yield and grain yield were decreased in rain-fed with 6 dS/m saline water treatment compared to 125% water 
requirement with 1.6 dS/m salinity treatment by 72% and 88%, respectively. Results of this study showed that although 
the greatest amounts of yield attributes were obtained upon using the 125% water requirement treatment, but these 
attributes were not significantly greater than the 100% water requirement treatment. Consequently, in areas with scarce 
water and saline water (6 dS/m), reliance on the 75% water requirement with 6 dS/m saline water and 100% water 
requirement with 1.6 dS/m saline water treatments may suffice to achieve an acceptable grain yield and to save water 
under saline water condition. 
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