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  بیرجند جزاء عملکرد دو رقم گندم در دشتتأثیر سطوح مختلف شوري بر عملکرد و ا

  

  2زهرا میري و 1علی شهیدي*
  دانشگاه بیرجند ،زهکشیارشد آبیاري و  دانشجوي کارشناسی2دانشیار دانشگاه بیرجند، 1

  17/7/1396 تاریخ پذیرش: ؛19/7/1395 تاریخ دریافت:
  چکیده

رویه آب از منابع زیرزمینی (طی دو دهه اخیر) پدیده اینتروژن (تداخل سفره آب شور در  برداشت بی سابقه و هدف:
در  هاي شور وز به حجم آبروز به رطوري که  هدنبال داشته، ب هخراسان جنوبی را ب هاي آب شیرین) در اکثر دشت

شود. هدف این تحقیق بررسی اثرات شوري بر عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد  منطقه اضافه میاین  هاي دشت
پروتئین دو رقم گندم قدس و روشن، تعیین کارایی مصرف آب و نیز بررسی تأثیر تغییرات کیفی آب آبیاري بر 

  باشد.می شاخص اقتصادي کارایی مصرف آب و درآمد خالص،
 صورت فاکتوریل ههاي کامل تصادفی ببلوك پالت در قالب طرح تیصورت اسپل نظر به مورد شیآزمامواد و روش: 

ترتیب در سه سطح  هها ب هاي اصلی و شوري آب آبیاري هر کدام از چاه عنوان کرت دو فاکتور رقم گندم به با
)S3,S2,S1 و  5/4، 4/1ترتیب معادل  هبds.m-16/9در طول  هاي فرعی، در سه تکرار اجرا گردید. عنوان کرت ) به

 60برداري شد و براي تشخیص زمان آبیاري بعدي از  مدت اجراي طرح، عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم گندم داده
پس با تخلیه رطوبتی خاك با برداشت نمونه خاك از ناحیه ریشه و تعیین رطوبت وزنی، استفاده گردید و س درصد

  ) محاسبه گردید.WUEیی مصرف آب (آهاي مربوط به عملکرد دانه و میزان آب داده شده، کار توجه به داده
اثر عملکرد دانه، وزن هزار دانه، شاخص برداشت و عملکرد بیولوژیک  بررقم و تنش شوري، فاکتورهاي  :ها یافته
 گندم رقم شی بر درصد پروتئین دانه دو رقم داشت. درو تنها افزایش تنش شوري بود که اثر افزایداشته  يدار معنی

گردید. با افزایش تنش شوري  قدس رقم از گندم بیش درصد 5 دانه پروتئین درصد و درصد 26 دانه عملکرد روشن،
براي رقم قدس، بیش از رقم روشن بود. همچنین در  )WUE(مصرف آب کارآیی در کلیه تیمارها، کاهش نسبی 

و قدرمطلق شاخص ارزش تولید  )MPECW(تولید نهایی   ي بر عملکرد دو رقم گندم، شاخصبررسی اثرات شور
با افزایش شوري آب آبیاري، گندم رقم قدس در مقایسه با گندم رقم روشن، ) نیز نشان دادند که VMPECW(نهایی 
دسی  5/4، 4/1معادل  بیترت ه(بS1  و S2ر سطوح دبر نتایج گفته شده مشاهده شد که  عالوه پذیرتر است. آسیب

، بر متر) منسیز یدس 6/9معادل ( S3 برابر و در سطح شوري 4/1گندم رقم روشن ، درآمد خالص )زیمنس بر متر
  برابر گندم رقم قدس گردید. دودرآمد خالص براي این رقم 
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درصدي در گندم رقم روشن نسبت به گندم  پنجو  26دانه  با توجه به عملکرد بیشتر و درصد پروتئینگیري:  نتیجه
با  رسد. نظر می تر به                                                                                   رقم قدس، این رقم (از نظر کم ی و کیفی)، براي کاشت در شرایط تنش شوري، در منطقه، مناسب

اقتصادي، هاي  ارزیابی شاخص رقم روشن بیشتر شد. همچنینگندم مصرف آب در کارآیی افزایش تنش شوري مقدار 
تر بوده و در  آمد حاصله دو رقم گندم نشان داد که، رقم روشن در برابر شوري نسبت به رقم قدس مقاوم کرد و درعمل

سطوح شوري مختلف به میزان قابل توجهی درآمد خالص این رقم بیشتر است؛ لذا کشت گندم روشن با آب نامناسب 
  تر خواهد بود. صرفه منطقه مقرون به

  
   مصرف آبکارآیی  ،خراسان جنوبیتنش شوري، پروتئین دانه، بی اقتصادي، ارزیا هاي کلیدي: واژه

  
  مقدمه

هاي  استفادة بهینه از منابع آب سرلوحۀ فعالیت  
کشورهاي واقع در کمربند خشک کره زمین قرار 

هاي زیر  رویه آب ). روند برداشت بی9گرفته است (
عمیق و پیشروي  هاي عمیق و نیمه زمینی از طریق چاه

شور در سفرة آب شیرین، باعث شده تا آب شور  آب
از گستردگی بیشتري برخوردار گردد و هر روز حجم 

لذا دورنماي آب و آبیاري براساس  ؛آن افزایش یابد
شناخت وضعیت موجود، بیانگر گرایش به سمت 

ها،  هاي نامتعارف (آب شور زهکش استفاده از آب
هاي شور  هاي صنعتی و کشاورزي، آب فاضالب

باشد. از آنجا که این قبیل  زیرزمینی و آب دریا) می
هاي فیزیکی خاك، عملکرد محصول  ها بر ویژگی آب

گذارند،  جاي می هو محیط زیست اثرات نامطلوبی ب
بار آن  تمهیدات الزم جهت کاهش اثرات خسارت

که در این رابطه نباید  ناپذیر است، ضمن این اجتناب
د، بلکه بایستی به تنها به حداکثر عملکرد اندیشی

). 6عملکردهاي اقتصادي بهاي بیشتري داده شود (
دهد که کمبود آب در طبیعت،  تجارب نشان می

خشک، همواره با       ً                    خصوصا  در مناطق خشک و نیمه
کاهش کیفیت آب همراه است. لذا الزم است در 

هاي شور  آب ،گونه مناطق با تمهیدات خاص این
همراه  ها) را به هاي شور زهکش زیرزمینی (یا آب

هاي غیرشور، براي آبیاري محصوالت، مورد  آب
  ). 4استفاده قرار داد (

در این بین تحمل گیاهان نسبت به شوري نه تنها   
              ً                       هاي مختلف کامال  متغیر است، بلکه در هر  بین گونه

کند. بسیاري  گیاه و تحت شرایط محیطی نیز تغییر می
تمسفر با از عوامل مربوط به گیاه، خاك، آب و ا

یکدیگر تلفیق شده و بر مقاومت یک گیاه نسبت به 
گذارند، بنابراین واکنش یک گیاه را  شوري اثر می

طور مطلق  توان به نسبت به غلظت معینی از نمک نمی
طور  هتوان گیاهان را ب بینی نمود. با این وجود می پیش

نسبی با یکدیگر مقایسه کرد. بنابراین عملکرد نسبی 
اك شور نسبت به عملکرد همان گیاه در گیاه در خ

عنوان راهنماي عملی در  تواند به خاك غیرشور، می
بینی اثرات تنش  انتخاب نوع گیاه جهت کشت و پیش

  .)2( شوري مورد استفاده قرار گیرد
در  )Triticum monococcum( واکنش گندم  

) با وجود عدم ds.m-16/8 شرایط شوري آب آبیاري (
کشی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج نشان داده زه

است که عملکرد گندم با افزایش عمق آب آبیاري در 
تیمار زهکشی شده افزایش یافته اما در تیمار بدون 
زهکشی با افزایش عمق آب آبیاري، کاهش یافته است 

 ها میوهگندم در مقایسه با بسیاري از سبزیجات و  ).2(
هاي شور برخوردار  در خاك               ً      از مقاومت نسبتا  خوبی 
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). شوري پارامترهاي مختلف مورفولوژیکی و 3است (
فیزیولوژیکی گندم را تحت تأثیر قرار داده و باعث 

بر آن نتایج نشان داد  عالوه شود کاهش عملکرد آن می
که پاسخ ارقام مختلف گندم به سطوح شوري متفاوت 

که گندم کویر و روشن مقاومت  طوري هباشد ب  می
  ). 11( اند شتري به شوري نشان دادهبی

دشت بیرجند داراي اقلیم خشک با بارندگی   
متر بوده و برداشت بی رویه  میلی 120ساالنه کمتر از 

هاي زیرزمینی در این دشت سبب بروز پدیده  آب
هاي آب شیرین)  (پیشروي آب شور در سفره اینتروژن

هاي شور این دشت  شده و هر ساله بر حجم آب
کمبود در این تحقیق، با توجه به لذا  .گردده میافزود

بیرجند و لزوم استفاده  آب با کیفیت مناسب در دشت
بهتر از آب موجود، به بررسی تأثیر شوري بر عملکرد 
و اجزاء عملکرد دو رقم گندم در این منطقه پرداخته 

  است. شده
  

  هاروشمواد و 
این تحقیق در مزرعه تحقیقاتی دانشکده   

کیلومتري  پنجزي دانشگاه بیرجند که در فاصله کشاور
 شمالی 32˚53΄جغرافیایی غرب شهر بیرجند با عرض

 1480شرقی و با ارتفاع  55˚13΄جغرافیایی طول و
در ابتدا  .متر از سطح دریا واقع شده، اجراء گردید

براي انجام این پژوهش قطعه زمینی، به مساحت 
 20×20صل مربع انتخاب گردید و با فوامتر 10000

  ندي شد.ب شبکه متر)×(متر
منظور تعیین   به مشخصات خاك محل آزمایش:

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك قبل از مراحل 
ماه و قبل از کاشت،  سازي زمین، در اوایل آبان آماده
نقطه محدوده کشت و از  چهارهاي مرکبی از  نمونه

متري خاك  سانتی 60-90و  30-60و  0-30سه عمق 
شت شده، به آزمایشگاه منتقل و توزیع اندازه بردا

گیري  ذرات با استفاده از روش هیدرومتري اندازه
با استفاده از دستگاه  گردید. تعیین هدایت الکتریکی

در  pHگیري  ، اندازه620سنج مدل کانسورت  هدایت
و  620اچ ام  -متر مدل مترو pHگل اشباع توسط 

ترتیب توسط  هفسفر قابل جذب ب پتاسیم و
هاي فلیم فتومتر و اسپکتروفتومتر (روش  دستگاه

اولسن) و همچنین درصد کربن آلی از طریق تعیین 
گیري گردید. براي  کل به روش کجدال اندازه نیتروژن

تعیین جرم مخصوص ظاهري هر الیه خاك نیز 
هاي  هاي دست نخورده توسط استوانه نمونه
یه و جرم مخصوص ظاهري هر نمونه برداري ته نمونه

ارائه ) 1دست آمده در جدول ( هتعیین گردید، مقادیر ب
  شده است.

  

  خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك قطعه مورد آزمایش. -1 جدول
Table 1. Soil physical and chemical characteristics of the plot. 

مق
ع

 
نتی

(سا
 

تر)
م

  
D

ep
th

 (c
m

)
 

سیم
پتا

 
ذب

ل ج
قاب

   
)

لی
می

 
رم)

لوگ
ر کی

م د
گر

  A
va

ila
bl

e 
Po

ta
ss

iu
m

  
)

m
g.

kg
-1

ذب  )
ل ج

 قاب
سفر

ف
  

لی
(می

 
رم)

لوگ
ر کی

م د
گر

  A
va

ila
bl

e 
Ph

os
ph

or
us

 
(m

g.
kg

-1
)

 
ژن

ترو
نی

 
صد)

(در
  

 )
%(

N
itr

og
en

 
  

سی
 (د

دیته
اسی

 
تر)

ر م
س ب

یمن
ز

  
pH 

کی
کتری

ت ال
دای

ه
  

)
ds

.m
-1

(
 E

C
 

  
ص

صو
مخ

رم 
ج

 
ري

ظاه
  

نتی
 سا

 در
گرم

)
 

تر 
م

 
ب)

کع
م

  
 )

g.
cm

-3
(

 B
ul

k 
D

en
si

ty
 

  

فت
با

 
اك

خ
  So

il 
te

xt
ur

e
  

 فراوانی نسبی و اندازه ذرات خاك
  )درصد(

Relative abundance and size 
of the soil particles (%)  

  شن
Sand 

  سیلت
Silt 

  رس
Clay 

 0-30 261.00 9.20  0.53 7.61 2.10 1.50  C-L 29.70  34.60 35.70  
30-60 278.00  11.50 0.42 7.72 2.70  1.45  Si-C-L 10.10  52.60  37.30  
60-90  195.00 10.30 -  7.78 2.90  1.39  Si-C-L  11.20 53.60  35.20 

C-L  لوم رسی و =Si-C-Lلوم رسی سیلتی =  
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منظور تعیین منحنی خصوصیات  هپس از آن ب  
داشت رطوبتی و اطالع از کیفیت و کمیت نگه

رطوبت در خاك، یک نمونه مرکب از چندین نقطه 
(هر نقطه با سه عمق متفاوت)، تهیه و در آزمایشگاه 

) 1زهکشی آزمایشات الزم انجام گرفت. شکل (
منحنی مشخصه رطوبتی خاك مزرعه آزمایشی را 

  دهد. نشان می

  
   .PWPو   FCلهمراه نقاط پتانسی منحنی خصوصیات رطوبتی خاك قطعه آزمایشی به -1 شکل

Figure 1. Experimental plot soil moisture characteristics curve with the potential of FC, PWP. 
 

جا که هدف این  از آن خصوصیات آب آبیاري:
پژوهش بررسی اثرات شوري بر عملکرد و اجزاء 

ع آب با عملکرد دو رقم گندم بود، لذا دارا بودن مناب
هاي مختلف در منطقه از ملزومات طرح بوده و  شوري

با وجود سه حلقه چاه در مزرعه آزمایشی موردنظر (
زیمنس بر  دسی ds/m 6/9تا  4/1  هدایت الکتریکی

هاي متفاوت و  ) امکان تأمین آب با شوريمتر
ن وجود آورد، لذا ای هصورت طبیعی را در مزرعه ب هب

عنوان محل اجراي پژوهش انتخاب گردید و  مزرعه به
منظور تعیین کیفیت آب آبیاري، نمونه آب از هریک  هب

از سه چاه محل اجراي طرح گرفته شد؛ که نتایج 
  ) ارائه گردیده است:2ها در جدول ( تجزیه آن

  
  بیرجند.هاي مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه  تجزیه شیمیایی آب چاه -2جدول 

Table 2. Chemical analysis of wells water in the agricultural faculty of the University of Birjand.  

  شماره چاه
Number 
of wells  

 هدایت الکتریکی
 زیمنس بر متر) (دسی

EC  
(ds/m)  

pH SAR 

گرم در لیتر) (میلی ها کاتیون  
Cation (mg.1it ) 

گرم در لیتر) (میلی ها آنیون   
Anions (mg.1it) 

Ca2+ Mg2+ Na+ K+ 
 

Cl- HSO3
- SO3

2- SO4
2- 

1 1.4  8.0  7.4 2.2  1.7 10.2 0.05   7.2 3.1  0.0 4.1  
2  4.5  7.8  8.6  14.0  4.8  26.5  0.3  21.2  8.3  0.0 16.5 
3 9.6  7.7  9.7  27.6  12.8  43.8  0.8   53.5  10.6 0.0  20.8  

  
پس از بررسی خصوصیات آب و خاك موجود در   

ماه اقدام به  منطقه، در مرحله بعد و در نیمه دوم آبان
سازي زمین (شخم، دیسک و روتیواتور) و  آماده
صورت متعارف و با توجه به کمبودهاي  هدهی ب کود

صورت  هعملیات ب که کلیه طوري هخاك نموده ب

یکنواخت در زمین اجرا گردید. سپس اثر تیمارهاي 
مختلف کیفیت (شوري) آب آبیاري بر عملکرد و 

صورت زیر مورد  اجزاء عملکرد دو رقم گندم به
طرح،  يدر طول مدت اجرا بررسی قرار گرفت.

 يعملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم گندم داده بردار
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 درصد 60از  يبعد ياریزمان آب صیتشخ يشد و برا
 هیخاك با برداشت نمونه خاك از ناح یرطوبت هیتخل

و سپس  دیاستفاده گرد ،یرطوبت وزن نییو تع شهیر
 زانیمربوط به عملکرد دانه و م يها با توجه به داده

) محاسبه WUEمصرف آب ( ییآکار شده،آب داده 
  .دیگرد

صورت  نظر به  مورد شیآزما قالب طرح آزمایشی:
 هاي کامل تصادفی بلوك الت در قالب طرحپ تیاسپل

 دردو فاکتور رقم گندم  با صورت فاکتوریل هب
هاي اصلی و شوري آب آبیاري هر کدام از  کرت
 6/9و  5/4، 4/1(ترتیب در سه سطح  هها ب چاه

هاي فرعی، در سه  عنوان کرت ) بهزیمنس بر متر دسی
  تکرار اجرا گردید.

بررسی خاك مزرعه  آزمایش: هاي خاك محل ویژگی
داراي بافت لوم  0-30نشان داد که این خاك در عمق 

متري داراي  سانتی 60-90و  30-60رسی و در اعماق 
بافت لوم رسی سیلتی است. از نظر شوري، هدایت 

ترتیب  الکتریکی خاك الیه سطحی، میانی و عمقی به
با توجه به  .بودزیمنس بر متر  دسی 9/2و  7/2، 1/2
                   ً                         که گندم گیاهی نسبتا  مقاوم به شوري با آستانه  ینا

لذا  ،)1باشد ( میزیمنس بر متر  دسی 6شوري 
  کند. محدودیتی براي رشد گندم ایجاد نمی

منظور  صورت دستی انجام شد و به هروش کاشت ب  
ها، از روش آبیاري  حصول یکنواختی در اعمال شوري

ها  کرتکرتی استفاده گردید. در این آزمایش ابعاد 
متر  سانتی 50هاي فرعی  متر) و فاصله کرت×(متر 3×4

متر در نظر  5/4هاي اصلی حداقل  و فاصله کرت
شد. سپس در هر کرت ده ردیف کاشت با   گرفته

متر طوري کاشته شد که  3متر و طول  سانتی 20فاصله 
  مربع حاصل گردد. بوته گندم در متر 400تراکم 

اه، با سپس مقدار آب مصرفی توسط گی  
گیري اجزاي بیالن آب بر اساس رابطه زیر  اندازه

  :)12( محاسبه گردید
)1(                           I+P=(ET+Dd+Ro)±S  

ترتیب عمق آب آبیاري و بارندگی  هب Pو  I که در آن:
تعرق  -ترتیب تبخیر هب Roو  Ddو  ET)، متر میلی(

 S) و متر میلیمق آب زهکشی و عمق رواناب (گیاه، ع
 باشند. ) میمتر میلیتغییرات ذخیره رطوبت خاك (

گیري شد و  عمق آبیاري با کنتور دقیق حجمی اندازه
دست  ههاي باران سنجی ب نیز بر اساس دادهبارندگی 

رواناب  نیاند، بنابرا ها بسته کرت يچون انتها آمد و
فرض  نیشده با ا ی. مقدار آب زهکشمیندار یسطح

 یزهکش یزراع تیاز ظرف شتریکه مقدار رطوبت ب
 يمتر کیرطوبت تا عمق  يریگ با اندازه شود، یم

بودن سطح سفره آب  قیعم لیدل دست آمد. به هخاك ب
نظر شد.  صرف ینیرزمیاز سهم آب ز ینیرزمیز
در ابتدا و  رطوبت خاك از تفاوت رطوبت راتییتغ

  خاك محاسبه شد.   لیفصل در پروف يانتها
هاي مربوط به  گیري عملیات برداشت و اندازه

در پایان فصل بعد از رسیدگی  :عملکرد و اجزاء آن
 12/0فیزیولوژیکی، با رعایت حاشیه، سطحی معادل 

صورت تصادفی انتخاب و  همربع از هر کرت ب متر
جداسازي کاه و هاي آن شمارش گردید. پس از  بوته

ها وزن شده و براي تعیین وزن هزار دانه  کلش، دانه
نمونه  4دستگاه وزن شمار،  وسیله هبدر هر تیمار 

ی بذر تفکیک و سپس توزین گردید. درصد یهزارتا
گیري  پروتئین دانه نیز به روش میکروکجلدال اندازه

  شد.
یی مصرف آب نیز آکار :یی مصرف آبآتعیین کار
  ) تعیین گردید: 2ز رابطه (با استفاده ا

)2                       (                   WUE=D/W  
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جرم ماده  Dیی مصرف آب، آکار WUEکه در آن 
جرم آب مصرف شده توسط  Wخشک تولید شده و 

  ).1باشد ( گیاه می
نتها جهت بررسی : در اارزیابی عملکرد دو رقم گندم

هاي  اثرات شوري بر عملکرد دو رقم گندم از شاخص
  :)6( ) استفاده گردید4) و (3روابط (

 شاخص تولید نهایی نسبت به شوري آب آبیاري
)MPECw(:  
)3      (                               MPECw=dy/dECw

  
 بیاريارزش تولید نهایی نسبت به شوري آب آ

)VMPECw(:  
)4 (                              VMPECw=Py.MPECw

   

قیمت واحد وزن محصول است. توسط این Py که 
توان اثر خسارات شوري را بر عملکرد  ها می شاخص

بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد که این  گندم مورد
 95در سطح اطمینان  SAS9.2ر افزا آنالیز توسط نرم

  انجام شده است. درصد
  

  نتایج و بحث
تجزیه و تحلیل عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد 

نتایج حاصل از تجزیۀ پروتئین دانه دو رقم گندم: 
، وزن هزار دانهواریانس عملکرد، اجزاء عملکرد (

) و شاخص برداشت، دانه عملکرد، عملکرد بیولوژیک
) ارائه 3دو رقم گندم در جدول (درصد پروتئین دانه 

  شده است.
  

  .تجزیۀ واریانس عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد پروتئین دانه دو رقم گندم -3 جدول
Table 3. Results of analysis of variance for yield, yield components and grain protein content two variety of wheat. 

  میانگین مربعات
Mean squares  

  منابع تغییرات
S.O.V.  

  درجه آزادي
df 

  وزن هزار دانه
Thousand seed 

weight  
   عملکرد بیولوژیک
Biological yield  

  دانه عملکرد
Grain yield  

  شاخص برداشت
Harvest 
Index 

  پروتئین دانه
Seed 

Protein  
 18.35ns 0.58ns 0.09ns  3.54ns 0.98ns 2 بلوك

V  1  491.52** 43.11ns **10.30  204.7** 14.35** 
  ي اصلیخطا

Error 
4  42.12ns  0.55ns 0.08ns  2.35ns 0.83ns 

S  2  95.16* 29.40* 0.19ns  15.85* 11.54** 
 S×V   2 7.62ns 3.35ns **0.28 23.31** 2.28ns 

  ي فرعیخطا
Error 

6  7.31ns 0.37ns 0.04ns  2.91ns 0.58ns 

=S  ،شوري آب آبیاري=V درصد و 1و  5در سطح  يدار ترتیب معنی ه* و ** ب ،رقم=ns  دار بدون اثر معنی. 
S= Salinity of irrigation water, V= Variety, * and ** Significant at 0.01 and 0.05 probability level, respectively, ns= 
not significant. 

 
دهد که شوري آب  ) نشان می3نتایج جدول ( 

) بر پروتئین دانه و بر عملکرد دانه، وزن Sآبیاري (
هزار دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت اثر 

بر عملکرد  ري داشت. همچنین تأثیر رقم گندمدا معنی
دانه، وزن هزاردانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص 

عبارتی  دار بود به برداشت و درصد پروتئین دانه معنی

عملکرد و اجزاء  دار را بر بیشترین اثر معنی ،رقم
دهد که  عملکرد داشته است. این مطلب نشان می

تواند تا حدي اثرات  انتخاب رقم مناسب گندم می
توان با انتخاب  ناشی از شوري را جبران کند. لذا می

ارقام گندم مقاوم به شوري در منطقه از شرایط طبیعی 
محیط که همان شوري است براي تولید گندم استفاده 
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) این 1996که تحقیقات کیانی و همکاران ( بهینه نمود
همچنین نتایج جدول  .)6( کندیید میأمطلب را ت

 )S×Vکه تأثیر متقابل شوري و رقم ( این استبیانگر 
بر عملکرد دانه و شاخص برداشت و بر عملکرد 

داري بر وزن  دار شد. اما اثر معنی بیولوژیک معنی
 هزاردانه و درصد پروتئین دانه نداشت.

هاي عملکرد و اجزاي عملکرد دو  قایسه میانگینم
هاي عملکرد، اجزاء  مقایسه میانگینرقم گندم: 

 عملکرد، عملکرد بیولوژیک، وزن هزار دانهعملکرد (
) و درصد پروتئین دانه دو رقم شاخص برداشت، دانه

) 4گندم تحت تأثیر تیمارهاي آزمایشی در جدول (
 داده شده است. نشان 

  

  .هاي عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد پروتئین دانه دو رقم گندم تحت تأثیر تیمارهاي آزمایشی یسه میانگینمقا -4جدول 
Table 4. Compares the average of yield and yield components and grain protein content tow varieties of wheat 
affected by experimental treatments 

  شیتیمارهاي آزمای
Experimental 

Treatment  

 عملکرد دانه
  (تن در هکتار)
Grain yield  

Ton.ha-1 

  (گرم) هزار دانه وزن
Seeds thousand 

weight (g)  

 عملکرد بیولوژیک
  (تن در هکتار)

Biological Yield  
ton.ha-1)(  

 شاخص برداشت
  (درصد)

Harvest Index  
Hi*100 

 پروتئین دانه
  (درصد)

Seed Protein  
)%(  

  سطوح شوري
Salinity 
levels  

S1 3.58a 27.7a 10.04a 35.6a 16.2b 
S2  3.19b  26.5ab 9.22a 34.4a 16.8b 
S3  2.66c  21.8b  7.82b 31.1b 17.6a 

  رقم
Variety 

V1  2.76b  22.7b 8.24b 32.7b 16.5b  
V2 3.52a  28.0a 9.79a 36.0a 17.4a 

  
 85کاهش  ) بیانگر آنست که4نتایج جدول (  

 (به میزانS3 درصدي سطح شوري آب آبیاري از 
ds/m 6/9 به (S1 به میزان) dS/m 4/1 تنها باعث (

درصد در عملکرد دانه  26افزایش عملکردي به میزان 
شد. همچنین در خصوص تأثیر رقم گندم بر عملکرد 

در دو گروه متفاوت قرار  V2و  V1دانه، دو تیمار 
درصد بیش  21اند. عملکرد گندم روشن حدود  گرفته

از عملکرد دانه گندم رقم قدس بود که نتایج تحقیقات 
) با نتیجه پژوهش حاضر سازگار 1991یزدانی (

). در بررسی اثر رقم گندم بر پارامتر وزن 13باشند ( می
در دو گروه متفاوت  V2و  V1ر هزاردانه نیز دو تیما

 که وزن هزاردانه رقم روشن طوري اند به قرار گرفته
باشد که در  درصد بیش از رقم قدس می 19حدود 

)، افزایش درصد 21مقایسه با افزایش عملکرد دانه (
که این نتایج  وزن هزاردانه کمتر صورت گرفته است

دشت بیرجند ) در 2004با نتایج تحقیقات زمانی (
. از نظر عملکرد بیولوژیک بیشترین )14مطابقت دارد (

و کمترین آن مربوط به  S1مقدار مربوط به تیمار 

باشد. ترتیب سطوح شوري در عملکرد  می S3تیمار 
و  باشد می S1>S2>S3صورت  بیولوژیک به

ترتیب در  هب S1ه تیمار نسبت ب S3و  S2تیمارهاي 
درصد کاهش عملکرد بیولوژیک را نشان  8و  22حد 
دهند که در مقایسه عملکرد دانه، اثر شوري بر  می

کاهش عملکرد دانه بیش از کاهش عملکرد بیولوژیک 
بوده است و یا به عبارت دیگر افزایش شوري، بیشتر 

کرد شود تا کاهش عمل سبب کاهش عملکرد دانه می
)  نیز 1986کاه. نتایج تحقیق فرانکوئیس و همکاران (

). در بررسی اثر رقم بر 4مؤید این نتیجه است (
در دو گروه  V2, V1عملکرد بیولوژیک دو تیمار 

که عملکرد بیولوژیک  طوري اند به متفاوت قرار گرفته
درصد بیش از عملکرد  8/15حدود  گندم روشن

باشد و در مقایسه با عملکرد  س میبیولوژیک گندم قد
توان گفت که اثر رقم گندم بر عملکرد دانه  دانه می

بیش از عملکرد بیولوژیک بوده است. گزارش یزدانی 
). در رابطه 13کند ( ) نیز این نتیجه را تأیید می1991(

گانه  با میانگین شاخص برداشت تحت تیمارهاي سه
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 S1و  S2نسبت به تیمار  S3شوري آب آبیاري تیمار 
که تیمارهاي  طوري در گروهی متفاوت گزارش شده به

S2  وS3  نسبت به تیمار S1و  6/12ترتیب در حد  هب
دهند.  درصد کاهش این شاخص را نشان می 4/3

دار تیمارهاي شوري براي شاخص  سطوح معنی
ل مشابه پارامتر عملکرد بیولوژیک برداشت در جدو

شود که درصدهاي کاهش  گزارش شده اما مشاهده می
براي شاخص برداشت، کمتر از همین درصدها براي 

بنابراین  .دست آمده است هعملکرد بیولوژیک ب
                      ً                     توان نتیجه گرفت که اوال  پارامتر شاخص برداشت  می

سیت            ً    باشد، ثانیا  حسا پذیر می تأثیرهاي باال  در شوري
پارامتر شاخص برداشت به تغییرات شوري کمتر از 
حساسیت عملکرد بیولوژیک است. این در حالی 

) نیز مؤید این 2004که نتایج تحقیقات زمانی (  است
  ).14مطلب است (

در بررسی اثر رقم بر پـارامتر شـاخص برداشـت،      
 V2و  V1دهد که دو تیمار  نشان می )5( نتایج جدول

اند. شاخص برداشـت   و گروه متفاوت قرار گرفتهدر د
درصـد بـیش از شـاخص     4/9گندم روشن به میـزان  

دار  برداشت گندم قدس بـوده کـه ایـن تفـاوت معنـی     
که شاخص برداشت از اهمیت  باشد؛ لذا نظر به این می

زیادي در محاسبات اقتصـادي برخـوردار اسـت و بـا     
م توجه به باالتر بـودن شـاخص برداشـت بـراي گنـد     

روشن، از لحاظ کشت در منطقه این رقم گندم بیشـتر  
باشد. البتـه نتـایج تحقیقـات فیـاض و      قابل توصیه می

). در 3) نیز مؤید این مطلـب اسـت (  2007همکاران (
مطالعه اثر رقم بر درصد پروتئین دانـه، نتـایج جـدول    

ــاي   نشــان مــی ــد کــه اخــتالف تیماره  V2و  V1ده
گیرنـد   ر دو گروه متفاوت قـرار مـی  دار بوده و د معنی

که درصد پروتئین دانه گندم روشن بـه میـزان    طوري به
درصد بیش از درصد پروتئین دانـه گنـدم قـدس     پنج
بنابراین با در نظر گـرفتن اثـرات تیمارهـاي    باشد.  می

مختلف بر روي عملکـرد، اجـزاء عملکـرد و درصـد     
 تـوان  پروتئین دانه دو رقم گندم قدس و روشـن، مـی  

دریافت که گندم رقم روشن هم از نظر کمی و هـم از  
نظر کیفـی (پـروتئین دانـه) نسـبت بـه تـنش شـوري        

تر از گندم قدس بوده و تولید بیشـتري دارد کـه    مقاوم
) نیز مؤید 1991در این رابطه نتایج تحقیقات یزدانی (

   ).13باشند ( مطالب مذکور می
ب مصرفی مقدار آ): WUEیی مصرف آب (آکار

گیاه بر اساس بیالن آب در پروفیل خاك، میزان 
یی مصرف آب دو رقم قدس و آعملکرد دانه و کار

) نشان 5روشن تحت تیمارهاي مختلف در جدول (
 داده شده است. 

  

  
  .برآورد کارایی مصرف آب دو رقم گندم تحت تیمارهاي شوري آب آبیاري -5جدول 

Table 5. Estimated water use efficiency of two varieties of wheat by salinity levels of irrigation water. 
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  عملکرد
 )kg.ha-1( Yield   

  کارایی مصرف آب
water use efficiency  

(kg.ha-1.mm-1) 
گندم 
  قدس

گندم 
  روشن

گندم 
  قدس

گندم 
  روشن

S1 
282 149 0 35 466 1742  2645  3.74 5.68 
408  149  0 30  587  3529  3795  6.01  6.46  
534 149  5  25  703  3871  4537  5.50  6.45  
660  149  30  6  785  4015  4543 5.11  5.79  

S2 
282 149  0  27  458  1382 2375  3.02  5.18  
408  149  0  25  582  3064  3594  5.26  6.17 
534  149  5  10  688  3371  4060  4.90  5.90  
660  149  30  2  781  3604  4099  4.61  5.25  

S3  

282  149  0  22  453  1125  2010  2.48  4.44  
408  149  0  18  575  2288  3131 3.98  5.55  
534  149  5  8 686  2598  3713  3.79  5.41  
660 149  30  5 774  2820  3693  3.64  4.77  
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          ً         دهد که اوال  درصدهاي  ) نشان می5نتایج جدول (  
کاهش محصول تحت شرایط شوري براي رقم قدس 

                           ً                 یش از رقم روشن بوده و ثانیا  براي هر دو رقم، ب
وجود تنش شوري در محیط به دلیل اثر هر سطح در 
کاهش انرژي آزاد آب، در جذب آن توسط گیاه 
اختالل زیادي ایجاد نموده که در نهایت عملکرد را 

دهد که این نتیجه با  بیشتر تحت تأثیر قرار می
از آن مطالعات محققین مختلف سازگاري دارد و 

) 2001توان به مطالعات کیانی و همکاران ( جمله می
  ). 7اشاره نمود (

شود که  در ادامه نیز در این جدول مشاهده می  
یی مصرف آب براي گندم روشن، بیش از گندم آکار

دهنده این است که در شرایط  رقم قدس بوده و نشان
محدودیت آب و شوري آب آبیاري، با اعمال مدیریت 

، گندم رقم روشن از اولویت باالتري براي در آبیاري
  کشت در منطقه مورد مطالعه برخوردار است.

هاي ارزیابی عملکرد ارقام گندم:  بررسی شاخص
) و MPECwهاي تولید نهایی ( حدود تغییرات شاخص

) در خصوص VMPECwنیز ارزش تولید نهایی (
رقم گندم قدس و بررسی اثرات شوري بر عملکرد دو 

  ) ارائه شده است.6روشن در جدول (
  

  هاي ارزیابی عملکرد دو رقم گندم. محاسبه شاخص -6جدول 
Table 6. Calculation of indicators for assessing the performance of two wheat varieties. 

  متغییر
Variable 

  دامنه تغییرات
Variation range  

  شاخص
Index MP (ton.cm-1) 

  گندم قدس
Ghods wheat  

  گندم روشن
Roshan wheat 

ECw(dS/m)  
Min=1.4  

MPECw  
0.1379 -  0.1272 -  

Max=1.6  0.1395 -  0.0583 -  
  میانگین شوري آب آبیاري
The average salinity 

 ECw=5.6 dS/m  
  .هاي آزمایشی شوري آب آبیاري ینهاي ارزیابی با استفاده از میانگ مقادیر شاخص

Average values of evaluation criteria, using irrigation water salinity. 
  نوع شاخص
Type Index 

  گندم قدس
Ghods Wheat 

  گندم روشن
Roshan Wheat 

MPECw(ton.dS/m)  0.1386 -  0.0952 -  
VMPECw (RLS)  284.13 -  195.16 -  

  
) بیانگر آنست کـه  6جدول (مقادیر منفی در نتایج   

   ً                                           اوال  افزایش شوري همـواره سـبب کـاهش محصـول     
           ً                                   گردد، ثانیا  افزایش یک واحـد شـوري در سـطوح     می

پایین شوري نسبت بـه سـطوح بـاالي شـوري تـأثیر      
بیشتري بـر کـاهش عملکـرد گنـدم روشـن دارد کـه       

                     ً                     ) نیز به نتیجه تقریبا  مشابه دسـت یافتـه   1991( یزدانی
   ).13است (

ورد گندم رقم قدس نیز در مقایسه با گندم در م  
دهد که با افزایش  روشن، همچنین نتایج نشان می

شوري آب آبیاري در سطوح باالي شوري این رقم 
که رقم روشن در  صورتی پذیر بوده در     ً     کامال  آسیب

سطوح باالي شوري با افزایش شوري، کمتر آسیب 
مؤید ) نیز 2002بیند که نتایج تحقیقات افیونی ( می

  ).1باشد ( این مطلب می
ریال براي هر کیلوگرم گندم  9200با فرض قیمت   

توان  ) می1394(قیمت تضمینی خرید گندم در سال 
مقادیر ارزش تولید نهایی شوري آب آبیاري 

)VMPECw که از حاصلضرب قیمت هر کیلوگرم (
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آید، را محاسبه  دست می هگندم در ارزش تولید نهایی ب
ریال  -84/875مود. لذا مقدار آن براي رقم روشن ن

باشد یعنی به ازاء افزایش هر یک واحد شوري  می
ریال از درآمد  84/875)، مبلغ زیمنس بر متر دسی(
دلیل افت محصول در اثر شوري آب آبیاري، کاسته  به

ریال  -12/1275خواهد شد و براي گندم قدس 
گردد قدر مطلق این  حظه میکه مال طوري باشد. به می

مقدار نیز براي گندم قدس بزرگتر از مقدار متناظر آن 
باشد که این مطلب نیز حساسیت  در رقم روشن می

دهد. لذا  بیشتر گندم رقم قدس به شوري را نشان می
مقدار تولید و درآمد، در هر دو رقم گندم از یک سو 

آب هاي کیفی  طور قابل توجهی تحت تأثیر ویژگی به
قرار داشته و از سوي دیگر در منطقه مورد مطالعه آبیاري 

هاي شور و لب شور زیرزمینی که از نظر  مصرف آب
هاي غیر قابل مصرف محسوب  آب ومعیارهاي کیفی جز

اي در افزایش تولید  کننده شوند، تأثیر مثبت و تعیین می
گندم دارند در این رابطه نتایج تحقیقات کیانی و 

  ).7) نیز مؤید این مطلب است (2001همکاران (

  کلی گیري نتیجه
با توجه به عملکرد بیشتر و درصد پروتئین دانه   
درصدي رقم روشن نسبت به رقم قدس، این  5و  26

                                              رقم هم از نظر کم ی و هم از نظر کیفی، براي کاشت 
تر به نظر  در شرایط تنش شوري، در منطقه، مناسب

یی مصرف آکارکاهش نسبی  ،افزایش شوري رسد. می
اما از آنجا که  دنبال داشت؛ هآب را براي هر دو رقم ب

در کلیه تیمارها، کاهش آن براي گندم قدس، بیشتر 
بود، لذا در شرایط محدودیت کیفی آب، رقم روشن، 
از اولویت باالتري براي کشت در منطقه مورد مطالعه 

عملکرد و هاي  ارزیابی شاخصدر برخوردار است. 
ه دو رقم گندم، رقم روشن در برابر آمد حاصل در

تر بوده و در سطوح شوري مختلف به  شوري مقاوم
میزان قابل توجهی درآمد خالص این رقم بیش از رقم 

که آب موجود در این  صورتی قدس است. لذا در
دشت داراي کیفیت نامناسبی باشد، کاشت گندم 

  تر خواهد بود. روشن بسیار مقرون به صرفه
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