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 چکیده

 
 هکنند. بخشک محدود میترین عواملی هستند که رشد و نمو گیاهان را در نواحی خشک و نیمهشوری و خشکی از مهمتنش 

صورت منظور بررسی اثرات مقدار و شوری آب آبیاری بر روی عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم سیروان آزمایشی به

ر دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند و دتحقیقاتی های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه فاکتوریل در قالب طرح بلوک

و  %91، %611، %621آبیاری در چهار سطح ) مقدارهای مختلفمل انجام شد. تیمارهای آزمایش شا 6971-79سال زراعی 

دسی  8/9دسی زیمنس بر متر و  شش، دسی زیمنس بر متر 1/6نیاز آبی گندم( و شوری آب آبیاری در سه سطح ) 11%

یر تأثت ی تحدارنتایج آزمایش نشان داد که اجزای عملکرد، عملکرد بیولوژیک و دانه گندم به طور معنیزیمنس بر متر( بود. 

متعلق به  دانه گندمبیولوژیک و ترین مقدار عملکرد بیش قرار گرفتند. هاآنمقدار آب آبیاری، شوری آب آبیاری و اثر متقابل 

 %11بود. افت  مترمربعگرم در  91/188و  6191به ترتیب با  بر متر منسیز یدس 1/6 یشور× گندم  یآب ازین %621 ماریت

 ازین %621 ماریتدر مقایسه با  بر متر منسیز یدس 8/9ی شور× گندم  یآب ازین %11در تیمار دانه گندمعملکرد بیولوژیک و 

× گندم  یآب ازین %621 یمارهایتبین دانه بیولوژیک و عملکرد  .مشاهده شدبر متر  منسیز یدس 1/6 یشور× گندم  یآب

. داری را نشان ندادندیمعناختالف بر متر  منسیز یدس 1/6 یشور× گندم  یآب ازین %611بر متر و  منسیز یدس 1/6 یشور

با  دارییاختالف معن یبرتر بود ول ماریگندم ت یآب ازین %621 ماریر صفات تبیشتگرچه در در تیمارهای مقدارهای آبیاری، ا

شور، برای ممانعت از تجمع . با توجه به نتایج این آزمایش، ضرورت دارد در شرایط گندم نداشت یآب ازین %611مصرف  ماریت

 گندم انجام گیرد. شوری در منطقه توسعه ریشه و کاهش اثرات منفی آن، آبیاری طبق نیاز آبی

 

 تنش آبی،تنش شوری، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، نیاز آبی های کلیدی:واژه
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 مقدمه

مهم، قدیمی و بسیار ی گندم به عنوان یک غله

که به عنوان غذای  شده استشناخته پرمصرف در جهان 

 ردیگمیقرار استفاده مورد بسیاری از مردم در سطح جهان 

تولید گندم به علت نوسانات . (1913صنوبر و همکاران، )

 در نقاطمیزان و پراکنش نزوالت(  عمدتاًدر عوامل اقلیمی )

. از (2112، 2فائو) استزیادی  نوساناتمختلف دنیا دارای 

اساسی را در امنیت غذایی کشور ایفا آنجایی که گندم نقش 

میزان تولید گندم قبل از برداشت، زمان  بینیپیشکند، می

 تاتاری وکند )کافی را برای مقابله با کمبود فراهم می

  .(1911همکاران، 

 محدودکننده عوامل ترینمهم از یکی خشکی

 امنیت بر شدت به است که ت کشاورزیمحصوال تولید

همکاران،  و 9ژانگ) گذاردمی تأثیر جهان سراسر در غذایی

عالوه بر کمبود آب، کاهش کیفیت آب و خاک  .(2111

عوامل مهمی شناخته  از یکی به عنوان شوریمانند افزایش 

 محصوالت عملکرد و رشد کاهش ببس که شده است

 .(2119و همکاران،  4سعبا)شود می گندم جمله از مختلف

 بآ کاهش کمیت و کیفیت، خشکنیمهدر مناطق خشک و 

مصفا و ) تولید است محدودکنندهاز جمله مسائل 

ارقامی که تحت  بنابراین استفاده از ؛(2113، 5سپاسخواه

ی بیشتر عملکردآب کمیت و کیفیت شرایط محدودیت 

داشته باشند بسیار مهم است. با دستیابی به چنین ارقامی و 

 تا حد زیادیتوان به کم آبیاری می هاآنتعیین حد تحمل 

از اتالف منابع آب جلوگیری نمود و در عین حال در شرایط 

 یاحمدمحدودیت آب، عملکرد مناسبی نیز به دست آورد )

از طرف دیگر شوری آب آبیاری مانع  .(1915و همکاران، 

ن . با ایاستای برای تولید بسیاری از گیاهان زراعی عمده

ه با دهد کنشان میحال بسیاری از تحقیقات در سراسر دنیا 

ی هاتوان از آبهای مناسب مدیریتی، میاز روش گیریبهره

در تولید گیاهان زراعی  های شور(دارای کیفیت کمتر )آب

 مطالعات مشابهی در زمینه .(1334، 6شالهوت) استفاده نمود

                                                           
2 FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations 
3 Zhang 
4 Abbas 

روی گندم انجام شده است به  شور بر هایآباستفاده از 

نشان داد که استفاده از آب عنوان مثال نتایج یک مطالعه 

دسی زیمنس بر متر  12و  1، 2شور دارای سطوح شوری 

ه به ک طوری بهشت دار داگندم اثر معنی برخی از صفاتبر 

دسی  دودرصد کاهش نسبت به شوری  5/41و  94ترتیب 

همچنین  .(1915منصوری، ) مشاهده شدزیمنس بر متر 

تغییرات شوری در  توأمتحقیقی در مورد بررسی اثرات 

 6/3و  5/4، 4/1سطوح مختلف شوری )به ترتیب معادل 

های اصلی و چهار کرت عنوان بهدسی زیمنس بر متر( 

 125و  111 ،51،25سطح عمق آب آبیاری )به ترتیب معادل 

 های فرعی در سه تکرارکرت عنوان بهدرصد نیاز آبی گیاه( 

ارقام گندم قدس و روشن  ی عملکردبر عملکرد و اجزا

ز اافزایش شوری آب آبیاری که انجام گردید و گزارش شد 

 اردمعنیافزایش  دسی زیمنس بر متر منجر به 6/3به  4/1

 دارمعنیدرصد شد. کاهش  5/1به میزان  دانه پروتئین

درصد(،  9/21دانه ) درصد(، وزن هزار 5/26عملکرد دانه )

 6/21شاخص برداشت )درصد(،  1/21عملکرد بیولوژیک )

درصد( نیز  2/65درصد( و کاهش تعداد سنبله در مترمربع )

دسی زیمنس بر  6/3 به 4/1با افزایش شوری آب آبیاری از 

نتایج مطالعه . (1916زمانی و همکاران، ) متر مشاهده شد

در مزرعه تحقیقاتی بر روی گندم  شدهانجامدو ساله 

درصد  65نشان داد که تیمارهای )کوشکک( دانشگاه شیراز 

درصد آبیاری کامل به ترتیب منجر به  95آبیاری کامل و 

و در سال دوم به در سال اول درصدی  26و  21کاهش 

درصدی عملکرد دانه گندم  91و  12ترتیب منجر به کاهش 

 969سال اول )شدند که دلیل این اختالف در میزان بارندگی 

مصفا )متر( میلی 493دوم بود ) متر( در مقایسه با سالمیلی

افزایش در هر دو سال انجام آزمایش، (. 2113و سپاسخواه، 

 زیمنس دسی پنجدسی زیمنس به  6/1شوری آب آبیاری از 

درصد  65دار تیمارهای منجر به کاهش عملکرد معنی

در مقایسه با آبیاری درصد آبیاری کامل  95آبیاری کامل و 

 انتومیبنابراین در شرایط محدودیت وجود آب نشد کامل 

5 Mosaffa and Sepaskhah 
6 Shalhevet 
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های دارای شوری بیشتر به دلیل تجمع کمتر امالح از آب

 (.2113مصفا و سپاسخواه، )استفاده کرد )شستشو( در خاک 

ی خشک هایتنش توأمای دیگر به بررسی اثرات در مطالعه

پرداخته شد و نتایج  2و شوری بر عملکرد گندم رقم داراب 

د که اثر تیمارهای مختلف آبیاری بر روی تعداد نشان دا

سنبله در بوته، وزن هزار دانه و عملکرد بیولوژیکی گیاه 

بر تعداد دانه در سنبله، عملکرد دانه  کهدرحالیدار نبود معنی

 روحانیان و همکاران،) دار بودمعنی تأثیرو شاخص برداشت 

1931).  

محققین دیگر نیز توانایی تحمل، عملکرد و 

اجزای عملکرد ارقام گندم به شوری آب آبیاری در مراحل 

ن رقم سایسوکه  نشان دادندحساس رشد را بررسی کردند و 

 سبز دسی زیمنس درصد 16آب به  با افزایش سطح شوری

 3/21 دانه هزار، وزن درصد 42 ، ارتفاعدرصد 11 شدن

 بیولوژیک، عملکرد درصد 1/93 سنبله ، تعداد دانه دردرصد

 کاهش یافتدرصد  1/22و عملکرد دانه درصد  4/26

نتایج بسیار متنوعی در مورد  .(1931سعادتیان و همکاران، )

آستانه تحمل به شوری در گندم گزارش شده است. در 

 دسی زیمنس بر متر ششبرخی آزمایش ها آستانه تحمل را 

(، در برخی 1322، 2)نیمه متحمل به شوری( )ماس و هافمن

دسی زیمنس بر متر )نیمه حساس به شوری(  2دیگر در 

دسی زیمنس  1( و در برخی دیگر 1332، 1)استفان و وال

( 1316و همکاران،  3بر متر )متحمل به شوری( )فرانکویس

ی امل مختلفبیان کرده اند. آستانه تحمل به شوری به عو

مانند رقم مورد مطالعه، مدیریت آبیاری، شرایط آب و 

 هوایی، حاصلخیزی خاک و مدیریت زراعی بستگی دارد.

های مختلف آبیاری بر عملکرد و در تحقیقی، اثر رژیم

گندم در چمران، افالک و وریناک اجزای عملکرد ارقام 

رامین را بررسی کردند و در این آزمایش وشرایط اقلیمی 

که تنش رطوبتی خاک، عملکرد دانه گندم را از  شدمشاهده 

، تعداد پنجه در (درصد 16تا ) دانه هزارطریق کاهش وزن 

و تعداد سنبلچه در سنبله در درصد(  9/29)تا مترمربع 

دهد و عملکرد گندم کاهش میدرصد(  3/26)تا مترمربع 

                                                           
7 Maas, E.V., Hoffman 
8 Steppuhn and Wall 

در شرایط کمبود آب در هر کدام از مراحل بحرانی رشد که 

ی عید) فتد کاهش عملکرد را به دنبال خواهد داشتااتفاق 

نتایج تحقیقی دیگر نشان داد که  .(1935زاده و همکاران، 

، عملکرد دانه هزارشوری آب آبیاری بر روی وزن 

اری داثر معنیبیولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت، 

 .(1932شهیدی و میری، دارد )

به عنوان یک چالش مهم در تولید  سالیخشکاثر 

گندم متحمل به  هایرقمتوان از طریق معرفی گندم را می

کم آبی کاهش داد. گروه به نژادی گندم آبی با بررسی و 

در مناطق مواجه با تنش  رقم سیروان راکشت  ،تحقیق

رقم  .(1931نجفیان و همکاران، ) ندخشکی پیشنهاد نمود

سیروان به عنوان رقمی که دارای خصوصیاتی همچون 

شاخص حساسیت به تنش پایین برای عملکرد و وزن هزار 

ای، های زنگ زرد، سیاه و قهوهدانه، نیمه مقاوم به بیماری

 درصد پروتئین دانه نسبتاً باال معرفی و مقاوم به خوابیدگی

های (. نتایج آزمایش1931ران، نجفیان و همکاشده است )

بر روی رقم سیروان در کرج )در مقایسه  شدهانجاممختلف 

با رقم پیشتاز(، زرقان فارس )در مقایسه با رقم مرودشت(، 

داراب فارس )در مقایسه با رقم چمران(، دزفول )در مقایسه 

ط در شرای با رقم چمران( و گرگان )در مقایسه با رقم تجن(

، 11، 4، 6آبیاری نرمال )بدون تنش( نشان داد که به ترتیب 

در مقایسه با سایر ارقام درصد عملکرد رقم سیروان  9و  12

(. نتایج مقایسه 1931نجفیان و همکاران، بیشتر بود )

عملکرد در شرایط تنش خشکی نشان داد که شاخص 

ر بود که د 3/1حساسیت به تنش خشکی برای رقم سیروان 

مقایسه با اغلب ارقام مورد مطالعه این شاخص کمتر بود که 

فیان نج) استتحمل بیشتر این رقم به خشکی  دهندهنشان

 (.1931و همکاران، 

در شرایط فعلی که عالوه بر محدودیت منابع آب 

 لبهای آب گروهها در در کشور، حجم بزرگی از این آب

 یآبکمهای نشو شور قرار دارند، لزوم بررسی توأم ت شور

و شوری در کشور و مخصوصاً در منطقه خراسان جنوبی 

شود و به همین علت مطالعه بر روی شدیداً احساس می

9 Francois 
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و شوری بر رشد و عملکرد گیاهان  آبیاری کمتوأم  تأثیرات

 یریت پایدار منابع آبی این مناطقدر مد کارآمدبه عنوان ابزار 

با توجه به اینکه گندم یکی از  کند.ای پیدا میاهمیت ویژه

و با توجه به در نظر گرفتن  استمحصوالت استراتژیک 

 باهدفاین مطالعه شرایط اقلیمی استان خراسان جنوبی، 

و شوری آب  آبیاری مختلف مقدارهایبررسی اثرات 

 یکارآیو همچنین  بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم آبیاری

 انجام شد.رقم سیروان  مصرف آب

 

 هاروشمواد و 

سطوح آبیاری و بررسی تأثیر همزمان  منظور به

و عملکرد گندم اجزای عملکرد و بر  شوری آب آبیاری

آزمایشی در سال مصرف آب رقم سیروان،  کارآییهمچنین 

در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی  1936-32زراعی 

 طرح فاکتوریل در قالب صورت بهدانشگاه بیرجند 

های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای بلوک

 نیتأم باآبیاری  -1 شامل) آبیاریآزمایش شامل چهار سطح 

آبیاری با تأمین -2درصد نیاز آبی گندم )تنش شدید(  51

 111آبیاری با تأمین  -9)تنش متوسط(،  آبی نیازدرصد  25

 125آبیاری با تأمین  -4بدون تنش( و ) یآب ازیندرصد 

)شامل  آبیاریآب ی( و سه سطح شوری آب ازیندرصد 

بود. مزرعه دسی زیمنس بر متر(  1/2و  6، 6/1آبیاری با آب 

تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند با عرض 

 55و  19شمالی و طول جغرافیایی  92و  59جغرافیایی 

از سطح دریا و به دلیل وجود متر  1411شرقی و با ارتفاع 

های مختلف در آن، امکان سه حلقه چاه عمیق با شوری

های متفاوت طبیعی برای انجام طرح تأمین آب با شوری

سازی آماده برای 1936در اواخر آبان ماه  .انتخاب گردید

و در مرحله  زده شدشخم با گاوآهن برگردان دار زمین، 

های ات خرد کردن کلوخهعملی 1936 آذرماه اوایل دربعد 

 پس از آن به کمک. سطحی توسط دیسک صورت پذیرفت

ه قبل از پیاده کردن نقش. ، کار تسطیح نهایی انجام شد11لولر

و  91 -61، 1 -91اجرایی طرح ابتدا نمونه خاک از اعماق 

نمونه  11از نقاط مختلف زمین )متری خاک سانتی 61 -31

هر عمق با یکدیگر  هاینمونهبرای هر عمق برداشت شده و 

 یهاآزمایشبرداشت گردیده و تحت انجام مخلوط شدند( 

الزم برای تعیین پارامترهای فیزیکی و شیمیایی خاک قرار 

 ارائه گردیده است. 1 جدولآمده در  دست بهنتایج . گرفتند

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش -1جدول 

 

های طبیعی به دلیل وجود سه حلقه چاه با شوری

زیمنس بر متر در مزرعه تحقیقاتی  دسی 1/2و  6/1،6

دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند و با توجه به هدف 

های مختلف و بررسی های طبیعی با شوریآب استفاده از

ها در این تحقیق، ابتدا جهت تعیین خصوصیات تاًثیر آن

 9و  2، 1های شماره های آبیاری، از هر یک از چاهآب

شده و خصوصیات مختلف آن مورد ارزیابی ای تهیهنمونه

                                                           
10 Leveler 

های آب را نتایج خصوصیات نمونه 2قرار گرفتند. جدول 

 دهد.نشان می

های مورد استفاده برای این آزمایش دارای کرت

ردیف  15هر کرت شامل ( بودند. 9×9) مترمربع نهمساحت 

 جهت کاهش خطا، سهولت در رفتهمچنین ، کاشت بود

ارها ها و تیمگیری صفات، بین بلوکوآمد و راحتی در اندازه

 هکلیه تیمارها بدر نظر گرفته شد.  یک متر و نیم فاصله

 آبیاریها قرار داده شدند. ی در داخل بلوکصورت تصادف

 عمق خاک

(cm) 
پتاسیم 

جذبقابل  
(mg.kg-1) 

فسفر 

جذبقابل  
(mg.kg-1) 

کربن 

 آلی

)%( 

هدایت الکتریکی  اسیدیته

 عصاره اشباع خاک
(dS.m-1) 

جرم مخصوص 

 ظاهری
(g.cm-3) 

بافت 

 خاک

 پارامترهای هیدرولیکی خاک

θFC (%) θPWP (%) θsat (%) 

03-3  2/252  22/03  525/3  8/7  8 5/0 7/00 لوم   05 52 

23-03  5/020  50/8  535/3  5/7  50/7  25/0 3/00 لوم   5/05  2/52  

23-03  5/050  7/2  057/3  0/7  20/2  00/0 3/00 لوم   5/02  3/57  



 61/  1311/ 1/ شماره  34نشریه پژوهش آب در کشاورزی / ب / جلد 

لیتر  6/1دبی ای با استفاده از لولهبا  به روش آبیاری کرتی

د. نوبت انجام ش نهثانیه و بر اساس تقویم آبیاری در  بر

مقدار آب مورد نیاز در هر مرحله از آبیاری با استفاده از 

 های انتقال آبشده در انتهای لولهکنتورهای حجمی نصب

در هر نوبت آبیاری، عمق خالص آب گیری گردید. اندازه

در تیمار شاهد با روش مستقیم تعیین شد. بدین منظور، قبل 

های عمقی های خاک از محدودهاز هر نوبت آبیاری، نمونه

متری ، سانتی41-51، 91-41، 21-91، 11-21، 1-11

شد. ها تعیین میبرداشت و میزان رطوبت وزنی در آن

که هدف از آبیاری در تیمار شاهد، رساندن ز آنجاییسپس، ا

میزان رطوبت خاک به حد ظرفیت زراعی است، از رابطه 

 ذیل برای تعیین عمق آب آبیاری استفاده شد.

(1)          𝐷𝐼1 = ∑ ((𝜃𝐹𝐶𝑗 − 𝜃𝐵𝐼𝑗) × 𝐷𝑗)
8
𝑗=1 

 :در این رابطه

 DI1 :متر، عمق آب آبیاری در تیمار بر حسب میلیƟFCj: 

درصد رطوبت حجمی در نقطه رطوبتی ظرفیت زراعی، 

ƟBCj : ،درصد رطوبت حجمی قبل از آبیاریDj : عمق

های تعداد الیه :jگیری رطوبت و برداری جهت اندازهنمونه

گیری شده. مقدار آب آبیاری با ضرب نمودن عمق اندازه

مقدار  .آب محاسبه شده در مساحت هر کرت بدست آمد

درصد نیاز  51و  25، 111، 125آب مصرفی برای تیمارهای 

( و 1912بر اساس نتایج شهیدی و همکاران )آبی گندم 

و  4115، 5941، 6625به ترتیب برابر  محاسبه عمق آبیاری

 تعیین شد.مترمکعب در هکتار  2621
 خصوصیات شیمیایی آب مورد استفاده -2جدول 

 

 با استفاده از وزنمقدار بذر مورد نیاز برای کشت، 

، میزان درصد( 31) زنی، درصد جوانهگرم( 92)هزار دانه 

 (ددرص یک) شدهناخالصی بذرها و میزان بذرهای شکسته 

محاسبه  مترمربعبوته در  411مقدار بذر الزم برای تراکم 

 15و بر روی  شدهحسابمترمربع  نهشد و سپس برای 

به گرم(.  24/111ردیف کشت گردید )برای هر کرت 

اطمینان از سبز شدن بذور کشت شده و غلبه بر سله منظور 

ه )بالفاصلها، آبیاری اول و دوم سطحی خاک، در کلیه کرت

 روز پس از کاشت 14و ( 26/13/1936)پس از کاشت 

 6/1با آب مورد استفاده در تیمار شاهد )( (11/11/1936)

ورد کود شیمیایی مبر متر(، صورت پذیرفت.  زیمنس دسی

بر اساس آزمون خاک و با توجه به توصیه کودی استفاده 

 211بر متر، مقدار  دسی زیمنس 12تا  2در شرایط شوری 

کیلوگرم در هکتار کود  151یلوگرم در هکتار کود اوره، ک

. (2111مهاجر میالنی و همکاران، )بود سوپر فسفات تریپل 

کود ازته، قبل از  چهارم یککودهای فسفره و پتاسیمی و 

 5برای کشت در عمق  ایجادشده)داخل شیارهای  کشت

ر روی متر بسانتی دوقرار داده شده و سپس حدود  مترسانتی

 بقیه کود ازته در آن خاک ریخته و سپس بذور کشت شد.

 و به دهینوبت و به میزان مساوی در مراحل پنجه دو

 در طول فصل رشد رفتن به صورت سرک مصرف شد.ساقه

آفات،  ، کنترلآزمایشنیز به موازات اعمال تیمارهای 

نمایی  1شکل. های هرز صورت گرفتعلفها و بیماری

 دهد.ا نشان میر طرحاز شماتیک 

 

 

 

شماره 

 چاه

آب یبندکالس  

)ویل کاکس(   

آب  یبندکالس

 هدایت الکتریکی )فائو(

بر متر( یمنسز یدس)  

 اسیدیته

 

نسبت 

جذب 

 سدیم
 

 (meq/lit) هاآنیون (meq/lit) هاکاتیون

Ca++ Mg++ Na+ K+ Cl- Hco3
- So4

2- 

0 C3S2 Low salinity 2/0  8 5/7  5/0  7/2  0/00  38/3  8/8  2/5  5/2  

2 C4S2 Medium salinity 2 2/7  7/8  0/07  2/5  5/22  5/3  2/25  0/03  2/23  

0 Out of range High salinity 8/7  5/7  8/2  8/28  2/00  0/50  7/3  0/52  2/03  8/20  
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S3I4 3I1S 
 

1I2S 
 

4I1S 
 

S3I3 
 

4I2S 
 

S3I1 2I1S 2I2S 1I1S S3I2 3I2S 

                 

2I2S 3I1S 
 

S3I3 
 

4I2S 
 

S3I1 
 

S1I2 
 

3I2S 1I1S S3I4 S3I2 4I1S 1I2S 

 

 باشند(به ترتیب بیانگر سطوح آبیاری و شوری می Sو  Iنقشه کاشت ) -1شکل 

 

برای تعیین عملکرد دانه، بیولوژیک و شاخص 

( در 111برداشت )نسبت عملکرد دانه به بیولوژیک ضربدر 

خط حاشیه و  2زمان رسیدگی فیزیولوژیک پس از حذف 

بخش  مترمربع 1نیم متر ابتدا و انتهای هر کرت از سطح 

صورت برش از سطح خاک  مرکزی هر کرت برداشت به

 لکرد بیولوژیک پس از جدا(. عم11/19/1932انجام شد )

در  هانمونهکردن کامل کل  نمودن اجزای عملکرد و خشک

 گرادیسانتدرجه  21ساعت و در دمای  41 مدت بهآون 

جدا و توزین گردید و عملکرد دانه  هادانهتعیین شد. سپس 

و شاخص برداشت محاسبه گردید. برای انجام تجزیه و 

شد. برای مقایسه ه استفاد SAS 9.1افزار تحلیل از نرم

 شده استفاده شد.محافظت LSD روشها نیز از میانگین

 

 نتایج و بحث

 آب آبیاری بر اجزای عملکرد گندم مقداراثرات ساده 

 مقدارنتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که 

گندم داشت  تعداد سنبلهداری بر آب آبیاری اثر معنی

کمبود رطوبت که  ین نتایج و مضراتترمهماز (. 9)جدول 

در تحقیقات مختلف اشاره شده است کاهش تعداد 

های بارور و غیر بارور در غالت مختلف از جمله سنبله

؛ 1916و همکاران،  ؛ ماشی1931)کریمی،  گندم و جو است

تعداد  آبیاری بر مقدار اثر(. 2111و همکاران،  11هوشمند

سبب کاهش  خشکی(. 9)جدول  دار بودمعنی دانه در سنبله

در واقع، به دلیل بروز تنش  .گرددمی در سنبله تعداد دانه

                                                           
11 Houshmand 
12 Ahmed 

یافته و کاهشی دهگلخشکی، رشد محصول در مرحله 

ها و در نهایت کاهش تعداد دانه موجب افزایش سقط دانه

از دالیل (. 2115و همکاران،  12)احمد شودها میدر سنبله

به کاهش  توانکاهش تعداد دانه به هنگام تنش آبی، می

هایی که به دانه تبدیل شدن تعداد گل و کمتعداد گل 

در شرایط  (.2115)احمد و همکاران، شوند اشاره کرد می

تنش کم آبی، کمبود آب طی مرحله زایشی از طریق کاهش 

در جذب مواد فتوسنتزی موجب کاهش  هاسنبلهقدرت 

تعداد  کمبود آب در واقع .شودهای بارور میتعداد گلچه

 (.1912)نبی زاده،  دهدکاهش میرا گیاه  تولیدی توسطدانه 

بر عملکرد و اجزای  رطوبتیاثر تنش در تحقیقی روی 

گزارش کردند که  عملکرد چهار رقم گندم در شهر قدس

 تعداد دانه در سنبلهدار ویژگی خشکی باعث کاهش معنی

 .(1911معاونی و همکاران، ) گندم شد

گندم در  وزن هزار دانهآب آبیاری بر  مقداراثر 

 کاهش (.9جدول )دار بود سطح احتمال یک درصد معنی

کاهش سطح برگ و کاهش  آب در دسترس گیاه باعث

ها دانه و به دیتول یمواد کمترشده که در نتیجه  فتوسنتز

. از دیها گردامر موجب کاهش وزن دانه نیا ومنتقل شده 

 زیها ندوره پر شدن دانه طول ،یدر اثر خشک گرید یسو

منجر به کاهش دوره انتقال  زیموضوع ن نیکه ا افتهیکاهش 

)احمد شود یها مکاهش وزن دانه جهیها و در نتهبه دان ادمو

 زدانیو  یسنجر مطالعات یجنتا (.2115و همکاران، 

رقم گندم زمستانه نشان داد  12 یبر رو (2111) 19سپاس

13 Sanjari and Yazdansepas 
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. وزن هزار دانه شد دیباعث کاهش شد یکه تنش خشک

( 1912) و قربانی و همکاران (1911) معاونی و همکاران

گندم در اثر اعمال تیمارهای خشکی  وزن هزار دانهکاهش 

  را گزارش کردند.
 رقم سیروان گندم اجزای عملکردبر آن  مقدار آب آبیاری و شوریاثر میانگین مربعات  -3جدول 

 

 اثرات ساده شوری آب آبیاری بر اجزای عملکرد گندم

نتایج تجزیه واریانس اثر شوری آب آبیاری بر 

، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار مترمربعتعداد سنبله در 

داری بر معنی به طوردانه نشان داد که شوری آب آبیاری 

دار کاهش معنی. (9)جدول  بوده است اثرگذار هااین صفت

های بارور و تعداد دانه در سنبله با افزایش تعداد گلچه

دسی زیمنس  16/14و  22/2به  11/1شوری آب آبیاری از 

بر متر گزارش شد در حالی که افزایش شوری آب آبیاری 

دسی زیمنس بر متر منجر به تغییر  16/14و  22/2به 

این (. 1931 رقم بم نگردید )کریمی، هزار دانهدار وزن معنی

نتایج نشان دهنده وابستگی شدید اجزای عملکرد در پاسخ 

افزایش شوری آب به تنش شوری به نوع رقم گندم دارد. 

ن بنابرای؛ شودهای نابارور میآبیاری باعث افزایش گلچه

(. 1931دهد )کریمی، کاهش تعداد دانه در سنبله روی می

 عداد دانه در( گزارش کردند که ت1912قربانی و همکاران )

داری معنی به طورسنبله گندم، تحت تأثیر تنش شوری 

 .کاهش یافت

 

آب آبیاری در شوری آب آبیاری بر  مقداراثرات متقابل 

 اجزای عملکرد گندم

نتایج تجزیه واریانس اثر متقابل مقدار آب آبیاری 

 9و شوری آب آبیاری بر اجزای عملکرد گندم در جدول 

اثرات متقابل برای تعداد سنبله و وزن نشان داده شده است. 

دار بود در حالی که اثر هزار دانه در سطح یک درصد معنی

متقابل مقدار آب آبیاری و شوری آب آبیاری بر تعداد دانه 

ی دار بود. نتایج برش دهدر سنبله در سطح پنج درصد معنی

اثرات متقابل مقدار آب آبیاری در شوری آب آبیاری 

داد که در هر چهار سطح مقدار آبیاری،  ( نشان4)جدول 

شوری آب آبیاری اثر معنی داری بر اجزای عملکرد گندم 

شامل تعداد سنبله، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه 

 دارد.
 رقم سیروان گندم اجزای عملکردبر آن  مقدار آب آبیاری و شوری دهی اثرات متقابل تیماربرش -4جدول 

 وزن هزاردانه تعداد دانه در سنبله عدر مترمرب تعداد سنبله آزادی درجه سطوح آبیاری

درصد نیاز آبی 53  2 05202** 75/55** 07/02** 

درصد نیاز آبی 75  2 52272** 058** 02/50** 

درصد نیاز آبی 033  2 02288** 52/78** 0/55** 

درصد نیاز آبی 025  2 7228/0** 22/00** 55/77** 

ns  باشدمی درصد یکدر سطح احتمال  داریو معن داریترتیب غیر معن: به **و 

 منابع تغییر درجه آزادی در مترمربع تعداد سنبله تعداد دانه در سنبله وزن هزار دانه

3/08 ns 3/55 ns 02/50 ns 2 تکرار 

 مقدار آب آبیاری 0 **00225/00 **2/35  **08/00

آب آبیاری شوری 2 **035503/02 **003/82 **82/20  

آب آبیاری شوری×  مقدار آب آبیاری 2 **5855/75 *5/20 **7/35  

55/3  75/0  25/08  خطا 22 

70/0  22/5  25/3  ضریب تغییرات  

ns ،*  باشدمی درصد یکو پنج در سطح احتمال  داریو معن داری: به ترتیب غیر معن**و 
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یب ه ترتبترین تعداد سنبله گندم )و کم ترینبیش

نیاز آبی درصد  25یب در تیمارهای به ترت( 251و  659

 ازیدرصد ن 51دسی زیمنس بر متر و  6/1شوری  ×گندم 

مشاهده شدند.  بر متر منسیز یدس 1/2 یشور× گندم  یآب

 25داری میان تیمارهای الزم به ذکر است اختالف معنی

و  بر متر منسیز یدس 6/1 یشور× گندم  یآب ازیدرصد ن

بر  منسیز یدس 6/1 یشور× گندم  یآب ازیدرصد ن 111

(. 5از نظر تعداد سنبله گندم وجود نداشت )جدول  متر

درصدی  61تیمار ضعیف نسبت به تیمار برتر افت حدود 

 نشان داد.تعداد سنبله گندم را 

آبیاری، افزایش شوری  مقداردر کلیه تیمارهای 

، مربعمتردار تعداد سنبله در آب آبیاری منجر به کاهش معنی

تعداد دانه در سنبله و همچنین وزن هزار دانه با روند تقریباً 

(. کمبود همزمان رطوبت و شوری 5مشابه شد )جدول 

 هایها و همچنین سنبلهمنجر به کاهش تعداد کل سنبله

؛ 1916؛ ماشی و همکاران، 1931)کریمی،  گرددبارور می

و شوری به  خشکیهمچنین،  (.2111هوشمند و همکاران، 

های گرده و همچنین اختالل در تولید دانه عثطور بارزی با

ی هاتعداد دانهنهایت کاهش  گردد که درافشانی میگرده

در واقع، به دلیل بروز تنش  .بارور را به دنبال خواهد داشت

یافته و کاهشی دهگلخشکی، رشد محصول در مرحله 

ها ها و در نهایت کاهش وزن سنبلهموجب افزایش سقط دانه

تنش شوری پتانسیل  .(2115)احمد و همکاران،  شودمی

های بارور تعداد پنجه طریق کاهش عملکرد گندم را از

 ترینبیش(. 2115)ال هنداوی و همکاران،  دهدکاهش می

 125گرم( متعلق به تیمار  49گندم ) وزن هزار دانهمیزان 

دسی زیمنس بر متر بود  6/1شوری  ×نیاز آبی گندم درصد 

 6/1شوری  ×نیاز آبی گندم درصد  111که البته با تیمار 

(. 5دار نداشت )جدول دسی زیمنس بر متر اختالف معنی

گرم( نیز متعلق به تیمار  92) وزن هزار دانهکمترین مقدار 

 بر متر منسیز یدس 1/2 یشور× گندم  یآب ازیدرصد ن 51

بود که مقدار این ویژگی را نسبت به تیمارهای برتر حدود 

 درصد کاهش داد. 25

 رقم سیروان گندم اجزای عملکردبر  آب آبیاری یشورمقدار آب آبیاری و  متقابلاثر  -5جدول 

 

آب آبیاری بر عملکرد دانه و بیولوژیک  مقداراثرات ساده 

 مصرف آب کارآییگندم، شاخص برداشت و 

نتایج تجزیه واریانس داده نشان داد که عملکرد 

 مقدار یرتأثداری تحت معنی به طورگندم و دانه بیولوژیک 

(. کاهش رطوبت خاک 6)جدول  ندآب آبیاری قرار گرفت

باعث کاهش قدرت رشد و تقسیم سلولی گیاهان شده که 

 وزن هزار دانه

 
 تعداد دانه در سنبله

 

 در مترمربع تعداد سنبله

 

 تیمار

 شوری
)1-m.(ds 

 آبیاری )درصد نیاز آبی(
 

 02/02de (BC)  28/27b (B)  555/00e (CD) 2/0 

53  05/57g (DE)  25/00c (C)  523/27f (C-E) 2 

 02/50h (E)  08/27d (D)  250/33I (F) 8/7 

 53/55bc (AB)  22/00b (B)  250/00a (A) 2/0 

75  02/52cde (BC)  25/27c (C)  572/00d (CD) 2 

 02/22f (CD)  02/27d (D)  522/00f (C-E) 8/7 

 50/58ab (AB)  00/27a (A)  572/27ab (AB) 2/0 

033  53/08cd (AB)  25/27c (C)  573/27d (CD) 2 

 02/02de (BC)  23/27d (D)  055/27h (E) 8/7 

 50/02a (A)  03/33b (B)  522/33c (BC) 2/0 

025  08/80e (BC)  25/00c (C)  575/33d (CD) 2 

 05/57g (DE)  23/27d (D)  022/27g (DE) 8/7 

 دارند.درصد ن پنجدر سطح  یدارمعنیاختالف  LSD بر اساس آزمونحداقل یک حرف مشترک هستند، دارای های هر ستون که میانگین

 .دهددهی را نشان میحروف بیرون پرانتز مقایسه میانگین اثرات متقابل کلی و حروف درون پرانتز مقایسه میانگین به روش برش
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 )حیدری گرددمنجر به کاهش میزان ماده خشک تولیدی می

 یریپ شیافزا قیکمبود رطوبت از طر (.1915و همکاران، 

داده و موجب کاهش  را کاهشها، شاخص سطح برگ برگ

های فتوسنتزی و عملکرد بیولوژیک و دانه تولید فراورده

؛ 2114، 15؛ کاکیر2111و همکاران،  14)اصغری دشومی

 (.1934؛ یوسفی و همکاران، 2116رجائی و همکاران، 

 به طورمصرف آب نیز  کارآییشاخص برداشت و 

. آب آبیاری قرار گرفتند مقدارداری تحت تاثیر کاهش معنی

آب مقدار در برخی موارد گزارش شده است که کاهش 

شد رگیاه به فاز زایشی شده و  ترسریعآبیاری باعث ورود 

این شرایط شاخص  بنابراین در؛ شودرویشی محدود می

 (.1915)حیدری و همکاران، افزایش یابد  برداشت
 ر عملکرد، شاخص برداشت و کارآیی مصرف آب گندم رقم سیروانب آن و شوری مقدار آب آبیاریاثر  میانگین مربعات -6جدول 

 منابع تغییر درجه آزادی عملکرد بیولوژیک عملکرد دانه شاخص برداشت کارآیی مصرف آب

 5/00ns 3/33030** ns27 /8 ns30/5005 2 تکرار 
 

 مقدار آب آبیاری 0 **257785/88 **05825/22 **3/33832 **3/57

3/22** 3/33332ns 052282/35** 252582/00** 2 آب آبیاری شوری 

 آب آبیاری شوری× آبیاری مقدار آب 2 **25502/22 **0232/07 **3/33252 **3/32

33302/3  خطا 22 57/2020 23/53 33350/3 

37/2  ضریب تغییرات )%(  02/5 70/0 22/5 
Ns درصد یکدار در سطح احتمال دار و معنیو **: به ترتیب غیر معنی 

 

اثرات ساده شوری آب آبیاری بر عملکرد دانه، بیولوژیک 

 مصرف آب کارآییگندم، شاخص برداشت و 

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که شوری آب 

داری بر عملکرد دانه و بیولوژیک و آبیاری به طور معنی

مصرف آب اثر داشت در حالی که بر  کارآییهمچنین 

(. اثر 6داری نداشت )جدول شاخص برداشت اثر معنی

دار افزایش شوری آب آبیاری بر عملکرد دانه و معنی

دار شوری آب آبیاری بر شاخص عملکرد کاه و اثر غیر معنی

(. 1931برداشت گندم رقم بم گزارش شده است )کریمی، 

( نشان داد که افزایش سطح شوری 1932نتایج فرهودی )

دار وزن خشک دسی زیمنس بر متر کاهش معنی 12و  6به 

اندام هوایی و همچنین محتوی نسبی آب برگ و از سوی 

دیگر افزایش سدیم در برگ در ارقام مختلف گندم را سبب 

شود. کاهش قدرت جذب آب و سمیت سدیم منجر به می

د دانه و بیولوژیک کاهش رشد گیاه شده و درنتیجه عملکر

نتایج یک بررسی دو ساله نشان دهد. را تحت تاثیر قرار می

دسی زیمنس  11و  5/2داد که افزایش شوری آب آبیاری به 

دار کارآیی مصرف آب گندم در بر متر منجر به کاهش معنی

                                                           
14 Asgari 

هر سیستم کشت درون جوی و روی پشته گردید این در 

افزایش شوری حالی بود که در هر دو نوع سیستم کشت 

ی داری بر کارآیدسی زیمنس بر متر اثر معنی 5آب آبیاری به 

 (.2113مصرف آب نداشت )مصفا و سپاسخواه، 

 

ثرات متقابل شوری آب آبیاری بر عملکرد دانه و ا

 مصرف آب کارآییبیولوژیک گندم، شاخص برداشت و 

یاری آب آبمقدار نتایج تجزیه واریانس اثر متقابل 

در شوری آب آبیاری برای عملکرد بیولوژیک، عملکرد 

 6مصرف آب در جدول  کارآییدانه، شاخص برداشت و 

اثر متقابل مقدار آب آبیاری در شوری نشان داده شده است. 

ویژگی شامل عملکرد بیولوژیک،  چهارآب آبیاری در هر 

عملکرد دانه، شاخص برداشت و کارآیی مصرف آب در 

دهی اثرات نتایج برشدرصد معنی دار است.  یکسطح 

 ربآب آبیاری  مقدار آب آبیاری و شوری متقابل تیمار

، شاخص برداشت و دانهعملکرد عملکرد بیولوژیک، 

نتایج  نشان داده شده است. 2کارآیی مصرف آب در جدول 

برش دهی نشان می دهد که در هر چهار سطح مقدار 

15 Cakir 
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داری بر عملکرد نیآبیاری، شوری آب آبیاری اثر مع

بیولوژیک، عملکرد دانه، شاخص برداشت و کارآیی مصرف 

 آب دارد.

ه بو کمترین عملکرد بیولوژیک گندم ) ترینبیش

یب در به ترت( مترمربعگرم در  529و  1595یب ترت

دسی  6/1شوری  ×نیاز آبی گندم درصد  125تیمارهای 

 1/2 یشور× گندم  یآب ازیدرصد ن 51زیمنس بر متر و 

مشاهده شدند. الزم به ذکر است  بر متر منسیز یدس

گندم  یآب ازیدرصد ن 125داری میان تیمارهای اختالف معنی

 یآب ازیدرصد ن 111و  بر متر منسیز یدس 6/1 یشور× 

عملکرد از نظر  بر متر منسیز یدس 6/1 یشور× گندم 

(. تیمار ضعیف 1 جدولگندم وجود نداشت ) کیولوژیب

کاهش درصد  65نسبت به تیمار برتر در این صفت حدود 

و  ترینبیشگندم نیز عملکرد دانه . در ویژگی را نشان داد

به ( مترمربعگرم در  219و  511یب به ترت)ها کمترین مقدار

 ×نیاز آبی گندم درصد  125یب متعلق به تیمارهای ترت

گندم  یآب ازیدرصد ن 51دسی زیمنس بر متر و  6/1شوری 

نظر (. از 1جدول بود ) بر متر منسیز یدس 1/2 یشور× 

 125داری میان تیمارهای نیز اختالف معنی عملکرد دانه

و  بر متر منسیز یدس 6/1 یشور× گندم  یآب ازیدرصد ن

بر  منسیز یدس 6/1 یشور× گندم  یآب ازیدرصد ن 111

درصد  51تیمار متر مشاهده نشد. افت عملکرد دانه گندم در 

نسبت به  بر متر منسیز یدس 1/2 یشور× گندم  یآب ازین

دسی  6/1شوری  ×نیاز آبی گندم درصد  125تیمار برتر )

از آنجا که متوسط درصد بود.  65زیمنس بر متر( حدود 

 1935-36تولید گندم آبی عملکرد در کشور در سال زراعی 

( 2112 فائو،کیلوگرم در هکتار بوده است ) 2113حدود 

درصد )شاهد( در این مطالعه در  111عملکرد تیمار آبی 

 نیدر ا نکهیبا توجه به اوضعیت بسیار مطلوبی است. 

آب آبیاری  مقدارهای مختلف آب آبیاری و شوری ،پژوهش

عملکرد شامل تعداد  یاجزاهای ویژگی موجب کاهش

لذا کاهش  دیگرد سنبله، تعداد دانه و وزن هزار دانه

 قابل انتظار بود. زینگندم دانه های بیولوژیک و عملکرد

( در پژوهشی روی گیاه زراعی 2116یوسفی و همکاران )

های توام خشکی و شوری کلزا گزارش نمودند که در تنش

با کاهش شدید پتانسیل آب در محیط ریشه و تشدید اثر 

های سدیم و کلر، تنش شوری به سبب تجمع یون

فته که منجر به کاهش وزن خشک یایشافزانفوذپذیری غشا 

اندام هوایی و در نهایت عملکرد دانه شد. غربی و همکاران 

تحمل به تنش شوری و  یابیارز( نیز در بررسی 1932)

م اعال ایگلخانه طیگندم دوروم تحت شرا هاینیال یخشک

ها منجر به کاهش اجزای عملکرد و عملکرد کردند این تنش

( و 2119د. احمد و همکاران )دانه و بیولوژیک گندم شدن

( در مورد گیاه جو و اسفناج گزارش 2112و سوارز ) 16ارس

های خشکی و شوری سبب کاهش کردند که ترکیب تنش

 کاهش فزاینده عملکرد بیولوژیک و دانه این گیاهان شد.

 یشور× گندم  یآب ازیدرصد ن 125عملکرد دانه در تیمار 

کمتر از کاهش عملکرد بیولوژیک  بر متر منسیز یدس 1/2

بود که این امر به افزایش شاخص برداشت منجر شده است. 

 یدس 6ی شور× گندم  یآب ازیدرصد ن 25در تیمار  یول

عکس این موضوع رخ داده و کاهش عملکرد بر  منسیز

دانه بیش از کاهش عملکرد بیولوژیک بوده و در نتیجه 

افزایش (. 1ل است )جدوافزایش یافته شاخص برداشت 

شاخص برداشت تحت شرایط تنش شوری در مطاله های 

و  12)نرجسی انجام شده دیگر نیز گزارش شده است

بررسی ( با 2116همکاران )حیدری و (. 2111همکاران، 

شوری بر گندم رقم چمران گزارش  سطوح مختلف یرتأث

شرایط تنش شوری، میزان شاخص برداشت  نمودند که در

 دانه مجدد مواد فتوسنتزی از بخش هوایی بهانتقال  و میزان

 یابد.افزایش می

 

 

 

                                                           
16 Ors and Suarez 17 Narjesi 
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عملکرد، شاخص برداشت و کارآیی مصرف آب گندم رقم  آب آبیاری مقدار آب آبیاری و شوری دهی اثرات متقابل تیماربرش -7جدول 

 سیروان

 کارآیی مصرف آّب شاخص برداشت وزن دانه وزن کل بوته درجه آزادی سطوح آبیاری

درصد نیاز آبی 53  2 222275** 52520** 333025/3  ns 

02/50** 

3/527355** 

55/77** 
درصد نیاز آبی 75  2 030055** 55550** 3/338250** 3/280222** 

درصد نیاز آبی 033  2 222530** 55550** 3/330828** 3/055820** 

درصد نیاز آبی 025  2 535230** 03000** 3/307023** 3/327222** 

ns ،*  درصد یکو  پنجدر سطح احتمال  داریو معن داری: به ترتیب غیر معن**و 

 

 های گندمبر برخی ویژگیآب آبیاری شوری × های خشکی مقایسه میانگین اثر تنش -8جدول 

 

ترین و کمترین کارآیی مصرف به ترتیب در بیش

بر  منسیز یدس 6/1درصد نیاز آبی و شوری  51تیمارهای 

 منسیز یدس 1/2 یشور× گندم  یآب ازیدرصد ن 125و  متر

 6/1(. افزایش شوری آب از 1مشاهده شد )جدول بر متر 

، 25، 51در مقدارهای آبیاری  بر متردر  منسیز یدس 1/2به 

، 3/59درصد نیاز آبی به ترتیب باعث کاهش  125و  111

درصدی کارآیی مصرف آب شد  2/91و  6/42، 9/42

کلی نتایج این آزمایش نشان داد که با  . به طور(1)جدول 

افزایش شدت کمبود آب و یا به عبارتی با آبیاری کمتر از 

(. 1نیاز آبی میزان کارآیی مصرف آب افزایش یافت )جدول 

از سوی دیگر افزایش شوری آب آبیاری منجر به کاهش 

کارآیی مصرف آب شد. با توجه به نتایج این مطالعه به نظر 

بسیار مهم و اثرگذاری بر کاهش  عاملد کیفیت آب رسمی

ی که با افزایش شوری از به طورکارآیی مصرف آب است 

میزان کارآیی مصرف آب در هر تیمار مقدار آبیاری به شدت 

شود. این در حالی است که با کاهش مقدار آبیاری کاسته می

 دهشانجام مطالعهبر کارآیی مصرف آب افزوده شد. نتایج 

یاری نشان داد آبتاثیر تیمارهای مقدار و شوری آب تحت 

که کاهش مقدار یا عمق آبیاری منجر به افزایش میزان 

گردد و از سوی دیگر افزایش شوری کارآیی مصرف آب می

آب آبیاری منجر به کاهش کارآیی مصرف آب در گندم 

 (.2113گردد )مصفا و سپاسخواه، یم

کارآیی مصرف آب )کیلوگرم 

 شاخص برداشت در هکتار بر متر مکعب(
 عملکرد دانه

 )گرم در متر مربع(

 عملکرد بیولوژیک

 مربع()گرم در متر 

 تیمارها

 مقدار آب آبیاری آب آبیاری شوری

0/25a (A) 3/50bc (AB) 553/22c (C) 0328/00de (DE) 2/0 

53 0/03b (B) 3/53bcd (AB) 052/83f (DE) 858/00g (G) 2 

3/72f (D) 3/02cd (BC) 230/72h (G) 520/00h (G) 8/7 

0/22b (B) 3/02cd (BC) 505/72b (B) 0000/27b (BC) 2/0 

75 0/32c (BC) 3/07d (BC) 502/52c (C) 0078/00c (CD) 2 

3/28g (D) 3/02cd (BC) 275/00g (F) 258/00f (E-G) 8/7 

0/38c (BC) 3/02cd (BC) 572/52a (AB) 0580/00a (AB) 2/0 

033 3/80e (CD) 3/53bcd (AB) 555/23c (C) 0350/27e (D-F) 2 

3/22h (D) 3/08cd (BC) 000/03f (EF) 872/27fg (FG) 8/7 

3/88d (CD) 3/08cd (BC) 588/72a (A) 0505/33a (A) 2/0 

025 3/25h (D) 3/08cd (BC) 525/33d (C) 0052/27cd (CD) 2 

3/20h (D) 3/50a (A) 532/83e (CD) 833/33g (G) 8/7 

 دارنددرصد ن 5در سطح  یداراختالف معنی LSD آزمون بر اساسحداقل یک حرف مشترک هستند، دارای های هر ستون که میانگین
 دهددهی را نشان میحروف بیرون پرانتز مقایسه میانگین اثرات متقابل کلی و حروف درون پرانتز مقایسه میانگین به روش برش
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 گیری نتیجه

ار مقداین پژوهش نشان داد که با افزایش نتایج 

دانه و بیولوژیک گندم افزایش یافت. عملکرد آبیاری  ،آب

ها و در این مشاهده به دلیل بهبود رشد و تقسیم سلول

تعداد  ،مترمربع ، تعداد سنبله دررویشی نهایت افزایش رشد

دانه در سنبله و وزن هزار دانه بود. افزایش شوری آب 

دسی زیمنس بر متر منجر به کاهش  1/2به  6/1از آبیاری 

نتایج این مطالعه نشان داد که دار عملکرد دانه گردید. معنی

آب آبیاری و شوری آب آبیاری از اثر  مقداراثر توام کاهش 

ملکرد که کمترین ع طوریه هر کدام به تنهایی بیشتر است ب

آبی درصد نیاز  51دانه و بیولوژیک در تیمارهای آبیاری با 

 رینتبیشمشاهده شد. در  بر متر منسیز یدس 1/2و شوری 

 ارمقد، افزایش (بر متر منسیز یدس 1/2شوری آب آبیاری )

درصد به  125و  111، 25درصد نیاز آبی به  51آبیاری از 

ی درصد 65/33و  52/52، 69/94ترتیب منجر به افزایش 

با یکدیگر داشتند.  داریمعنیشد که اختالف  دانه عملکرد

 1/2شوری آب آبیاری ) ترینبیشعملکرد بیولوژیک نیز در 

 125آب آبیاری به مقدار (، با افزایش بر متر منسیز یدس

درصدی را نشان  12/52دار و درصد نیاز آبی افزایش معنی

بنابراین نتایج این پژوهش نشان داد که با آبیاری بیش ؛ داد

 هاینیاز آبی( نسبت به آبیاریدرصد  125از حد نرمال )

توان از اثرات منفی شوری تا حدی کاست. نرمال و کمتر می

با توجه به مشکل روز افزون خشکی و همچنین کاهش 

رسد با توجه به نتایج این کیفیت آب در ایران به نظر می

مانند رقم سیروان و به خشکی انتخاب رقم مقاوم تحقیق 

ندم شوری بیشتر تا حد آستانه گ همچنین استفاده از آبهای با

 .دنتا حدودی مشکل کاهش کیفیت آب را حل ک دتوانمی

 

 قدردانی

از همکاری صمیمانه ریاست محترم  نویسندگان

و دست اندرکاران مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی 

جناب آقای مهندس صمدزاده و همچنین  دانشگاه بیرجند

 .را دارندتقدیر و تشکر  آقای مهندس گندمی کمال
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Abstract 

 

Salinity and drought stress are the most important factors that limit plant growth, 

especially in dry and semi-arid regions. To investigate the effects of irrigation 

water levels and salinity on yield and yield components of wheat cultivar Sirvan, 

a factorial experiment was conducted in a complete randomized block design with 

three replications in the research field of agricultural faculty of the University of 

Birjand during the growing season of 2017-18. The treatments included irrigation 

at four levels (125%, 100%, 75%, and 50% water requirement) and water salinity 

in three levels (1.6 dS.m-1, 6 dS.m-1, and 7.8 dS.m-1). The results showed that 

yield components, biological yield, and grain yield of wheat were affected by 

water irrigation levels and water salinity. Moreover, these treatment significantly 

reduced the yield components, harvest index, and water use efficiency (WUE). In 

biological and grain yield of wheat, the highest and the lowest amounts belonged 

to 125% water requirement × salinity of 1.6 dS m-1 by 1535 and 588.76 g m-2, 

respectively. In biological yield and grain yield, there was no significant 

difference observed between 125% wheat water requirement × salinity’s of 1.6% 

dS.m-1 and 100% water requirement × salinity of 1.6% dS.m-1 treatments. 

Biological and grain yield of wheat decreased to 65% in 50% water requirement × 

salinity of 7.8 dS m-1 compared with 125% water requirement × salinity of 1.6% 

dS.m-1. According to results of this experiment, 125% and 100% water 

requirement treatments had the highest biological and grain yield. Although 125% 

wheat water requirement had the highest value in all traits but they were not 

significant compared to 100% water requirement treatment. In water salinity 

treatments, non-stress levels had the best performance. According to the results of 

this study, to avoid salt accumulation in the root zone under saline water irrigation 

and to decrease negative salinity effects, irrigation must be applied based on 

wheat water requirement. 
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