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 هچکيد

 
 ويژه اهميت اززميني بادام گياه عملکرد و در رشد که است عواملي شناخت ارقام مناسب و مديريت صحيح آبياري از

 سه در تصادفي کامل هايبلوک پايه طرح قالب شده در خرد دوبار هايکرت صورت باشد. پژوهش حاضر بهبرخوردار مي

 و اي،هچاي و جويا شد. تيمار اصلي شامل دو روش آبياري قطرهدر استان گيالن اجر 1398و 1397هاي تکرار، در سال

 گيل و جنوبي زمينيبادام رقمدو ، فرعيو تيمار فرعي، آبي نياز %25و  %50 ،%75، %100، %125تأمين  شامل تيمار فرعي

درصد و اثر  5طح هاي مورد مطالعه نشان داد که اثر روش آبياري بر عملکرد دانه در سنتايج پژوهش در طي سال .بود

دار بود. بيشترين ميزان عملکرد دانه در درصد معني يکگيري شده، در سطح هاي اندازهتأمين نياز آبي گياه بر تمام صفت

کيلوگرم در هکتار  3161و  3221نياز آبي گياه به ترتيب با ميانگين  %100در رقم گيل با تأمين  1398و  1397سال 

کيلوگرم در هکتار(  1803و  1808اي )با ميانگين انه در طي دو سال، در روش آبياري قطرهمشاهده شد. ميزان عملکرد د

 همراه بود. %8/2و  %1/3کيلوگرم در هکتار( به ترتيب با افزايش  1754و  1753اي )با ميانگين نسبت به روش جويچه

در بوته و وزن  تعداد دانه ،در بوتهاد غالف ا صفات تعدبدانه  عملکرد ي را بيندارمثبت و معني بين صفات، اثرهمبستگي 

اي قطره رقم گيل با آبياري ،مورد مطالعه منطقه زميني دربادام کشت براي، آمده دستبه نتايج اساس . برنشان داد صددانه

  .شود، پيشنهاد ميدر اين پژوهش( مترمکعب در هکتار 5481) آبي نياز درصد 100 و تأمين

 

  زميني رقم گيلبادام اي،هچجويآبي، روش ، تنشايبياري قطرهآ کليدي: هايواژه
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 مقدمه

 ياهيگ(، Arachis hypogaea L) ينيزمبادام

 کروموزوم 40 داراي که است يروغنو  يکساله، ايبوته

(40n=2) از که باشدمي مستقيم و اصلي ريشه يک و 

 کننده تثبيت هايباکتري تجمع محل که گره زيادي تعداد

، گمنيفر) است شده ليتشکباشد، يم هوا روژننيت

حساس بوده و در  ييط سرمايزميني به شرابادام(. 2004

به نور فراوان و بارندگي متوسط  ،رشد و نمو ةطول دور

 صورتزميني را به هاي بادامدر ايران دانهاحتياج دارد. 

نيز به صورت  را هاي آنکنند و برگآجيل مصرف مي

فراوان  منبع ينيزمدانه بادامرساند. دام ميعلوفه به مصرف 

 20، نيپروتئ درصد 30 تا 25، روغن درصد 50 ،يانرژ

)ال حاباشا  دباشيم بريف درصد پنج و دراتيکربوه درصد

 به صورت عمده کشورزميني در بادام (.2014و همکاران، 

شمال اردبيل، کرمان و گلستان،  ،هاي گيالندر استان

کشت بيشترين  ،در استان گيالن شود.يم کشت خوزستان

در حاشية رودخانة و  اشرفيهآستانه ستاندر شهرزميني بادام

 از يکي(. 2015و همکاران،  يريام) باشديمسپيدرود 

 اواسط در ژهيو به ينيزمبادام ديتول مهم در يهاتيمحدود

 غالف ليتشک و يگلده در که است يآب، تنشرشد فصل

 قابل مالحظه ريزش موجب يآب تنشگذار است. ار اثريبس

 دانه عملکرد غالف، شدن پر در مرحله و شوديها مگل

 .دهديم کاهش يتوجه قابل زانيم به را ينيزمبادام در

ش واقع يفصل رو يانيزمان پا اگر در يتنش آب

 زانيم بلکه عملکرد شده، کاهش باعث تنها نه شود،

 يکل طور به .ددهيم شيافزا زيرا ن هايماريبه ب يآلودگ

 ها و کاهشروزنه شدن بسته باعث ينيزمدر بادام يآبتنش

 ن باعثيچندکربن و همياکسدي تيتثب و زان جذبيم

-آرونشود )يم يغذاساز زانيم ل ويفوکلر زانيم کاهش

 به ينيزماز ارقام بادام يبرخ (.2009انارک و همکاران، ي

 و بوده ز حساسين هاآن تيفيک و خاک ،آب طيشرا

 و افتهيبه شدت کاهش  آب، در زمان کمبود دانه عملکرد

 اهيگ ش قارچ دريافزا با يآبتنش کم از حاصل خسارت

. (2010و همکاران، ييهادتي)گر شوديم انينما

 نشان يپژوهش در (1396همکاران ) و يعبدزادگوهر

 سبب ،ينيزمبادام رشد دوره طول در يآبتنش که ندداد

ن يترمتداول .شوديم عملکرد يدرصد 60 تا 33 کاهش

است  ايجويچه آبياري ،ينيزمروش آبياري در مزارع بادام

 دليل به ايجويچهباشد. روش يز مرسوم ميران نيکه در ا

 بهبود نيهمچن اندک و انرژي به و نياز کمه ياول هزينة

 آبياري هايروش ترينرايج يکي از ريشه، ناحية تهوية

 تها و همکاران،يرانجيسر) است جهان در محصوالت

داخل  به يجو درون از آبن روش يدر ا (.2018

 جويچه انتهاي به آب رسيدن تا و شدهجاري هاجويچه

 آب کافي اندازه به ينيزمبادام کهآن و براييابد مي ادامه

 تا ناحيه جويچه داخل به آب جريان، نمايد دريافت

 ،يوهر)عبدزادگ افتيخواهد  ادامه اطراف ريشه گياه

 اهين آب براي گيمؤثر تأم يهاروشاز  گريد يکي (.1388

باشد که عالوه بر ياي ماري قطرهي، استفاده از آبينيزمبادام

اري، موجب يش بازده آبيل افزايدلبه يکاهش آب مصرف

تها و يرانجيسر) شوديآب در سطح مزرعه م يکنواختي

-د باداممانن ياهانيگ يبرا ياقطره روش(. 2018 همکاران،

 شدت ، بهيآبيار يهاستمير سيسا به نسبت که ينيزم

تها يرانجي)سر بود مناسب خواهد دارند، ازين کم آب انيجر

تواند باعث يم ايقطره ارييآب روش (.2018 و همکاران،

 ،يعمق نفوذ تلفات اثر در خاک ييغذا مواد تلفات کاهش

 نزما شدن کوتاه اثر در اهيگ به وارده يآب تنش کاهش

 بودن فراهم رايشود، ز زامارييب عوامل کاهش و ارييآب

، زين يآب هايتنش از بودن دور و ييغذا مواد و آب مستمر

 يش عملکرد کميو افزا شتريب محصول ديتول ،بهتر رشد به

و همکاران،  يقتي)حق شوديم يمنتهمحصول  يفيو ک

رطوبت خاک در  و (2018 ؛ واسم و همکاران،1394

اه از نوسانات يماند و گيم يثابت باق شهير ةمنطقه توسع

استخروييه و همکاران، )رضايي نديبيصدمه نم يتنش آب

تنش  اثر يقيدر تحق( 2014سورنسن و بوتس ) (.1395

در  ينيزمعملکرد بادام را بر ياقطره ياريآبآبي و روش 

نشان دادند کردند و  يبررس متحده االتيا يشرق جنوب

 دانه عملکرد ريمقاد ،ياز آبين درصد 100 و 75ن يتأم با که
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، ياز آبين درصد 50 نيتأم مارينسبت به ت و دبو مشابه

المب و همکاران  يقيدر تحق داشت. يدرصد 2/7ش يافزا

را  ياز آبيدرصد ن 100 و 66، 33 نيط تأميشرا، (2010)

کردند و  يبررس ايورجج االتيادر  ينيزمعملکرد بادام بر

نسبت  ياز آبيدرصد ن 100ن يتأم طيراشان نمودند که يب

و  1/9 شي، افزاياز آبين نيدرصد تأم 66و  33 ماريتبه 

بابازاده و همکاران  يدر پژوهشداشت.  يدرصد 8/4

 رب را ارييآبتنش و  ياقطره ياريروش آب اثر (1396)

 و نمودند يبررسالن يدر استان گ ينيزمعملکرد بادام

، ياز آبيدرصد ن 100ن يتأمط يدر شرا که کردندگزارش 

م يط دينسبت به شرا يدرصد 43ش يبا افزا دانه عملکرد

در  ينيزمبادام تياهم بهبا توجه  .همراه بود (ياريآب)بدون

با ، رشددر زمان  محدود يآب منابع و النياستان گ مزارع

 مصرف در جوييصرفه ضمن، ياريآب مناسب روش تعيين

ن، يبنابرانمود.  يرياز کاهش محصول جلوگ توانيم ،آب

 هايروش در يآب ازين نيتأم ين پژوهش، بررسيهدف از ا

 عملکرد ياجزا و عملکرد بر ايقطره و ياجويچه آبياري

 بود. منطقه مورد مطالعه در ينيزمبادام رقم دو

 هامواد و روش

 يهاشيوه و يآبيار کم اثر يبررس منظوربه

-بادام دو رقم عملکرد ياجزا و عملکرد بر يآبيار مختلف

 شده در خرد دوبار هايبه صورت کرت يشيآزما، ينيزم

و در الن ياستان گدر  تصادفي کامل هايبلوک طرح قالب

با عرض  (چورکوچانيروستا) هياشرفشهرستان آستانه

 49 يو طول جغرافياي دقيقه 26 درجه و 37 يجغرافياي

 ريااز سطح د متر -5و با ارتفاع متوسط  دقيقه 96 درجه و

مار يت اجرا شد. تکرار سه در 1398و  1397 يهاسال در

مار يت و ياهچيو جو ياقطره ياريشامل دو روش آب ياصل

و  يآب ازين درصد 25و  50 ،75، 100، 125ن يتأم ،يفرع

 .بود يل و جنوبيگ ينيزمبادام رقمدو ، يفرعيمار فرعيت

 معتدل و مرطوب جزء مناطق ييمنطقه از لحاظ آب و هوا

 98و  97در سال  در طول فصل رشد يزان بارندگيبود و م

هاي متر گزارش شد. دادهيليم 76و  4/77ب يبه ترت

.شدارائه  1 جدولدر  مطالعه منطقه مورد يهواشناس

 مطالعه مورد در منطقه هواشناسي پارامترهاي -1 جدول

 ماه
 حداقل رطوبت

 )درصد(

 حداکثر رطوبت

 )درصد(

در ارتفاع  سرعت باد

 )متربرثانيه( يدو متر

 ساعت آفتابي

 )ساعت(

 حداقل دما

 گراد()سانتي

 حداکثر دما

 گراد()سانتي

 98 سال 97 سال 98 سال 97 سال 98 سال 97 سال 98 سال 97 سال 98 سال 97 سال 98 سال 97 سال 

 3/25 2/26 16 17 4/5 3/6 9/6 5/6 91 94 2/63 8/63 ارديبهشت
 4/28 2/29 1/19 6/18 2/8 9 3/6 5/6 5/90 6/91 6/56 5/57 خرداد

 8/30 9/31 6/19 4/21 9 2/9 6/5 2/5 6/88 5/86 8/56 6/55 تير

 7/31 8/33 1/20 6/20 8/9 2/10 3/6 8/6 8/88 7/89 7/49 5/46 مرداد

 6/30 3/32 22 21 8/7 9/7 9/5 6 3/91 94 8/55 3/54 شهريور

 

 در يزراعنيدو سال پژوهش، زم يدر ط

 کاشت ،ماهبهشتيارد 15در  و شدزده ماه شخم بهشتيارد

ک از ي. ابعاد هر گرفت انجام يخطصورت  به ينيزمبادام

اي، نوارهاي اري قطرهيدر روش آب متر بود. 5/2×4ها کرت

متر يسانت 50 گريکدياز ، ف کشتين دو ردياري در بيآب

متر، با يليم 16قطر  يداراپ يهاي تلوله و فاصله داشتند

تر در ساعت يل 2/1 يمتر و دبيسانت 10هاي اصله سوراخف

در  آب انيجر شدتبراي کنترل  .بودبه ازاي هر سوراخ 

قبل از ورود  يک لوله فرعير فلکه و يک شيستم، از يس

 ،ايچهيجو روشدر  استفاده شد. يمه اصليآب به لوله ن

و  WSCاز فلوم  يخروجري آب ورودي و يگبراي اندازه

استفاده  دارچهيدر يهالولهاز  ،هاچهيري جوايبراي آب

 رطوبتي تخليه از آبياري تيمارهاي تعيين براي د.يگرد

 با ياريآب تيريمد و ديگرد استفاده وزني روش به خاک

 ساير و شد گرفته نظر در يآب ازين درصد 100تأمين 

 منظور مقدار اين از درصدي عنوان به آبياري تيمارهاي

 مقدار ،يآب ازين درصد 100ن يتأم به بيدستيا براي .گرديد

 استفاده با گياه ريشه عمق در خاک رطوبت و آبياري آب



 زمينيبادام دو رقم عملکرد اجزای و عملکرد بر آبياری شيوه و دو آبياری کم اثر بررسي / 64

 نحوي به درصد 90 راندمان احتساب با( 1) معادله از

 حد به ريشه عمق تا خاک رطوبت که گرديد محاسبه

 (.1396، ينودهاکبري) برسد مزرعه ظرفيت

r.D).ρθ(θd biFcn                                     )1( 

 :آن در که

 FcӨ :زراعي، ظرفيت در رطوبت وزني درصد iӨ :درصد 

 مخصوص جرم: bρ خاک، در موجود رطوبت وزني

 مؤثر عمق: rD ،(مکعبمترسانتي بر گرم) خاک ظاهري

 به بستگي آبياري زمان مدت. باشدمي( مترسانتي) ريشه

 رطوبتي جبهه آبياري شروع از پس زماني چه که دارد اين

 ميزان و زمان مدت يافتن براي .برسد گياه ريشه عمق به

 و گياه در ريشه عمق تعيين با مرحله هر در آبياري، عمق

-اندازه و کرت حاشيه هايبوته از يکي ريشة نيمرخ حفر

 روش به مربوطه اليه خاک رطوبت کش،خط توسط گيري

 آب ميزان. شد مشخص آبياري مرحله هر در وزني

 و آبياري آب مجموع از گياه رشد دوره طول در فيمصر

 تحويلي آب مقدار گيرياندازه. شد تأمين بارندگي مقدار

 گيرياندازه .شد انجام کنتور توسط آزمايشي واحد هر به

 گيرياندازه طريق از ينيزمبادام گياه واقعي تعرق و تبخير

 .شد انجام (2) معادله اساس بر آب بيالن اجزاي

I+P-ETC-R-D=∆S                                   )2(  

 :آن در که

 I :(،مترميلي) آبياري آب مقدار P :ميلي) موثر بارندگي-

 پارامترهاي. (مترميلي) تعرق و تبخير مقدار: cETو  (متر

R و D شده زهکشي آب عمق و رواناب مقدار ترتيب به 

 نشان :∆S. شدند گرفته نظر در صفر مقادير اين که هستند

 مترميلي حسب بر خاک رطوبت ذخيره تغييرات دهنده

 از آبياري، نوبت هر از پس آن، تعيين جهت که باشدمي

( وزنيروش) رطوبتي گيري نمونه آزمايشي هايکرت

 پتانسيل يا مرجع گياه تعرق و تبخير. پذيرفت انجام

(oET) برنامه کمک با و مانتيث پنمن روش از Cropwat 

ن جرم مخصوص ظاهري هر ييبراي تع .يدگرد محاسبه

هاي هاي دست نخورده توسط استوانهه خاک، نمونهيال

شگاه منتقل و بعد يها به آزماه شد. نمونهيبرداري تهنمونه

متري، يليم دودن و عبور از الک ياز خشک کردن، کوب

انجام  درومترييع اندازه ذرات با استفاده از روش هيتوز

و نقطه  يت زراعيظرف حد کخا رطوبتمقدار  شد.

اتمسفر  15و  3/0هاي ب در مکشيدائم به ترت يپژمردگ

 (.2 جدول) شدري يگدستگاه صفحه فشاري اندازه اب

و  رشد دوره در انتهاي عملکرد، اجزاي و عملکرد برآورد

 عملکرد دانه رييگاندازه براي .شد انجام يينها يدگيرس

 ،بردارينهنمو اصول تيرعا با کرت وسط خط سه از

 )به صورت يمترمربع دو مساحت در هاي موجودبوته

 تا منتقل شد. سپس شگاهيبه آزما و برداشت بر(کف

 آون داخل ساعت 48 به مدت ثابت خشک وزن به دنيرس

 هاغالف .شدند نگهداري گراديدرجه سانت 70 دماي در

و عملکرد  نيتوز هزارم کي دقت با يتاليجيد ترازوي با

 به آماري محاسبات انجام براي ري شد ويگزهدانه اندا

 .شدند ليتبد در هکتار لوگرميک

 هايدر اليهزراعي و در نقطة پژمردگيوزن مخصوص ظاهري، رطوبت در ظرفيتو خصوصيات خاک  -2 جدول

 مطالعههايمنطقه در سال مختلف خاک 

سال
 

ک 
ق خا

عم

ي
سانت

(
متر(

 

بافت 

 خاک

 الکتريکيهدايت 

(dS/m) 

 کربن

 (%) آلي

نيتروژن 

 (%) کل

فسفر 

قابل 

 جذب
(ppm) 

 پتاسيم

قابل 

 جذب
(ppm) 

 رس
)%( 

 سيلت
)%( 

 شن
)%( 

رطوبت 

 درظرفيت

 (%) زراعي

رطوبت در 

 نقطة

 (%) پژمردگي

 وزن

 مخصوص

 ظاهري
(3g/cm) 
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 45/1 9/10 4/23 51 34 15 239 27/6 084/0 68/0 631/0 لوم 0-20
 45/1 6/12 2/25 49 33 18 228 09/6 091/0 67/0 636/0 لوم 20-40

1398
 

 46/1 6/12 25 50 33 17 230 17/6 085/0 66/0 656/0 لوم 0-20
 46/1 2/13 5/25 49 32 19 201 01/6 099/0 69/0 648/0 لوم 20-40
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 بوته 10، غالف در دانه تعداد رييگاندازه براي

 شمارش مورد غالف در دانه تعداد و انتخاب کرت از هر

 10 ،بوته در غالف تعداد رييگاندازه براي. گرفت قرار

 محاسبه هاغالف تعداد نيانگيم و انتخاب کرت هر از بوته

 100 دانه نمونه سه از استفاده با زين صددانه وزن .ديگرد

ن يبد. ديگرد محاسبه عملکرد از بذرهاي حاصل از ييتا

 (گرم 01/0 دقت )با قيترازوي دق با بذور هک صورت

 قرار استفاده آماري مورد هيتجز براي آن نيانگيم و نيتوز

 نييبراي تع که اينمونه )از يمغزده ن درصدييتع .گرفت

 بر هادانه وزن ميتقس از ،زين د(يگرد استفاده دانه صد وزن

و  يعبدزادگوهر) شد محاسبه 100ضربدر  هاغالف وزن

ا هتجزية واريانس و مقايسه ميانگين داده(. 1397، يريام

افزار درصد( با نرم پنجدر سطح  LSD )آزمون

MSTATC ،افزار رسم نمودارها با نرمEXCEL  و

افزار ها با نرمرگرسيون گام به گام و همبستگي داده

SPSS17 .انجام گرفت 

 

 نتايج و بحث

 دانه عملکرد

 که داد واريانس نشان تجزيه از حاصل نتايج

درصد  پنجطح در س ياريروش آب أثيرتتحت دانه عملکرد

 جدول) بوددار يدرصد معن يکدر سطح  يازآبينن يتأمو 

نسبت به روش ، ياقطره ياريروش آبدانه در  عملکرد .(3

 8/2و  1/3 افزايش باب يبه ترتدو سال،  يدر ط ياچهيجو

 نيبا تأم که ج نشان دادينتا .(1 شکل) همراه بود يدرصد

-سالدر  عملکردن مقدار يشتريب ،اهيگياز آبيدرصد ن 100

لوگرم يک 3026و  3060 زانيبه م بيبه ترت، 98و  97 يها

بر عملکرد دانه  ارقاماثر  (.4 جدول) حاصل شد در هکتار

رقم دار بود. عملکرد دانه در يمعندرصد  يکدر سطح 

با ب يبه ترتدو سال،  يدر طل ينسبت به رقم گ يجنوب

 اثر .(2 شکل) بود همراه يدرصد 3/10و  1/11 شيافزا

 يکبر عملکرد دانه در سطح  ارقامو  يازآبينن يتأم متقابل

از يدرصد ن 100ن يمأبا ت .(3 جدول) شددار معني درصد

به  98 و 97هايدر سال ليدر رقم گعملکرد دانه  ،يآب

لوگرم در هکتار يک 3161و  3221 داراي ميانگين بيترت

 داشت ينسبت به رقم جنوب يش محسوسيافزا بود و

 از غالف، ليتشک و يزانداهيسا ،يغذاساز .(3 شکل)

در  عملکرددانه زانيم کنندة نييتع ين فاکتورهايمهمتر

و  رشد فصل يط در ش دمايفزاا اما ؛باشنديم ينيزمبادام

 و يغذاساز توقف و تر برگعيزوال سر ،يآب د تنشيتشد

خواهد داشت  يدر پ را 2هاتعداد پگ توجه قابل کاهش

 ارقام در دانه به مواد انتقال و ديتول هشآن کا جهينت که

مراچ و همکاران يج پيکه با نتا باشديم ينيزمباداممختلف 

از ين (2009را، )يابوخ يدر پژوهش مطابقت دارد. (2010)

، پگ زدن و ي، گلدهيشيرودر مراحل را  ينيزمبادام يآب

 بهعملکرد  نشان داد کهنمود و  يبررسل غالف يتشک

 نسبت بهکاهش  درصد 5/11 و 10، 8/14، 9/4 زانيم

 داشت. کامل ياريآب طيشرا

 

 تعداد غالف در بوته

 آبي و اثر رقم بر نياز اثر سطوح مختلف تأمين

شد  داردرصد معني 1بوته در سطح  در غالف تعداد

صورت که در طي دو سال، کمترين . بدين(3 جدول)

ه و گيادرصد نياز آبي 25بوته در تأمين  در تعداد غالف

گياه به دست آمد نياز آبي 100 تأمينبيشترين آن در 

صفت تعداد غالف در بوته، يکي از مهمترين (. 4 جدول)

 و زميني استصفات جهت افزايش عملکرد دانه در بادام

 را آب تنش شرايط در غالف تعداد کاهشي روند علت

دوره  کاهشو  کمتر غالف و گل تعداد تشکيل به توانمي

 در غالف و گل ريزش ميزان و افزايش يافشانگرده

)عبدزادگوهري و همکاران، داد  آبي نسبتشرايط کم

-غالف آبي، تعدادتنش (.2017؛ پرابهو و همکاران، 1397

 نهايتاً باعث که دهدمي کاهش را زمينيبادام در ارقام ها

کاروالهو و همکاران، ) شودبوته مي در غالف تعداد کاهش

 توليد، رشد مراحل طي آبيتنش و رطوبت کاهش (.2017

 ريزش و داده قرار تأثيرتحت زميني راگل در بوته بادام

آبي  تنش شود. اعمالمي غالف توليد باعث کاهش هاگل

                                                           
2.peg 
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 در آشکار دليل کاهش غالف به شدن پر زمان در

شدن غالف و در  پر دوره شدن کوتاه موجب غذاسازي،

ابهو و همکاران، شود )پربوته مي در غالف تعداد نهايت

بوته در هر  در (. در مقايسه بين ارقام، تعداد غالف2017

دو سال، در رقم جنوبي نسبت به رقم گيل با افزايش 

آبي تنش(. 4 شکلدرصدي همراه بود ) 5/12و  9/14

 کاهش باعث زميني،بادام ارقام در گرفتن نظر در بدون

 و رقم وعن آبي،تنش مقدار شده که به بوته در غالف تعداد

 .(2015)پرابهو و همکاران،  دارد بستگي رشد مرحله

 زمينيهاي مختلف آبياري در بادامگيري شده در شرايط تأمين نياز آبي و روشاندازهتجزيه واريانس صفات  -3 جدول

 منبع تغييرات
درجه 

 آزادي

 تعداد غالف در بوته عملکرد دانه

 98سال  97سال  98سال  97سال 

 ns617/106 ns05/132 17/112611* 617/94587* 2 تکرار
 ns018/62 ns017/62 400/35429* 750/46203* 1 ياريروش آب
 317/8 617/9 650/5533 50/19 2 خطا

 392/8764** 975/8795** 542/10151558** 225/10433868** 4 اهيگيازآبينن يتأم
 ns42/6291 ns192/3054 ns892/15 ns142/17 4 اهيگيازآبينن يتأم ×ياريآبروش

 704/25 471/21 2/7067 896/2597 16 خطا
 750/633** 817/582** 67/459025** 750/527343** 1 رقم

 ns150/126 ns267/91 ns017/0 ns150/0 1 رقم×ياريآبروش
 ns108/60 ns125/47 692/20729** 792/28827** 4 رقم×اهيگيازآبينن يتأم

 ns942/17 ns142/2090 ns558/8 ns442/7 4 رقم×اهيگيبازآيننيتأم ×ياريآبروش
 767/29 500/33 367/1872 983/32 20 خطا

 73/10 47/11 43/2 32/0 )درصد( راتييتغب يضر

ns , **, درصد پنجو  يکدار در سطح دار ، معني* به ترتيب فاقد تفاوت معني 

 
 زمينيهاي مختلف آبياري در بادامر شرايط نياز آبي و روشگيري شده داندازه تجزيه واريانس صفات -3 جدولادامه 

 منبع تغييرات
درجه 

 آزادي

 يدرصدمغزده وزن صددانه تعداد دانه در بوته

 98سال  97سال  98سال  97سال  98سال  97سال 

 ns417/500 ns117/485 ns89/352 ns117/350 ns0001/0 ns003/0 2 تکرار

 ns150/252 ns067/273 ns731/2 ns017/2 ns0001/0 ns0001/0 1 ياريروش آب

 001/0 0001/0 817/443 529/451 817/28 50/18 2 خطا

 004/0** 0001/0** 017/8372** 68/8657** 358/35321** 208/36794** 4 اهيگيازآبينن يتأم

 ns844/62 ns767/59 ns002/0 ns090/0 525/65** 442/67** 4 اهيگيازآبينن يتأم ×ياريآبروش

 001/0 0001/0 717/202 659/208 529/82 963/81 16 خطا

 ns17/2548 ns667/2666 ns83/3 ns350/1 ns0001/0 ns0001/0 1 رقم

 ns817/0 ns0001/0 ns417/70 ns817/74 ns0001/0 ns001/0 1 رقم×ياريآبروش

 ns808/268 ns708/277 ns936/166 ns267/158 ns0010/0 ns001/0 4 رقم×اهيگيازآبينن يتأم

 ns275/49 ns708/50 ns737/33 ns150/37 ns0001/0 ns002/0 4 رقم×اهيگيازآبيننيتأم ×ياريآبروش

 002/0 0001/0 633/95 845/99 783/145 717/145 20 خطا

 33/7 001/0 81/20 91/21 09/12 88/11 )درصد( راتييتغب يضر

ns , **, درصد پنجو  يکدار در سطح عنيار ، مد* به ترتيب فاقد تفاوت معني 

 
 هاي مورد مطالعهگيري شده در سالاندازه صفاتاثر نياز آبي بر -4 جدول

-يازآبينن يتأم
 اهيگ

 يدرصدمغزده وزن صددانه تعداد دانه در بوته تعداد غالف در بوته عملکرد دانه
 98 لسا 97 سال 98 سال 97 سال 98 سال 97 سال 98 سال 97 سال 98 سال 97 سال

25% e569 e570 e16 e17 e32 e32 d5/14 d2/14 b4/63 b0/63 
50% d1311 d1327 d37 d37 d73 d72 c3/33 c9/32 b2/63 b3/63 
75% b2170 b2182 b58 b59 b118 b115 b6/55 b5/54 a7/64 a2/64 
100% a3060 a3026 a89 a90 a181 a178 a6/86 a2/85 a2/64 ba6/64 
125% c1793 c1790 c52 c53 c104 c103 b9/48 b2/48 a7/64 a4/64 
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 دانه بر عملکرد ينيزمو ارقام باداماه يگ ياز آبينن يتأماثر متقابل  -3 شکل

 تعداد دانه در بوته

 ازين نيتأم انس نشان داد کهيه واريج تجزيانت

 دارمعني تعداد دانه در بوتهدرصد بر  يکدر سطح  يآب

 يهابوته در سال در دانه ن تعداديشتريبو  (3 جدول)بود 

 ماريدر تعدد  178و  181ن يانگيب با ميبه ترت 98و  97

 .(4 جدول) به دست آمد اهيگ ياز آبيدرصد ن 100 نيتأم

با  هابرگ و ترعيسر هاغالف رشد، آبي ازين نيتأم با

غالف در  تعداد نتيجه در، روندين مياز ب يکمتر سرعتي

 ييابد )عبدزادگوهرمي غالف افزايش در بوته و تعداد دانه

ن يتأم و ياريآب اثر متقابل روش .(1397 و همکاران،

دار يدرصد معن يکسطح  دربوته  در دانه تعداد بر يازآبين

 در دانه تعداد نيشتريبکه  صورتن ي(. بد3 جدول) شد

 ياز آبين نيتأم درصد 100مار يتدر هر دو سال، در بوته 

 179و  182ن يانگيبا مب يبه ترت ياوش قطرهدر راه و يگ

عدد به  177و  180ن يانگيبا م ياهچيروش جوو در  عدد

، ل دانهية تشکمرحل در يآب تنش (.5 شکلدست آمد )

جة يکه نت شده هابوته از بعضي در پوک شدن غالف سبب

 )پرابهو و همکاران، است بوته در دانه تعداد کاهش آن

2017). 
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 بوته در دانه بر تعداد اهيگ يازآبينن يتامو  يارياثر متقابل روش آب -5 شکل ينيزمبوته در ارقام بادام در غالف تعداد -4 شکل

 

 وزن صددانه

 يک سطح در يآبازينن يتأم سطوح مختلف اثر

ن يشتريب و (3 جدول)بود  دارصددانه معني وزن بر درصد

در سال  ياز آبيدرصد ن 100 نيتأم طيصددانه در شرا وزن

 2/85ن يانگيبا م 98گرم و در سال  6/86ن يانگيبا م 97

از ينکامل ن يتأم رايطش در(. 4 جدولگرم به دست آمد )

 به طور کامل ينيزمبوده و بادام مناسب رويشي رشد، يآب

 مساعد موجب امر اين که شوديم زايشي مرحله وارد

 به و شده شدن پر حال در هايغالف يبرا طيشدن شرا

داد  نشان مطالعات. شدهد خوا دانه وزن افزايش آن دنبال

 از تازه هايغالف به نسبت شدن پر حال در هايغالف که

 يياغذ وادم و تندهس تاولوي در ييغذا وادم تدرياف رنظ

ش يجه آن افزايکه نت ديابمي اختصاص هاآن به يبيشتر

 يعبدزادگوهر؛ 2017پرابهو و همکاران، ) استوزن دانه 

 که داشت اظهار توانيم يکل طورهب(. 2017 و همکاران،

 نسبت غالف ليتشک لياوا و يگلده زمان در ينيزمبادام

 سبب يآب تنش هرگونه و است حساس رطوبت تنش به

 دانه صد وزن تاًينها و شده غالف و دانه لتکام عدم

 .ابدييم کاهش

 

 يمغزده درصد

از ينن يتأم اثرانس نشان داد که يه واريج تجزينتا

 بوددار يمعن درصد يک سطح در يدرصد مغزده بر يآب

 طيشرا دردو سال،  يدر ط يدرصد مغزده. (3 جدول)

ط ينسبت به شرا ،ياز آبيدرصد ن 125و  100 ،75ن يتأم

از  (4 جدول) بودند ارن مقديشتريب يدرصد دارا 50و  25

از ين مورد آب کاهشان کرد که يگونه بنيتوان ايرو منيا

در طول دوره  تعداد غالف کاهش باعث رشد، هنگام در

 در يمغزده زان درصدين مقدار کاهش در ميو ا رشد شده

کامالً مشهود  ،اهيگ ياز آبيدرصد ن 50 ودرصد  25تنش 

به  اما ؛شد غالف در دانه کمتر تعداد ليباعث تشک و بوده

 75 نيتأم ط ازير شراييو تغ ين آب کافيمأبا ت جيتدر

 در انتقال مواد قابل کمبود، ياز آبيدرصد ن 125درصد تا 

 غالف در دانه شيافزا و موجب جبران، يتنش آب ماريت

، ياز طرف. بود يدرصد مغزده شيافزا آن جهينت که شد

 ،داد شيافزا را عملکردزان يغالف، م در دانه دتعدا شيافزا

 وجود دانه چهار تا دو تعداد هاداخل غالف در يگاه اما

 نشود يمغزده درصد شيکه ممکن است موجب افزا دارد

 (.1395 و همکاران، يملک)

 

 دانه و عملکرد يارتباط آب مصرف

 غالف گل و ليتشک در ينيزمبادام ليپتانس

 يآباز ين نيتأمبه  ليپتانس نيا به يابيدست و ستا باال اريبس

-هيسا زاني، ميمصرف آبش يبا افزا .دارد يبستگ اهيگ

 خواهد قادر ينيزمبادام و شده شتريب اهيگ( ي)کانوپ يانداز

 کاهش .ديه نمايتغذ را يبزرگتر يشيزا مخزنکه  بود

ن ينشان داد که ا لينسبت به گ يجنوب رقمدر  عملکرد

 زماني عملکرد حداکثر و بود ساسح رطويتي رقم به تنش
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. ديگرد مينأت کامل طورهب گياه نياز آبي که شد حاصل

 هايسال در اي،قطره داد که در روش آبياري نشان نتايج

 5520 به ترتيبگيل  رقم در مصرفي آب مقدار ،98و  97

 به ترتيب جنوبي رقم و در مترمکعب در هکتار 5442 و

 مقدار آب بود. رمترمکعب در هکتا 4815 و 4913

رقم  ،98و  97 هايسال در اي،جويچه روش در مصرفي

در و  مترمکعب در هکتار 6096 و 6182 به ترتيب با گيل

 مترمکعب در هکتار 5471 و 5564به ترتيب  جنوبي رقم

 (.5 جدول)بود 

اي، اي و جويچهدر هر دو روش آبياري قطره

 اما ؛اشتد افزايش خطي به صورت تقريباً عملکرد ميزان

 رابطه شيب بيش از حد کفايت، آبياري و افزايش با

 کاهش ايمالحظه قابل طوربه مصرفي، با آب عملکرد

محيط  از ( و موجب خروج عناصر غذايي6 شکليافت )

 هايپوسيدگي در آن و بروز بيماري ريشة و ايجاد اطراف

( که در 1398قارچي شد )عبدزادگوهري و صادقي پور، 

 ي کاهشي بر ميزان عملکرد دانه داشت.نهايت، روند

 اي و سطحيآبياري قطره دو روش در زمينيآبي مختلف بر دو رقم بادامتأمين نيازهاي مقدار آب مصرفي در - 5 جدول

 روش آبياري
 تامين

 نياز آبي
 رقم

روش  مقدار آب مصرفي
 آبياري

تامين 
 نياز آبي

 رقم
 مقدار آب مصرفي

 98 سال 97 سال 98 سال 97 سال

 روش
 ايقطره

25% 
 1356 1380 گيل

 روش
 سطحي

25% 
 1516 1546 گيل

 1369 1391 جنوبي 1208 1228 جنوبي

50% 
 2693 2760 گيل

50% 
 3031 3091 گيل

 2720 2782 جنوبي 2410 2457 جنوبي

75% 
 4505 4595 گيل

75% 
 5046 5147 گيل

 4529 4632 جنوبي 4032 4090 جنوبي

100% 
 5442 5520 گيل

100% 
 6096 6182 گيل

 5471 5564 جنوبي 4815 4913 جنوبي

125% 
 6783 6899 گيل

125% 
 7598 7727 گيل

 6858 6954 جنوبي 6037 6140 جنوبي

 

روش قطره ای

سال 89
Y = -0/0002wu

2
 + 1/5886wu - 1434/7  

R2      رقم گیل0   
 = 0/85

Y = -0/0002wu2 + 1/6905wu - 1399/9  

 oرقم جنوبی         R2
 = 0/84
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روش قطره ای

سال 79

Y = -0/0002wu2 + 1/6266wu - 1366/2    

   oرقم جنوبی       R2
 = 0/83

Y = -0/0002wu
2
 + 1/6086wu - 1517/6  

R2          رقم گیل0   
 = 0/83
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روش جویچه ای

سال 89

Y = -0/0001wu
2
 + 1/3942wu - 1267/8  

   oرقم جنوبی       R2
 = 0/82

Y = -0/0001wu
2
 + 1/3667wu - 1381

R2        رقم گیل0 
 = 0/83
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روش جویچه ای

سال 79

Y = -0/0002wu
2
 + 1/6266wu - 1366/2      

  oرقم جنوبی            R2
 = 0/83

Y = -0/0002wu
2
 + 1/6086wu - 1517/6

R       رقم گیل0   
2
 = 0/83
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 98و  97 يهادر سال ياچهيو جو ياقطره ياريآب يهاتحت روش ينيزمعملکرددانه در دو رقم بادام و يمصرف آب ارتباط -6 شکل
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ون گام به يو رگرس زراعي صفات ساده همبستگي ضرايب

 گام

 يگيراندازه صفات يهمبستگن پژوهش، يدر ا

گرفت.  انجام پيرسون يهمبستگ از ضريب استفاده با شده

 مورد مطالعه يهادانه در سال عملکرد ج نشان داد کهينتا

درصد با  يکر سطح دار ديمثبت و معن يداراي همبستگ

ب يبه ترت 98و  97 سالدر ) در بوته تعداد غالف، تاصف

سال )در  در بوته ، تعداد دانه(r=983/0** و r=980/0** با

وزن  ( وr=980/0**و  r=198/0** با بياول و دوم به ترت

 (6 جدول) شتدا( r=901/0**و  r=895/0** صددانه )با

؛ پرابهو و 2012ن،و همکارا شوبا) که با نتايج تحقيقات

همبستگي  ،يدر پژوهش. است کساني (2017همکاران، 

با تعداد  ينيزمبادامعملکرد دانه در از  يداريمثبت و معن

در بوته غالفتعداد  ( وr=547/0**) در بوتهدانه

(**891/0=r ) و  يعبدزادگوهرشده است )گزارش

د نشان دا ينيزمدر بادام يقيتحقج ينتا .(1396 همکاران،

 ينيزمبوته با عملکرددانه بادام در که صفت تعداد غالف

پرابهو و ) دارد( r=108/0*داري )يمثبت و معن يهمبستگ

 نداردرد عملکبر  ياثر يدرصد مغزده (.2015همکاران، 

 کاهشدانه در غالف  وزنباشد، کمتر ا ههدان وزنه هرچو 

 شود.ينسبت وزن دانه به غالف مکاهش افته و باعث ي

 در مؤثر زراعي صفات مهمترين شناخت هتج

 از دانه عملکرد در هاآن تأثير ميزان محاسبه و دانه تشکيل

 معادلة تشکيل براي. شد استفاده گام به گام رگرسيون

 و وابسته متغير عنوان به دانه عملکرد، خطي رگرسيوني

 گرفته نظر مستقل در متغيرهاي عنوان به صفات ساير

 در دانه تعداد ، صفت97که در سال  ادنتايج نشان د .شدند

در بوته به ترتيب  غالف ، صفت تعداد98بوته و در سال 

 را دانه عملکرد در موجود تغييرات درصد از 3/98و  1/98

 عوامل ترين. اين صفات، مهم(7 جدول)نمودند.  توجيه

-تأمين نياز آبي که اندزمينيدر بادام دانه عملکرد بر مؤثر

 تعداد افزايش با متناسب بايد روش آبياري گياه و انتخاب

 مرحله دانه در تعداد افزايش و دهيگل مرحله در پگ

(. 2015باشد )پرابهو و همکاران،  هاغالف پرشدن

 هاي آبياريو روش گياه نياز آبي تأمين زميني در شرايطضرايب همبستگي ساده صفات زراعي دو رقم بادام -6 جدول

 يزراعصفات
 وزن صددانه تعداد دانه در بوته تعداد غالف در بوته انهعملکرد د

 98 سال 97 سال 98 سال 97 سال 98 سال 97 سال 98 سال 97 سال

       1 1 عملکرد دانه

     1 1 983/0** 980/0** تعداد غالف در بوته

   1 1 998/0** 999/0** 980/0** 981/0** تعداد دانه در بوته

 1 1 899/0** 900/0** 902/0** 903/0** 901/0** 895/0** وزن صددانه

 043/0 247/0 054/0 200/0 052/0 201/0 031/0 248/0 يدرصدمغزده

 درصد پنجو  يکدار در سطح رتيب معني* به ت,**

 
 (X مستقل( و ساير صفات )Y وابستهنتايج رگرسيون گام به گام بين صفت عملکرد محصول )متغير  -7 جدول

د مطالعهصفات مور سال  
بيضر  

يهمبستگ  

بيضر  

نييتع  

نييب تعيضر  

 اصالح شده

خطاي 

 شده استاندارد
 معادله

981/0 (x) بوته در دانه تعداد 1397  962/0  961/0  15347/167  x183/16+376/136 Y= 

983/0 (x) بوته در غالف تعداد 1398  966/0  965/0  16351/156  x811/32+214/110 Y= 

 

 يريگجهينت

 ياريآب يهاروش يبرررساضر، ح پژوهشدر 

نسبت  يانشان داد که روش قطره ينيزمبر عملکرد بادام

 ،بيبه ترت 98و  97 يهادر سال ياچهيبه روش جو

 و ياريآب متقابل اثراتداشت.  يدرصد 8/2و  1/3ش يافزا

 ،تنش ماريت در آب مصرف کاهش که داد نشان رقم

 ماريت به نسبت مارهايت نيا در آب کاهش عملکرد موجب

 100 نيتأم با ن عملکرد دانهيشتريبد و يگرد تنش فاقد
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که  شد حاصل هر دو رقم يبرا ،اهياز گين مورد آب درصد

و  شتريب يل نسبت به رقم جنوبيرقم گسهم  ان،ين ميدر ا

 4/9و  1/11ش يب با افزاياول و دوم به ترت يهادر سال

د مور يهادر سالصفات  يهمبستگ. همراه بود يدرصد

دار عملکرد دانه در يمثبت و معن يهمبستگ دهندهنشان

 تعداد دانه، در بوتهت، تعداد غالف ادرصد با صف 1سطح 

 بين گام به گام رگرسيون بود.در بوته و وزن صددانه 

 در سالصفات نشان داد که  ساير با دانه عملکرد صفت

 تعداد، صفت 98در سال بوته و  در دانه تعداد صفت، 97

 تغييرات درصد از 3/98و  1/98ب يدر بوته به ترت غالف

 با و يبه طور کل. نمودند توجيه را دانه عملکرد در موجود

 نيتأمو  ياقطره ياريآب روشل با يرقم گج، يتوجه به نتا

 5481 مصرفين آب يانگي)م يآب ازين درصد 100

 ينيزمبادام رقمن يتر( به عنوان مناسبمترمکعب در هکتار

 .شوديشنهاد ميمورد مطالعه پ منطقه رکشت د جهت

 

 يسپاسگزار

 فناوري و پژوهش معاون از لهيوس نيبد

 سيرئ و يخانم دکتر سهرابدانشگاه آزاد واحد اسالمشهر 

 واحد ياسالم آزاد دانشگاه جوان باشگاه پژوهشگران

رشناس باشگاه، سرکار و کا ي، خانم دکتر فتوحاسالمشهر

طرح  نيا ير اجراد تيحما به جهت يخانم محمود

 .مينمايم يقدردان تشکر و ،يپژوهش
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Abstract 

 

Knowing the appropriate cultivars and proper irrigation management is one of the 

most important factors affecting the growth and yield of peanut plant. The present 

study was conducted as split split plots in the form of a randomized complete 

block design with three replications, in 2018 and 2019 in Guilan Province. The 

main plot consisted of two methods of drip and furrow irrigation, and the sub-

plots included supplying 125%, 100%, 75%, 50%, and 25% of water requirement, 

and the sub-sub-plot included two peanut cultivars Guil and Jonobi. The results of 

the study showed significant effect of irrigation method on seed yield (at p<0.5) 

and the effect of water supply on all measured traits (at p<0.1). The highest seed 

yield in 2018 and 2019 was observed in Guil cultivar with 100% water 

requirement of the plant with an average of 3221 and 3161 kg.ha-1, respectively. 

In the two study years, annual averages of seed yields in drip irrigation (1808 and 

1803 kg/ha) compared to the furrow method (1753 and 1754 kg/ha) showed an 

increase of 3.1% and 2.8%, respectively. The correlation between traits, showed a 

positive and significant effect between seed yield and number of pods per plant, 

number of seeds per plant, and 100-seed weight. Based on the results, for peanut 

cultivation in the study area, Guil cultivar with drip irrigation and providing 100% 

of water requirement (5481 m3 of water/ha in this research) is recommended. 
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