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تأثیر سطوح مختلف آبیاری بر برخی صفات کمی و کیفی خلر
()Lathyrus sativus L.
٢

الهام رستگاری ،1شهاب مداح حسینی* ٢و آرمان آذری

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشكدۀ کشاورزی ،دانشگاه ولیعصر رفسنجان ،رفسنجان ،ایران
 .٢استادیار گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشكدۀ کشاورزی ،دانشگاه ولیعصر رفسنجان ،رفسنجان ،ایران
تاریخ وصول مقاله1393/05/٢0 :

تاریخ پذیرش مقاله1393/09/19 :

چكيده
بهمعظور بررسی اثر سطوح مختوف آبیاری بر لموكرد ،اجاای لموكرد و ایفیت گیا لووفهای خور ،آومایشی در قالب طرح بوگو هگای
اامل تصادفی با چهار تكرار ،در مارل تحقیقاتی دانشكدۀ اشاوروی دانشگا ولیلصر رفسعجان در بهار سال ورالی  1392اجگرا شگد.
سطوح آبیاری شامل آبیاری پس او ( 40شاهد) 80 ،60 ،و  100میویمتر تبخیر او تشتك تبخیر اگالس  Aاو ومگان اسگتقرار گیاهنگه تگا
پایان دورۀ رشد بودند .سطوح آبیاری بر درصد صفات ایفی شامل الیاف نامحوول در شویعدۀ خعثی ) ،(NDFالیاف نامحوول در شگویعدۀ
اسیدی ( ،(ADFلیگعین ( ،)ADLنشاسته ،پروتئین خاک انداک هوایی و وون هااردانه اثر مععاداری نداشتعد ،اما محتگوای صگفات ایفگی و
همنعین تعداد دانه در بوته ،لموكرد دانه در واحد سطح و ویستتود را بهطور مععاداری تحت تأثیر قرار دادند .براساس نتایج مقایسگ
میانگین محتوای صفات ایفی او تیمار  40تا  80میویمتر تبخیر او سطح تشتك تغییر مععاداری نداشت ،اما در تیمار  100میویمتر تبخیگر
نسبت به شاهد بهطور مععاداری امتر بود .همنعین لموكرد دانه ،تعداد دانه در بوته و وون ویستتگود در تیمگار  40میوگیمتگر تبخیگر
بیشترین (بهترتیب  165/5گرک در متر مرب  36/17 ،در بوته و  2/4گرک در بوته) و در تیمار  100میویمتر ،امترین مقدار ( 63/1گرک در
متر مرب  24/5 ،در بوته و  1/07گرک در بوته) را داشتعد .براساس نتایج ،لموكرد ایفی لووف خور تا سطح  80میویمتر تبخیر به امبگود
آب تا حدودی متحمل است.
كلیدواژهها :پروتئین ،خشكی ،خور ،لموكرد ،نشاسته.

* نویسعد مسئول

Email: shahab.mhoseini@vru.ac.ir

الهام رستگاری و همکاران

 .1مقدمه

نامحوول در شویعدۀ اسیدی یا همان لیگعین ) )ADL5است.

گیاهان لووفهای او مهگمتگرین گیاهگان ورالگی هسگتعد اگه

لیگعین یكی او ترایبات مهم ساختاری و فیبری گیا اسگت

تولیدشان بهطور مستقیم یا غیرمستقیم تگأثیر انكارناپگذیری

اه با افاایش سن گیا  ،مقدار آن افاایش مییابد و یكگی او

بر تغذی روومرۀ انسان دارد [ .]9خوگر 1گیگاهی یكسگاله او

لوامل چوبی شدن بافتهاست [ .]5اثر تگعش خشگكی بگر

خانوادۀ بقوتت 2اسگت اگه سگاوگاری ویگادی بگه لوامگل

صفات ایفی یادشد در برخگی پگژوهشهگا بررسگی شگد

نامسالد محیطی او جموه خشكی و سگرما دارد .ایگن گیگا

اسگگت .بگگرای نمونگگه در یگگك پگگژوهش ،خوگگر در معطقگگهای

مستعد تولید لموكرد خوب حتی در شرای اقویمگی بسگیار

پربارانتر ،پروتئین امتر و  ADFو  NDFبیشتری او شرای

نامعاسب است [.]15

دیم داشت [.]18

ترویج ااربرد اودهای شیمیایی نیتروژنی در چعد دهگ

در پژوهشی با لعوان تغییر قعدهای محوگول ،نشاسگته و

اخیر موجب شد است بقوتت لووفهای نظیر خوگر اگه او

پروتئینها در اثر تعش خشگكی در دو رقگم نخگود ایرانگی،

دیرباو مورد توجه اشاوروان بودند و بگا تثبیگت بیولوژیگك

تعش خشكی سبب افاایش مقدار پروتئین و ااهش نشاست

نیتروژن به حاصوخیای خا امك میاردند ،تا حد ویادی

دانه شد و ااهش پروتئینها در شرای خشكی بگه اگاهش

به فراموشی سپرد شوند .این در حالی اسگت اگه پتانسگیل

سعتا پروتئینها یا تجای پروتئینها در اثر افاایش فعالیگت

ویاد تولید لووفگه و تگوان رشگد ایگن گیگا در خگا هگای

آنایمهای پروتئگاو نسگبت داد شگد اسگت [ .]4او سگوی

فرسایشیافته و امبارور و همنعین دارا بودن فصگل رشگد

دیگگگر ،تگگعش خشگگكی بگگا اگگاهش مقگگدار  ADFو  ADLو

اوتا  ،شرای معاسبی برای تولید لووفه ایجاد میاعد [.]10

افاایش پروتئین ،سبب افگاایش ایفیگت یونجگه شگد [.]24

خوگگر در مقایسگگه بگگا دیگگگر لگگگوکهگگا ،بعضگگی صگگفات

امبود آب میتواند بر پر شدن دانه و دیگر اجاای لموكرد

مورفولوژیك مگرتب بگا تحمگل بگه خشگكی نظیگر لگر

و همنعین ویستتود اثر بگذارد .در پژوهشگی بگهمعظگور

امبرگ و ریش توسعهیافته و گسترد را نیگا دارد [ .]15بگا

مطالع تأثیرات فیایولوژیك تعش خشكی بر رشد رویشگی

این حال ،پژوهشهای بسیار انگدای در مگورد سگاوواار و

شش گونه اسپرس ،مشاهد شد اه گونه های اسپرس مورد

میاان مقاومت خور به خشكی وجود دارد .محتوای پروتئین

مطالعه در تیمار  75درصد ظرفیگت ورالگی ،بیشگترین وون

خاک ) ،(CU3محتوای نشاسته ،الیگاف نگامحوول در شگویعدۀ

خشگگك انگگداک هگگوایی و ریشگگه را داشگگتعد و پگگس او آن،

خعثی ) (NDF4و الیاف نامحوول در شویعدۀ اسیدی )(ADF

بهترتیب تیمارهای  100و  50درصد ظرفیت ورالگی قگرار

همگی جاء ویژگیهای مهم ایفی لووفگه هسگتعد و تعیگین

داشتعد [ .]9با توجه به نیاو جگدی بگه گیاهگان لووفگهای و

مقدار آنها اهمیت ویژ ای دارد .مقدار  NDFبرای حیوانات

امبود شدید آبیاری ،تعیین سطح آبیاری معاسب اه بتوان با

تكمعد و نشخواراععد باید بهنسبت ام باشد .مقادیر ویاد

ااربرد آن ضمن صرفهجگویی در مصگرف آب ،لموكگردی

آن ممكن است مقدار جذب را در نشخواراععدگان اگاهش

پذیرفتعی نیا بهدست آورد ،ضروری است.

دهد [ .]25او دیگر ویژگیهای ایفی لووفه ،مقگدار لیگعگین

هدف پژوهش حاضر ،بررسی روند رشد و لموكرد امی
و ایفی خور در رژیمهای آبیاری مختوگف و چگگونگی تغییگر

1. Lathyru sativus L.
2. Leguminous
3. Crude protein
4. Neutral detergent fiber

ویژگیهای ایفی لووفهای خور در شرای امبود آب بود.
5. Acid detergent lignin
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 .2مواد و روشها

ردیف ااشت بهصورت جوی و پشته ،با فاصو ردیف 0/5

این آومایش در قالب طرح بوگو هگای اامگل تصگادفی بگا

و طول  4متر ایجاد شد .دو ردیف اعاری بهلعوان حاشیه و

چهار تكرار و چهار سطح آبیاری (شامل آبیاری پس او ،40

ردیف وس برای نمونهبرداری درنظر گرفته شدند .ااشگت

 80 ،60و  100میویمتر تبخیر او سطح تشتك تبخیر االس

بهصورت اپگهای (سگه بگذر در هگر اپگه) و بگا فاصگو 10

 ،)Aدر مارل پژوهشی دانشگگا ولگیلصگر رفسگعجان در

سانتیمتر بین هر دو اپه انجاک گرفت .در یك ما اول پگس

بهار سال ورالی  1392انجگاک گرفگت .تجربیگات اارهگای

او ااشت ،آبیاری بگا دور پگعج روو انجگاک گرفگت .پگس او

پیشین در مارل تحقیقگاتی دانشگكدۀ اشگاوروی دانشگگا

استقرار گیاهنهها تا پایان آومایش ،سطوح آبیاری براسگاس

ولیلصر رفسعجان و نیاو تبخیر و تعرقی اقویم ایگن معطقگه

تیمار مورد نظر صورت گرفت .سایر لمویات داشگت نظیگر

نشان داد بود اه آبیگاری براسگاس  40میوگیمتگر تبخیگر او

وجین و تعك اردن بسته به نیاو انجاک گرفت .خصوصگیات

سطح تشتك تقریباً معادل  70درصد ظرفیت ورالی بود اه

فیایكی و شیمیایی خا

محل آومایش در جگدول  1ارائگه

در این سطح نیاو آبی گیا بهخوبی برآورد میشود .پس او

شد است.

خا وروی و آماد ساوی ومین ،در هگر تكگرار شگامل سگه
جدول  .1مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک
هدایت الكتریكی
اسیدیته
7/8

پتاسیم قابل جذب

()dm/m
6/5

فسفر قابل جذب

شن

رس
()%

)(mg/Kg

381

سیوت

مادۀ آلی

55

12

25/4

19/6

0/93

بهمعظور ثبت داد های صفات مربو به لموكگرد امگی

( )2002و درصگگد نشاسگگته بگگهروش یوشگگیدا و همكگگاران

و ایفی ،دو بار نمونهبرداری بهترتیب در ومانهای گوگدهی

( )1971انگداو گیگری شگگدند [ .]14، 27 ،29بگرای صگگفات

و رسیدگی گیا انجاک گرفت .نمونهبرداری در ومان گودهی

ایفی یادشد  ،افاون بر درصد ،صفت محتوا 1هم با ضگرب

برای انداو گیری محتگوای پگروتئین خگاک ،نشاسگته ،الیگاف

لدد درصد در وون خشك بافت مورد نظگر محاسگبه شگد.

نگگامحوول در شگگویعدۀ خعثگگی ) ،(NDFالیگگاف نگگامحوول در

درصد نشاندهعدۀ غوظت 2مگاد در واحگد وون خشگك ،و

شویعدۀ اسیدی ( ،)ADFو لیگعین ( )ADLو نمونهبگرداری

محتوا نشان دهعدۀ مقدار ال مادۀ مورد نظر در بافت اسگت.

در ومان رسیدگی برای انداو گیری برخی اجاای لموكرد و

تجای واریانس داد ها با استفاد او نرکافاار آماری  SASو

لموكرد دانه انجاک گرفت .درصد پروتئین با تعیین نیتروژن

مقایس میانگین تیمارها توس آومون چعددامعهای دانكن در

بهروش اجودال و ضگرب لگدد حاصگل در ضگریب 6/25

سطح  5درصد انجاک گرفت.

محاسبه شد [ .]11مقادیر  ADFو  NDFبهروش ونسوست

1. Content
2. Concentration

و همكگگاران ( ADL ،)1991بگگهروش چگگاوو و همكگگاران
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 .3نتاکج و بحث

ااهش دسترسی آب تا سطح  80میویمتگر تبخیگر او سگطح

 .1.3ت ا ثير سااطوح م تلاار زبياااري باار درصااد و

تشتك است .الیگاف نگامحوول در شگویعدۀ خعثگی و الیگاف

محتواي  ADF،NDFوADL

نامحوول در شویعدۀ اسیدی دو ویژگی مهم ایفی لووفهانگد

نتایج تجای واریانس نشان داد اه اثگر سگطوح آبیگاری بگر

اه افاون بر ویژگیهای ژنتیكی گیا  ،تحت تگأثیر مگدیریت

درصد  ADF ،NDFو  ADLدر مادۀ خشگك انگداک هگوایی

ورالی و لاملهای اقویمی نظیر تاریم برداشت و دمای هوا

مععادار نبود اما محتوای هگر سگه صگفت یادشگد بگهطگور

قرار میگیرند ،مقادیر ویاد  ADFو  NDFدر لووفگه سگبب

مععادار تحت تأثیر سطوح آبیاری قرار گرفت (جدول  .)2با

ااهش قابویت هضم و خوشخوراای آن میشود [.]5

افاایش سطح آبیاری او  40میوی متر تبخیر او سطح تشگتك

مقگگدار بارنگگدگی در طگگی دو سگگال بگگر  ADFو NDF

بگگه  100میوگگیمتگگر محتگگوای  NDF ،ADFو  ADLاگگاهش

لوفهای چمعی لووفهای تأثیر مععاداری داشته و با افاایش

یافت ،اما تعها در تیمار آبیاری پس او  100میویمتگر تبخیگر

بارندگی او ام به متوس و ویاد NDF ،و  ADFااهش پیدا

بهطور مععاداری امتر او شاهد و دیگر سطوح آبیگاری بگود

ارد است [ .]20تعش خشكی سبب افاایش این فااتورهگا

(شكل  .)1اوآنجا اه درصد (غوظت) صفات یادشد تحگت

در گیا خور شد اه لوت آن دمای ویاد هگوا گگاارش شگد

تأثیر سطوح آبیاری قرار نگرفت (جدول  )2و با توجگه بگه

[ .]25او سگگوی دیگگگر ،لیگعگگین یكگگی او ترایبگگات مهگگم

روش محاسبه صفتی به ناک محتوا اه حاصلضرب غوظگت

ساختمانی گیا است اه همگاک با افاایش سن گیا بر روی

در ویستتود بافت است ،میتوان نتیجه گرفگت اگرد اگه

دیوارۀ سوولی انباشته میشود .درنتیجه مقدار آن در گیا بگا

احتماتً دلیل مععگادار نشگدن محتگوای صگفات یادشگد بگا

افاایش سن ویاد میشود و یكگی او لوامگل خشگبی شگدن

افاایش سطوح آبیاری او  40به  80میویمتر تبخیر با وجگود

بافتها و ااهش ایفیت لووفه است .بهنظر میرسد هرچگه

ااهش چشمگیر در مقگدار آب در دسگترس ،لگدک اگاهش

وضعیت آبی گیا بهتر باشد ،مقدار لیگعین افاایش و قابویت

مععادار در ویستتگودۀ انگداک هگوایی بگود اسگت .اگاهش

هضم ااهش مییابد [.]5

ویستتودۀ انداک هوایی ،حگاای او مقاومگت ایگن گیگا بگه
جدول  .2خالصۀ نتایج تجزیۀ واریانس درصد و محتوای الیاف نامحلول در شویندۀ اسیدی ( ،)ADFالیاف نامحلول در شویندۀ
خنثی ( )NDFو لیگنین ( )ADLاندام هوایی
معب تغییرات

درج

ADF

لیگعین

NDF

آوادی

%

محتوا

%

محتوا

%

محتوا

بوو

3

0/44ns

25/48ns

1/73 ns

41/82 ns

0/16 ns

2/38 ns

آبیاری

3

0/26 ns

**1106/13

7 /04ns

**2075/90

1/35 ns

**41/10

خطا

8

4/44

49/09

0 / 79

93/80

0/49

4/60

6/43

10/50

5 /36

10/60

9 /57

14/43

ضریب تغییرات ()٪

** * ،و  nsآ بهترتیب مععادار در سطح  1و  5درصد ،و غیرمععادار
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a

ADF

a

a

100

NDF
a

a

80

b

60

b

40
b

a

a

a

)(g/plantمحتوی

ADL

a

120

20
0

100

60
80
سطوح آبیاری )تبخیر او سطح تشتك (mm

40

شکل  .1تغییرات الیاف نامحلول در شویندۀ اسیدی ( ،)ADFالیاف نامحلول در شویندۀ خنثی ( ،)NDFلیگنین نامحلول در شویندۀ
اسیدی یا همان لیگنین ( )ADLنسبت به رژیمهای متفاوت آبیاری .در هر صفت ،میانگینهای دارای یک حرف مشابه تفاوت
معناداری با هم ندارند.

سه سطح دیگر آبیگاری ( 2/75 ،2/83و  2/68گگرک بگر بوتگه

افاایش تعش آب سبب ااهش محتوای لیگعین در یونجه

بهترتیب برای  60 ،40و  80میویمتر تبخیر) بود (شكل .)2

شد [ .]24با توجه به نتایج ایگن آومگایش ،بگهنظگر مگیرسگد
افاایش سطوح آبیاری او  40به  80میویمتر اثری بگر ایفیگت

درصد پروتئین در اثگر افگاایش سگطوح آبیگاری تغییگر

لووف خور او دیدگا  NDF ،ADFو  ADLنگدارد و تعهگا در

مععگگاداری نیافگگت ،امگگا محتگگوای پگگروتئین در سگگطح 100

تیمار آبیاری پس او  100میویمتر تبخیگر محتگوای ایگن سگه

میویمتر ااهش یافت ،سگعتا پگروتئینهگای محوگول در اثگر

شاخص ااهش مییابد اه احتمال مگیرود ،بگهدلیگل اگاهش

ااهش آب در دسترس اگاهش چعگدانی نیافگت و بگهنظگر

مععادار ویستتودۀ انداک هگوایی باشگد و اگاهش در سگاخته

می رسد ااهش ویستتودۀ انداک هوایی ،دلیل اصوی ااهش

شدن صفات مذاور نمیتواند دلیوی بر ااهش آنها باشد.

محتوای پروتئین خاک در سطح آبیاری  100میوگیمتگر بگود
باشد .در تحقیقات بر روی دو تودۀ بومی گیا شورویسگت

 .2. 3ت ا ثير سااطوح م تلاار زبياااري باار غلظاات و

اوشیا 1مشاهد شد اه تیمارهای آبیاری تأثیر مععاداری بگر

محتواي پروتئين خا اندا هواکی

درصد و لموكرد پروتئین انداک هوایی داشتعد بهگونهای اه

با توجه به نتایج تجای واریانس درصد پروتئین انداک هگوایی

در آبیاری  40درصد ظرفیت ورالی ،درصد پروتئین نسبت

برخالف محتوای آن تحت تأثیر سطوح آبیاری قرار نگرفت،

به تیمار شاهد (آبیاری اامل)  37درصد افاایش داشت ،اما

اما با افاایش سطوح آبیاری ،محتوای پگروتئین خگاک اگاهش

درصد پروتئین در آبیاری شاهد با  80درصد آبیگاری و 60

یافت اما این ااهش تگا سگطح آبیگاری  80میوگیمتگر تبخیگر

با  40درصد آبیگاری تفگاوت مععگاداری نداشگت .او لحگا

مععادار نبود (جدول  .)3محتوای پگروتئین در سگطح آبیگاری

محتوای پروتئین تیمار آبیاری شگاهد و  40درصگد آبیگاری

 100میویمتر ( 1/53گرک بر بوته) بهطگور مععگاداری امتگر او

بهترتیب بیشترین و امترین پروتئین را داشتعد [.]3
1. Kochia scoparia
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جدول  .3خالصۀ نتایج تجزیۀ واریانس درصد و محتوای پروتئین خام و نشاستۀ اندام هوایی
معب تغییرات

پروتئین خاک

درج
آوادی

نشاسته

%

محتوا

%

محتوا

بوو

2

0/08ns

0/36ns

0/57ns

34/02 ns

آبیاری

3

ns

**

خطا

8

ضریب تغییرات ()%

0/03

ns

1/17

13/88

*

150/45

0/01

0/05

3/57

33/16

11/33

9/58

12/96

19/76

** * ،و  nsآ بهترتیب مععادار در سطح  1و  5درصد ،و غیرمععادار

a

a

a

4
3

b

2
1

محتوای پروتئین ()g/plant

5

0

80

100

40

60

سطوح آبیاری ( mmتبخبر از سطح تشتک)

شکل  .2تغییرات پروتئین خام اندام هوایی خلر نسبت به سطوح آبیاری
در هر صفت ،میانگینهای دارای یک حرف مشابه ،تفاوت معناداری ندارند.

امآبیاری

شرای

دیم ،سبب ااهش مقدار پروتئین لووفه نسبت به

دلیل افاایش درصد پروتئین در شرای

افاایش ظاهری پروتئین بهدلیل ااهش تجم اربوهیدراتها

شرای

فاریاب شد اه لوت آن تولید برگ بیشتر در بوته

لعوان شد [ .]23درصد پروتئین دان گعدک در شرای بهیعه

در شرای آبیاری ذار شد [.]1

و تعش گرمایی تفاوت مععاداری نداشت ،ولی لموكرد
پروتئین دان تاب لموكرد دانه و تغییرات آن در تیمارهای

 .3.3ت ا ثير سااطوح م تلاار زبياااري باار غلظاات و

مختوف بود ،بدین صورت اه ااهش لموكرد دانه در

محتواي نشاستة اندا هواکی

شرای تعش همرا با ااهش لموكرد پروتئین دانه بود [.]8

همانعد پروتئین خاک ،نتایج تجای واریانس نشان داد اه در

در گیاهان لووفهای ممكن است بروو تعش خشكی سبب

ومان گودهی محتوای نشاست انداک هوایی برخالف درصگد

آبیاری

آن تحت تگأثیر سگطوح آبیگاری قگرار گرفگت (جگدول .)3

بهیعه شود .بهلعوان نمونه ،مقدار پروتئین بوتههای خور

بیشترین محتوای نشاسته مربو بگه تیمگار شگاهد (آبیگاری

ااشتهشد در شرای دیم ،بیشتر او آنهایی بود اه در شرای

پس او  40میویمتر تبخیر) و امترین آن مربگو بگه تیمگار

افاایش درصد (غوظت) پروتئین نسبت به شرای

اشت فاریاب قرار داشتعد [ ]26اما ااشت ماشك 1در

 100میویمتر تبخیر بگود ،ولگی بگین سگطوح  60 ،40و 80
تفاوت مععاداری وجود نداشت (شكل .)3

1. Vicia sativa L.
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a

a

30
20

b

10

محتوای نشاسته ()g/plant

a

40

0
60
80
سطوح آبیاری ( mmتبخیر از سطح تشتک)

100

40

شکل  .3تغییرات نشاستۀ اندام هوایی خلر نسبت به سطوح آبیاری

تولید و مصرف نشاسته تا سطح آبیاری  100میوگیمتگر

ممكن است وااعش تغییر در نسبت معبگ بگه مخگان باشگد

همانعد پروتئین خاک ،تحت تأثیر امبود آب قرار نگرفگت و

مثالً در وضعیت معاسب آبیاری با اگاهش تقاضگای مخگان

تعها ااهش شدید ویست تود سبب ااهش مععادار محتوای

غوظت نشاسته افاایش مییابد ،درحالی اه با ااهش نسبت

نشاسته در این سطح آبیاری شد .با افاایش تگعش خشگكی،

معب به مخان غوظت نشاسته در برگ ااهش مییابد [.]12

مقدار نشاست گیا نخود ااهش پیگدا اگرد [ .]5در شگرای
تعش خشگكی ،افگاونبگر اگاهش سگعتا نشاسگته ،افگاایش

 .4.3ت ثير سطوح م تلر زبيااري بار زکسات تاودۀ

هیدرولیا آنایمی آن (توس آنگایم آلفگاآمیالو) نیگا سگبب

اندا هواکی

ااهش محتوای نشاسته میشود [ .]19امبود آب همنعگین

ویستتودۀ انداک هوایی به طور مععاداری تحت تأثیر سطوح

موجب ااهش مقدار نشاسگته در اوگاا مگیشگود [ .]2ایگن

آبیاری قرار گرفت (جدول  .)4سطح آبیاری  100میویمتگر

پدید ممكن است نولی ساوواار تحمل تعش باشد بگدین

تبخیر سبب ااهش مععادار ویستتودۀ انداک هگوایی نسگبت

صورت اه در شرای تگعش ،نشاسگته بگه اجگاای سگاد تگر

به سایر تیمارها شگد .بگین تیمگار شگاهد ( 40میوگیمتگر) و

(سااارو) تبدیل میشود [ .] 17محتگوای نشاسگته در سگویا

سطوح  60و  80میوی متر تبخیر ،تفاوت مععاداری مشگاهد

هم تحت اثر تعش خشكی اگاهش پیگدا اگرد و دلیگل آنرا

نشد (جدول .)5

این گونه بیان اردند اه تغییر غوظت نشاسته در انداک هوایی
جدول  .4نتایج تجزیۀ واریانس برخی صفات رویشی ،عملکرد و اجزای عملکرد خلر در سطوح مختلف آبیاری
درج آوادی

وون خشك

تعداد دانه در بوته

وون هااردانه

لموكرد دانه

معب تغییرات
بوو

3

0/02 ns

0/34ns

10/30ns

15/37 ns

آبیاری

3

**1/13

**81/08

164/85 ns

**9370/66

خطا

8

0/02

3/08

81/28

22/71

7/26

5/80

8/15

4/18

ضریب تغییرات ()%

** * ،و  nsآ بهترتیب مععادار در سطح  1و  5درصد ،و غیرمععادار.
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جدول  .5مقایسۀ میانگین برخی صفات رویشی ،عملکرد و اجزای عملکرد خلر در سطوح مختلف آبیاری
وون خشك

تعداد دانه

وون هااردانه

()g/plant

در بوته

()g

( )g/m

*40

2/4a

36/17a

97/56a

164/52a

60

2/28a

29/95a

95/02a

150/1b

80

a

b

a

c

سطوح آبیاری

100

2/17

1/07b

28/90

24/50c

رشد و گسترش شگاا و بگرگ خوگر ممكگن اسگت تگا

لموكرد
2

85/80

82/90a

74/52

63/13d

خواهد بود اه در نهایت سبب ااهش وون خشك ال گیا
یا ویستتودۀ انداک هوایی میشود [.]22

آبیاری پس او  80میوی متر تبخیر ،بدون اگاهش محسگوس
ادامه یابد .بهطور اوگی ،مگادۀ خشگك بیشگتر نشگاندهعگدۀ
اگگارایی گیگگا در تولیگگد مگگواد فتوسگگعتای و ارسگگال آن بگگه

 .5. 3ت ثير ساطوح م تلار زبيااري بار عملكارد و

انداکهای در حال رشد است .وون خشك انداک هوایی خور

برخی اجزاي عملكرد دانه

در شرای امآبیاری در مقایسه با تیمار شاهد اگاهش پیگدا

لموكرد دانه در واحد سطح بهطور مععگاداری تحگت تگأثیر

ارد [ .]15در ارویابی وااعش تجم مگادۀ خشگك ،روابگ

سطوح آبیاری قگرار گرفگت .بگا افگاایش سگطوح آبیگاری،

آبی و تعظیم اسمای در دو ژنوتیو یونج یكسال مرتعگی

1

لموكرد دانه ااهش یافت (جدول  .)3امترین لموكرد دانه

در شرای تعش خشگكی ،ویسگتتگودۀ انگداک هگوایی گیگا

او سطح آبیاری  100میوی متر تبخیر به دست آمد اه حدود

حساس به خشكی با افاایش تعش ااهش یافت اه دلیل آن

 60درصد نسبت به شاهد ( 40میوگی متگر) اگاهش داشگت

بسته شدن روونه ها و ااهش فتوسعتا گاارش شگد [ .]5بگا

(جدول  .)4بهنظر میرسگد بگرخالف رشگد انگداک هگوایی،

توجه به نتایج ،بین سطوح آبیاری  40تا  80میوی متر تغییگر

تولید و پر شدن دانه در خور ،تا حگد ویگادی تحگت تگأثیر

مععاداری در ویست تود مشاهد نشگد ،امگا سگطح آبیگاری

امبود آب قرار مگیگیگرد .لموكگرد دانگ خوگر در شگرای

 100میویمتر تبخیر ،ااهش مععادار ویستتود را به دنبگال

آبیاری معاسب ،نسبت به شرای دیم بیشگتر اسگت و تگعش

داشت (جدول  .)4با توجه به ایعكگه تگعش خشگكی و دواک

خشكی در طی رشد وایشی خور نیا به طور مععاداری سبب

آن ،سبب ااهش تعداد برگ ،سگطح بگرگ و سگرلت سگبا

ااهش لموكرد دانه در مقایسه با شاهد میشود [.]15 ، 20

شدن گیاهنه می شگود ،طبیعگی اسگت اگه اسگتقرار دیرتگر

همنعین تعش خشكی او طریق القای وودرسی ،ومگان توک

گیاهنه همرا با نااافی بودن تعداد و سطح برگ ،امكانگات

برای رشد بیشتر گیا و انتقال بهیع تولیدات فتوسگعتای بگه

گیا را برای استفادۀ بهیعه او لوامل محیطی ااهش میدهگد

دانه ها را محدود میاعد و در نتیجه پتانسیل لموكگرد دانگه

و به همین دلیل وون خشك ااهش مییابگد [ .]7همنعگین

ااهش مییابد [.]19

در پی تعش خشكی روونهها بسته میشگوند اگه پیامگد آن،

نتایج تجای واریانس نشان داد اه سگطوح آبیگاری بگر

ااهش رشد برگها و درنتیجه ااهش تولیگد مگواد پگرورد

وون هااردانه تأثیر مععگاداری نداشگت و طگوتنیتگر شگدن
سطوح آبیاری سبب ااهش چعدانی در وون هااردانه نشگد،

1. Medicago lasiniata (L.) Mill
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درحالی اه افاایش سطوح آبیاری ،اگاهش مععگادار تعگداد

سطح آبیاری او  40به  80میویمتر ،نشاندهعدۀ تحمل ویگاد

دانه در بوته را به دنبال داشت (جگدول  .)3اگاهش تعگداد

این گیا به خشكی است اواین رو این گیا بگرای مصگرف

دانه در بوته ،دلیل اصوی افت لموكرد دانه در واحد سگطح

به لعوان لووفه اامالً معاسب بهنظر میرسد .بگا ایگنحگال،

در اثر افاایش سطوح آبیاری و المال تعش خشكی به گیگا

ااهش شایان توجه لموكرد دانه با افاایش سگطوح آبیگاری

است .دربارۀ ااهش وون هااردانه در شرای امبود آبیگاری

نشان میدهد اه اگر مصرف دان این گیا بهلعوان خوراای

دیگگدگا هگگای متفگگاوتی وجگگود دارد او جموگگه محگگدودیت

مدنظر باشد ،تولید بهیع دانه وابسته به سطوح آبیاری اوتا

رطوبت در ومان گودهی و غالفدهی اگه موجگب اگاهش

( 40میویمتر تبخیر) خواهد بود.

انتقال مواد فتوسعتای و درنتیجه چرو شدن دانه میشگود.
در مقابگل ،فراهمگی رطوبگت در مرحوگ گوگدهی سگبب

منابع

طوتنیتر شدن دورۀ پر شدن دانه شد اگه در نتیجگه مگواد

 .1حسعوند ک ،اشرف جعفگری ع ،سگپهوند ع و نخجگوان

فتوسعتای بیشتری برای اختصاص به دانهها فراهم مگیشگود

ش ( )1388بررسگی لموكگرد و ایفیگت لووفگه در

[ .]21با توجه به ومان المال رژیم آبیاری در این آومگایش،

تود های بومی ماشگك ( )Vicia sativa L.در شگرای

بهنظر میرسد امبود آب در دسترس در رژیمهای آبیگاری

آبی و دیم معطق لرستان .تحقیقات مرت و بیابان ایران.

 80و  100میوی متر در دورۀ رویشی و وایشی سبب ااهش

)16( 4آ .517-535

تعداد گگل شگد ،ولگی در دورۀ پگر شگدن دانگه ،دانگههگای

 .2حسگگیعی س ک ،حسگگیبی پ و انگگدرویان ب ()1392

باقیماند بهخوبی پر شدند و وون دانگه اگاهش مععگاداری

بررسی اثر امبود آب بر لموكرد دانه و برخی صگفات

نداشت .با اینحال ،بهدلیل تأثیر مهم تعداد دانه در بوتگه در

فیایولوژیكی سه رقم اواا ( L.(Brassica napus.تولید

لموكرد نهایی دانه ،لموكرد دانه بهویگژ در سگطح آبیگاری

گیاهی (لومی اشاوروی)( 36 .ا)آ .13-23

 100میویمتر بهطور مععاداری ااهش یافت .افگاایش تگعش

 .3سویمانی ک ر ،اگافی ک ،ضگیایی ک ،شگباهعد ج و داوری

آب بهطور مععاداری سبب ااهش تعداد دان خور شد [.]15

( )1387تأثیر ام آبیاری بر لموكرد بذر دو تودۀ بومی

وون هااردانه نیا بهطور مععاداری تحت تأثیر تعش خشگكی

گیا شورویست اوشیا در شگرای آبیگاری بگا آب شگور.

قرار گرفت ،بهگونهای اه بیشترین و امترین وون هااردانه

لووک اشاوروی و معاب طبیعی)5(15 .آ .148-156

بهترتیب او تیمارهای آبیاری اامل و بدون آبیاری بهدسگت

 .4رشگگگدی ک ،حیگگگدری شگگگریفآبگگگاد ح ،اریمگگگی ک،

آمد [.]4

نورمحمدی د و درویگش ف ( )1385بررسگی اثگرات
 .4نتيجهگيري کلی

تعش امآبی بر لموكرد و اجاای لموكگرد دانگه ارقگاک

صگگفات ایفگگی (محتگگوای  ،ADL ،ADF ،NDFپگگروتئین و

آفتابگردان .لووک اشاوروی)1(12 .آ .110-120

نشاسته) و امّی (ویستتود ) لووف خور با افاایش سطوح

 .5قربانوی ک ،نوجوان ک ،حیدری ر و فربودنیا

()1380

آبیاری او  40تا  80میویمتر تبخیر ،تغییر مععاداری نداشگت

تغییر قعدهای محوول ،نشاسته و پروتئینها در اثر تعش

و تعها در سطح آبیاری  100میویمتر ااهش مععادار مشاهد

خشكی در دو رقم نخود ایرانی .دانشگا تربیت معوگم

شد .ثبات نسبی در ویستتودۀ انداک هوایی با دوبرابر شدن

ارومیه)1(1 .آ .38-53
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