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چکیده
بهمنظور بررسي اثر پلیمر سوپر جاذب  A200و کود دامي بر کاهش اثرات تنش خشکي در ارقام مختلف گندم،
آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفي با سه تکرار در سال زراعي  1396-97در مزرعه
تحقیقاتي ساعتلوی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعي استان آذربايجان غربي اجرا شد .فاکتور اول آبیاری
در دو سطح مطلوب (آبیاری بعد از  75میليمتر تبخیر از تشت کالس  )Aو تنش خشکي (آبیاری بعد از  220میليمتر تبخیر از
تشت کالس  )Aانجام شد فاکتور دوم سوپرجاذب  200کیلوگرم در هکتار ،کود دامي  40تن در هکتار ،مصرف توام آنها و
شاهد (بدون مصرف سوپر جاذب و کود دامي) و فاکتور سوم ارقام گندم آبي (میهن ،حیدری و زرينه) بود .نتايج نشان داد
تنش خشکي در مقايسه با آبیاری مطلوب ،عملکرد دانه را به میزان  32درصد کاهش داد .مصرف جداگانه کود دامي ،سوپر
جاذب و مصرف توام آنها در مقايسه با شاهد ،عملکرد دانه را به ترتیب به میزان  22 ،20و  33درصد افزايش داد .در بین
ارقام مورد مطالعه ،رقم میهن از نظر عملکرد دانه ،وزن هزار دانه ،تعداد دانه در سنبله و تعداد سنبله در واحد سطح در هر دو
شرايط رطوبتي برتر از دو رقم ديگر بود .مصرف پلیمر سوپر جاذب و کود دامي با افزايش دسترسي گیاه به آب و کاهش
اثرات تنش خشکي ،باعث بهبود اجزای عملکرد دانه (شامل وزن هزار دانه و تعداد دانه در سنبله) در ارقام مختلف گندم شد و
در نهايت سبب افزايش عملکرد گرديد .با آبیاری مطلوب و تنش خشکي ،بیشترين درآمد حاصل از عملکرد دانه و کاه و کلش
با مصرف کود دامي و با رقم حیدری بدست آمد.
واژهاي كلیدي :آبیاری ،رقم ،سوپر جاذب ،عملکرد دانه ،کود دامي
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Abstract
In order to investigate the effect of super absorbent polymer (A200) and manure on reducing
drought stress effects in wheat (Triticum aestivum) cultivars, a factorial experiment was carried out
based on randomized complete block design with three replications. This study was done in the
Agricultural Research Center, West-Azerbaijan (Saatlo Station) during 2017-2018 cropping seasons.
The first factor was irrigation at two levels of normal conditions (irrigation after 75 mm evaporation
from class A pan) and drought stress conditions (irrigation after 220 mm evaporation from class A
pan). The second factor was super absorbent polymer (200 kg ha-1), manure (40 ton ha-1), their
concomitant application and the control (no manure), and the third factor included wheat cultivars
(Mihan, Heidari and Zarineh). The results indicated that drought stress, as compared to the normal
irrigation reduced grain yield about 32%. Separate and concomitant application of super absorbent
polymer and manure in comparison with the control, increased grain yield by 20, 22 and 33%,
respectively. Between cultivars, Mihan cultivar for grain yield, 1000-kernel weight, grain per spike and
spike per square meter was superior under two different moisture conditions. Application of super
absorbent polymer and manure with increasing plant access to water and decreasing drought stress led
to improved grain yield components including, 1000-kernel weight and grain per spike in wheat
different cultivars that cause to increased grain yield. Under optimum irrigation and drought stress
conditions, the highest income from grain yield and straw was obtained from the use of manure and
Heidari cultivar.
Key words: Cultivar, Grain yield, Irrigation, Manure, Super absorbent
مديريت صحیح منابع آب در دسترس و استفاده از

مقدمه

روشهای علمي به خصوص در بخش کشاورزی عالوه

گندم غذای اصلي انسان بوده و در تامین کالری

بر افزايش کارائي مصرف آب موجب کاهش خسارات

 مهمترين محصول زراعي، اين گیاه.بدن نقش مهمي دارد

 از جمله اين.ناشي از تنش خشکي در اين بخش ميگردد

 سطح زير کشت.)2009 روی زمین است (کاظمي اربط

راهکارها ميتوان به استفاده از مواد سوپر جاذب اشاره

2017 گندم آبي و ديم در استان آذربايجان غربي در سال

.)2015 نمود (مرتضوی و همکاران

750  هزار هکتار بوده و میزان تولید آن25  و90 به ترتیب

پلیمرهای سوپرجاذب که در کشاورزی استفاده ميشوند
شبکه پلیمری آبدوستي هستند که از طريق افزايش ظرفیت

.)2018 هزار تن ميباشد (فائو
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نگهداری آب در خاک ،کاهش آبشويي مواد غذايي خاک،

عملکرد دانه به میزان  1161کیلوگرم در هکتار از تیمار 30

کاهش میزان تبخیر از سطح خاک و افزايش تهويه خاک

کیلوگرم در هکتار سوپر جاذب استاکوزورب و گیاه گندم

موجب رشد و نمو بهتر گیاهان و در نتیجه افزايش

رقم آذر  2بدست آمد و کمترين عملکرد دانه به میزان

عملکرد در شرايط مطلوب و تنش خشکي ميشوند (عابدی

 855کیلوگرم در هکتار از تیمار بدون مصرف سوپر

کوپائي و مس فروش  .)2009اين نوع از پلیمرها چندين

جاذب و رقم سرداری حاصل شد .توحیدی مقدم و

برابر وزن خود آب جذب کرده و در اثر خشك شدن

همکاران ( )2018اظهار داشتند که تنش خشکي باعث

محیط ،آب داخل پلیمر به تدريج تخلیه شده و بدين ترتیب

کاهش ماده خشك ،عملکرد و اجزای عملکرد دانه ،شاخص

خاک به مدت طوالني و بدون نیاز به آبیاری مجدد،

برداشت و کلروفیل کل شد در حالي که کاربرد پلیمرهای

مرطوب ميماند (وايدياس توتي و همکاران  .)2008کود

سوپرجاذب  A200در شرايط تنش خشکي موجب بهبود

دامي نیز از جمله مواد آلي است که به علت دارا بودن

ماده خشك ،عملکرد و اجزای عملکرد دانه ،شاخص

هوموس فراوان باعث افزايش کربن آلي خاک ،بهبود

برداشت و کلروفیل کل در گندم گرديد .جامي و همکاران

حاصلخیزی ،حفظ رطوبت خاک و افزايش رشد گیاه شده

( )2018نیز نشان دادند کود دامي همراه با مصرف سطوح

و خطر فرسايش و بیابانزايي را کاهش ميدهد (کوئیان و

باالتر زئولیت ،باعث تولید باالترين عملکرد دانه آفتابگردان

همکاران  .)2014اصالح خاک با استفاده از کود دامي و

شد .زارعي سیاه بیدی و رضايي زاد ( )2018نتیجهگیری

پلیمر سوپرجاذب راهکار مناسبي برای کاهش مصرف

نمودند که استفاده از پلیمر سوپر جاذب  A200به طور

کودهای شیمیايي و بهبود سیستمهای کشاورزی

نسبي ميتواند اثرات منفي حاصل از تنش خشکي را در

محسوب ميشود (مرادی گاهدريجاني و همکاران .)2017

گیاه آفتابگردان کاهش دهد .بر اساس نتايج ساير محققان،

مرتضوی و همکاران ( )2015گزارش کردند که کاربرد

برای باال بردن عملکرد کمي و کیفیت دانه گندم و اصالح

پلیمر سوپر جاذب ( کوپلیمر آکريالمید -آکريلیك اسید)

ويژگيهای خاک ،مصرف گوگرد به میزان  600کیلوگرم

باعث افزايش جذب آب شده و با افزايش شاخص کلروفیل

در هکتار و کود دامي به میزان  40تن در هکتار توصیه

سبب افزايش فتوسنتز در گیاه گندم شد .همچنین افزايش

شده است (جلیلي .)2017 ،در تحقیقي بیشترين عملکرد

در اجزای عملکرد شامل تعداد پنجه بارور ،تعداد دانه در

بیولوژيك و عملکرد دانه گندم در تیمار  60تن کود دامي+

سنبله و وزن هزار دانه در اثر به کارگیری سوپرجاذب

 150کیلوگرم اوره در هکتار گزارش شده است (احمدی

حاصل گرديد .اشکیاني و همکاران ( )2015گزارش کردند

نژاد و همکاران .)2013 ،با توجه به اهمیت مساله تنش

که کاربرد پلیمر سوپرجاذب تحت شرايط قطع آبیاری در

خشکي و محصول گندم در استان آذربايجان غربي و نیز

مراحل مختلف رشد از طريق کاهش اثر تنش خشکي سبب

با توجه بر اينکه در مورد تاثیر جداگانه و توام پلیمر

افزايش عملکرد دانه گندم گرديد .پلیمر سوپرجاذب (پايه

سوپر جاذب و کود دامي بر ارقام مختلف گندم اطالعات

پتاسیمي) بیشترين تاثیر را بر تعداد شاخه فرعي ،کلروفیل

جامع و کافي وجود ندارد ،پژوهش حاضر با هدف

 b ،aو کلروفیل کل گیاه کدوی پوست کاغذی

بررسي تاثیر سطوح مختلف پلیمر سوپر جاذب و کود

) (Cucurbita pepoداشت (صفوی گارديني .)2016

دامي بر کاهش اثرات تنش خشکي در سه رقم گندم انجام

عابديني و ساجدی ( )2014گزارش کردند که بیشترين

گرفت.
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مواد و روشها

مزرعه پخش گرديد .کود دامي به مقنندار 40تننن در هکتننار،

محل اجراي آزمايش

پلیمر سوپر جاذب (جدول  )2بننه مقنندار  200کیلننوگرم در

ايننن تحقیننق در سننال زراعنني  1396-97در مزرعننه

هکتار و مصرف توام آنهننا در عمننق  20-15سننانتيمتننری

تحقیقاتي ساعتلوی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و

خاک به کرتهای مورد نظر اضافه گرديد .کاشت گندم در

منابع طبیعي استان آذربايجان غربي با طول جغرافیايي45

نیمه اول آبان ماه با تننراکم  450بننذر در هننر مترمربننع در

درجه و  2دقیقه شرقي ،عرض جغرافیايي  37درجننه و 44

عمق پنج سانتيمتری خاک به صورت هیرمکاری صننورت

دقیقه شمالي و ارتفنناع  1352متننر از سننطح دريننا واقننع در

گرفت .هفته آخر فروردين ماه با علننف کننش توفننوردی بننا

 25کیلومتری ارومیه اجرا گرديد.

علفهای هرز مبارزه شد .يننك بننار هننم وجننین دسننتي در

روش اجراي آزمايش

تاريخ نیمه اول ارديبهشت ماه انجننام گرفننت .کننود اوره در

آزمايش به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوکهننای

سه نوبت در مراحل پیش از کاشت ،سنناقهدهنني و سنننبله-

کامل تصادفي با سه تکرار اجرا شنند .فنناکتور اول آبینناری

دهنني بننه میننزان  150کیلننوگرم در هکتننار مصننرف شنند.

مطلوب (آبیاری بعد از  75میليمتر تبخیر از تشننت کننالس

تیمارهای آبیاری از اول ارديبهشت ماه سال  1397اعمننال

 )Aو تنش خشکي (آبیاری بعد از  220میلننيمتننر تبخیننر از

شد حجم آب آبیاری برای کرت آزمايشي از طريق کنتننور

تشت کالس  )Aدر دو سطح و فاکتور دوم در چهار سننطح

آب پايش شد .روش آبیاری با اسننتفاده از لولننههننای پلنني

شامل سوپرجاذب  200کیلوگرم در هکتار ،کود دامنني 40

اتیلني سه اينچي انجام گرفت .مقدار آب آبیاری بننرای هننر

تن در هکتار ،مصننرف تننوام آنهننا و شنناهد (بنندون سننوپر

کرت بر حسب مترمکعب در هکتننار از طريننق فرمننول زيننر

جاذب و کود دامي) و فاکتور سوم ارقام گندم آبي (مننیهن،

(طايفه رضايي  )2016محاسبه شد:

حیدری و زرينه) در سه سطح بننود .پلیمننر مننورد اسننتفاده
سوپر جاذب  A200بوده که از شرکت الساپا تهیه گرديد و
کوپلیمری از جنس آکريلیك اسید-پتاسننیم آکننريالت اسننت
(برخي از خصوصیات آن در جدول  2آمده است) .پس از
شخم و آماده سننازی زمننین ،کننرتهننايي بننه طننول سننه و
عرض دو متر ايجاد شد و عملیات تسطیح صورت گرفننت.
بین کرتها ،حدود  0/5متر به عنوان حاشیه در نظر گرفته
شد .بین تیمار آبیاری مطلوب و تنش خشکي نیز فاصننله 4
متر منظور شد .خاک محل آزمايش دارای بافت لوم رسنني
با  pHبرابر  7/48و هدايت الکتريکي  0/9دسي زيمنننس بننر
متر بود (جدول  .)1بر اساس آزمون تجزيه خاک (بنني نننام
 80 )1997کیلوگرم در هکتار کود سوپر فسفات تريپل50 ،
کیلوگرم در هکتار کود سننولفات منگنننز و  50کیلننوگرم در
هکتننار کننود سننولفات روی بننه طننور يکنواخننت در سننطح

𝐼 = 𝑊 × 𝐷 × 𝑓 × 10000

که در اين معادله  :Iحجننم آبنني اسننت کننه باينند در هننر
نوبت آبیاری داده شود
 :Wتوانايي ذخیره آب هننر مترمکعننب خنناک (در خنناک
لومي رسي 0/16 ،بود).
 :Dعمق توسعه ريشه يا مقدار عمننق مننورد نظننر بننرای
خیس کردن خاک که بهتر اسننت  20سننانتيمتننر بیشننتر از
عمق توسعه ريشه باشد (بر حسب متر) .در اين آزمننايش
 0/6متر در نظر گرفته شد.
 :fضريب آب سهل الوصول که گیاه ميتواند به راحتي آب
را از خاک توسط ريشه جذب کند .در اين آزمايش  0/6در
نظر گرفته شد .عدد  10000هم برای تبديل معادله به
مترمکعب در هکتار است (طايفه رضايي  .)2016تعداد سه
نوبت آبیاری برای تیمار آبیاری مطلوب و يك نوبت
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آبیاری برای تنش خشکي انجام گرفت .برداشت در نیمه

میانگین گرفته شد .برای تعیین وزن هزار دانه 5 ،نمونه

اول تیرماه سال  1397صورت گرفت.

صدتايي از هر کرت شمارش و با ترازوی حساس توزين

اندازهگیري صفات

شده و سپس میانگین گرفته شد و حاصل در  10ضرب

برای اين منظور محصول از وسط هر کرت  1مترمربع

شد .برای تعیین تعداد سنبله در واحد سطح ،کل نمونههای

برداشت شد و برای اندازهگیری صفات به آزمايشگاه

برداشت شده شمارش شدند .برای محاسبه عملکرد دانه و

منتقل شد .برای محاسبه ارتفاع بوته ،تعداد دانه در سنبله

ماده خشك کل کرت برداشت و توزين گرديد.

و برگ پرچم از هر تیمار  10نمونه به طور تصادفي
انتخاب شد و با خط کش اندازهگیری شده و سپس
جدول  -1خصوصیات فیزيکی و شیمیايی خاک محل آزمايش
عمق خاک

بافت

)(cm

خاک

0 -30

لوم –

EC
)(dS m-1

pH

اشباع رطوبت

آهك

رس

سیلت

شن

کربن

نیتروژن

فسفر

پتاسیم

حجمي

()%

()%

()%

()%

آلي

()%

(mg
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0/9
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جدول  -2ويژگیهاي فیزيکی و شیمیايی پلیمر سوپر جاذب ()A200
خصوصیات

سوپر جاذب

خصوصیات

سوپر جاذب

حاللیت

نامحلول در آب و محلولهای آلي ،پس از تماس با محلولهای آبي

اکريلیك اسید

>600

به ژل متورم تبديل ميشود
pH

8/7-5/4

جذب آب

 500برابر وزن خود

اندازه ذرات

دوام

 7سال طول ميکشد تا کامل تجزيه شود بسته به شرايط آب و

آب مفید برای

هوايي و خاک ،میزان تجزيه در هر سال  10تا  15درصد ميباشد.

گیاه

سمیت و

غیر سمي برای گیاهان ،موجودات خاک و

اکولوژی

آب زيرزمیني بر طبق آزمون OECD
 0/2تا  0/8میليمتر
بیشتر از  95درصد

اندازهگیري كاروتنوئید برگ
برای سنجش مقدار کاروتنوئید از روش لیچتنت هالر
( )1987استفاده شد .بدين منظور  0/2گرم از برگ گیاه
با 10میليلیتر استون  %80در هاون چیني سائیده شد و
پس از  10دقیقه سانتريفوژ در  4000دور در دقیقه ()rpm
در طول موج  470نانومتر (برای کاروتنوئید) جذب آنها
در مقابل نمونه شاهد (استون) توسط دستگاه

اسپکتروفتومتر*1خوانده شد و پس از تعیین درصد
جذب نوری با استفاده از رابطه زير مقدار کاروتنوئیدها با
واحد  mg g-1 FWارائه شد.
)(100.A470 −1.82Cha−85.02 Chb
198

اندازهگیري كلروفیل
* Universalساخت کمپانيHettich ،

= )C (x + c
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جهت اندازهگیری غلظت کلروفیل  aو  bاز روش آرنننون
( )1975و دستگاه اسپکتروفتومتر استفاده شد .در مرحلننه
گلدهي از هر کرت پنج برگ برداشت و طبق توصیه ما و
دوير ( )1997از قسمت میاني برگ ها يك گرم نمونه تننازه
تهیه گرديد .نمونننه تننازه بننا مقننداری اسننتن  80درصنند در
هاون چیني کامال سايیده شد محلول به دست آمده چندين
بار از کاغذ صافي عبور داده شد تا نمونه برگ کننامال بنني
رنگ شود .حجم محلول به دست آمده با استفاده از اسننتن
 80درصد بننه  100میلنني لیتننر رسننانیده شنند و سننپس بننا
استفاده از دستگاه اسپکترفتومتر ** جننذب نننوری عصنناره
2

برگ در طول موج هننای  645و  663قرائننت گردينند ،بننرای
محاسننبه غلظننت کلروفیننل  aو  bاز روابننط زيننر (آرنننون
 )1975استفاده شد :
𝑉
𝑊× 1000

× ])  =[12.7 (𝐷663 ) − 2.59 (𝐷645میلي گرم
کلروفیل  aدر هر گرم برگ

𝑉
𝑊× 1000

× ])  =[22.9 (𝐷645 ) − 4.69 (𝐷663میلي گرم
کلروفیل  bدر هر گرم برگ

که در آن  Vو  Wبه ترتیب حجم محلول صاف شده
(محلول فوقاني حاصل از سانتريفوژ) و وزن تر نمونه بر
حسب گرم ميباشد.
تجزيه آماري
برای دادههايي که از طريق شمارش بدست آمده بودند
(مانند تعداد دانه در سنبله و تعداد سنبله در واحد سطح)
با استفاده از نرم افزار  SPSSتبديل جذری به عمل آمد
(جهت نرمال کردن دادهها) .تجزيه و تحلیل آماری دادهها
با استفاده از نرم افزار رايانهای  MSTATC ،SASو
مقايسه میانگینها نیز توسط آزمون توکي در سطح
احتمال پنج درصد صورت پذيرفت.
نتايج و بحث
** Zeletex Zx 50ساخت آلمان

تجزيه واريانس صفات
نتايج تجزيه واريانس تاثیر اثرات ساده آبیاری ،سوپر
جاذب و رقم و اثرات برهمکنش آنها در جدول  3ارائه
شده است.
وزن هزار دانه
تنش خشکي در مقايسه با آبیاری مطلوب ،وزن هزار
دانه را  8درصد کاهش داد .مصرف جداگانه کود دامي،
سوپر جاذب و مصرف توام آنها وزن هزار دانه را به
ترتیب به میزان  6 ،8و  14درصد افزايش داد (جدول .)4
تنش خشکي باعث کوتاه شدن دوره پر شدن دانهها شده
و عالوه بر محدود نمودن اندازه بافتهای منبع و مخزن،
بارگیری آوند آبکش ،انتقال آسیمیالتها و توزيع ماده
خشك را نیز مختل ميکند (فاروق و همکاران .)2009
پلیمر سوپر جاذب به دلیل تامین آب و مواد غذايي برای
گیاه گندم و همچنین افزايش انتقال مواد فتوسنتزی همانند
نتايج ساير محققان سبب افزايش وزن هزار دانه شد
(جلیلي و همکاران  .)2017ارقام میهن و حیدری بیشترين
وزن هزار دانه را داشتند .همچنین علت افزايش وزن هزار
دانه و عملکرد دانه در تیمار با پلیمر سوپر جاذب را مي-
توان به در دسترس قرار دادن آب به مقدار کافي و در
نتیجه انتقال بهتر مواد غذايي به دانهها نسبت داد که نهايتا
از کوچك ماندن و چروکیدگي دانهها جلوگیری ميکند
(اسپچت و هاروی جونز  .)2000وزن هزار دانه تابع
سرعت و طول دوره پر شدن آن است تنش خشکي در
طول دوره رشد باعث کاهش فتوسنتز و کاهش سرعت و
طول دوره پر شدن دانه و کاهش وزن  1000دانه ميشود
کاربرد پلیمر با تامین رطوبت خاک باعث افزايش سرعت
و طول دوره پر شدن دانه گرديد (نظرلي و همکاران
.)2015
عملکرد دانه
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بیشترين عملکرد دانه ( 6980/2کیلوگرم بر هکتار) از

خشکي بدست آمد .در نتايج ساير محققان نیز ،تنش

آبیاری مطلوب و کمترين عملکرد دانه ( 4790/4کیلوگرم

خشکي باعث کاهش ارتفاع بوده شده است (جلیلي و

بر هکتار) در شرايط تنش خشکي (آبیاری بعد از 220

همکاران  .)2017با مصرف جداگانه و توام کود دامي و

میليمتر تبخیر از تشت  )Aبدست آمد .تنش خشکي در

پلیمر سوپر جاذب در مقايسه با شاهد (عدم مصرف)،

مقايسه با آبیاری مطلوب ،عملکرد دانه را به میزان 32

ارتفاع بوته بهترتیب  5 ،9و  11درصد افزايش معناداری

درصد کاهش داد .تنش خشکي عملکرد دانه گندم را از

يافت .در آزمايشي گزارش شد تنش خشکي باعث کاهش

طريق کاهش اجزای عملکرد مانند تعداد دانه در سنبله و

ارتفاع بوته گندم شد و افزايش مصرف زئولیت سبب

وزن هزار دانه کاهش داد که با نتايج ساير محققان

افزايش ارتفاع گیاه گرديد (ملکي و همکاران  .)2005در بین

مطابقت داشت (عیدی زاده و همکاران  .)2016مصرف

ارقام مورد مطالعه نیز بیشترين ارتفاع بوته از رقم زرينه

جداگانه کود دامي ،سوپر جاذب و مصرف توام آنها در

( 95/95سانتيمتر) حاصل شد (جدول .)4

مقايسه با شاهد ،عملکرد دانه را به ترتیب به میزان ،20

تعداد دانه در سنبله

 22و  33درصد افزايش داد .به نظر ميرسد سوپر جاذب

مصرف جداگانه کود دامي ،سوپر جاذب و مصرف

به دلیل جذب و نگهداری آب و فراهمي رطوبت در محیط

توام آنها در مقايسه با شاهد ،تعداد دانه در سنبله را به

ريشه ،عملکرد دانه را افزايش داده است .گزارش شده

ترتیب به میزان  24 ،16و  35درصد افزايش داد .ساير

است که کاربرد سوپر جاذب به میزان  30کیلوگرم در

محققان نیز گزارش کردند کاربرد سوپر جاذب در سطح

هکتار در مقايسه با شاهد (بدون سوپر جاذب) در گیاه

 100کیلوگرم در هکتار در گندم تعداد دانه در سنبله را

گندم سبب افزايش میزان عملکرد دانه به میزان  8/5درصد

 18/6درصد افزايش داد (جلیلي و همکاران  .)2017تعداد

شد (عابديني و ساجدی  .)2014رقم میهن به دلیل داشتن

دانه در سنبله از مهمترين اجزای عملکرد دانه است که

بیشترين اجزای عملکرد دانه مانند تعداد دانه در سنبله و

موجب افزايش عملکرد دانه ميشود (کافي و همکاران

وزن هزار دانه ،بیشترين عملکرد دانه ( 6398/6کیلوگرم

 .)2012ساير محققان نیز اظهار داشتند در شرايط تنش

در هکتار) را تولید کرد (جدول  .)4در ساير تحقیقات نیز،

خشکي ،میزان رشد رويشي و مقدار مواد فتوسنتزی گندم

کود دامي همراه با زئولیت ،میزان کربن آلي خاک را بهبود

کاهش مييابد و باعث کاهش گردهافشاني گلها شده و

بخشیده و باعث تولید باالترين عملکرد دانه در گیاه

برخي از گلهای تلقیح شده نیز موفق به دريافت

آفتابگردان گرديد (جامي و همکاران  .)2018بیشتر بودن

کربوهیدرات برای پر شدن دانه نخواهند شد و در نتیجه

عملکرد دانه در تیمار کود دامي در اين پژوهش ميتواند

تعداد دانه در سنبله کم ميشود (فرمهیني فراهاني و

به دلیل فراهمي بیشتر نیتروژن تا انتهای رشد و

همکاران  .)2013ارقام میهن و زرينه بیشترين تعداد دانه

رهاسازی تدريجي آن و تطابق آن با نیازهای گیاه باشد

در سنبله را تولید کردند (جدول  .)4نتايج برهمکنش

(مرادی گاهدريجاني و همکاران .)2017

آبیاری و رقم نشان داد که بیشترين تعداد دانه در سنبله

ارتفاع بوته

( 35/58دانه در سنبله) از رقم میهن در شرايط آبیاری

بیشترين ( 89/11سانتيمتر) و کمترين (83/80

مطلوب بدست آمد که با رقم زرينه تفاوت معناداری

سانتيمتر) ارتفاع بوته به ترتیب از آبیاری کامل و تنش

نداشت (جدول  .)6تنش خشکي در مقايسه با آبیاری
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مطلوب ،تعداد دانه در سنبله را در ارقام میهن ،حیدری و
زرينه به ترتیب به میزان  7 ،28و  10درصد کاهش داد
(جدول .)6
تعداد سنبله در واحد سطح
بیشترين تعداد سنبله در واحد سطح در شرايط
آبیاری مطلوب و مصرف توام کود دامي و سوپر جاذب
حاصل شد (جدول  .)5در هر دو شرايط آبیاری مطلوب و
تنش خشکي ،مصرف کود دامي و پلیمر سوپر جاذب
باعث افزايش تعداد سنبله در واحد سطح شد .در شرايط
آبیاری مطلوب ،مصرف جداگانه کود دامي ،پلیمر سوپر
جاذب و مصرف توام آن دو در مقايسه با شاهد (عدم
مصرف) ،تعداد سنبله در واحد سطح را به ترتیب به میزان
 29 ،23و  32درصد افزايش داد .همچنین در شرايط تنش
خشکي ،مصرف جداگانه و توأم کود دامي ،پلیمر سوپر
جاذب در مقايسه با شاهد (عدم مصرف) ،تعداد سنبله در
واحد سطح را به ترتیب به میزان  24 ،18و  34درصد
افزايش داد .به نظر ميرسد تاثیر مصرف کود دامي و
پلیمر سوپر جاذب در بهبود تعداد سنبله در واحد سطح
در شرايط تنش خشکي بهتر از شرايط آبیاری مطلوب
بوده است.
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جدول  -3نتايج تجزيه واريانس صفات مورد بررسی در ارقام گندم در شرايط مختلف آبیاري ،سوپرجاذب و كود دامی.
درجه

وزن 1000

تعداد دانه

تعداد سنبله در

منابع تغییرات

آزادی

دانه

در سنبله

واحد سطح

بلوک

2

**22/48

0/125ns

0/142ns

**2134566/79

آبیاری

1

**208/08

**3/67

**161/73

**86310638/56

**

**

کلروفیل

کلروفیل

مساحت

عملکرد

عملکرد دانه

ارتفاع بوته

کاروتنوئید

a

b

برگ

1175527/00ns

23/29ns

**0/00034

**0/117

*0/034

0/0047ns

**63232247/00

**506/68

**0/0086

**1/45

**0/20

**115/03

**

**

بیولوژيك

پرچم

110/11

سوپرجاذب

3

رقم

2

**

آبیاری × سوپرجاذب

3

ns

آبیاری × رقم

2

ns
ns

28/88
1/81
8/42

4/27

**

1/88

ns

0/015

*

0/42

ns

**

23/99

**

27/98

*

0/67

**

14/03

**

**

16121165/16

**

5431469/07

ns

289484/60

ns

74688/60

ns

**

54320288/7

**

40671804/00

ns

1310022/80

*

4172793/5

**

4355005/10

308/23

**

0/0189

1712/66

**

ns

2/08

ns

ns

5/05

ns

سوپرجاذب × رقم

6

4/11

0/11

1/55

263110/78

آبیاری × سوپرجاذب × رقم

6

7/43ns

0/013ns

0/47ns

125062/77ns

758065/1ns

خطای آزمايشي

46

4/24

0/100

0/253

267002/5

1086124/00

7/82

ضريب تغییرات ()%

-

4/85

5/74

3/59

8/77

6/25

3/23

0/00183

0/00065

*

0/0012

ns

**

0/715

**

0/033

**

0/039

**

0/076

**

**

0/81

*

0/043

**

0/047

**

0/106

ns

**

67/70

**

10/59

**

10/09

ns
**

1/08

10/61

0/00031

0/023

0/013

8/07ns

*0/00096

**0/030

0/003ns

1/27ns

0/00036

0/0066

0/010

1/47

10/29

8/48

16/37

5/77

** * ،و  nsبه ترتیب اختالف معنادار در سطح احتمال  %5 ، %1و غیر معنادار

16/72
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جدول  -4مقايسه میانگین اثرات ساده آبیاري ،سوپر جاذب و رقم بر صفات مورد مطالعه.
تیمار

وزن هزار

عملکرد دانه

ارتفاع بوته

تعداد دانه در

دانه

(کیلوگرم بر هکتار)

(سانتيمتر)

سنبله

(گرم)
آبیاری
آبیاری مطلوب (با سه آبیاری)

44/12 a

6980/2 a

89/11 a

-

تنش خشکي (با يك آبیاری)

40/72 b

4790/4 b

83/80 b

-

سوپر جاذب -کود دامي
1

39/57 c

4701/7 c

81/33 c

24/50 c

2

42/87 b

5817/7 b

88/61 a

29/16 b

3

41/75 b

6011/6 b

85/11 b

32/11 b

4

45/51 a

7010/2 a

90/77 a

37/33 a

رقم
میهن

43/72 a

6636/7 a

79/79 c

-

حیدری

43/69 a

5791/7 b

83/62 b

-

زرينه

41/87 b

5957/3 b

95/95 a

-

 :1عدم مصرف کود :2 ،کود دامي  40تن در هکتار :3 ،سوپر جاذب  200کیلوگرم در هکتار : 4 ،سوپر جاذب  200کیلوگرم در هکتار و کود دامي 40
تن در هکتار .در هر ستون تفاوت بین دو میانگین که يك حرف مشترک دارند بر اساس آزمون توکي از لحاظ آماری در سطح احتمال  5درصد معنا-
دار نیست.

جدول  -5مقايسه میانگین برهمکنش آبیاري و سوپر جاذب بر صفات مورد مطالعه.
تعداد سنبله در واحد سطح

تیمار
(آبیاری × سوپرجاذب -کود دامي)
آبیاری
آبیاری مطلوب

تنش خشکي

کلروفیل ( bمیليگرم برگرم

مساحت برگ پرچم

وزن تر برگ)

(سانتيمترمربع)

کود
1

189/22 c

0/49 d

20/87 b

2

244/33 b

0/65 bc

21/37 b

3

264/88 ab

0/69 b

21/44 b

4

278/11 a

0/91 a

25/59 a

1

125/55 d

0/36 d

17/08 c

2

152/22 d

0/51 cd

20/23 b

3

165/11 c

0/49 d

20/11 b

4

188/00 b

0/95 a

21/74 b

 :1عدم مصرف کود :2 ،کود دامي  40تن در هکتار :3 ،سوپر جاذب  200کیلوگرم در هکتار : 4 ،سوپر جاذب  200کیلوگرم در هکتار و کود دامي 40
تن در هکتار .در هر ستون تفاوت بین دو میانگین که يك حرف مشترک دارند بر اساس آزمون توکي از لحاظ آماری در سطح احتمال  5درصد معنا-
دار نیست.

مقايسه میانگین برهمکنش آبیاری و رقم نیز نشان داد

شرايط آبیاری مطلوب بدست آمد (جدول  .)6تنش خشکي

بیشترين تعداد سنبله در واحد سطح از رقم میهن در

در مقايسه با آبیاری مطلوب ،تعداد سنبله در واحد سطح
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را به ترتیب به میزان  28 ،47و  27درصد کاهش داد.

مصرف) به ترتیب تعداد سنبله در واحد سطح را در رقم

مقايسه میانگین برهمکنش تیمار سوپرجاذب و رقم نیز

میهن به میزان  31 ،16و  35درصد افزايش داد (جدول .)7

نشان داد کاربرد جداگانه و توام کود دامي و سوپر

محتواي كلروفیل b

جاذب ،تعداد سنبله در واحد سطح تمامي ارقام گندم را

بیشترين مقدار کلروفیل  0/91( bمیليگرم بر گرم

افزايش داد به طوری که مصرف جداگانه کود دامي،

وزن تر برگ) از کاربرد توام کود دامي و سوپر جاذب در

سوپر جاذب و مصرف توام آنها در مقايسه با شاهد (عدم

شرايط تنش خشکي بدست آمد که با شرايط آبیاری
مطلوب تفاوت معناداری نداشت (جدول .)5

جدول  -6مقايسه میانگین برهمکنش آبیاري و رقم بر صفات مورد مطالعه.
کلروفیل b

عملکرد بیولوژيك

(میليگرم برگرم وزن تر برگ)

(کیلوگرم بر هکتار)

میهن

35/58 a

304/16 a

0/62 b

16932/63 b

حیدری

29/00 bc

235/25 b

0/63 b

19550/05 a

زرينه

35/25 a

193/00 c

0/80 a

16317/53 bc

میهن

25/91 c

161/41 d

0/63 b

15299/30 c

حیدری

27/08 c

170/41 d

0/55 b

16747/89 b

زرينه

31/83 ab

141/33 e

0/55 b

15130/21 c

تعداد دانه در سنبله

تیمار

تعداد سنبله در واحد سطح

(آبیاری × رقم)

آبیاری مطلوب

تنش خشکي

در هر ستون تفاوت بین دو میانگین که يك حرف مشترک دارند بر اساس آزمون توکي از لحاظ آماری در سطح احتمال  5درصد معنادار نیست.

جدول  -7مقايسه میانگین برهمکنش سوپر جاذب و رقم بر صفات مورد مطالعه.
تیمار (سوپرجاذب × رقم)
سوپرجاذب -كود دامی
1

2

3

4

تعداد سنبله در واحد سطح مساحت برگ پرچم
رقم

عملکرد بیولوژيك

(سانتيمترمربع)

(کیلوگرم بر هکتار)

میهن

180/83 fgh

19/16 b

15278/43 d

حیدری

152/16 hi

19/58 b

14982/89 de

زرينه

139/16 i

18/19 b

13016/05 e

میهن

214/83 cde

18/98 b

15369/93 d

حیدری

202/33 def

23/52 a

18702/45 ab

زرينه

177/66 fgh

19/90 b

16092/08 cd

میهن

260/50 ab

19/86 b

15898/46 cd

حیدری

221/16 cd

19/54 b

18643/68 ab

زرينه

163/33 ghi

22/93 a

15971/60 cd

میهن

275/00 a

23/62 a

17917/06 bc

حیدری

235/66 bc

24/29 a

20266/87 a

زرينه

188/50 efg

23/09 a

17815/75 bc

 :1عدم مصرف کود :2 ،کود دامي  40تن در هکتار :3 ،سوپر جاذب  200کیلوگرم در هکتار :4،سوپر جاذب  200کیلوگرم در هکتار و کود دامي  40تن
در هکتار .در هر ستون تفاوت بین دو میانگین که يك حرف مشترک دارند بر اساس آزمون توکي از لحاظ آماری در سطح احتمال  5درصد معنادار
نیست.
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در هر دو شرايط آبیاری مطلوب و تنش خشکي ،کاربرد

تنش خشکي مشاهده شد (جاتوی و همکاران .)2014

کود دامي و پلیمر سوپر جاذب مقدار کلروفیل  bرا افزايش

شهبازی و همکاران ( )2016نشان دادند که الينهای

داد .در شرايط آبیاری مطلوب ،مصرف جداگانه کود

متحمل گندم در شرايط عادی رطوبتي دارای  26سانتي-

دامي ،پلیمر سوپر جاذب و مصرف توام کود دامي و پلیمر

مترمربع مساحت برگ پرچم و در شرايط تنش رطوبتي

سوپر جاذب در مقايسه با شاهد (عدم مصرف) ،مقدار

دارای  18سانتيمترمربع و الينهای حساس در شرايط

کلروفیل  bرا به ترتیب به میزان  29 ،25و  47درصد

عادی رطوبتي دارای  28/4سانتيمترمربع و در شرايط

افزايش داد .همچنین در شرايط تنش خشکي ،مصرف

تنش رطوبتي  15/2سانتيمترمربع مساحت برگ پرچم

جداگانه کود دامي ،پلیمر سوپر جاذب و مصرف توام کود

بودند .به نظر ميرسد گیاهان در شرايط تنش خشکي

دامي و پلیمر سوپر جاذب در مقايسه با شاهد (عدم

سطح برگ خود را کاهش ميدهند تا اتالف آب از سايه

مصرف) ،مقدار کلروفیل  bرا به ترتیب به میزان  27 ،30و

انداز گیاه متناسب با آب موجود در خاک تنظیم شود هدر

 63درصد بهبود بخشید .بیشترين مقدار کلروفیل  bاز رقم

رفتن آب از سطح گیاه عمدتا به مساحت تعرق کننده گیاه

زرينه ( 0/80میليگرم بر گرم وزن تر برگ) در شرايط

وابسته است (میتلر  .)2006در نتايج ساير پژوهشگران

آبیاری مطلوب حاصل شد (جدول .)6

نیز کاربرد سوپر جاذب به میزان  20کیلوگرم در هکتار به

مساحت برگ پرچم

دلیل ذخیره بیشتر آب در اطراف ريشه ،پتانسیل فشاری

بیشترين مساحت برگ پرچم ( 25/59سانتيمترمربع)

برگ افزايش يافته و و زمینه توسعه بیشتر برگها فراهم

از کاربرد توام کود دامي و سوپر جاذب در شرايط

ميشود (عابدی و ساجدی  )2014که با نتايج حاصل از

آبیاری مطلوب حاصل شد .با اعمال تنش خشکي از

اين تحقیق مطابقت داشت.

مساحت برگ پرچم کاسته شد ولي کاربرد کود دامي و

عملکرد بیولوژيک

سوپر جاذب مساحت برگ پرچم را افزايش داد در شرايط

بیشترين

عملکرد

بیولوژيك از رقم

حیدری

تنش خشکي بین مصرف جداگانه و توام کود دامي و

( 19550/05کیلوگرم بر هکتار) در شرايط آبیاری مطلوب

سوپر جاذب از نطر مساحت برگ پرچم تفاوت معناداری

حاصل شد (جدول  )6همچنین رقم حیدری بیشترين

وجود نداشت (جدول  .)5بررسي برهمکنش سوپر جاذب

عملکرد بیولوژيك را در شرايط مصرف توام کود دامي و

و رقم نیز نشان داد بیشترين مساحت برگ پرچم از رقم

سوپر جاذب تولید کرد (جدول  .)7تنش خشکي در مقايسه

حیدری ( 24/29سانتيمترمربع) در شرايط مصرف توام

با آبیاری مطلوب مقدار عملکرد بیولوژيك کلیه ارقام گندم

کود دامي و سوپر جاذب بدست آمد که در اين شرايط بین

را  11درصد کاهش داد (جدول  .)6کاهش سطح فتوسنتز

ارقام تفاوت معناداری مشاهده نشد (جدول  .)7در

کننده و همچنین کاهش میزان فتوسنتز بر اثر تنش خشکي

آزمايشي مشخص شد تنش خشکي میانگین مساحت برگ

باعث کاهش تجمع ماده خشك و کاهش عملکرد بیولوژيك

پرچم را به میزان  13/44درصد کاهش داد و بیشترين

در پايان دوره رشد گیاه ميشود (مرتضوی و همکاران

سطح برگ پرچم از رقم میهن و کمترين آن از رقم اوحدی

 .)2015مصرف جداگانه کود دامي ،پلیمر سوپرجاذب و

حاصل شد (کناني و باقری  )2017در مطالعه ديگری

کاربرد توام آنها در مقايسه با شاهد (عدم مصرف کود

کاهش  32/1درصدی سطح برگ پرچم گندم تحت شرايط

دامي و سوپر جاذب) مقدار عملکرد بیولوژيك کلیه ارقام
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گندم را به ترتیب  39 ،38و  44درصد افزايش داد (جدول

نداشت (جدول  .)8کمترين مقدار کاروتنوئید نیز از رقم

 .)7تحقیقات مختلف نشان داده است کاربرد پلیمر سوپر

حیدری ( 0/140میليگرم بر گرم وزن تر برگ) در شرايط

جاذب باعث افزايش عملکرد بیولوژيك شده است (کاظمي

تنش خشکي و عدم مصرف کود دامي و پلیمر سوپر

و همکاران  .)2016افزايش در عملکرد بیولوژيك ميتواند

جاذب حاصل شد .تنش خشکي در مقايسه با آبیاری

نتیجه افزايش قابلیت نگهداری آب و برخي عناصر غذايي

مطلوب ،مقدار کاروتنوئید کلیه ارقام گندم را  14درصد

مورد نیاز گیاه در خاک در اثر مصرف پلیمر سوپر جاذب

کاهش داد (جدول  .)8محققان نشان دادند تنش کم آبي

باشد .سوپر جاذب ميتواند عناصری مانند آهن ،روی،

موجب کاهش شاخص محتوای کلروفیل و کاهش میزان

فسفر و نیتروژن را در خود نگه دارند و از آبشويي و

کلروفیل  aو  bو کاروتنوئیدها در برگ کلزا ميشود

هدر رفتن آنها جلوگیری کنند (پوراسماعیل .)2006

(احمدی موسوی و همکاران  .)2005رضايي فر و

محتواي كاروتنوئید

همکاران ( )2018نیز نشان دادند بیشترين میزان

بیشترين مقدار کاروتنوئید از رقم حیدری (0/246

کاروتنوئید از ارقام میهن و زارع در گیاه گندم در شرايط

میليگرم بر گرم وزن تر برگ) در شرايط آبیاری مطلوب

بدون تنش خشکي حاصل شد و کمترين میزان کاروتنوئید

و مصرف توام کود دامي و پلیمر سوپر جاذب حاصل شد

از رقم زارع در شرايط اعمال تنش خشکي بدست آمد.

بین ارقام مختلف گندم در اين شرايط تفاوت معناداری
جدول  -8مقايسه میانگین برهمکنش آبیاري × سوپر جاذب × رقم بر صفات مورد مطالعه.
کاروتنوئید (میليگرم بر گرم وزن تر برگ)

تیمار (سوپر جاذب × رقم)
سوپرجاذب-كود دامی

1

2

3

4

کلروفیل ( aمیليگرم بر گرم وزن تر برگ)

رقم
آبیاری مطلوب

تنش خشکي

آبیاری مطلوب

تنش خشکي

میهن

0/173 c-f

0/146 ef

0/93 def

0/70 f-i

حیدری

0/150 ef

0/140 f

0/90 d-g

0/66 ghi

زرينه

0/176 c-f

0/153 ef

1/00 cde

0/53 i

میهن

0/200 a-f

0/180 b-f

1/20 abc

0/83 e-h

حیدری

0/166 c-f

0/156 ef

1/06 b-e

0/80 e-h

زرينه

0/246 a

0/146 ef

1/10 bcd

0/57 hi

میهن

0/186 a-f

0/170 c-f

0/93 def

0/80 e-h

حیدری

0/183 a-f

0/163 def

1/03 cde

0/90 d-g

زرينه

0/186 a-f

0/163 def

1/10 bcd

0/53 i

میهن

0/243 ab

0/230 abc

1/25 abc

1/13 bcd

حیدری

0/246 a

0/210 a-e

1/43 a

1/14 bcd

زرينه

0/246 a

0/226 ad

1/31 ab

1/22 abc

 :1عدم مصرف کود :2 ،کود دامي  40تن در هکتار :3 ،سوپر جاذب  200کیلوگرم در هکتار : 4 ،سوپر جاذب  200کیلوگرم در هکتار و کود دامي 40
تن در هکتار .در هر ستون تفاوت بین دو میانگین که يك حرف مشترک دارند بر اساس آزمون توکي از لحاظ آماری در سطح احتمال  5درصد
معنادار نیست.
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گزارش شده است تحت تنش خشکي کاهش کارآيي

(عدم مصرف) محتوای کلروفیل  aرا به ترتیب به میزان

استفاده از کربن و افزايش تولید اتانول و الکتات عامل

 15 ،14و  46درصد افزايش داد (جدول  .)8به نظر مي-

کاهش سنتز کاروتنوئیدها و کلروفیل ميباشد (سیلوا و

رسد تاثیر مصرف جداگانه کود دامي ،سوپر جاذب و

همکاران  .)2007در شرايط آبیاری مطلوب ،مصرف

کاربرد توام کود دامي و سوپر جاذب در شرايط تنش

جداگانه کود دامي ،پلیمر سوپر جاذب و توام کود دامي و

خشکي نسبت به شرايط آبیاری مطلوب در افزايش

سوپر جاذب در مقايسه با شاهد (عدم کاربرد کود دامي و

محتوای کلروفیل  aموثرتر بوده است .ساير آزمايشها

سوپر جاذب) مقدار کاروتنوئید را به ترتیب  11 ،19و 33

نیز نشان داده است که تنش خشکي ماليم موجب کاهش

درصد افزايش داد (جدول  .)8در شرايط تنش خشکي نیز،

کلروفیل  aو  bشد و در تنش خشکي شديد کاهش

مصرف جداگانه کود دامي ،پلیمر سوپر جاذب و توام کود

کلروفیل شدت بیشتری داشت با کاربرد پلیمر سوپرجاذب

دامي و سوپر جاذب در مقايسه با شاهد (عدم کاربرد کود

 30و  45کیلوگرم در هکتار میزان کلروفیل  aدر گیاه گندم

دامي و سوپر جاذب) مقدار کاروتنوئید را به ترتیب 12 ،9

نسبت به حالت شاهد به ترتیب  13/42و  20/13درصد

و  35درصد افزايش داد (جدول  .)8در آزمايشي مشخص

افزايش يافت (کاظمي و همکاران .)2016

شد میزان کاروتنوئیدها با افزايش دور آبیاری و شدت
تنش خشکي کاهش يافت و خشکي شديد کاروتنوئیدها را
تخريب و با کاربرد کود دامي و سوپر جاذب بیشترين
میزان کاروتنوئیدها حاصل شد (صفوی گارديني .)2016
محتواي كلروفیل a

بیشترين محتوای کلروفیل  aاز رقم حیدری (1/43
میليگرم بر گرم وزن تر برگ) در شرايط آبیاری مطلوب
و مصرف توام کود دامي و پلیمر سوپر جاذب حاصل شد
که با محتوای کلروفیل  aارقام میهن و زرينه در شرايط
آبیاری مطلوب و مصرف توام کود دامي و پلیمر سوپر
جاذب تفاوت معناداری نداشت (جدول  .)8تنش خشکي در
مقايسه با آبیاری مطلوب ،محتوای کلروفیل  aکلیه ارقام
گندم را  27درصد کاهش داد (جدول  .)8در شرايط
آبیاری مطلوب ،مصرف جداگانه کود دامي ،سوپر جاذب
و کاربرد توام کود دامي و سوپر جاذب در مقايسه با
شاهد (عدم مصرف) محتوای کلروفیل  aرا به ترتیب به
میزان  8 ،17و  30درصد افزايش داد .همچنین در شرايط
تنش خشکي ،مصرف جداگانه کود دامي ،سوپر جاذب و
کاربرد توام کود دامي و سوپر جاذب در مقايسه با شاهد

بررسي اقتصادی
استفاده از کود دامي در هر دو شرايط آبیاری
مطلوب و تنش خشکي ،در رقم حیدری بیشترين سود
اقتصادی عايد شد .کاربرد سوپر جاذب به مقدار 200
کیلوگرم در هکتار بیشترين سود را از آن رقم زرينه نمود
(جدول  .)9در کاربرد توام کود دامي و سوپر جاذب تحت
شرايط آبیاری مطلوب بیشترين درآمد خالص به ترتیب از
ارقام زرينه ،حیدری و میهن بدست آمد .در شرايط تنش
خشکي در استفاده توام کود دامي و سوپر جاذب
بیشترين درآمد خالص مربوط به رقم حیدری بود (جدول
 .)9در شرايط آبیاری مطلوب و کاربرد کود دامي،
بیشترين درآمد خالص عملکرد کاه و کلش از رقم زرينه
بدست آمد .با کاربرد سوپر جاذب و کاربرد توام کود
دامي و سوپر جاذب بیشترين درآمد حاصل از کاه و کلش
از رقم حیدری حاصل شد .در شرايط تنش خشکي و
کاربرد جداگانه و توام کود دامي و سوپر جاذب ،بیشترين
عملکرد کاه و کلش از رقم حیدری بدست آمد (جدول .)10
تحت شرايط آبیاری مطلوب با کشت ارقام میهن ،حیدری
و زرينه و کاربرد کود دامي بهترتیب بهمیزان صد هزار
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تومان ،هیجده میلیون و سیصد و شصت هزار تومان و

سیصد و پنجاه هزار تومان ،پنج میلیون و شصت هزار

دو میلیون و صد هزار تومان با احتساب عملکرد دانه و

تومان و سه میلیون دويست هزار تومان با احتساب

کاه و کلش درآمد عايد کشاورز ميشود .با کاربرد تیمار

عملکرد دانه و کاه و کلش درآمد عايد کشاورز ميشود .با

سوپر جاذب در ارقام مذکور تحت شرايط آبیاری مطلوب

کاربرد تیمار سوپر جاذب در ارقام مذکور تحت شرايط

و با جمع درآمد عملکرد دانه و کاه و کلش بهترتیب مبلغ

تنش خشکي و با جمع درآمد عملکرد دانه و کاه و کلش

(در رقم میهن افزايش درآمد خالص وجود ندارد) ،دو

بهترتیب مبلغ سیصد و شصت هزار تومان  ،سه میلیون و

میلیون و هشتاد هزار تومان و دو میلیون تومان نصیب

پانصد هزار تومان و دو میلیون و صد و چهل هزار تومان

کشاورز ميشود .با کاربرد توام کود دامي و سوپر جاذب

نصیب کشاورز ميشود .با کاربرد توام کود دامي و

درآمد حاصل برای ارقام فوق بهترتیب يك میلیون و

سوپر جاذب درآمد حاصل برای ارقام فوق بهترتیب دو

پانصد و هشتاد هزار تومان ،سه میلیون و صد و بیست

میلیون و دويست هزار تومان ،پنج میلیون تومان و سه

هزار تومان و سه میلیون و پانصد و هشتاد هزار تومان

میلیون و ششصد هزار تومان خواهد شد.

خواهد شد .تحت شرايط تنش خشکي با کشت ارقام میهن،
حیدری و زرينه و کاربرد کود دامي بهترتیب بهمیزان
جدول  -9درصد افزايش يا كاهش عملکرد دانه ارقام گندم در شرايط مختلف آزمايش.
عملکرد دانه (کیلوگرم بر هکتار)

تیمار
(سوپرجاذب × رقم)
* سوپرجاذب-

رقم

آبیاری مطلوب
میانگین

** درصد

درآمد خالص افزايش عملکرد دانه

افزايش

در يك سال از يك هکتار (تومان)

میهن

6803/94

-

-

4164/75

حیدری

5546/66

-

-

3193/33

-

زرينه

5073/33

-

-

3428/34

-

-

میهن

7106/37

+5

100000

5261/90

+21

1/350/000

حیدری

6920/25

+20

18000000

4976/65

+36

2/400/000

زرينه

6167/26

+18

1300000

4473/54

+24

1/200/000

میهن

7475/11

+9

280000

5211/03

+21

860000

حیدری

7172/02

+23

1800000

4824/63

+34

1/800/000

زرينه

6865/74

+27

2100000

4521/24

+25

940/000

میهن

8733/33

+23

1900000

6431/98

+36

2/400/000

حیدری

8045/51

+32

2800000

5706/97

+45

2/800/000

زرينه

7852/77

+36

3300000

5290/85

+36

1/800/000

کود دامي
( 1شاهد)

2

3

4

تنش خشکي
میانگین

*مشخصات تیمارها در زير جدول  8ارائه شده است ** .نسبت به تیمار ( 1شاهد)

درصد

درآمد خالص افزايش عملکرد دانه

افزايش

در يك سال از يك هکتار (تومان)

-

-
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جدول  -10درصد افزايش يا كاهش عملکرد كاه و كلش ارقام گندم در شرايط مختلف آزمايش.
عملکرد کاه و کلش (کیلوگرم بر هکتار)

تیمار
(سوپرجاذب × رقم)
سوپرجاذب

1

2

3

4

تنش خشکي

آبیاری مطلوب
میانگین

درصد

درآمد خالص افزايش کاه و کلش در

افزايش

يك سال از يك هکتار (تومان)

درصد

درآمد خالص افزايش عملکرد کاه و کلش

افزايش

در يك سال از يك هکتار (تومان)

رقم

میانگین

-

-

-

10436/14

میهن

9152/03

-

-

9537/98

-

حیدری

11687/8

-

-

-

-

زرينه

8879/34

-

-

8651/10

-1000000

میهن

9084/24

0

0

9287/34

-12

حیدری

12552/46

+7

360000

12955/54

+27

2660000

زرينه

10232/95

+14

800000

11310/42

+24

2000000

میهن

9251/24

+2

-700000

9859/54

-5

-500000

حیدری

12889/41

+10

280000

12401/30

+24

1700000

زرينه

9674/87

+9

-100000

10881/35

+21

1200000

میهن

10124/28

+10

-320000

10544/53

+2

-200000

حیدری

13386/11

+13

320000

13395/16

+29

2200000

زرينه

10523/88

+16

280000

11964/00

+28

1800000

قیمت هر کیلوگرم گندم معادل  1600تومان ،قیمت هر کیلوگرم کاه و کلش  900تومان ،قیمت هر تن کود دامي معادل  50000تومان و قیمت هر
کیلوگرم سوپر جاذب معادل  20000تومان در نظر گرفته شده است .دوام اثرات کود دامي و سوپر جاذب در زمین به مدت  5سال در نظر گرفته شده
است.

نتیجهگیري كلی

سوپر جاذب تحت شرايط تنش خشکي ،بیشترين تأثیر را

نتايج اين آزمايش نشان داد تنش خشکي باعث کاهش

در کاهش اثرات تنش خشکي داشتند و در میان ارقام ،رقم

عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژيك و اجزای عملکرد دانه ارقام

حیدری نسبت به شاهد  45درصد موجب افزايش عملکرد

مختلف گندم شد .در هر دو شرايط آبیاری نرمال و تنش

دانه شده است .همچنین استفاده از سوپر جاذب و کود

خشکي ،کاربرد سوپر جاذب و کود دامي باعث افزايش

دامي جهت کاهش اثرات تنش خشکي مناسب و اقتصادی

عملکرد دانه هر سه رقم گندم شد .کاربرد توام سوپر

بهنظر ميرسند .استفاده از کود دامي به مقدار  40تن در

جاذب و کود دامي در افزايش عملکرد و اجزای عملکرد

هکتار و سوپر جاذب به مقدار  200کیلوگرم در هکتار با

دانه ارقام مختلف گندم موثرتر از اثرات جداگانه آنها بود.

دوام و ماندگاری  5سال باعث افزايش عملکرد دانه و کاه

بنابراين استفاده از سوپر جاذب و کود دامي را ميتوان

و کلش در ارقام گندم ميشود و در شرايط آبیاری

به عنوان روش ارگانیك (غیرشیمیايي) جهت بهبود رشد و

مطلوب ،رقم زرينه و در شرايط تنش خشکي رقم حیدری

عملکرد دانه ارقام گندم در هر دو شرايط تنش خشکي و

برای کشت در منطقه قابل توصیه است.
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