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چکیده
این آزمایش بهمنظور تعیین بهترین روش آبیاری جهت بهبود رشد و صفات فیزیولوژیک برخی الینهای امیدبخش باادا زمینای در ای دو اا
زراعی  1396و  1397بهصورت کرتهای خرد شده با رح پایه بلوکهای کامل تصادفی با ه تکرار در رشت انجا شد .تیمارهای آزمایشی شاامل دو
روش آبیاری کرتی (متداو ) و فارو (جوی و پشته ای) و پنج الین امیدبخش بادا زمینی ( 201 ،192 ،176 ،128و  )208بهترتیب بهعناوا کارتهاای
اصالی و فرعاای باود .نتااایج نشاا داد کااه روش آبیااری کرتاای ابب افاازایش تعاداد الاادر در بوتاه ( 26/46عاادد) شاد .در ایاان آزماایش ،الیاان
امیدبخش192بیشترین عملکرد دانه بادا زمینی ( 3128کیلوگر در هکتار) ،تعداد دانه در الدر ( 2/08عدد) و عملکرد زیستتاوده ( 8983کیلاوگر در
هکتار) را در واکنش به روش آبیاری کرتی تولید کرد .بهعدوه ،بیشترین درصد روالن دانه ( 52/94درصد) در روش آبیاری کرتی بهد ات آماد .باه اور
کلی ،نتایج نشا داد که روش آبیاری کرتی (متداو ) ،تعداد دانه در الدر ،عملکرد دانه و عملکرد زیستتوده الین های امیادبخش باادا زمینای را در
شرایط اقلیمی منطقه افزایش داد.
واژههای کلیدی :بادا زمینی ،صفات زراعی ،روشهای آبیاری ،الینهای امیدبخش
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7654321

بادا زمینی یکی از مهمترین و اقتصادیترین داناههاای روالنای
درمنا ق گرمسیری و نیمه گرمسیری ا ت که رشار از موادمعادنی،
ویتامینها ،ا ایدهای رار  ،فیبار و ترکیباات فنلای ا ات ( Vogt,
 .)2010; Aninbon et al., 2016بادا زمینای رهاارمین موصاو
مهم روالنی و ومین منبع مهم پروتئین گیاهی ( )Dinh, 2013ا ت
 -1ا تادیار بخش توقیقات علو زراعی و باالی ،مرکز توقیقات و آموزش
کشاورزی و منابع بیعی گید  ،ازما توقیقات و آموزش کشاورزی ،رشت ،ایرا
 -2کارشناس زراعت بخش توقیقات علو زراعی و باالی ،مرکز توقیقات و آموزش
کشاورزی و منابع بیعی گید  ،ازما توقیقات و آموزش کشاورزی ،رشت ،ایرا
 -3مربی بخش توقیقات علو زراعی و باالی ،مرکز توقیقات و آموزش کشاورزی و
منابع بیعی گید  ،ازما توقیقات و آموزش کشاورزی ،رشت ،ایرا
 -4کارشناس زراعت ،مرکز توقیقات و آموزش کشاورزی و منابع بیعی گید ،
ازما توقیقات و آموزش کشاورزی ،رشت ،ایرا
 -5معاونت بهبود تولیدات گیاهی ابق ازما جهاد کشاورزی گید
 -6مدیر زراعت ازما جهاد کشاورزی گید
 -7مدیر زراعت ابق ازما جهاد کشاورزی گید
(* -نویسنده مسئو )Email: mmostafavirad@gmail.com :

که به دو صورت دیم و فاریا کشت میشود .دانه بادا زمینی حااوی
 40الی  50درصد روالن و کنجاله آ پس از فرآیند روالنکشی حاوی
 30تا  50درصد پروتئین خا میباشد که نقاش باه ازایی در تغذیاه
انسا و دا ها دارد .بادا زمینی در اطوی معااد  5000هکتاار در
مقیاس کشوری کشت می گاردد کاه بایش از  2800هکتاار آ باه
ا تا گید بهویژه منطقه آ اتانه اشارفیه اختصاا دارد و درصاد
باالیی از مردما ایان خطاه از ایان ریاق امارار معااش مایکنناد.
بهعدوه ،بادا زمینی در روش نتی بر روی خطوط کاشات و زماین
مسطح انجا میشود و در زما وجین علفهای هرز خاکدهی پاای
بوتهها نیز انجا می شود .در بسیاری از کشورهای جها بادا زمینای
بهصورت مکانیزه و جوی و پشتهای با آبیاری فارویی کشت مایشاود.
در این روش امکا مبارزه با علفهای هارز و برداشات باادا زمینای
بهصورت مکانیزه فراهم میگردد.
همچنین ،خاکدهی پای بوته در روش کنتر مکانیکی علفهای
هرز بهو یله روتیواتور و یا کولتیواتور صورت میگیرد و این امر ابب
کاهش هزینههای تولیاد و افازایش صارفه اقتصاادی بارای زارعاین
میشود .وارد کرد ارقا جدید در فعالیتهای پژوهشی و ایجاد بساتر
منا بی برای امکا کشت مکانیزه بادا زمینی با روش آبیااری فاارو
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(جوی و پشتهای) میتواند برای بهباود وعاعیت کشات و کاار باادا
زمینی و رونق اقتصادی ایان موصاو در منطقاه مفیاد واقاع شاود.
د تیابی به کشاورزی پایدار ،به منابع آ موجود وابسته ا ات کاه باا
بارا کافی و بهموقع و یا از ریق برنامهریزی کارآمد آبیااری موقاق
میشود .یکی از عوامل اصلی مودود کننده تولید موصو در را ار
جها  ،کمبود آ و عد د تر ی منا ب به روشهای ناوین آبیااری
میباشد ) .(Chaves et al., 2004راه حلهایی که تا به اماروز اراهاه
شدهاند ،عمدتاً بر مدیریت آبیاری تکیه دارند که معموالً در و فصل
زراعی بر مقادار و تعاداد آبیااری تککیاد دارد ).)Costa et al., 2007
کمیت و کیفیت عملکرد بادا زمینی توت تکثیر شرایط اقلیمی منطقه
مانند ر وبت ،نور ،و روز ،درجه حرارت ،ویژگیهای خاک ،تغذیه و
نوع رقم ،متفاوت میباشد ) .)Onemli et al., 2012مقادار ر وبات
تکثیر به زایی در رشد و نمو الدر در بادا زمینی دارد و ارقا مختلف
آ نسبت به تنش آبی در مراحل مختلف رشد ،عکسالعمال متفااوتی
دارند .کمبود آ در و مرحله رشد رویشای ،بیشاترین تاکثیر را بار
عملکرد و تولید ماده خشک در بادا زمینی دارد .حسا یت ایان گیااه
نسبت به زما و مقدار آبیاری در و فصل رشاد و مقاا ع بورانای
مانند گلدهی و پرشد الدر بسیار زیااد ا ات Abou Kheira et
).)al., 2009

کمبود آ در مراحل مختلف رشاد باادا زمینای موجاب کااهش
فتو نتز و عملکرد زیساتتاوده مایشاود ) )Meena et al., 2012و
تکمین نیاز آبی در ی فصل رشد بب افزایش عملکرد دانه در باادا
زمینی میشود ) .)Qiu et al., 2008رنین ا تنباط میشود که روش
آبیاری فارو (جوی و پشتهای) میتواند بهدلیل منا بتر بود بساتر و
عد ارتباط مستقیم آ با اندا هاای باادا زمینای ،عملکارد بهتاری
نسبت بهروش آبیاری کرتی داشاته باشاد .عبادزاد گاوهری و امیاری
( )1397نشا دادند که آبیاری الرقابی شاش روزه باا تاامین ر وبات
منا ب و کافی در جلوگیری از کمبود آبای ای مراحال گالدهای و
پرشد الدر مؤثر بود و باعث گسترش بیشتر و تاداو اطح بار
شد که در نهایت موجب ایجاد منابع فیزیولوژیک کافی جهت ا اتفاده
هرره بیشتر نور دریاافتی و افازایش تولیاد موصاو گردیاد .برخای
موققا نیز در مطالعه بر روی بادا زمینی دریافتند که کمآبی در ی
فصل رشد گیاه بب کاهش عملکارد داناه ،عملکارد زیساتتاوده و
شاخصب رداشات باادا زمینای و کااهش انادازه ااقه اصالی شاد.
همچنین تداو کامآبای در او دوره رشاد زایشای ،ابب کااهش
گلدهی و تشکیل الدرهای بالغ و به تبع آ موجب کاهش عملکرد
نهایی دانه گردید (.)Qiu et al., 2008
شارما و ینگ ( )1987گزارش دادند که تعداد اقه گیاه ،الادر
گیاه ،وز صد دانه و درصد پو ته الدر با افزایش دور آبیاری بیشاتر
شاد ) .(Sharma and Singh, 1987در ایان را اتا ،روش آبیااری
متنا ب باا روش کاشات مایتواناد نقاش باارزی در ا اتقرار تعاداد

بوتههای بادا زمینی در واحد طح داشته باشد .بدین ترتیب ،انتخا
رقم و روش آبیاری منا ب با توجه به شرایط مویطی و روش کاشات
برای ا تقرار بهتر گیاه در مراحل اولیه رشاد و تاکثیر آ بار عملکارد
نهایی حاهز اهمیت ا ت) .)Koushik et al., 2016در منطقه گاید
کشت فاریا باادا زمینای باه دو روش کرتای (متاداو ) و جاوی و
پشتهای (فارو) انجا میشود .به همین دلیل ،این آزماایش ،باا هادر
مقایسه الینهای مختلف بادا زمینی توت تااثیر روشهاای آبیااری
کرتی و فارو برای د تیابی به باالترین عملکرد دانه و روالن در منطقه
اجرا گردید.

مواد و روشها
این آزمایش ،بهمنظور تعیاین منا ابتارین روش آبیااری جهات
بهبود عملکرد و اجزای عملکرد  5الیان پرموصاو باادا زمینای در
شرایط اقلیمی گید (رشت) واقع در و جغرافیایی  49درجاه و 57
دقیقه و عرض جغرافیایی  33درجه و  39دقیقه و ارتفاع  25متاری از
طح دریا بهصورت کرتهای خرد شده و در قالب ارح بلاوکهاای
کامل تصادفی با ه تکرار اجرا شاد .کشات باادا زمینای در منطقاه
گید به دو روش کرتی و جوی و پشتهای انجا میشود .در شارایط
بارندگی ،مانادآبی در روش کرتای خساارت زیاادی باه زارعاین وارد
می ازد و بب تو عه بیماریهای قارری میشود .در ایان آزماایش،
روش آبیاری فارو برای جلاوگیری از خساارت آ گرفت ای و امکاا
افزایش تولید در مقایسه باا روش آبیااری کرتای ماورد ارزیاابی قارار
گرفت .به وری که دو روش آبیااری کرتای و فاارو و  5الیان باادا
زمینی ( 201 ،192 ،176 ،128و  )208بهترتیب در کرتهای اصالی و
فرعی قرار گرفت .کشت بادا زمینی در  15اردیبهشت مااه هار اا
زراعی صورت گرفت .قبل از آمااده اازی بساتر کاشات یاک نموناه
مرکب خاک از نقاط مختلف مزرعه و از عمق صفر تا  30انتیمتری
برداشات و بارای تعیاین مشخصاات فیزیکای و شایمیایی خااک باه
آزمایش اه ار ا گردید .نتایج آنالیز خاک در جدو شماره  1درج شده
ا ت.
عملیات کنتر علفهای هارز در مرحلاه پاس از ابز شاد باا
علفکش بنتازو (مصرر  2لیتر در هکتار) و پس از ریاق وجاین
د تی در ی مراحل ه و رهار برگی انجاا شاد .در ایان آزماایش
مقدار  100کیلوگر وپرفسفات تریپل و مقادار  60کیلاوگر اوره در
هکتار بهصورت نیتروژ آالازگر در زما کاشات ماورد ا اتفاده قارار
گرفت .همچنین ،برا اس عرر منطقه و برای تاامین نیااز گاوگردی
گیاه بادا زمینی مقادار  300کیلاوگر گاد در هکتاار قبال از زماا
خاکدهی پای بوته ا تفاده شد .در و دوره آزمایش ،با انتخا 10
بوته تصادفی از هر کرت ،برخی صفات زراعی نظیر ارتفاع بوته ،او
و عرض الدر ،تعداد الدر در بوته ،تعداد دانه در الادر ،وز 100
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دانه اندازهگیری شد .برای اندازهگیری عملکرد دانه و عملکارد زیسات
توده بر حسب کیلوگر در هکتار و شاخص برداشت بر حساب درصاد
پس از حذر حاشیه از ابتدا و انتهای خطوط کاشات ،تعاداد  30بوتاه
تصادفی ( طح  3متر مربع) از دو خط و اطی برداشات شاد .بارای
اندازهگیری شاخص برداشت ،اندا های هوایی بادا زمینای باهمادت
 72اعت در د ت اه آو با دمای  75درجاه اانتیگاراد قارار داده
شدند تا کامد خشک شوند .پس از نسبت وز کل ماده خشاک باه
وز دانه خشک ،شاخص برداشت بر حسب درصد موا به شد .پاس

از برداشت دانه بادا زمینی ،برای اندازهگیری درصد پروتئین و درصاد
روالن دانه از هر کرت یک نموناه تصاادفی  100گرمای تهیاه و باه
آزمایش اه ار ا گردید .برای تعیین روالن و پروتئین دانه بادا زمینی
بهترتیب از روشهای وکسله و کجلدا ا تفاده شد .تجزیه واریانس
واریانس مرکب دادهها پس از ا مینا از یکنواختی اشتباه آزمایشی با
ا تفاده از برنامه آماری  ،SASمقایسه میان ینها با ا تفاده از آزماو
 LSDدر طح احتما پنج درصد و ر م نمودارها با نر افازار Excel
انجا شد.

جدول  -1خصوصیات فیزيکي و شیمیايي خاك مزرعه آزمايشي
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نتايج و بحث
ارتفاع بوته

نتایج نشا داد که اثر روش آبیاری ،اثر الیان ،اثار متقابال روش
آبیاری × الین بر ارتفاع بوته بادا زمینی در طح احتما یک درصاد
معنیدار بود (جدو  .)2نتایج مقایسه میاان ین دادههاا نشاا داد کاه
الیاان  201در روش آبیاااری کرتاای باااالترین ارتفاااع بوتااه (89/45
انتیمتر) را داشت و کمترین ارتفاع بوته ( 52/85انتیمتر) در الین
 192توت شرایط آبیاری فارو (جوی و پشتهای) مشاهده شد (جادو
 .)4نتایج نشا داد که واکنش الینهای مورد مطالعاه از نظار ارتفااع
بوته به روش آبیاری بادا زمینی متفاوت بود .در ایان آزماایش ،روش
آبیاری فارو (جوی و پشتهای) بب کاهش ارتفاع بوتاه باادا زمینای
گردید .علت این امر خروج بیشاتر آ از ناحیاه ریشاه گیااه در روش
آبیاری فارو (جوی و پشتهای) در مقایسه با روش آبیاری کرتی بر روی
بستر مسطح بود .بهنظر میر د بهدلیل این که طح تماس از رفین
پشتهها با هوای آزاد بیشتر ا ت ،این امر بب تخلیه زودتر ر وبت از
ناحیه ریشه گیاه میشود .موققا دی ری نشا دادند که شرایط کم-
آبی در ی دوره رویشی بادا زمینی ،بب کوتاه شد ارتفاع بوتههاا
میشود ).)Songsri et al., 2009
تعداد غالف در بوته

نتایج نشا داد که اثر روش آبیاری و الین بادا زمینی بار تعاداد
الدر در بوته در طح احتما یک درصد معنیدار بود (جدو  .)2در
این را تا ،عبدزاد گوهری و همکاارا ( )1397نشاا دادناد کاه اثار
متقابل آبیاری و ارقا بر صفات عملکرد باادا زمینای تااثیر معنایدار
داشت .در این آزمایش ،بیشترین تعداد الادر در بوتاه باادا زمینای
( 26/46عدد) در روش آبیاری کرتی مشاهده گردید (جدو  .)3در این

فسفر

پتاسیم

رس

لوم

شن

بافت

)(mg/kg

)(mg/kg

)(%

)(%

)(%

خاك

10/9

220

30

28

42

شنی ر ی

آزمایش ،بهدلیل خالی شد زودهن ا ر وبت پاای بوتاههاای باادا
زمینی در روش آبیاری فارو (جوی و پشتهای) ،کاهش تعداد الدر در
بوته در این روش میتواند ناشی از مواجه شد بوتههای بادا زمینای
با کمبود ر وبت خاک در ناحیه ریشه گیاه در ی دوره تشکیل گلها
و تبدیل آ ها به الدر اصلی باشد .عبدزاد گوهری و امیاری ()1397
نشا داد که تیمار آبیاری الرقاابی شاش روزه ،موجاب ایجااد مناابع
فیزیولوژیک (تعداد الدر در بوته) و بهبود تولید موصو بادا زمینی
گردید که میتواند موید نتایج فوق باشد .موققا دی ری نشا دادناد
که مقدار ر وبت تکثیر به زایی در رشد و نمو الدرهای بادا زمینای
دارد و ارقا مختلف آ نسبت به کامآبای در مراحال مختلاف رشاد،
متفااوت ا ات ) .)Abou Kheira et al., 2009عبادزاد گاوهری
( )1397نشا داد که کم آبیدر ی دوره تشکیل الدر بادا زمینای،
به ور جدی در میزا تشکیل الدر اختد ایجاد خواهد کرد .شارما
و ینگ ) (Sharma and Singh, 1987در مطالعه مشابهای بر روی
باادا زمیناای و روزالااس و همکااارا ) (Rosales et al., 2004در
مطالعه بر روی لوبیا نشا داد که در شرایط کمآبی تعااداد الادر در
بوته لوبیا کا ته شد .بهعدوه ،مهرپویا و همکارا ( )1388بارخدر
نتایج این آزمایش ،گزارش کردند که بیشترین تعاداد الادر در بوتاه
لوبیا بهروش آبیاری فارو اختصا داشت .بدین ترتیب ،تعاداد الادر
در بوته باهعناوا یکای از شااخصهاای مهام ارتقاای عملکارد در
موصوالت مختلف زراعی ،بسته به شرایط اقلیمی و نوع روش آبیاری
میتواند ،متفاوت باشد.
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ارزیابي رشد و صفات فيزیولوژیک برخي الین¬هاي اميدبخش بادام زميني در واکنش به دو 1443 ...
تعداد دانه در غالف

نتایج نشا داد که اثر ا  ،روش کشت ،اثر متقابل ا × روش
کشت ،اثر الین و اثر متقابل ا × روش کشت × الین بر تعداد دانه
در الدر معنیدار بود (جدو  .)2عبادزاد گاوهری و امیاری ()1397
نشا داد که تعداد دانه در الدر توت تاثیر روشهاای آبیااری قارار
گرفت .در مطالعه مشابهای ،مهرپویا و همکارا ( )1388نشا دادند
که عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا توت تاثیر روشهای مختلف کشت
قرار گرفتند .برا اس نتاایج مقایساه میاان ین دادههاا ،الیان  192در
روش آبیاری کرتی بیشترین تعداد دانه در الدر (2/08عدد) را تولیاد
کرد (جدو  .)4نتایج نشا داد که روش آبیاری کرتی ابب افازایش
تعداد دانه در الین  192گردید .بدین ترتیب ،رنین بهنظر میر د کاه
روش آبیاری کرتی از نظر تعداد داناه در الادر در مقایساه باا روش
آبیاری فارو (جوی و پشتهای) از اهمیت بیشتری برخوردار ا ت .بناابر
نتایج این آزمایش ،میتوا تعداد دانه در الدر را یکای از معیارهاای
اصلی افزایش عملکرد دانه بادا زمینی برشامرد .در نتاایج مشاابهای،
ملکی و همکارا ( )1395نشا دادند که تعداد دانه در الدر میتواند
عملکرد دانه را افزایش دهد.
وزن  100دانه

برا اس نتایج این آزمایش ،اثر متقابل ا × روش آبیاری ،الین،
اثر متقابل الین × روش آبیاری و اثر متقابل اا × روش آبیااری ×
الین بر وز  100دانه بادا زمینای معنایدار باود (جادو  .)2نتاایج
نشا داد که روش آبیاری فارو بب کاهش وز  100دانه در تماامی
الینهای مورد مطالعه گردید و کمترین وز  100دانه ( 32/37گار )
در الین  192و روش آبیاری فارو مشااهده گردیاد (جادو  .)4نتاایج

نشا داد که روش آبیاری فارو بب کاهش انتقا مواد فتو نتزی به
دانه و کاهش وز  100دانه گردید کاه ایان امار مایتواناد ناشای از
کمبود ر وبت در و دوره انتقا مواد پرورده به داناههاای در حاا
رشد بادا زمینی در روش آبیاری فارو باشد .تفااوت الیانهاای باادا
زمینی از نظر تغییرات وز  100دانه میتواناد ناشای از تفااوتهاای
ژنتیکی آ ها در واکنش به تغییر شارایط مویطای رشاد گیااه باشاد.
عبدزاد گوهری و امیری ( )1397نشا داد که تیماار آبیااری الرقاابی
شش روزه بر پرشد الدرهای بادا زمینی مؤثر بود و باعث افزایش
درصد مغزدهی (وز  100دانه) بادا زمینی گردید .ملکی و همکاارا
( )1395در مطالعه مشابهای بر روی ویا نشا دادند کاه باا افازایش
تعداد دانه در الدر درصد مغزدهی کاهش یافت .باهعادوه ،گازارش
کردند که در شرایط کمآبی بهعلت کاهش دوره انتقا مواد به امت
دانههای ویا ،وز  100دانه کا ته شد.
طول غالف

در این آزمایش ،اثر الین بادا زمینی بار او الادر در اطح
احتما یک درصد معنیدار بود ولی بقیه تیمارها تاثیر معنایداری بار
و الدر بادا زمینی نداشتند (جدو  .)2در این مطالعه ،روشهای
آبیاری کرتی و فارو بر و الدر بادا زمینی بیتاثیر بود .همچنین،
بیشترین و کمترین و الدر ( 34/74و  30/83میلیمتر) بهترتیاب
به الینهای  208و  128بادا زمینی اختصا داشت (جادو  .)3در
مطالعه مشابهای ،عبدزاد گوهری و امیری ( )1397گزارش کرده ا ت
که آبیاری الرقابی شش روزه (آبیاری کرتای) ،ابب تو اعه مراحال
گلدهی و رشد الدر بادا زمینی گردید.

 -3جدول مقايسه میانگین اثرات اصلي تیمارهای مورد مطالعه بر برخي صفات اندازهگیری شده در الينهای بادام زمیني
درصد پروتئین
دانه
ns

ns

21/60a
20/45b
21/78a
21/96a
21/71a

درصد روغن

عرض غالف (میلي

طول غالف (میلي

تعداد غالف در

تیمارها

بوته
متر)
متر)
دانه
آبیاری فارو (جوی و
ns
24/24b
11/92b
50/93b
روشهای آبیاری
پشتهای)
ns
آبیاری کرتی
26/46a
12/92a
52/94a
ns
ns
ns
الین 128
30/83c
c
ns
ns
ns
الین 176
31/14
c
ns
ns
ns
الین 192
31/04
الینهای بادا
b
ns
ns
ns
الین 201
32/72
زمینی
a
ns
ns
ns
الین 208
34/74
میان ینهایی که در هر تو برای هر تیمار دارای حرور مشترک میباشند ،اختدر معنیداری در طح احتما پنج درصد آزمو  LSDندارند.

عرض غالف

اثر روش آبیاری و الین بر عرض الدر بادا زمینای معنایدار و
اثر بقیه تیمارها الیر معنیدار بود (جادو  .)2در ایان آزماایش ،روش

آبیاری کرتی از نظر عرض الدر باادا زمینای بار تیمارهاای دی ار
برتری داشت و عرض الدر بادا زمینی در روش های آبیاری کرتای
و فارو بهترتیب  12/92و 11/92میلیمتر بود (جدو  .)3نتاایج نشاا
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کمآبیاری بب افزایش درصد پروتئین دانه گردید .بهعادوه ،گازارش
شده ا ت که در تنش کمآبی بهعلت کاهش دوره انتقا مواد پارورده
به مت دانهها بر درصد پروتئین دانههاای اویا افازوده شاد .راو
توت شرایط نامنا ب مویطی از جملاه کمباود آ  ،مقادار پااروتئین
دانه افزایش می یابد ).)Leffel et al., 1961

داد که روش آبیاری فارو بسته به نوع الین بادا زمینی بب کااهش
عرض الدر بادا زمینی گردید که با نتایج توقیقات عبدزاد گاوهری
و امیری ( )1397بر روی بادا زمینی مشابهت داشت.
درصد روغن دانه

نتایج نشا داد که اثر روش آبیاری و الین بادا زمینی بر درصاد
روالن دانه معنیدار و اثر بقیه تیمارها الیرمعنیدار باود (جادو  .)2در
این مطالعه ،روش آبیاری فارو بب کاهش معنیدار درصد روالن دانه
بادا زمینی در مقایسه با روش آبیاری کرتای گردیاد .باه اوری کاه
بیشترین درصد روالن دانه ( 52/94درصد) در روش آبیاری کرتی بادا
زمینی بهد ت آمد (جدو  .)3همچنین ،ر اولی و همکاارا ()1393
نشا دادند که در شرایط آبیاری الرقابی با دوره  3تا  6روزه بسته باه
مرحله رشد گیاه درصد روالن دانه کلازا افازایش پیادا کارد .ولای ،باا
افزایش دور آبیاری الرقابی درصد روالن دانه کلزا روند نزولی نشا داد
که میتواند ناشی از کمباود اکسایژ در ناحیاه رشاد ریشاه (اشارر،
 )2003و بروز اختد در فرآیند تنفس بافتهای ریشه ،ررخه کاربس
و ررخه انتقا الکترو در شرایط کمبود اکسایژ Christianson et
) )al., 2009باشد.

عملکرد دانه

برا اس نتایج این آزمایش ،اثر ا  ،روش آبیااری  ،الیان باادا
زمینی و اثر متقابل روش آبیاری × الین بر عملکرد دانه معنیدار باود
(جدو  .)2عبدزاد گوهری و همکارا ( )1397نشا دادند که عملکرد
دانه از الی به ا دی ر متفاوت بود و اثر متقابل آبیاری و ارقاا بار
عملکرد دانه بادا زمینی معنیدار بود .بیشاترین عملکارد داناه باادا
زمینی ( 3128کیلوگر در هکتار) در الین  192توت شارایط آبیااری
کرتی بهد ت آمد (جدو  .)4در این آزمایش ،افزایش تعاداد داناه در
الدر یکی از شاخص های مهم افزایش عملکرد داناه در الیان 192
بادا زمینی بود که میتواند در برنامههای اصدحی مورد لوااط قارار
گیرد .نتایج نشا داد که کاهش ر وبات قابال د اترس گیااه ابب
کاهش عملکرد دانه میشود کاه باا نتاایج مطالعاات دی ار موققاا
مطابقت داشت ) .)Yan et al., 2012کمبود آ در مراحال مختلاف
رشد بادا زمینی موجب کاهش عملکرد دانه میشود Meena et al.,
) .)2012کویی و همکارا در پژوهشی دریافتند که که تکمین نیاز آبی
در ی فصل رشد بب افزایش عملکرد دانه در بادا زمینی میشاود
) .)Qiu et al., 2008عبدزاد گوهری و امیری ( )1397نشا داد کاه
توت شرایط آبیاری شش روزه ،میزا تولید موصو افازایش یافات.
انتخا رقم و روش آبیاری متنا ب با روش کاشت با توجه به شرایط
مویطی برای ا تقرار بهتر گیاه در مراحل اولیاه رشاد و تاکثیر آ بار
عملکرد نهایی حاهز اهمیت ا ت ).)Koushik et al., 2016

درصد پروتئین دانه

در این آزمایش ،اثر ا و اثر الین بادا زمینی بر درصد پروتئین
دانه معنیدار و اثر بقیه تیمارهای مورد مطالعه الیرمعنیدار بود (جدو
 .)2در مطالعه مشابهای ،نتایج نشا داد که روش آبیاری فارو و آبیاری
کرتی تاثیری بر موتوای پروتئین دانه بادا زمینی نداشات .بیشاترین
میزا پروتئین دانه در الین  208باادا زمینای مشااهده گردیاد کاه
تفاوت معنیداری با الینهای  192 ،128و  201نشا ناداد .کمتارین
موتوای پاروتئین داناه ( 20/45درصاد) در الیان  176باادا زمینای
بهد ت آمد (جدو  .)3صادقیپاور ( )1388نشاا داد کاه تیمارهاای

جدول  -4مقايسه میانگین اثر متقابل تیمارهای مورد مطالعه بر صفات اندازهگیری شده در الينهای بادام زمیني
وزن صد دانه

تعداد

ارتفاع بوته

تیمارها

عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار)
(سانتي متر)
دانه در غالف
(گرم)
الین 128
61/71c
1/25f
59/28b
1818g
الین 176
62/55c
1/50e
46/29e
2460b
d
f
d
الین 192
57/51
1/31
53/64
2159d
روش آبیاری فارو
الین 201
76/33a
1/31f
56/50c
1890f
(جوی و پشتهای)
d
f
a
الین 208
58/60
1/26
65/31
1714g
الین 128
58/21d
1/62d
59/08b
2275c
e
c
e
الین 176
63/75
1/74
45/41
1953ef
الین 192
55/32h
2/08a
47/24e
3128a
b
f
de
روش آبیاری کرتی
الین 201
65/88
1/17
51/99
1817g
الین 208
58/22d
1/85b
49/91e
2010e
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ارزیابي رشد و صفات فيزیولوژیک برخي الین¬هاي اميدبخش بادام زميني در واکنش به دو 1445 ...
جدول  -5مقايسه میانگین اثر متقابل تیمارهای مورد مطالعه بر صفات اندازهگیری شده در الينهای بادام زمیني
سال دوم

سال اول

سال دوم

سال اول

تیمارها

عملکرد زيستتوده (کیلوگرم در هکتار)
شاخص برداشت (درصد)
e
e
5367
5335
35/81b
32/52b
الین 128
الین 176
6940b
7013b
37/16a
33/51b
c
c
c
الین 192
6333
6363
35/00
33/22b
روش آبیاری فارو (جوی و پشتهای)
الین 201
5917d
6883b
33/40c
26/15d
e
d
c
الین 208
5302
5987
33/18
27/87d
6787bc
7077b
35/16b
30/72c
الین 128
e
e
a
5490
5407
37/44
34/43b
الین 176
الین 192
8983a
8693a
35/55b
35/23a
e
c
b
الین  201روش آبیاری کرتی
5588
6170
33/95
28/08d
الین 208
5908d
7017b
35/42b
27/72d
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عملکرد زيستتوده

نتایج نشا داد که اثر روش آبیاری ،الین بادا زمینی ،اثر متقابل
الین × روش آبیاری و اثر متقابال اا × روش آبیااری × الیان بار
عملکرد زیستتوده معنیدار بود (جدو  .)2عبدزاد گوهری و همکارا
( )1397نشا داد که اثر متقابل آبیاری و ارقا بر عملکرد زیستتاوده
بادا زمینی معنیدار بود .گزارشهای دی ر در مطالعات مشابه ،حااکی
از وجود اختدر معنیدار بین ژنوتیپهاای لوبیاا از نظار وز خشاک
بوته میباشاد Amanullah et al.,Torabi Jafroudi et al., 2007
) .)and Salehi et al., 2008همچنین ،صادقیپور ( )1388نشا داد
که وز خشک بوته صفتی ا ت که عدوه بر عوامل مویطی ،توات
تاثیر ژنوتیپ هم قرار دارد و تیمارهای کمآبیاری در هار اه ژنوتیاپ
مورد مطالعه ،باعث کاهش وز خشک بوته لوبیا شد .برا ااس نتاایج
مقایسه میان ین دادهها ،بیشترین عملکرد زیستتوده ( 8983کیلاوگر
در هکتااار) در الیاان  192بااادا زمیناای در ااا زراعاای او و روش
آبیاری کرتی بهد ت آمد که تفاوت معنیداری با عملکرد زیستتاوده
( 8693کیلوگر در هکتاار) در اا دو زراعای نداشات .باهعادوه،
کمترین عملکرد زیستتوده ( 2702کیلوگر در هکتاار) در اا او
زراعی و در الین  201در واکنش بهروش آبیاری کرتی مشاهده گردید
(جدو  .)5از نتایج رناین ا اتنباط مایشاود کاه افازایش عملکارد
زیستتوده و باال رفتن ظرفیات فتو انتزی یکای از دالیال افازایش
عملکرد دانه در الین  192بادا زمینی میباشد .بدین ترتیاب ،کمباود
منابع فتو نتزی میتواند یکی از دالیل کاهش عملکرد دانه در ارقاا
بادا زمینی موسو شود .موققا نشا دادند که کمبود آ در و
مرحله رویشی بادا زمینی ،بیشترین تکثیر وء را بر عملکارد و تولیاد
ماده خشک بادا زمینی داشت ) .)Abou Kheira et al., 2009رو
کمبود آ در مراحل مختلف رشد بادا زمینای موجاب کااهش مناابع

نتزی و عملکرد زیستتاوده مایشاود ).)Meena et al., 2012

فتو
موققا در پژوهشی مشاهده کردند که کاهش دفعات آبیاری در ای
فصل رشد بب کاهش عملکرد زیستتاوده در باادا زمینای گردیاد
) .)Qiu et al., 2008عبدزاد گوهری و همکارا ( )1397دریافتند که
بیشترین عملکرد زیستتوده در رقم مصری و توات شارایط صاد در
صد تامین نیاز آبی گیاه بهد ت آمد.
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Abstract
In order to determine the best irrigation method to improvegrowth and physiological traits of some promising
peanut (Arachis hypogea L.) lines in Guilan province, two experiments carried out in 2017 - 2018 cropping
seasons as split plot based on randomized complete block design with three replications in Rasht, Iran. Two
irrigation methods including of cretaceous (conventional) and furrow (ridge) methods and five promising peanut
lines ( 128, 176, 192, 201 and 208) comprised experimental treatments as main and sub plots, respectively.
Results showed that cretaceous irrigation methodcaused to increase pod numbers per plant (26.46). In this
experiment, peanut 192 line produced the greatest seed yield (3128 kg/ha), seed unmber per pod (2.08) and
biological yield (8983 kg/ha) in response to cretaceous irrigation method. In addition, the greatest seed oil
content (52.94 %) was obtained under conventional cretaceous irrigation method. In general, results showed that
the cretaceous (conventional) irrigation method ofpeanut enhanced seed numbers per pod, seed yield and
biological yield of peanut promising lines under region climatic condition.
Keywords: Agronomic traits, Irrigation methods, Peanut, Promising lines
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