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ABSTRACT
This research was conducted on lentil at Imam Khomeini international university in 2021. The treatments were
included of rainfed (D) and five salinity levels of irrigation water with EC of 0.5 (S 0), 2 (S1), 4 (S2), 6 (S3) and
8 (S4) dS.m-1. The experiment was performed in a randomized complete block design with three replications.
In treatments of D, S0, S1, S2, S3 and S4, some parameters were measured; the biomass yields equal to 2094.66,
3621.9, 3525.6, 2771.6, 1965.62 and 1120.6 kg.h -1, the grain yield equal to 399.25, 957.53, 932.07, 639.25,
279.33 and 46.82 kg.ha-1 and the straw yield equal to 1695.41, 2664.37, 2593.53, 2132.35, 1686.29 and 1073.78
kg.ha-1, respectively. The results showed that the use of water up to S 2 salinity level was recommended for
lentil cultivation. But higher salinity levels were reduced the yield relative to rainfed conditions. At the water
salinity threshold of 5.5, 5.3 and 5.6 dS.m-1, the amounts of biomass, grain and straw were equal to rainfed
conditions. Due to salinity stress, the relative yield (compared to rainfed) of biomass, grain and straw were
decreased with a slope of 0.166, 0.325 and 0.129, respectively. As a result, the grain yield was more sensitive
than the straw yield in terms of water salinity. The reason was the effect of salinity stress on plants pollination
and lack of grain filling. The amount of water use efficiency (for production of lentil dry biomass) was
calculated in treatments of D, S0, S1, S2, S3 and S4 which were equal to 3.55, 1.32, 1.3, 1.23, 1.11 and 0.97
kg.m-3, respectively. In general, the results showed the application feasibility of saline water (in the range of
crop tolerance) for irrigation to increase the lentil yield (compared to rainfed conditions). In these conditions,
the saline water resources of the region can be exploited.
Keywords: Salinity Stress, Water Requirement, Water use Efficiency, Yield.
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اثر آبياری با آب شور بر روی عملکرد عدس ،در مقايسه با شرايط غير شور کشت ديم (در قزوين)
رضا سعيدی

*1
(ره)

 -1گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی  ،قزوین ،ایران.
(تاریخ دریافت -1400/10/19 :تاریخ بازنگری -1400/12/4 :تاریخ تصویب)1400/12/8 :

چکيده
در سال زراعی  ،1399-1400پژوهشی بر روی گیاه عدس در دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) انجام شد .تیمارها شامل
یک تیمار کشت دیم ) (Dو پنج تیمار شوری آب آبیاری با هدایت الکتریکی برابر با ) 6 (S3) ،4 (S2) ،2 (S1) ،0/5 (S0و )(S4
 8دسیزیمنس بر متر بودند .آزمایش در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی و با سه تکرار اجرا شد .در تیمارهای ،D
 S3 ،S2 ،S1 ،S0و  ،S4به ترتیب عملکرد زیستتوده عدس برابر با  1965/62 ،2771/6 ،3525/6 ،3621/9 ،2094/66و
 1120/6کیلوگرم بر هکتار ،عملکرد دانه برابر با  279/33 ،639/25 ،932/07 ،957/53 ،399/25و  46/82کیلوگرم بر
هکتار و عملکرد کاه برابر با  1686/29 ،2132/35 ،2593/53 ،2664/37 ،1695/41و  1073/78کیلوگرم بر هکتار
اندازهگیری شد .نتایج نشان داد کاربرد آب تا سطح شوری  S2برای کشت عدس ،قابل توصیه بود و شوری بیشتر از آن
باعث کاهش محصول نسبت به شرایط دیم شد .به طور دقیقتر در حد آستانه شوری آب برابر با  5/3 ،5/5و  5/6دسی
زیمنس بر متر ،به ترتیب عملکرد زیستتوده ،دانه و کاه عدس برابر با شرایط دیم بود .در اثر اِعمال تنش شوری ،عملکرد
نسبی (نسبت به دیم) زیستتوده ،دانه و کاه به ترتیب با شیب  0/325 ،0/166و  0/129کاهش یافت .این مسئله نشان داد
حساسیّت عملکرد دانه به شوری آب ،در مقایسه با کاه بیشتر بود .علت آن تأثیر تنش شوری بر اختالل در گردهافشانی
گیاه و عدم دانه بستن غالفها بود .مقدار بهرهوری مصرف آب در تولید زیستتوده خشک عدس در تیمارهای ،S1 ،S0 ،D
 S3 ،S2و  S4به ترتیب برابر با  1/11 ،1/23 ،1/3 ،1/32 ،3/55و  0/97کیلوگرم بر مترمکعب محاسبه شد .دستاورد کلی
پژوهش این بود که بهمنظور افزایش عملکرد گیاه عدس (نسبت به شرایط دیم) ،امکان کاربرد آبشور (در حد تحمل گیاه)
وجود داشت .در این شرایط ،زمینهای برای بهرهبرداری از منابع آبهای لبشور منطقه نیز فراهم شد.
واژه های کليدی :بهرهوری مصرف آب ،تنش شوری ،عملکرد ،نیاز آبی.

مقدمه
بحران کاهش کمّیت و کیفیت منابع آب کشاورزی و لزوم تأمین
غذای موردنیاز انسان و دام ،موجب بررسی سناریوهای مختلف
مدیریتی در برنامهریزی آبیاری مزارع میشود .برای رسیدن به
اهداف مطلوب در این بخش ،ترویج کشت گیاهانی که بیشتر نیاز
آبی خود را از نزوالت جوّی دریافت میکنند (کشت دیم) ،بسیار
با اهمیت میباشد .بیتردید تأمین کمبود آب موردنیاز گیاهان
تحت کشت دیم از طریق آبیاری با آب باکیفیت ،موجب افزایش
عملکرد محصول خواهد شد .اما ممکن است که استفاده محدود
از منابع آبشور (در حد تحمل گیاه) موجود در منطقه نیز ،باعث
افزایش عملکرد محصول گردد .در این صورت میتوان از منابع
بالاستفاده آب شور در هر منطقه ،استفاده بهینه به عمل آورد .در
خانواده حبوبات ،عدس از گیاهان قدیمی تحت کشت توسط انسان
به شمار میرود که سابقه آن به  13هزار سال قبل از میالد مسیح
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میرسد ) .(Sandhu & Singh, 2007طبق گزارش مرکز فناوری
اطالعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی -98
 ،1397سطح کشت محصوالت زراعی در ایران حدود  12میلیون
هکتار بوده که از این مقدار حدود  7/1درصد تحت کشت حبوبات
بوده است .در میان حبوبات ،سطح زیر کشت عدس به دو صورت
آبی و دیم به ترتیب  4032و  108379هکتار بوده است
) .(Ahmadi et al., 2020در پژوهشی گزارش شد از مجموع
اراضی تحت کشت عدس در ایران ،حدود  115هزار تن دانه عدس
به دست میآید که میانگین عملکرد آن  511کیلوگرم در هکتار
میباشد ) .(Nezami et al., 2011آزمایشی تحت تیمارهای آبیاری
شامل آبیاری در کل دوره رشد و یکبار آبیاری در هر کدام از
مراحل شاخهدهی ،گلدهی ،غالفدهی ،پرشدن دانهها و بدون
آبیاری (دیم) ،در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد .نتایج نشان
داد بیشترین عملکرد در تیمار آبیاری کامل اتفاق افتاد و انجام

(علمی  -پژوهشی)

سعيدی :اثر آبياری با آب شور بر روی عملکرد عدس ،در مقايسه با ...

یکبار آبیاری در مرحله گلدهی عدس (حساسترین مرحله
رشد) ،عملکرد دانه را به مقدار  52درصد نسبت به شرایط بدون
آبیاری افزایش داد ) .(Hosseini et al., 2011در مزرعه تحقیقاتی
دانشگاه لرستان ،یک آزمایش مزرعهای با چهار تیمار آبیاری شامل
 50 ،75 ،100و  25درصد تبخیر-تعرق واقعی گیاه عدس انجام
شد .نتایج نشان داد که تیمار  25و  75درصد نیاز آبی با مقادیر
عملکرد به ترتیب  1022و  1381کیلوگرم بر هکتار ،کمترین و
بیشترین عملکرد دانه را داشتند .همچنین بهرهوری آب در
تیمارهای  25و  50درصد نیاز آبی دارای بیشترین مقدار و در
تیمار  100درصد نیاز آبی دارای کمترین مقدار بوده است
) .(Saremi et al., 2016در پژوهشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه
تبریز ،عملکرد عدس تحت تیمارهای آبیاری شامل )(I2) ،70 (I1
 130 (I3) ،100و ) 160 (I4میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر
بررسی شد .نتایج نشان داد کمآبی باعث کاهش فتوسنتز ،کوتاه
شدن دوره رشد ،دوره گلدهی و پرشدن دانه میشود .این
فرآیندها اُفت اجزای عملکرد و دانه عدس در واحد سطح را به
دنبال داشت ) .(Asadi-Danalo et al., 2014علیرغم تنش آبی،
تنش شوری نیز به دو صورت شوری خاک و شوری آب آبیاری
میتواند بر کاهش عملکرد محصول نقش مؤثری داشته باشد .در
پژوهشی گزارش شد که شور بودن آب آبیاری موجب کاهش
پتانسیل آب سهلالوصول خاک ) (RAW1و کاهش جذب آب
توسط گیاه ،افزایش مقاومت روزنهای برگها و کاهش تبخیر-
تعرق گیاه میشود .موارد مذکور بهعالوه اثر سمّی یونهایی مانند
سدیم و کلر موجود در آبشور ،باعث کاهش تولید اندامهای
گیاهی و عملکرد محصول میشوند ) .(Saeidi et al., 2021در
پژوهش دیگر ،تأثیر سطوح شوری شامل  150 ،50 ،0و 250
میلیمول  NaClبر بازده جوانهزنی پنج ژنوتیپ عدس در کشور
تونس بررسی شد .نتایج آزمایش نشان داد که افزایش غلظت
نمک ،تأثیر منفی بر جوانهزنی و رشد عدس داشت .بهطوری که
برخی از ژنوتیپها در شوری  250میلی مول نمک اصالً قادر به
جوانهزنی نبودند ) .(Ouji et al., 2015در آزمایشی در محیط
گلدان ،تأثیر سطوح شوری صفر 50 ،و  100میلیمول  NaClبر
روی رشد و عملکرد عدس در کشور پاکستان بررسی شد .در این
پژوهش ،تنش شوری باعث جلوگیری از افزایش طول ریشهها و
ساقهها ،محتوای نسبی آب و کلروفیل برگها ،تعداد شاخهها،
غالفها ،دانهها ،عملکرد بذر و زیستتوده در بوته شد (Yasir et
) .al., 2021علیرغم اثر منفی تنش شوری بر عملکرد محصول،
در پژوهشی گزارش شد که به دلیل وجود چالشهای جدی در
بحث محدودیت و بحران منابع آب در بخش کشاورزی ،استفاده

از منابع آب جایگزین بهویژه آبهای شور برای تداوم فعالیتهای
کشاورزی الزم میباشد .بهطوری که با مدیریت و کاربرد آبهای
نامتعارف شور در آبیاری ،میتوان از فشار بر روی منابع آب
باکیفیت کم کرد و با جایگزینکردن مقداری از آب موردنیاز گیاه
با آب شور ،فرصتی برای تولید و درآمدزایی در بخش کشاورزی
ایجاد نمود ) .(Kiani and Abyar, 2019در پژوهش دیگر نیز ذکر
شد که با اتخاذ روشهای مدیریتی مناسب در هر منطقه و کاربرد
منطقی آبشور بهعنوان یک منبع آبیاری ،ضمن افزایش تولیدات
کشاورزی ،میتوان از رقابت موجود برای استفاده از آب غیر شور
کم کرد ) .(Piri et al., 2018در پژوهشی بر روی ذرت در منطقه
قزوین گزارش شد که در فرایند آبیاری ،اگر از تناوب دورهای
آب شور و شیرین از ابتدای دوره رشد استفاده شود ،امکان مقاوم
سازی گیاه به تنش شوری در مراحل حساس رشد وجود دارد.
ازاینرو با درنظرگرفتن دفعاتی از آبیاری با آبشور ،در مصرف آب
شیرین صرفهجویی شده و از آبهای نامتعارف شور نیز استفاده
بهینه میشود ) .(Saeidi et al., 2019درنتیجه میتوان در مورد
برخی از گیاهانی که تحت کشت دیم بوده و با آب با کیفیت باران
آبیاری میشوند ،در زمان توقف بارندگی و کاهش رطوبت خاک،
از آبشور برای آبیاری استفاده کرد .در سال زراعی 1397-98
گزارش شد که در منطقه قزوین ،سطح زیر کشت عدس 11240
هکتار بوده که همه آن به کشت دیم اختصاصیافته است
) .(Ahmadi et al., 2020اما باتوجهبه قابلیت آبیاری عدس و لزوم
تأمین نیاز آبی آن در دوران بحرانی رشد (مانند گلدهی و پُرشدن
دانه) ،آبیاری کامل این گیاه با آب دارای کیفیتهای مختلف،
نتایج حائز اهمیتی در برخواهد داشت .بهطوری که علیرغم اثر
مثبت آب باکیفیت در آبیاری ،ممکن است تأمین کمبود آب
موردنیاز گیاه با آب لبشور (در حد تحمل گیاه) ،بهتر از عدم
آبیاری و شرایط کشت دیم باشد .تاکنون پژوهش چندانی در
خصوص امکان استفاده از آب لبشور برای آبیاری عدس و ارتباط
مقدار شوری با عملکرد محصول (دانه و کاه) و بهرهوری مصرف
آب گزارش نشده است؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر ،بررسی
اثر آبیاری با آبشور بر روی عدس ،در مقایسه با شرایط کشت
دیم (در دشت قزوین) میباشد .در این شرایط با تعیین حد تحمل
گیاه عدس به شوری آب آبیاری میتوان از منابع آبشور منطقه
برای افزایش عملکرد محصول عدس نسبت به کشت دیم بهره
برداری بهینه نموده و توصیههای کاربردی برای رونق زراعت این
محصول ارائه داد.

1 -Readily Available Water
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مواد و روشها
معرفی کليات طرح

این پژوهش در سال زراعی  ،1399-1400در موقعیت جغرافیایی
با طول شرقی 50°00′07″و عرض شمالی  36°19′32″و در
مزرعه تحقیقاتی دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) شهر قزوین
انجام شد .گیاه موردمطالعه عدس رقم محلی با نام عدس سبز
منطقه قزوین بود که در کرتهای مسطح ،بدون شیب و با ابعاد
 3×3متر کاشته شد .محیط کرتها توسط پشتههایی تا ارتفاع 30
سانتیمتر محصور شد و کرتها از هر طرف بهاندازه  2متر از هم
فاصله داشت .تاریخ آغاز کشت  1399/12/12و تراکم کاشت بذور
مطابق میزان مصرف کشاورزان منطقه ،برابر با  60کیلوگرم بر

هکتار در نظر گرفته شد ) .(Soltani et al., 2012بر اساس گزارش
فائو 56-حداکثر عمق مؤثر توسعه ریشه عدس  60سانتیمتر اعالم
شد ) .(Allen et al., 1998ازاینرو قبل از اجرای پژوهش ،از نقاط
مختلف سطح مزرعه و از اعماق  0-30و  30-60سانتیمتر ،نمونه
خاک تهیه شد .تجزیه شیمیایی و فیزیکی نمونهها ،توسط
آزمایشگاه خاکشناسی تحت نظارت جهاد کشاورزی استان قزوین
انجام شد و نتایج آن در جدول ( )1ارائه شد .وضعیت بارندگی و
دمای هوای روزانه در طول دوره رشد عدس و برای منطقه اجرای
طرح ،در شکل ( )1نشان داده شد و آمار هواشناسی ماهانه در
جدول ( )2ارائه شد .مجموع مقدار بارندگی در طول فصل رشد
(تاریخ  1399/12/12الی  59 ،)1400/03/18میلیمتر بود.

جدول  -1ويژگیهای فيزيکی و شيميايی خاک مزرعه
عمق خاک (سانتیمتر)
60-30

30-0

0/45
7/2

0/43
7/1

Sandy Loam

Sandy Loam

8
25
67
0/12
11
175
24
12
1/34

10
33
57
0/09
7
281
23
11
1/36

واحد

پارامتر

dS.m-1

هدایت الکتریکی
اسیدیته )(pH
بافت خاک
رس
سیلت
شن
نیتروژن کل
فسفر قابل جذب
پتاسیم قابل جذب
رطوبت جرمی در حد ظرفیت زراعی
رطوبت جرمی در نقطه پژمردگی
چگالی ظاهری

%
%
%
%
p.p.m
p.p.m
%
%
g.cm-3

شکل  -1مقادير دما و بارندگی روزانه در روزهای دوره رشد عدس
جدول  -2آمار هواشناسی ماهانه در طول دوره رشد عدس
ماه
اسفند
فروردین
اردیبهشت
خرداد

دما )(0C

بارندگی

فشار از سطح
دریا )(hPa

ساعات آفتابی

کمینه

بیشینه

متوسط رطوبت
نسبی ()%

)(mm

1013/2
1011/2
1006/8
1002/1

207/4
237/1
260/2
295/8

2/2
8/2
11/9
16/7

16/6
25/7
30
36/9

49/7
40/9
42/7
25/6

42/4
11/7
8/9
6/5

بیشینه سرعت باد
-1

) (m.s

16
17
13/9
12/9
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معرفی تيمارها

بود .در پژوهشهای گذشته ،عناصر مذکور بهعنوان امالح غالب
در آبهای شور طبیعی  50نقطه از منطقه قزوین گزارش شد
) .(Mohammadi et al., 2011در هر نوبت آبیاری ،حجم آب الزم
(آب چاه با سطح شوری  )S0برای آبیاری هر تیمار در مخازن
بزرگ قرار داده شد و برای رسیدن به سطح شوری موردنظر ،مقدار
نمک موردنیاز به آن اضافه و کامالً مخلوط شد .سپس با کنترل
 ECو اطمینان از میزان شوری ،آب به کرت انتقال داده شد.
باتوجهبه اینکه زمان کاشت بذور در ایام مرطوب سال بود و سه
روز بعد از تاریخ کشت ،وقوع بارندگی توسط اداره هواشناسی پیش
بینی شده بود ،ازاینرو پس از کاشت بذور در هیچیک از تیمارها
آبیاری انجام نشد و جوانهزنی در همه کرتها تحت شرایط کشت
دیم انجام شد .بهاینترتیب از اِعمال تنش متفاوت تیمارهای
آبشور بر جوانهزنی بذور جلوگیری به عمل آمد .در شکل ()2
تصویری از مراحل رشد اولیه ،گلدهی و پُرشدن دانههای عدس
آورده شد.

تیمارهای این پژوهش شامل یک تیمار کشت دیم ) (Dو پنج
سطح شوری آب ) (Sدر آبیاری کامل گیاه بود که با سه تکرار و
در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی اجرا شد .در پژوهشی
آستانه تحمل عدس به تنش شوری (حاصل از اضافه نمودن نمک
به آب) ،هدایت الکتریکی برابر با  1/7دسیزیمنس بر متر گزارش
شد ) .(Katerji et al., 2003ازاینرو سطوح شوری آب با مقدار
هدایت الکتریکی ) (EC1برابر با )6 (S3) ،4 (S2) ،2 (S1) ،0/5 (S0
و ) 8 (S4دسیزیمنس بر متر در نظر گرفته شد .بهطوری که تیمار
 S0دارای حد شوری قابلتحمل و بقیه تیمارهای شوری ،سطوح
غیر قابلتحمل شوری بودند .برای تیمار  S0از آب باکیفیت چاه
که دارای خصوصیات فیزیکوشیمیایی مطابق جدول ( )3بود،
استفاده شد .برای تهیه تیمارهای آبشور ( S1تا  )S4از اختالط
نمک صنعتی با آب چاه (تیمار  )S0استفاده شد .نمک صنعتی
دارای عناصر سدیم ،کلسیم ،منیزیم ،سولفات و پتاسیم با درجه
خلوص به ترتیب برابر با  1/73 ،1/89 ،3/84 ،92و  0/54درصد

جدول  -3خصوصيات فيزيکوشيميايی آب مورداستفاده در آبياری (آب چاه)
هدایت الکتریکی

سدیم

منیزیم

کلسیم

پتاسیم

سولفات

بیکربنات

کربنات

کلر

)(dS.m-1

)(meq.L-1

)(meq.L-1

)(meq.L-1

)(meq.L-1

)(meq.L-1

)(meq.L-1

)(meq.L-1

)(meq.L-1

0/5

2/36

0/88

1/35

0/2

1/42

1/12

0/41

1/74

شکل  -2تصويری از مراحل رشد عدس در اين پژوهش

باتوجهبه شکل ( )1در دوره رشد گیاه عدس بارندگیهای فصلی
انجام شد .اما در برخی از روزهای بین دو بارندگی و بهخصوص
اواخر دوره رشد ،رطوبت خاک به کمتر از حد سهلالوصول می
رسید .ازاینرو مقدار رطوبت خاک از سطح تا عمق 60

سانتیمتری مرکز هر کرت ،بهصورت روزانه و با دستگاه
بازتابسنج دامنه زمانی امواج ) (TDR2مدل TRIME-FM
اندازهگیری شد .الزم به ذکر است قبل از شروع آزمایش ،دستگاه
 TDRاز طریق برآورد مقادیر مختلف رطوبت واقعی خاک مزرعه
مورد ارزیابی قرار گرفت و اعداد ثبت شده توسط آن واسنجی شد.

1- Electrical Conductivity

2- Time Domain Reflectometer

زمان انجام آبياری
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آبیاری از طریق رابطه ( )1محاسبه شد ) .(Saeidi, 2021مقدار
حجم آب ورودی به هر کرت با کنتور حجمی کنترل شد .آب از
مخزن موردنظر توسط شیلنگ به کرتها انتقال داده شد و آبیاری
در کرتها بهصورت غرقابی انجام شد .آب به شکل یکنواخت در
سطح هر کرت توزیع شد و باتوجه به تراز بودن کف کرتها،
محصور بودن کرتها توسط پشتهها و عدم خروج آب از آنها،
راندمان کاربرد آبیاری صددرصد بود .در نهایت باتوجهبه تفاوت
تبخیر-تعرق گیاهان در تیمارهای شوری آب و تأمین بخشی از
آب موردنیاز گیاه توسط باران ( 59میلیمتر) ،مقدار نیاز آبی
گیاهان در تیمارهای  S3 ،S2 ،S1 ،S0و  S4به ترتیب ،271 ،275
 177 ،226و  116میلی متر و مقدار حجم آب آبیاری به ترتیب
 1770 ،2260 ،2710 ،2750و  1160مترمکعب بر هکتار برآورد
شد .در جدول ( ،)4زمانبندی و برنامهریزی آبیاری برای هر تیمار
نشان داده شد.

در گزارش فائو 56-اعالم شد که حد آب سهلالوصول خاک برای
جذب توسط گیاه عدس 50 ،درصد رطوبت موجود بین دو حد
ظرفیت مزرعه ) (FC1و نقطه پژمردگی دائم ) (PWP2میباشد .در
این پژوهش برای اطمینان از اینکه به گیاه عدس هیچ تنش آبی
وارد نمیشود ،حد آب سهلالوصول خاک به مقدار  40درصد در
نظر گرفته شد؛ بنابراین هر زمان که  40درصد از رطوبت بین دو
حد  FCو  PWPخاک به اتمام میرسید ،آبیاری انجام میشد.
باتوجهبه تفاوت مقدار شوری آب آبیاری در تیمارها و تأثیر آن بر
عدم جذب یکسان آب در همه کرتها ،رطوبت خاک کرتها در
یکزمان واحد به مقدار مدنظر نمیرسید و به همین دلیل زمان
انجام آبیاری تیمارها متفاوت بود .الزم به ذکر است درصد رطوبت
وزنی خاک در حد  FCو  PWPبا استفاده از دستگاههای صفحات
فشاری و گرمخانه ،برآورد و در جدول ( )1ارائه شد .به این صورت
که نمونها ی اشباع از خاک مزرعه ،به ترتیب در فشار مکشی یک
سوم و  15اتمسفر قرار داده شد .سپس از تقسیم وزن آب
باقیمانده در خاک بر وزن دانههای خشک خاک ،مقدار رطوبت
وزنی در نقاط پتانسیلی مذکور محاسبه شد.

) (θFC −θm

(رابطه )1
در رابطه ( :V ،)1حجم آب آبیاری ) :θFC ،(m3رطوبت وزنی
خاک در حد ظرفیت مزرعه (درصد) :θm ،رطوبت وزنی خاک
بالفاصله قبل از انجام آبیاری (درصد) :ρb ،چگالی ظاهری خاک
) :D ،(g.cm-3عمق خاک ( )mو  :Aمساحت کرت ) (m2میباشد.
الزم به ذکر است پایش رطوبت خاک در عمق  ،Dبهصورت
جداگانه در دو عمق  0-30و  30-60سانتیمتری انجام شد و در
زمان آبیاری ،کمبود رطوبت این دو عمق از خاک برطرف شد.
× ρb × D × A

حجم آب آبياری

حجم آب آبیاری باتوجهبه مقدار اختالف رطوبت خاک در زمان
آبیاری نسبت به حد  FCتعیین شد .به این صورت که بر اساس
مقدار رطوبت موردنیاز تا عمق  60سانتیمتری خاک (برای
رسیدن به حد  ،)FCچگالی خاک و مساحت کرت ،حجم آب

100

=V

جدول  -4زمان و مقدار آب آبياری در هر تيمار
تیمار S0

تاریخ
1399/12/20
1400/1/2
1400/1/12
1400/1/19
1400/1/27
1400/2/20
1400/2/31
1400/3/11
1400/3/16
جمع

تیمار S1

حجم آبیاری
)(m3.ha-1

90
135/3
177/3
184
270
360/6
450/8
541
541
2750

تاریخ
1399/12/20
1400/1/3
1400/1/11
1400/1/20
1400/1/29
1400/2/24
1400/3/2
1400/3/12
1400/3/17

تیمار S2

حجم آبیاری
)(m3.ha-1

90
144/3
189/3
193
279/5
378/7
468/8
531/9
434/5
2710

تاریخ
1399/12/20
1400/1/6
1400/1/15
1400/1/25
1400/2/14
1400/3/1
1400/3/10
1400/3/16

تیمار S3

حجم آبیاری
)(m3.ha-1

90
126/3
189/4
243/4
288/5
414/7
495/9
411/8
2260

تاریخ
1399/12/20
1400/1/9
1400/1/18
1400/1/29
1400/2/19
1400/3/4
1400/3/14

تیمار S4

حجم آبیاری
)(m3.ha-1

90
126
162/3
248
315/3
368/6
459/8

1770

تاریخ
1399/12/20
1400/1/13
1400/1/22
1400/2/3
1400/2/26
1400/3/10

حجم آبیاری
)(m3.ha-1

90
126/2
162/3
207/4
258/6
315/5

1160

عملیات برداشت محصول عدس در تاریخ  1400/03/18انجام شد.
برای این منظور ،یک قاب چوبی با ابعاد داخلی  0/5×0/5متر تهیه

شد و بهصورت تصادفی به داخل کرتها انداخته شد .سپس بوته
های داخل قاب از کف زمین بریده شد و پس از خشکشدن ،وزن
کل (زیستتوده) و اجزای آن (کاه و دانه) توسط ترازوی دقیق (با

1- Field Capacity

2- Permanent Wilting Point

عملکرد محصول و تحليل آماری

(علمی  -پژوهشی)
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دقت صدم گرم) اندازهگیری شد .از سوی دیگر تجزیه واریانس و
مقایسه میانگین دادههای مربوط به مقدار عملکرد زیستتوده،
دانه و کاه گیاه عدس ،توسط نرمافزار  SPSSو با آزمون چند
دامنهای دانکن انجام شد .برای برآورد بهرهوری مصرف آب
) ،(WP1عملکرد نسبی (نسبت به کشت دیم) و شاخص برداشت
) (HI2محصول در تیمارهای مختلف ،به ترتیب از روابط ()3( ،)2
و ( )4استفاده شد.
Y
= WP
(رابطه )2
∀
-3
 :WPبهرهوری مصرف آب )  :Y ،(Kg. mعملکرد
زیستتوده خشک عدس ) :∀ ،(Kg. ha-1حجم آب آبیاری بهعالوه
حجم آب حاصل از بارندگی در دوره رشد گیاه ).(m3. ha-1

بر هکتار برآورد شد .از سوی دیگر متوسط عملکرد دانه عدس در
کل کشور ایران ،به دو صورت کشت آبی و دیم به ترتیب 1290
و  520کیلوگرم بر هکتار گزارش شد ) .(Ahmadi et al., 2020در
پژوهشی بهمنظور ارزیابی شبکه آبیاری دشت قزوین انجام شد .بر
اساس نتایج ،متوسط عملکرد عدس در وسعت  93هکتار از اراضی
تحت کشت این محصول ،مقدار  0/5تن بر هکتار گزارش شد
) .(Zareabyaneh et al., 2020در پژوهش حاضر مقدار عملکرد
دانه عدس در تیمار دیم و ( S0آبیاری با آب باکیفیت) ،به
گزارشهای مذکور نزدیک بوده است .در پژوهشی دیگر با هدف
تخصیص بهینه آب بین اراضی آبی و دیم دشت قزوین ،گزارش
شد که در دهه اول خرداد اگر اراضی دیم تحت کشت عدس به
میزان  75میلیمتر آبیاری شوند ،عملکرد عدس از  1000به
 3000کیلوگرم بر هکتار افزایش مییابد (Ramezani-Etedali et
) .al., 2015پژوهش مذکور به اهمیت آبیاری عدس دیم در
زمانهای حساس رشد و کمآبی خاک اشاره میکند ،که نتایج
مشابه آن در پژوهش حاضر مشاهده میشود.
بر اساس نتایج پژوهش حاضر ،بیشترین تا کمترین مقدار
عملکرد و اجزای عملکرد محصول عدس به ترتیب به تیمارهای
 ،S2 ،S1 ،S0دیم S3 ،و  S4اختصاص مییابد .نتایج نشان میدهد
که در کنار نزوالت جوّی ،آبیاری عدس با آب تا سطح شوری ،S2
شرایط بهتری نسبت به کشت دیم این محصول ایجاد کرده است.
به بیان دیگر اثر تنش کمآبی حاصل از شرایط کشت دیم ،بیشتر
از تنش شوری آب تا سطح تیمار  S2بوده است .ازاینرو کاربرد آب
تا سطح شوری  S2در آبیاری عدس منطقه قزوین قابل توصیه بوده
و شوری بیشتر از آن باعث کاهش محصول نسبت به شرایط دیم
میشود .در پژوهشی مشابه بر روی سایر گیاهان ،روش آبیاری به
صورت تناوبی با آب غیر شور ( 0/7دسیزیمنس بر متر) و شور
( 5دسیزیمنس بر متر) برای ذرت در نظر گرفته شد .نتایج نشان
داد که میتوان آبشور را همراه با آب غیر شور برای زراعت
استفاده کرد ،بدون آنکه کاهش چندانی در عملکرد محصول ایجاد
شود ) .(Molavi et al., 2011در این بخش از پژوهش دستاورد
کاربردی این بود که با هدف حفظ رطوبت خاک و افزایش عملکرد
محصول عدس (نسبت به شرایط دیم) ،امکان کاربرد آبشور (تا
حد تحمل گیاه) در تناوب با آب باران وجود داشت .در این شرایط
تولید محصول عدس افزایشیافته و زمینهای برای بهرهبرداری از
منابع آبهای لبشور منطقه (آبهای نامتعارف) فراهم میشود.

Ysi

(رابطه )3

YD

= YR

 :YRعملکرد نسبی محصول نسبت به شرایط دیم (بی بُعد)،
 :Ysiعملکرد محصول در تیمارهای تحت آبیاری با سطوح شوری
) :YD ،(Kg. ha-1عملکرد محصول در تیمار کشت دیم
).(Kg. ha-1
(رابطه )4
)(Kahraman et al., 2016

Yg
Y

 :HIشاخص برداشت محصول :Yg ،عملکرد دانه عدس
) :Y ،ha-1عملکرد زیستتوده خشک عدس ).(Kg. ha-1

= HI
(Kg.

نتايج و بحث
عملکرد و اجزای عملکرد محصول عدس

در پایان دوره رشد عدس ،عملکرد زیستتوده و اجزای آن شامل
دانه و کاه ،مورد بررسی قرار گرفت .تجزیه واریانس صفات مذکور
در جدول ( )5نشان داد که بین تیمارها ،تفاوت معنیدار در سطح
یک درصد وجود داشت .در تیمارهای کشت دیمS3 ،S2 ،S1 ،S0 ،
و  S4عملکرد زیستتوده به ترتیب برابر با ،3621/9 ،2094/66
 1965/62 ،2771/6 ،3525/6و  1120/6کیلوگرم بر هکتار،
عملکرد دانه به ترتیب برابر با ،932/07 ،957/53 ،399/25
 279/33 ،639/25و  46/82کیلوگرم بر هکتار و عملکرد کاه به
ترتیب برابر با ،2132/35 ،2593/53 ،2664/37 ،1695/41
 1686/29و  1073/78کیلوگرم بر هکتار اندازهگیری شد (شکل
 .)3در سال زراعی  1397-98مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات
وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد که در استان قزوین مساحت
 11240هکتار به کشت دیم عدس اختصاص یافت .در این سال
زراعی متوسط عملکرد دانه عدس در منطقه قزوین 351 ،کیلوگرم

1 - Water Productivity
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2- Harvest Index

270

تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،53شماره  ،2ارديبهشت ( 1401علمی  -پژوهشی)

جدول  -5تجزيه واريانس صفت مورد بررسی
منابع تغییر

درجه آزادی

تکرار
سطح شوری
خطا
ضریب تغییرات ()%

2
5
10

میانگین مربعات
عملکرد زیستتوده

عملکرد دانه

عملکرد کاه

6/6×103 ns
**2841×103
10/6×103
18/6

5×103 ns
**346/3×103
2000
12/8

6/6×103 ns
**1214/8×103
16/6×103
18/6

 nsو ** :به ترتیب عدم معنیداری و معنیداری در سطح احتمال یک درصد

شکل  -3مقايسه ميانگين عملکرد و اجزای عملکرد عدس در تيمارهای مختلف

در بخش دیگر پژوهش ،عملکرد زیستتوده ،دانه و کاه
عدس نسبت به کشت دیم (عملکرد نسبی در رابطه  )3و برای
سطوح مختلف شوری آب بررسی شد (شکل  .)4در تیمارهای ،S0
 S3 ،S2 ،S1و  S4به ترتیب عملکرد نسبی زیستتوده برابر با ،1/73
 0/94 ،1/32 ،1/68و  ،0/53عملکرد نسبی دانه برابر با ،2/4
 0/7 ،1/6 ،2/25و  ،0/11عملکرد نسبی کاه برابر با ،1/53 ،1/57
 0/99 ،1/25و  0/63برآورد شد .همانطور که قبالً هم ذکر شد
تا سطح شوری  ،S2عملکرد همه صفات بیشتر از عملکرد کشت
دیم و ازاینرو ،عملکرد نسبی بزرگتر از عدد یک بود .اما این
نتایج نشان داد که آبیاری گیاه با آب باکیفیت باعث افزایش بیش
از دوبرابری عملکرد دانه نسبت به شرایط دیم شد .درحالیکه
تأثیر آب باکیفیت بر عملکرد کاه ،حدود  1/5برابر نسبت به کشت
دیم بود .نکته حائز اهمیت دیگر این بود که شیب کاهش عملکرد
نسبی و اجزای آن در شکل ( )4با هم برابر نبود .بهطوری که شیب
مذکور برای زیستتوده ،دانه و کاه به ترتیب برابر با ،0/166
 0/325و  0/129بود .به بیان دیگر بهازای هر یک دسیزیمنس
بر متر افزایش شوری آب ،عملکرد نسبی زیستتوده ،دانه و کاه
به ترتیب  32/5 ،16/6و  12/9درصد کاهشیافته است .این نتایج
نشان داد که با افزایش شوری آب آبیاری ،عملکرد دانه نسبت به
کاه کاهش بیشتری داشته است .این مسئله ممکن است به دلیل
تأثیر تنش شوری بر اختالل در تلقیح گیاه ،عقیم ماندن آن و در

نهایت عدم دانه بستن و کاهش عملکرد دانه باشد .درنتیجه اِعمال
تنش شوری بیش از حد تحمل گیاه در مراحل حساس رشد،
اثرات زیانباری بر تولید دانه حبوبات مانند عدس خواهد داشت.
از سوی دیگر باتوجهبه روابط بین عملکرد نسبی و شوری آب در
شکل ( ،)4اگر بهجای متغیر وابسته ) (Yعدد یک قرار داده شود،
مقداری برای شوری آب به دست میآید که اثر تنش شوری در
کشت آبی و تنش کمآبی در کشت دیم با هم برابر میشود .در
این شرایط حد آستانه شوری آب برای عملکرد زیستتوده ،دانه و
کاه عدس به ترتیب  5/3 ،5/5و  5/6دسیزیمنس بر متر برآورد
میشود .یعنی با اعمال آبیاری تا سطح شوریهای مذکور،
عملکردی برابر با شرایط کشت دیم ایجاد شده و شوریهای بیش
تر از آن موجب خُسران در تولید محصول عدس (حتی نسبت به
شرایط دیم) میشود.
در پژوهشی مشابه در تبریز اثر تنش شوری بر روی عدس
از طریق آب آبیاری با شوری  4دسیزیمنس بر متر بررسی شد.
تنش شوری آب باعث شد که عملکرد دانه عدس از  73/84به
 49/44گرم بر مترمربع و وزن خشک ساقه عدس از  0/244به
 0/207گرم بر بوته کاهش یابد ) .(Rashidi et al., 2018نتایج
پژوهش مذکور نشان داد که در شرایط اعمال تنش شوری ،دانه
عدس بیشتر از کاه کاهش عملکرد داشته است و ازاینرو با نتایج
پژوهش حاضر مطابقت داشت .در پژوهشی دیگر در کشور
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پاکستان ،گیاه عدس در محیط گلدان کشت شد و عملکرد آن
تحت سطوح شوری  50 ،0و  100میلیمول بررسی شد .در سطوح
شوری مذکور ،تعداد دانه در گیاه به ترتیب  34 ،54و  21عدد،
عملکرد دانه به ترتیب  0/86 ،1/32و  0/53گرم بر بوته و عملکرد
زیستتوده به ترتیب  7/82 ،9/17و  4/22گرم بر بوته اندازهگیری
شد .نتایج مذکور نیز حاکی از تأثیر کاهشی تنش شوری بر
عملکرد عدس داشته است ) .(Yasir et al., 2021بهطوری که به
ازای هر میلیمول افزایش شوری ،عملکرد دانه و زیستتوده عدس
به ترتیب  0/008و  0/05گرم بر بوته کاهش یافت .در یک آزمایش
الیسیمتری در مؤسسه کشاورزی مدیترانه در جنوب ایتالیا ،اثر
سه سطح شوری خاک شامل  2 ،0/7و  3/1دسیزیمنس بر متر،
بر عملکرد عدس بررسی شد .بر اساس نتایج ،عملکرد عدس در
سطوح شوری مذکور به ترتیب  5170 ،6830و  820کیلوگرم بر
هکتار برآورد شد ) .(Katerji et al., 2003در مورد تنشهای مشابه
مانند تنش آبی نیز پژوهشی در دانشگاه پیامنور مرکز اسدآباد
همدان بر روی عدس انجام شد .تنشها شامل اعمال تنش خشکی
بعد از گلدهی ) ،(a2تنش بعد از نیامدهی ) (a3و شرایط کشت

دیم ) (a4بود که بر روی شش رقم عدس آزمایش شد و نسبت به
شرایط آبیاری کامل ) (a1بررسی شد .نتایج مطالعه بر روی رقم
عدس سبز قزوین نشان داد که در تیمارهای  a3 ،a2 ،a1و  a4مقدار
عملکرد دانه عدس به ترتیب برابر با  404 ،469/3 ،671/6و
 268/6کیلوگرم بر هکتار و عملکرد ماده خشک یک بوته به ترتیب
برابر با  8/45 ،8/75 ،9/45و  8/28گرم بر بوته بوده است
) .(Kakayi, 2019نتایج پژوهش مذکور حاکی از این بود که از
تیمار آبیاری کامل تا شرایط دیم ،عملکرد دانه عدس حدود %60
و عملکرد ماده خشک آن حدود  %12/3کاهشیافته است .یعنی
در شرایط تحت تنش ،عملکرد دانه عدس بیش از عملکرد کاه
کاهش داشته است ،که ازاینجهت با نتایج پژوهش حاضر مطابقت
داشت .بهطورکلی دستاورد این قسمت از پژوهش این بود که در
مقایسه واکنش اجزای عملکرد عدس نسبت به تنش شوری،
حساسیّت دانه عدس در برابر شوری بیشتر بود .به این صورت که
اگر گیاه عدس با آب باکیفیت آبیاری شود ،راندمان افزایش تولید
دانه در مقایسه با کاه (نسبت به شرایط دیم) قابلتوجه خواهد
بود.

شکل  -4عملکرد زيستتوده و اجزای عدس نسبت به شرايط ديم ،در سطوح شوری آب آبياری

رابطه بين دانه و کاه عدس

بهمنظور بررسی ارتباط بین دانه و کاه عدس ،مطابق شکل ()5
رابطه خطی با معادله  Y=1.652X+1078بین تیمارهای مختلف
برازش داده شد .این قبیل روابط میتواند بهعنوان یک معیار برای
تخمین عملکرد هر یک از اجزاء بر اساس مقدار دیگری ،در نظر
گرفته شود .بهعنوانمثال در صورت فقدان دادههای مقدار کاه،

میتوان با استفاده از دادههای مقدار دانه ،دادههای مجهول را در
محدوده قابل قبولی تخمین زد .ازاینرو شیب خط در شکل ()5
نشان داد که بهازای افزایش هر یک کیلوگرم دانه عدس ،حدود
 1/65کیلوگرم کاه افزایش مییابد .در پژوهشی مشابه در مصر،
اثر تنظیمکنندهها ی رشد برگی شامل کود آهن و روی ،بر روی
عملکرد و اجزاء عملکرد عدس بررسی شد .نتایج نشان داد بین
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عملکرد کاه ) (Yو عملکرد دانه عدس ) (Xدر واحد کیلوگرم بر
هکتار رابطه خطی  Y=2.216 X+969برازش داده شد .بهطوری
که بهازای افزایش هر یک کیلوگرم دانه عدس ،حدود 2/216
کیلوگرم کاه افزایش یافت ) .(Hussein et al., 2018نتایج
بهدستآمده از پژوهش مذکور مشابه با نتایج پژوهش حاضر بود.
همچنین در شکل ( )5اگر بهجای متغیر ( Xعملکرد دانه) عدد
صفر قرار داده شود ،مقدار  1078کیلوگرم بر هکتار (عرض از مبدأ
خط) برای عملکرد کاه به دست میآید .الزم به ذکر است که در
پژوهش حاضر تنش شوری ،تنش غالب و عامل کاهش عملکرد
دانه نسبت به کاه بوده است .ازاینرو عرض از مبدأ خط در شکل
( )5نشان میدهد که اگر تنش شوری به حدی برسد که هیچ دانه
عدس تولید نشود ،مقدار کاه تولید شده پایه عدد  1078کیلوگرم
بر هکتار خواهد بود.

شکل  -5رابطه بين عملکرد کاه و دانه

شاخص برداشت

بر اساس رابطه ( )4مقدار شاخص برداشت محصول عدس محاسبه
شد و در تیمارهای کشت دیم S3 ،S2 ،S1 ،S0 ،و  S4به ترتیب برابر
با  14/2 ،23 ،26/4 ،26/4 ،19و  4/2درصد برآورد شد (شکل .)6
بیشترین مقدار شاخص برداشت در تیمارهای  S0و  S1و کمترین
آن در تیمار  S4مشاهده شد .نتایج نشان داد آبیاری عدس تا سطح
شوری  2( S1دسیزیمنس بر متر) ،تأثیر کاهنده بر مقدار شاخص
برداشت عدس نداشت .با مقایسه تیمار کشت دیم و سایر تیمارها
مشخص شد که مقدار شاخص برداشت تا سطح شوری  S2بیشتر
از کشت دیم بود و از سطح شوری  ،S3به کمتر از کشت دیم رسید.
درنتیجه در بین تیمارهای آبیاری با آبشور ،شرایط مطلوب از
نظر میزان شاخص برداشت (نسبت به کشت دیم) ،آبیاری عدس
تا سطح شوری  S2بود .به طور مشابه در پژوهشی در منطقه
سراوان ،اثر چهار سطح آبیاری شامل  80 ،100 ،120و  60درصد
نیاز آبی بر روی گیاه عدس (دو توده بلوچستان و کردستان)
بررسی شد .نتایج نشان داد بیشترین و کمترین مقدار شاخص
برداشت به ترتیب برابر با ( %24توده بلوچستان 80 -درصد نیاز

آبی) و ( %14توده کردستان 60 -درصد نیاز آبی) بود
) .al., 2021در آزمایش دیگر در دانشگاه فردوسی مشهد ،اثر شش
سطح آبیاری شامل آبیاری کامل ،تک آبیاری در مراحل رشد
شاخهدهی ،گلدهی ،غالفدهی ،پرشدن دانهها و بدون آبیاری
(کشت دیم) بر روی عدس بررسی شد .بر اساس نتایج
بهدستآمده ،مقدار شاخص برداشت در تیمارهای مذکور به ترتیب
برابر با  33/3 ،33/4 ،33/9 ،26/8 ،34/1و  26/2درصد برآورد شد
) .(Hosseini et al., 2011نتایج پژوهش مذکور نشان داد که
بیشترین و کمترین مقدار شاخص برداشت به ترتیب مربوط به
تیمار آبیاری کامل (بدون تنش آبی) و بدون آبیاری (تحت تنش
آبی) بوده است .در تحقیقی نیز اثر محلولپاشی کود نانو کالت
آهن بر عملکرد عدس ،در منطقه کرج (دانشگاه تهران) بررسی
شد .تیمارها شامل عدم محلولپاشی (شاهد) ،محلولپاشی 0/002
(گرم در لیتر) در مراحل رشد گلدهی ،غالفدهی و گل
دهی+غالفدهی و محلولپاشی ( 0/004گرم در لیتر) در مراحل
رشد گلدهی ،غالفدهی و گلدهی+غالفدهی بود .بر اساس
نتایج ،میزان شاخص برداشت در تیمارهای مذکور به ترتیب برابر
با  30/48 ،30/77 ،31/8 ،29/63 ،29/62 ،27/22و  32/8درصد
بود ) .(Mehraban, 2017نتایج پژوهش مذکور نشان داد که
محلولپاشی کود بر روی عدس ،باعث افزایش مقدار شاخص
برداشت محصول شده است .ازاینرو دو پژوهش اخیر نشان دادند
که تنشهایی مانند خشکی و فقر مواد غذایی ،باعث کاهش میزان
شاخص برداشت محصول عدس شده است که با نتایج پژوهش
حاضر (وجود تنش شوری) مطابقت داشته است .نتیجه کلی این
بود که با استفاده از آبهای نامتعارف لبشور تا سطح شوری ،S2
امکان افزایش شاخص برداشت محصول عدس نسبت به شرایط
کشت دیم وجود داشت .ازاینرو در صورت قبول زیان ناشی از
تجمع تدریجی امالح در خاک ،میتوان از منابع آب لبشور (در
سطح شوری مدنظر) برای آبیاری عدس استفاده کرد.
(Amiri et

شکل -6شاخص برداشت محصول عدس در تيمارهای مختلف
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بهرهوری مصرف آب

شوری آب آبیاری ،مقدار بهرهوری مصرف آب را در کشت آبی
عدس در منطقه قزوین تخمین زد .در پژوهشهای گذشته ،ازاین
قبیل روابط برای تخمین مقدار عملکرد محصول ذرت بر اساس
مقدار تبخیر-تعرق گیاه در منطقه قزوین ،استفاده شد (Saeidi,
).2021

مقدار بهرهوری مصرف آب در تولید زیستتوده خشک عدس در
تیمارهای کشت دیم S3 ،S2 ،S1 ،S0 ،و  S4به ترتیب برابر با ،3/55
 1/11 ،1/23 ،1/3 ،1/32و  0/97کیلوگرم بر مترمکعب برآورد
شد (شکل  .)7به دلیل عدم انجام آبیاری در تیمار کشت دیم ،این
تیمار بیشترین مقدار بهرهوری مصرف آب را داشت .در تیمارهای
دیگر با افزایش شوری آب ،مقدار جذب و مصرف آب توسط گیاه
و به دنبال آن حجم آب آبیاری کاهش یافت .اما نتایج نشان داد
که کاهش حجم آب مصرفی در تیمارهای شوری ،باعث افزایش
بهرهوری مصرف آب نشد .زیرا اثر عناصر مُضِر موجود در آبشور
موجب کاهش تولید ماده گیاهی و دانه شد ،که نتیجه آن کاهش
عملکرد و بهرهوری مصرف آب بود .در پژوهشی در دشت قزوین،
مقدار بهرهوری مصرف آب آبیاری در کشت عدس برای مناطق
استان قزوین شامل شهرهای قزوین ،تاکستان و بوئینزهرا به
ترتیب  1/06 ،1/43و  1/1کیلوگرم بر مترمکعب برآورد شد
) .(Zareabyaneh et al., 2020نتایج پژوهش حاضر در تیمار آب
باکیفیت ،به نتایج پژوهش مذکور نزدیک بود .در پژوهشی در
جنوب ایتالیا ،واکنش گیاه عدس به سه سطح شوری خاک شامل
 2 ،0/7و  3/1دسیزیمنس بر متر بررسی شد .نتایج نشان داد که
نسبت عملکرد به حجم آب مصرف شده در کشت عدس (بهرهوری
مصرف آب) در تیمارهای مذکور به ترتیب  1/78 ،2/09و 0/36
کیلوگرم بر مترمکعب محاسبه شد ) .(Katerji et al., 2003نتایج
پژوهش مذکور از نظر اثر کاهشی شوری آب بر بهرهوری مصرف
آب ،مشابه نتایج پژوهش حاضر بود .همچنین در مزرعه تحقیقاتی
مجتمع آموزش عالی سراوان ،پژوهشی تحت سطوح آبیاری شامل
 80 ،100 ،120و  60درصد نیاز آبی گیاه عدس انجام شد .بر
اساس نتایج ،در تیمار  80درصد آبیاری ،عملکرد گیاه نسبت به
تیمار شاهد ( 100درصد آبیاری)  10درصد کاهش یافت ،اما
بیشترین بهرهوری مصرف آب در بین تیمارها به مقدار 2/9
کیلوگرم بر هکتار به دست آمد ) .(Amiri et al., 2021مقدار
شوری آب آبیاری در پژوهش کنونی باعث شد که در تیمارهای
 S3 ،S2 ،S1و  ،S4بهرهوری مصرف آب نسبت به تیمار ( S0آب
باکیفیت) به ترتیب مقدار  15/7 ،7 ،1/2و  26/6درصد کاهش
داشته باشد .بهطوری که بهازای هر یک دسیزیمنس بر متر
افزایش شوری آب ،به طور متوسط مقدار  0/047کیلوگرم بر
مترمکعب از مقدار بهرهوری مصرف آب کم شد .ازاینرو رابطهای
با معادله  WP=-0.0052EC2-0.0038EC+1.323بین مقدار
بهرهوری مصرف آب ) (WPو هدایت الکتریکی آب ) (ECبرازش
داده شد (شکل  .)8از طریق رابطه مذکور میتوان بر اساس مقدار
1 -Water Production Function

شکل  -7بهرهوری مصرف آب در تيمارهای مختلف

شکل  -8رابطه بين بهرهوری مصرف آب و شوری آب آبياری

در ادامه پژوهش تابع تولید-آب ) (WPF1برای تیمارهای
مختلف ،بهصورت رابطه Y=0.001W2-1.4875W+2094.66
برآورد شد (شکل  .)9با استفاده از تابع مذکور مقدار تولید محصول
عدس ) (Yنسبت به حجم آب آبیاری ) (Wقابل محاسبه میباشد.
در تابع مذکور اگر بهجای متغیر ( Wحجم آب آبیاری) عدد صفر
قرار داده شود ،مقدار عملکرد برابر با  2094/66کیلوگرم بر هکتار
به دست میآید که همان عملکرد محصول عدس در تیمار کشت
دیم است .به طور مشابه ،پژوهشی بر روی عدس در شمال سودان
با شش تیمار آبیاری شامل آبیاری کامل ) ،(W1آبیاری با دور 15
روزه ) ،(W2آبیاری در مراحل رشد رویشی ) ،(W3گلدهی )،(W4
تنظیم غالف ) (W5و مرحله رسیدن ) (W6انجام شد .در این
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پژوهش رابطه بین عملکرد دانه عدس (کیلوگرم بر هکتار) و
تبخیر-تعرق آن (مترمکعب بر هکتار) بهصورت Y=1.773ET-
 4447.7نشان داده شد ) .(Alla-Jabow and Mahgoub, 2017در
پژوهشی بر روی عدس در ترکیه ،اثر شش تیمار آبیاری تکمیلی
شامل بدون آبیاری ) (I0و آبیاری بر اساس )،%50 (I50) ،%25 (I25
) %100 (I100) ،%75 (I75و ) %125 (I125آب سهلالوصول خاک
انجام شد .نتایج نشان داد بین عملکرد زیستتوده (کیلوگرم بر
هکتار) و مقدار آب مصرفی گیاه در طول فصل رشد (میلیمتر)
رابطه  Y= -0.1123IW2+43.805IW+1645.2برقرار شد
) .(Kahraman et al., 2016درمجموع دستاورد این بخش از
پژوهش این بود که شوری آب آبیاری اثر کاهشی بر بهرهوری
مصرف آب عدس داشت .همچنین از طریق روابط ارائه شده در
شکلهای ( )8و ( ،)9امکان تخمین مقدار بهرهوری مصرف آب بر
اساس شوری آب و تخمین عملکرد زیستتوده بر اساس حجم آب
آبیاری (در شرایط تنش شوری) فراهم شد.

شکل  -9تابع توليد-آب برای تيمارهای مختلف

نتيجهگيری
در این پژوهش ،اثر آبیاری با سطوح مختلف شوری و در تناوب با
آب باران ،بر روی گیاه عدس منطقه قزوین بررسی شد .نتایج
نشان داد بیشترین تا کم ترین مقدار عملکرد و اجزای عملکرد
محصول عدس به ترتیب به تیمارهای  ،S2 ،S1 ،S0دیم S3 ،و S4
اختصاص یافت .بهطوری که در کنار نزوالت جوّی ،آبیاری عدس
با آب تا سطح شوری  ،S2شرایط بهتری نسبت به کشت دیم این
محصول ایجاد کرد و تنش کمآبی حاصل از کشت دیم ،بیشتر از

تنش شوری آب تا سطح تیمار  S2بود .از سوی دیگر آبیاری گیاه
عدس با آب باکیفیت ،باعث افزایش  2/5برابری عملکرد دانه
نسبت به شرایط دیم شد .درحالیکه تأثیر آب باکیفیت بر عملکرد
کاه ،حدود  1/5برابر بیشتر از کشت دیم بود .همچنین شیب
کاهش عملکرد و اجزای آن در اثر افزایش شوری آب آبیاری ،با
هم برابر نبود .بهطوری که بهازای هر یک دسیزیمنس بر متر
افزایش شوری آب ،عملکرد نسبی زیستتوده ،دانه و کاه به ترتیب
 32/5 ،16/6و  12/9درصد کاهش یافت .به دلیل تأثیر تنش
شوری بر اختالل در تلقیح گیاه عدس و عقیم ماندن آن ،در سطوح
باالی تنش شوری ،عملکرد دانه نسبت به کاه کاهش بیشتری
داشت .در نتیجه اگر گیاه عدس با آب باکیفیت آبیاری شود،
راندمان تولید دانه در مقایسه با کاه (نسبت به شرایط دیم) بیش
تر خواهد بود .در این باره رابطه خطی با معادله
 Y=1.652X+1078بین عملکرد دانه ) (Xو عملکرد کاه )(Y
برقرار شد .همچنین بررسی مقدار شاخص برداشت در تیمارهای
مختلف نیز نشان داد که با استفاده از آبهای نامتعارف لبشور تا
سطح شوری  ،S2امکان افزایش شاخص برداشت محصول عدس
نسبت به شرایط کشت دیم وجود داشت .در بررسی بهرهوری
مصرف آب نتایج نشان داد که به دلیل عدم انجام آبیاری در تیمار
کشت دیم ،این تیمار بیشترین مقدار بهرهوری مصرف آب را
داشت .اما افزایش شوری آب باعث شد که مقدار بهرهوری مصرف
آب در تیمارهای  S3 ،S2 ،S1و  ،S4نسبت به تیمار ( S0آب
باکیفیت) به ترتیب مقدار  15/7 ،7 ،1/2و  26/6درصد کاهش
داشته باشد .همچنین برای تخمین مقدار بهرهوری مصرف آب از
طریق هدایت الکتریکی آب رابطه WP=-0.0052EC2-
 0.0038EC+1.323و برای تخمین مقدار عملکرد عدس بر اساس
حجم آب آبیاری رابطه  Y=0.001W2-1.4875W+2094.66ارائه
شد .نتیجه کلی اینکه در صورت وجود منابع آبشور (مانند چاه
های عمیق کشاورزی) در منطقه قزوین ،کاربرد آب تا سطح
شوری  S2نسبت به شرایط دیم سودمند بوده و بیشتر از شوری
مذکور توصیه نمیشود.
"هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد"
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