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 چكيده 

 
. شودمحصول می عملکرد کاهش باعث یک، هر کمبود از عوامل مهم در تولیدات کشاورزي است که کود و آب نهاده دو

با هدف . پژوهش حاضر لکرد مؤثر باشدتواند در افزایش عممی تفکیک به هاي آب و کودنهاده از یک هر اهمیت و نقش

 رقم گیل، به صورت آزمایش زمینیبادامدر گیاه آب مصرف  وريبهره وتولید آبیاري و کود نیتروژن بر تابع ارزیابی اثر

. شداشرفیه اجرا در شهرستان آستانه 8811در سال  سه تکرار با تصادفی کامل بلوک طرح قالب در شده خرد هايکرت

 20 ،80، 0 کود نیتروژن، با مقادیر شامل و تیمار فرعی روز 81 و 2،86آبیاري با دورهاي  و بدون آبیاري شامل یتیمار اصل

 تابع تولید تخمین نتایج .شد دوم استفاده معادله درجه کود از-آب تولید توابع تخمین براي بود. کیلوگرم در هکتار 00 و

اما با افزایش تدریجی کود نیتروژن، ؛ کیلوگرم در هکتار بود 20روژن تا حاکی از افزایش عملکرد دانه با مصرف کود نیت

 مصرفی، آب باال در مقادیر مختلف به هکتار در کیلوگرم 20 از نیتروژن کود مقدار عملکرد با کاهش مواجه شد. افزایش

روز با  2 آبیاري دور در آب مصرف وريمیزان بهره نداشت و آب مصرف وريبهره و افزایش عملکرد بر تأثیري هیچگونه

مصرف آب  وريمقدار بهره نیتروژن، بیشینه کود و آبیاري متقابل در اثر متر، داراي بیشترین مقدار بود.میلی 861مصرف 

 متر مکعب بود. در کیلوگرم 02/0 هکتار، درکود نیتروژن  کیلوگرم 20و مصرف  روز 2 آبیاري دور در

 

 مغزدهی عملکرد، درصدآب مصرفی، اجزای  کليدي: هايواژه
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 مقدمه

 آب منابع به، پایدار کشاورزی به دستیابی

 از یا و موقع به و کافی باران وابسته است که با موجود

یکی از  شود.محقق می آبیاری کارآمد ریزیبرنامه طریق

 سراسر در محصول تولید کننده محدود اصلی عوامل

های نوین روشو عدم دسترسی مناسب آب کمبود ، جهان

؛ فلکساس و 3009همکاران،چاوس و ) باشدمی آبیاری

  (.3009همکاران،

 تأمین برای رقابت ،جهان کشاورزی درامروزه 

 هایحل راه کشاورزان افزایش یافته است. بیندر  آب

 ،یاریآب هایسیستم در آب مصرف سازیبهینه برای پایدار

تابع ،یاهعملکرد گ خصوص دریی هاشاخص ارائه مندنیاز

 تا که هاییحل راه. باشدمصرفی می آب وریو بهره تولید

 تکیه آبیاریبر مدیریت  عمدتاًاند، شده ارائه امروز به

زراعی بر مقدار و تعداد  فصل طول در معموالً که دارند

 از استفاده (.3002همکاران، و کاستا) تأکید دارد آبیاری

 مفهوم ویجتر و شده طراحی قبل از آبیاریهای روش

 به ،کشاورزی محصوالت تولید در آبیاری آب وریبهره

 و عملی راهکار یک آب، کننده مصرف ترینبزرگ عنوان

است )خرمیان و  آب منابع از بهینه استفاده برای رایج

 از که آب وریبهره اساس، همین بر .(1931پور،حسین

سود  به رسیدن برای مصرفی آب میزان به نسبت عملکرد

های شود، مالک اهمیت در پژوهشمی حاصل خالص

 و کاستا) باشداخیر در مناطق مختلف جهان می

 . (3002همکاران،

 محدود کننده عوامل ترینمهم از یکی نیتروژن

(. بدون 3002)لیمایر و همکاران، است گیاهانرشد 

منفی  بر عملکرد آن تأثیر و یافته کاهش گیاه نیتروژن رشد

 در معموالً. (1931د و همکاران،آزا گذارد )شعاریمی

 و وجود ندارد گیاه استفاده برای کافی ها، نیتروژنخاک

 دلیل به. شودمی داده زمین به کود صورت به کمبود این

 شیمیایی کودهای گیاه، عملکرد روی بر نیتروژن مثبت اثر

آزاد و  شوند )شعاریمی داده خاک به رویهمعموالً بی

 آن باعث برنامهبی و زیاد ( و مصرف1931همکاران،

 باعث و شده ریشه توسعه عمق زیر به آبشویی نیترات

 چهارمین زمینیبادام. شودمی های زیرزمینیآب شدن آلوده

 گیاهی پروتئین مهم منبع سومین و روغنی مهم محصول

 کل از درصد 1/31 از (. بیش3019است )دین و همکاران،

 آفریقایی متمرکز و ییآسیا کشورهای زمینی، دربادام تولید

 مناطق، این (. در3019است )دین و همکاران، شده

 اصلی دلیل محصول، رشد دوره طول در کم هایبارندگی

باشد می زمینیبادام تولید محدودیت و عملکرد کاهش

  (.3002)کومار،

 مراحل به توجه با آب تنش اثراتزمینی در بادام

 و رایت) است متفاوت تنش زمان مدت و محصول رشد

 مرحله طی در آب تنش حال این با(. 1331رائو،ناگسوارا

 ندارد زمینیبادام عملکرد بر، اثر منفی رویشی

 یلااو در لی رطوبتو (1321)ناگسوارارائو و همکاران،

 را غالف عملکرد تواندمی، رویش گیاه از پیش یا فصل

 نیاز بیشترین (3003،و همکاران )پانگبوت دهد افزایش

-گلزمان  از، یعنی رشد اواسط فصل در زمینیدامبا یآب

  .باشدغالف می شدن پر تا دهی

 به حساسیت بیشترین زمینیبادام مرحله این در

، نیتروژنکود . (1330)پاتیل و گانگاوان، دارد یخشک

فراهم  زمینیبادامهای هوایی در اندامزمینه را برای رشد 

در تولید  ،اهعالوه بر شرکت در ساختمان گیو  سازدمی

و کمبود آن سبب زرد شدن  اساسی داردکلروفیل نقش 

 شودها و در نهایت توقف رشد گیاه میبرگ

؛ 1931آزاد و همکاران، شعاری؛ 1922)عبدزادگوهری، 

 نیتروژن و آب(. 3000؛ پلنت و لیمایر،3010دولترا و مونز،

 زمینیعملکرد بادام و رشد در کننده محدود مهم عامل دو

ها سایر نهاده کنار در تولیدتابع تخمین بالذا  .شندبامی

 تولید توان توان،می انرژی، و کار، سرمایه مانند نیروی

 واقعی عملکرد با را آن و مشخص ی رازکشاور بخش

 تفکیک به ها رانهاده از یک هر اهمیت و نقش و مقایسه

 زادهاعظم؛ 1931)حداد و صادقی سقدل،نمود  مشخص

به صورت معموالً تولید تابع. (1930ران،همکا و شورکی
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 ،یک درجهتابع  صورت به ترواقعیحالت در  و خطى

بیان  نمایى قابل لگاریتمی و نیمه ، لگاریتمى،دو درجه

 به شرایط بستگى زیادى حدود تا آن دقیق تعیین و است

آبیاری و  اثربررسی حاضر  از پژوهشهدف  دارد. تولید

تابع تولید و تخمین مصرف آب  وریبهرهکود نیتروژن بر 

 .باشدمیرقم گیل زمینی گیاه بادام

 

 

 

 هامواد و روش

واقع ) اشرفیه شهرستان آستانه در حاضر پژوهش

 دقیقه 11 و درجه 92 جغرافیایی عرض با گیالن( استاندر 

 از -1 ارتفاع با و دقیقه 11 و درجه 13 جغرافیایی و طول

، پژوهشدر این  .شد انجام 1922 سال در ،دریا سطح

های خرد شده در قالب طرح بلوک کامل آزمایش کرت

و  هواشناسی اطالعاتتکرار اجرا گردید.  سه تصادفی در

به ترتیب  پژوهشخاک محل فیزیکوشیمیایی ات خصوصیّ

 ارائه شده است. (3و  1)ول ادر جد

 پژوهشمورد اطالعات هواشناسی منطقه  -1جدول 
 حداقل دما

 گراد()سانتی

 اکثر دماحد

 گراد()سانتی 

 سرعت باد

 )متر برثانيه( 

 بارندگی

 متر()ميلی 

ساعت آفتابی 

 )ساعت(

حداقل رطوبت 

 )درصد(

حداکثر رطوبت 

 )درصد(
 ماه

 خرداد 37 3/55 5/6 5/33 7/7 3/71 3/71

 تير 3/55 2/13 5/5 2 3/2 3/17 72

 مرداد 1/33 3/66 3/3 5/713 3/2 5/73 5/75

 شهريور 3/37 5/63 1/1 77 3/2 1/75 5/75

 
 مورد پژوهش منطقهخاک  فيزیکوشيمياییات خصوصيّ -2جدول 

 

متر و  1×1/3هر واحد آزمایشی دارای ابعاد 

ردیف کشت بود. به طوری که فاصله بین دو  هفتدارای 

 90 ین گیاهان در پشتهمتر و فاصله بسانتی 20پشته 

متر در نظر گرفته شد. عامل اصلی شامل بدون سانتی

عامل روز و  12و  13، 1و آبیاری با دورهای  آبیاری

کیلوگرم  30و  10، 90، 0ی مقادیر کود شامل فرعی

. در نظر گرفته شددر هکتار )از منبع کود اوره(  نیتروژن

رفته شد و نیمی از کود نیتروژن به عنوان پایه به کار گ

 10و  90، 30مانده در سه قسمت مساوی و در مقدار باقی

رقم کشت شدة روز پس از کاشت به زمین داده شد. 

قبل از  .زمینی در این تحقیق رقم محلی گیل بادام بودبادام

کش کربوکسین تیرام به نسبت دو در کشت، بذرها با قارچ

 سه مرحله وجین جهت کنترل. هزار ضد عفونی گردید

انجام گرفت.  بوتهدهی اطراف های هرز و خاکعلف

از نوع آبیاری  پژوهشروش آبیاری به کار رفته در این 

میزان آب مصرفی در  .سطحی و سیستم جوی و پشته بود

. بودآب آبیاری و مقدار بارندگی  شامل، طول دوره رشد

گیری مقدار آب تحویلی به هر واحد آزمایشی برای اندازه

 12و  13و  1مدیریت آبیاری  درتفاده شد. از کنتور اس

 سه و چهارو  هشتروز، تعداد دفعات آبیاری به ترتیب 

 311و  900، 932و میزان آب مصرفی به ترتیب  مرتبه

متر به دست آمد. تاریخ کاشت و برداشت به ترتیب میلی

جهت تعیین مقدار شهریورماه بود.  33اول خرداد و 

هر کرت پس از  از، ملکا در زمان رسیدگیعملکرد، 

به طور  بوته 13حذف دو ردیف کشت از طرفین، 

در داخل آون جدا شده و ها دانهتصادفی انتخاب گردید. 

 خاک عمق

 )سانتی متر(

بافت 

 خاک

درصد 

 شن

درصد 

 سيلت

درصد 

 رس

جرم 

مخصوص 

ظاهري 

(3g/cm) 

در  رطوبت

ظرفيت 

 )%( زراعی

در  رطوبت

نقطۀ 

پژمردگی 

)%( 

پتاسيم 

 قابل جذب

(mg/kg) 

فسفر قابل 

جذب 

(mg/kg) 

نيتروژن 

 )%( کل

کربن 

 )%( آلی

 65/2 251/2 21/1 733 5/71 7/71 76/7 73 37 13 لوم 72 -2
 66/2 265/2 71/7 737 3/71 6/75 31/7 73 37 13 لوم 12 - 72
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ساعت قرار  12گراد به مدت درجه سانتی 20دمای و در 

 وزن آزمایشگاهی ترازوی از استفاده ها بادانه بعدداده شد. 

. برای شد به واحد کیلوگرم در هکتار تبدیلو  گردید

گرم از غالف های رسیده  300تعیین درصد مغزدهی، 

از گیری شد. سپس غالف اندازه وانتخاب و وزن دانه 

درصد مقدار  رسیده، هایغالف ها بر وزننسبت وزن دانه

 (. برای1332مغزدهی محاسبه گردید )نتار و ویلیامز،

 طور به دانه 10 پالت هر از دانه، طول مقدار گیریاندازه

 گیریدانه اندازه طول کشخط با سپس و انتخاب تصادفی

 طور به بوته 13بوته،  هر در دانه تعداد تعیین جهت .شد

 جدا گیاه از سالم، هایغالف تعداد و انتخاب تصادفی

گرفتند.  قرار شمارش مورد هاآن داخل هایدانه و شدند

 طور به بوته 13 پالت هر از ارتفاع بوته، تعیین برای

شد.  گیریاندازه کشخط با آن ارتفاع و انتخاب فیتصاد

 وریبهره ،بارش( آبیاری+ مجموع) آب مصرف وریبهره

 به نسبت آبیاری وریو بهره بارش وریبهره ،آبیاریآب 

 1و  9 ،3، 1به ترتیب از روابط  آبیاری بدون شرایط

 (.1921سپاسخواه و همکاران،) گردید محاسبه

 

(1) 
 هکتار( در )کیلوگرم هعملکرد دان مقدار

 آب وری مصرفبهره= 
 مکعب در هکتار( متر) مصرفی آب مقدار

 

(3) 
 هکتار( در )کیلوگرم عملکرد دانه مقدار

 آبیاری آب وریبهره= 
 (مکعب در هکتار متر) آبیاری آب مقدار

 

(9) 

 در )کیلوگرم آبیاری شرایط در عملکرد دانه مقدار

 بارش وری= بهره هکتار(

 (مکعب در هکتار متر) بارش مقدار

 

(1) 

 آبیاری شرایط در عملکرد -هکتار( در )کیلوگرم آبیاری بدون یطاشر در عملکرد

 به نسبت آبیاری وریبهره=  هکتار( در کیلوگرم)

 (مکعب در هکتار مترآبیاری ) آب مقدار آبیاری بدون شرایط

 

 یک در خروجی و ورودی بین رابطه ،تولیدتابع

 در. (1931و همکاران، فضل )موسوی سیستم است

و مقادیر  خروجی عنوان به عملکرد پژوهش حاضر،

پارامترهای  عنوان نیتروژن به کود و مصرفی آب مختلف

 این در تولید تابع کلی شکل. شد گرفته نظر در ورودی

 .باشدمی (1) رابطه پژوهش به صورت

(1) Y= f (I, N) 
 :که در آن

Yهکتار(.  در )کیلوگرم انهد : عملکردIآب : مقدار 

 )کیلوگرممصرفی  کود : مقدارNمتر(. )میلی مصرفی

 تابع صورت بهتولید تابعتخمین  .است هکتار( درنیتروژن 

 شد انجام STATISTICA5.5افزار نرم با و دو درجه

 .(1)رابطه

 (1) NI5+ a2N4K+ a3+ a2I2I+a1+a0Y= a 
)آزمون  هاداده نگینو مقایسه میاواریانس تجزیة 

انجام  MSTATCنرم افزار  بادرصد(  پنجدانکن در سطح 

 .شد
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 نتايج و بحث

 عملكرد دانه

 اثر متقابلآبیاری و کود نیتروژن و  دور مدیریت

دار است درصد معنی یکها بر عملکرد دانه در سطح آن

 آبیاری های مختلف آبیاری، دوردر مدیرت(. 9جدول )

 11 و 11 ،111 با را دانه عملکرد ینبیشتر روز، شش

دور  آبیاری، بدون تیمارهای به نسبت افزایش، درصد

 کود مقدار(. 1جدول ) روز داشت 12 و 13آبیاری 

 به نسبت هکتار، در نیتروژن کیلوگرم 10مصرفی 

 هکتار در نیتروژن کیلوگرم 30و  90 کود، بدون تیمارهای

 بود همراه درصدی 32 و 10 ،32 افزایش با ترتیب به

میزان عملکرد دانه در ، بیشینه متقابل اثردر (. 1جدول )

کیلوگرم نیتروژن  10کودی روز و تیمار  ششتیمار آبیاری 

، روز ششدر تیمار آبیاری (. 2جدول ) بودهکتار  در

 طی در آبی تنش از جلوگیری در و کافی مناسب رطوبت

ثر بود و باعث ؤمشدن غالف،  پر و گلدهی مراحل

 که در نهایت شد برگ سطح تداوم و رش بیشترگست

 هر استفاده جهت کافی فیزیولوژیکی منبع ایجاد موجب

زیادی محصول گردید.  تولید و دریافتی نور بیشتر چه

نیتروژن خاک در صورتی که مقدار سایر عناصر غذایی کم 

تر و رسیدن محصوالت را دوره رشد گیاه را طوالنی ،باشد

 ةنیتروژن با مصرف کربوهیدرات رابط. اندازدخیر میأبه ت

 (.1930)عبدزادگوهری و همکاران، معکوس دارد

های رویشی سبب ها در سلولانباشتگی کربوهیدرات

چه نیتروژن اضافی شود و چنانها میافزایش ضخامت آن

 ،به گیاه برسد و شرایط رشد نیز مناسب باشد

تری ها صرف ساختن پروتئین شده و آب بیشکربوهیدرات

گیاه و  شود که نتیجة آن شکنندگیجذب پروتوپالسم می

با از طرفی  (.1921کاهش عملکرد خواهد بود )داودی،

 و یابدمی افزایش زمینیبادام رویشی رشد ،نیتروژنافزایش 

-بوته انتهایی قسمت دیرهنگام در هایگل تشکیل سبب

 (.1931راد و همکاران،شود )مصطفویمی زمینیبادام های

 زمينی رقم گيلگيري شده در شرایط آبياري و کود نيتروژن در بادامنتایج تجزیه واریانس صفات اندازه -3دول ج

 درجه آزادي منابع تغييرات
 (MS)ميانگين مربعات 

 بوتهارتفاع  درصد مغزدهی بوته تعداد دانه در طول دانه عملکرد دانه

 ns7/627353 ns75/7 ns3113 ns227/2 ns7172 7 بلوک
 71/177** 213/2** 1771** 267/7** 6/1277155** 3 آبياري

 15/7 227/2 77 221/2 5/73575 6 خطا اصلی
 51/351** 226/2** 711** 25/2** 7/137171** 3 نيتروژن

 71/717** 221/2** 7175** 221/2** 7/557632** 3 اثرمتقابل
 611/7 227/2 55/6 227/2 5/71171 71 خطا فرعی

 52/7 27/7 72/7 32/7 17/1 (درصدتغييرات ) ضريب
nsدرصد پنجو  يکدار در سطح معنی، معنی، **، * به ترتيب تفاوت بی 

 

 زمينی رقم گيلدر شرایط آبياري و کود نيتروژن در بادام وري آببهرهنتایج تجزیه واریانس  -4جدول 

 آزاديدرجه منابع تغييرات

 (MS) ميانگين مربعات

 بارش وريبهره آبياري وري آببهره آب ري مصرفوبهره
 به نسبت آبياري وريبهره

 آبياري بدون شرایط

 ns216/2 ns117/2 ns751/2 ns751/2 7 بلوک
 513/2** 227/7** 752/72** 733/2** 3 آبياري

 277/2 225/2 261/2 227/2 6 خطا اصلی
 353/2** 721/2** 337/2** 231/2** 3 نيتروژن

 115/2** 731/2** 133/2** 251/2** 3 بلاثرمتقا
 225/2 221/2 221/2 227/2 71 خطا فرعی
 33/77 17/1 35/6 63/1 (درصد) ضريب تغييرات

nsدرصد پنجو  يکدار در سطح معنی، معنی، **، * به ترتيب تفاوت بی 
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 زمينی رقم گيل در شرایط آبياريميانگين صفات اندازه گيري شده بادام -5جدول 

 تيمارها
 عملکرد دانه

 )کيلوگرم در هکتار(

طول دانه 

 متر()سانتی

تعداد دانه 

 بوتهدر 

درصد 

 مغزدهی

 بوتهارتفاع 

 متر()سانتی

5/355 بدون آبياري  c d 31/7 d2/36  c 31 d 7/66 
 a a 67/7 a 5/712  a 56 a 5/13 7315 روز 6
 b b 77/7 b 7/775 b 52 b 1/17 7572 روز 77
7371 روز 75  b c21/7 c5/725 b 52  c3/65 

 c b 72/7 d 7/777 11 bc c 55/67 7126 بدون کود
(Kg.N/ha) 32 7671 b a 73/7 c 1/773 13 b a 15/11 
(Kg.N/ha) 62 7136 a a 77/7 a 3/773 57 a a 16/11 
(Kg.N/ha) 32 7125 c a 75/7 b 2/776 16 c b 71/13 

 
 زمينی رقم گيل در شرایط آبياريي شده بادامميانگين صفات اندازه گير -6جدول 

 تيمارها
آب  وري مصرفبهره

 )کيلوگرم برمترمکعب(

آبياري  وري آببهره

 )کيلوگرم برمترمکعب(

بارش  وريبهره

 )کيلوگرم برمترمکعب(

 به نسبت آبياري وريبهره

آبياري  بدون شرایط

 )کيلوگرم برمترمکعب(

15/2 بدون آبياري  c c 15/2 c 15/2 c 15/2 
17/2 روز 6  a a 53/7 a 71/7 a 23/7 
52/2 روز 77  bc b 57/7 b 16/2 b 55/2 

53/2 روز 75  b b 73/7 b 17/2 b 61/2 

577/2 بدون کود  c c 76/7 c 12/2 c 67/2 
(Kg.N/ha) 32 15/2  b b 31/7 b 57/2 b 13/2 
(Kg.N/ha) 62 36/2  a a 55/7 a 32/2 a 37/2 
(Kg.N/ha) 32 75/2  c d 76/7 c 12/2 c 57/2 

 
 مقایسه ميانگين اثر متقابل آبياري و کود نيتروژن در گياه بادام زمينی رقم گيل بادام -7جدول 

اثر متقابل آبياري و کود 

 نيتروژن

عملکرد دانه 

 هکتار()کيلوگرم در

طول دانه 

 متر()سانتی

 تعداد دانه

 بوتهدر  

درصد 

 مغزدهی

 بوتهارتفاع 

 متر()سانتی

 دونب
 آبياري

6/367 بدون کود  f h 51/7 h35 d 5/31 k 5/57 

(Kg.N/ha) 32 6/353  f g 2/7 gh 722 d 2/31 c 3/57 
(Kg.N/ha) 62 1/517  f h 32/7 j 17 d 3/35 f 3/65 
(Kg.N/ha) 32 7273 f g 22/7 f 771 e 2/31 hi 5/63 

 روز 6

 cd c 53/7 f 771 c 5/52 fg5/66 7677 بدون کود
(Kg.N/ha) 32 7576 b b 63/7 b 715 b 6/62 b 51 
(Kg.N/ha) 62 3713 a a 12/7 a 767 a 1/65 d 5/11 
(Kg.N/ha) 32 7572 c b 63/7 c 735 c 6/52 a 1/53 

 روز 77

 e f 72/7 gh 722 c 1/52 j 5/62 7372 بدون کود
(Kg.N/ha) 32 7361 e e 72/7 g 721 c 3/52 gh 5/65 
(Kg.N/ha) 62 7676 cd e 73/7 e 771 c 6/52 c 5/57 
(Kg.N/ha) 32 7137 cd d 32/7 d 737 c 6/52 d 2/15 

 روز 75

 cd h32/7 d 737 c 1/52 e 6/17 7137 بدون کود
(Kg.N/ha) 32 7335 e f 72/7 gh 727 c 5/52 f 2/65 
(Kg.N/ha) 62 7511 d f 261/7 e 772 c 5/52 e 5/12 

(Kg.N/ha) 32 1372  f f 72/7 i 52 c 1/52 ij 5/67 
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 مقایسه ميانگين اثر متقابل آبياري و کود نيتروژن در گياه بادام زمينی رقم گيل بادام -8جدول 

اثر متقابل آبياري و کود 

 نيتروژن

وري بهره

 آب مصرف

 وري آببهره

 آبياري
 بارش وريبهره

 نسبت آبياري وريبهره

 آبياري بدون شرایط به

 (برمترمکعب گرمکيلو)

 بدون
 آبياري

2 fgh 15/2 - f 15/2 hi 15/2 
(Kg.N/ha) 32 fgh 13/2 - f 13/2 hi 13/2 
(Kg.N/ha) 62 gh 17/2 - f 17/2 hi 17/2 

(Kg.N/ha) 32 def 57/2 - f 57/2 gh 57/2 

 روز 6

2 efg 13/2 h 76/7 cd 57/2 hi 52/2 

(Kg.N/ha) 32 b 56/2 b 72/7 b 17/7 b 15/7 

(Kg.N/ha) 62 a 36/2 a 16/7 a 51/7 a 17/7 

(Kg.N/ha) 32 de 55/2 fg 17/7 cd 32/2 efg 61/2 

 روز 77

2 gh 11/2 gh 37/7 e 66/2 i 36/2 

(Kg.N/ha) 32 fgh 15/2 fgh 36/7 e 65/2 hi 17/2 

(Kg.N/ha) 62 de 51/2 de 63/7 cd 57/2 ef 61/2 

(Kg.N/ha) 32 cd 55/2 d 13/7 cd 51/2 de 11/2 

 روز 75

2 c 61/2 a 11/7 cd 51/2 c 77/7 

(Kg.N/ha) 32 efg52/2 c37/7 e61/2  fgh55/2 

(Kg.N/ha) 62 cd 55/2 b 75/7 d 13/2 d 55/2 

(Kg.N/ha) 32 h 33/2 ef 52/7 f 57/2 j 73/2 

 

 دانهطول 

 اثر و نیتروژن کود و آبیاری شرایط در دانه طول

(. 9جدول ) بود دارمعنی درصد یک سطح در آن ها متقابل

 1/3 میانگین با روز شش آبیاری تیمار در دانه طول

در (. 1جدول ) بود تیمارها سایر از بیشتر متر،سانتی

 ،90 تیمارهای بین داریمعنی اختالف نیتروژن کود سطوح

 ولی نشد مشاهده هکتار در نیتروژن کیلوگرم 30و  10

 میانگین دارای تیمارها سایر به نسبت کود بدون تیمار

 بیشترین متقابل، اثرات بین در(. 1جدول ) بود کمتری

 کود مقدار و روز شش آبیاری تیمار به مربوط طول دانه

 2/3 میزان به هکتار در نیتروژن کیلوگرم 10مصرفی 

در  (1321) گودی و نوردن (.2جدول )باشد می مترسانتی

 کاهش طریق از آبی تنش رکه د نمودند پژوهشی اعالم

 ،است طول غالف مشخص بر آن تأثیر گیاه که رشد

 پژوهش این نتایج با شود کهمیدانه  طول کاهش موجب

 .دارد مطابقت

 

 

 

 بوته در دانه تعداد

 برای هاآن توأم تأثیر و نیتروژن کود و آبیاری

 بود دارمعنی درصد یک سطح در بوته، در دانه تعداد

 آبیاری، مختلف سطوح میانگین قایسهم در(. 9جدول )

 در دانه تعداد بیشترین عدد، 110 با روز شش آبیاری تیمار

 بدون تیمارهای به نسبت و داد اختصاص خود به را بوته

 درصد 90و  33 ،11 با ترتیب به روز 12 و 13 آبیاری،

 نیتروژن، کود سطوح در(. 1جدول ) بود همراه افزایش

 10کودی  تیمار به مربوطوته در ب دانه تعداد حداکثر

 دارای که باشدمی عدد 113 با هکتار، در نیتروژن کیلوگرم

 در(. 1جدول ) داشت تیمارها سایر با دارمعنی اختالفی

 شد مشاهده نیتروژن کود و آبیاری مدیریت متقابل شرایط

 10 مصرفی کود مقدار و روز شش آبیاری تیمار که

 بیشترین دانه، 113 یانگینم با هکتار در نیتروژن کیلوگرم

-این به توجه با(. 2جدول ) بود دارا را بوته در دانه تعداد

 گردد،می گلدهی آغاز مرحله از پس دانه تشکیل که

 کاهش به تواند منجرمی دوره این در آب کمبود هرگونه

 و دوره گذراندن این از پس. شود دانه در بوته تعداد شدید
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را  بوته در دانه تعداد کمتر آب کمبود تنش دانه، تشکیل

 .(1922)عبدزادگوهری،  دهدمی قرار تأثیر تحت

 

 درصد مغزدهي

ثیر سطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژن و اثر أت

دار بودن مقدار درصد ها نشان دهندة معنیمتقابل آن

 درصد(. 9جدول باشد )درصد می یکمغزدهی در سطح 

درصد  11انگین روز با می شش آبیاری در تیمار مغزدهی

 درصد مقدار حداکثر(. 1جدول ) بود دارای بیشترین مقدار

 هکتار در نیتروژن کیلوگرم 10کودی  شرایط در مغزدهی

 درصد ،اثر متقابل در (.1جدول ) بود درصد 11با میانگین 

روز و مقدار  ششاز برتری تیمار آبیاری  نشان مغزدهی

ا میانگین هکتار ب درکیلوگرم نیتروژن  10مصرفی کود 

 نیاز مورد آب میزان کاهش(. 2جدول ) بوددرصد  2/11

و  گیاه رشد دوره طول کاهش گیاه باعث رشد هنگام در

 مواد کمبود. شودمی غالف در دانه تعداد کمتر تشکیل

 باعث رویشی مرحله در بدون آبیاری تیمار در انتقال قابل

شده و نتیجه آن کاهش درصد  غالف در دانه کاهش

 غالف در دانه تعداد افزایش گرچه ی خواهد شد.مغزده

داخل  در معموالً ولی دهد؛ افزایش را عملکرد تواندمی

مغزدهی  درصد و دارد وجود دانه چهارتا  دوها غالف

 .(1931یابد )ملکی و همکاران، نمیافزایش 

 

 بوته ارتفاع

 هاآن متقابل اثر و نیتروژن کود و آبیاری مدیریت

جدول ) دار بودبوته معنی بر ارتفاع درصد یک سطح در

روز نسبت به شرایط  شش آبیاری رتفاع بوته در دورا(. 9

(. 1جدول ) بود همراه درصدی 30افزایش  با بدون آبیاری

 مقدار حداکثر دهندة نشان نیتروژن کود مصرفی مقادیر

 در نیتروژن کیلوگرم 10کودی  شرایط در بوته ارتفاع

 آبیاری تیمار متقابل، اثرات در. (1جدول ) باشدمی هکتار

 هکتار، در نیتروژن کیلوگرم 30کودی  شرایط و روز شش

ارتفاع  بیشترین دارای متر،سانتی 2/23 ارتفاع میانگین با

 ارتفاع افزایش (.2جدول )بود  تیمارها سایر به نسبت بوته

می نیتروژن باالی سطوح اثر کاربرد در زمینیبادام بوته

 امکان عدم و باالتر ارتفاع در هاتشکیل گل دلیل به تواند

 سبب خاک درون به شده های تلقیحتخمدان رسیدن

راد و  شود )مصطفوی و دانه غالف عملکرد کاهش

 (.1931همکاران، 

 

 آب وريبهره بر آبياري و کود نيتروژن دور اثر

 در هاآن متقابل اثر و نیتروژن کود و آبیاری دور

 آب وریبهره آب، مصرف ریوبر بهره درصد یک سطح

 به نسبت آبیاری وریبارش و بهره وریآبیاری، بهره

 وریبهره(. 1جدول ) دار بودآبیاری معنی بدون شرایط

-بارش و بهره وریآبیاری، بهره آب وریبهره آب، مصرف

 آبیاری آبیاری در دور بدون شرایط به نسبت آبیاری وری

کیلوگرم  03/1 و 12/1، 29/1، 21/0روز به ترتیب  شش

 نیتروژن کود مصرفی مقادیر(. 1جدول )در متر مکعب بود 

-بهره آب، مصرف وریبیشترین مقدار بهره دهندة نشان

 آبیاری وریبارش و بهره وریآبیاری، بهره آب وری

 30/0، 12/1، 19/0آبیاری به ترتیب  بدون شرایط به نسبت

 اثر در (.1جدول )کیلوگرم در متر مکعب بود  33/0و 

 وریبهره متقابل آبیاری و کود نیتروژن، بیشینه مقدار

 به نسبت آبیاری وریبارش و بهره وریبهره آب، مصرف

 شرایط و روز شش آبیاری آبیاری در دور بدون شرایط

، 31/0 به ترتیب هکتار، در نیتروژن کیلوگرم 10کودی 

 اثر (.2جدول )کیلوگرم در متر مکعب بود  21/1و  12/1

 کیلوگرم 10کودی  شرایط و روز شش آبیاری ل دورمتقاب

و  کیلوگرم در متر مکعب 11/3 با هکتار، در نیتروژن

 12/3بدون کود با  شرایط و روز 12 همچنین آبیاری

 آب وریبهره مقدار بیشینه کیلوگرم در متر مکعب، دارای

 وریبهره (.2جدول )بودند  تیمارها سایر به آبیاری نسبت

 شرایط کاشت، الگوی عواملی مانندی ازتأثیرپذیر  آب

 مزرعه، در آبیاری مدیریت و تکنولوژی اقلیمی،

 کارگری، شامل کشاورزی هایخاک و نهاده حاصلخیزی

کشاورز و ) دارد بستگی غیره کشاورزی و ادوات کود،

(. نتایج 1922عبدزادگوهری، ؛1931سانیج،دهقانی
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-هرهمختلف آبیاری بر بپژوهشگران در خصوص اثرات 

 شرایط در را افزایش آن برخی وری آب متفاوت بوده و

اند نموده گزارش آبیاری و آبیاری متناوبکم

 ( و3011عبدزادگوهری و امیری، ؛1922)عبدزادگوهری،

شرایط  در آب وریبهره بیشترین که اندداشته اظهار برخی

 مقدار کاهش با و آیدمی و کامل به دست مطلوب آبیاری

شود )امیری و می کاسته نیز آب وریبهرهاز  مصرفی آب

 (.3011ن،اهمکار

 

 تابع توليد تخمين

تعیین میزان تولید به ازای هر واحد آب مصرفی 

که ای است. با توجه به ایندارای توجیه ویژه کشاورزیدر 

تلفیق دو نهاده آب و نیتروژن مد نظر  پژوهشدر این 

مناسب میزان  و تعیین حد مطلوب مصرف آب لذا، است

و  (1شکل )با توجه به  .مد نظر استمصرف نیتروژن 

توان مشاهده نمود که افزایش آب وضوح می به ،(2رابطه )

شود که نسبت منجر به افزایش عملکرد دانه می ،مصرفی

 عملکردبیشتری بر افزایش  اثر ،به افزایش کود نیتروژن

 اب ،(I) آب مقداربا مصرف بیش از  (Y) عملکرد دانه .دارد

کیلوگرم  10از  (N) افزایش کود .روند کاهشی مواجه شد

 ،مقادیر مصرف آب تمامدر  ،نیتروژن در هکتار به باالتر

حتی در مقادیر آب  و شتبر افزایش عملکرد دانه ندا اثری

در هکتار نیتروژن کیلوگرم  30ها در افت آن ،مصرفی کم

 .شدمشاهده 

(2) Y= 29/1211 + 122/1 N+ 329/91 I- 

0/12N3+0/092 NI+0/021I3 

 

 
 رقم گيل زمينیعملکرد دانه در بادام -نيتروژن کود -ارتباط مقدار آب مصرفی -1 شکل

 

 گيرينتيجه

که دور  داد نشان وهشژپ این از حاصل نتایج

 وریبهره ،آبیاری و کود نیتروژن بر صفات عملکرد دانه

ی دهدرصد مغز، بوتهتعداد دانه در ، طول دانه ،مصرف آب

متقابل آبیاری و کود اثر در . ودثر بؤم بوتهارتفاع و 

در  مصرف آب وریو بهره حداکثر عملکرد دانه ،نیتروژن

کیلوگرم  10روز و مقدار کودی  ششتیمار آبیاری 

 وریبهرهشد. بیشترین مقدار  هنیتروژن در هکتار مشاهد

آبیاری و کود  اثر متقابلدر  ،بارش وریو بهره آبیاری آب

 کیلوگرم بر متر مکعب  12/1و  11/3وژن به ترتیب نیتر

 

 تولید و مشاهده مقدار آب و کود مصرفیارزیابی تابع. بود

 کمک طریق از گیاه دسترس قابل آب نشان داد که میزان

 بر یمثبت ثیرأت فتوسنتز، و غذایی مواد جذب افزایش به

کافی،  آب مینأت صورت در. گذاردمی عملکرد افزایش

 گل، افزایش با و یافته گرایش ایسبزینه رشد به تربیش گیاه

بیش  افزایش بااز طرفی خواهد یافت.  نیز افزایش عملکرد

 گل نیز بیشتر شده و افت از حد آب و نیتروژن، ریزش

کیلوگرم  10ی مصرف کودبا شد.  خواهد شدیدتر عملکرد

عملکرد  ،روز ششمدیریت آبیاری و  نیتروژن در هکتار
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Abstract 

 

The inputs of water and fertilizer are important in agricultural production, with a 

shortage of each one reducing the yield of the product. The role and importance of 

each of the factors of water and fertilizer separately can be effective in increasing 

yield. The purpose of this study was to evaluate the effect of irrigation and 

nitrogen fertilizer on production function and water productivity in peanut plant in 

Guil cultivar. The experiment was conducted as a split plot based on randomized 

complete block design with 3 replications, in 2009 in Astaneh Ashrafiyeh. The 

main treatments included: without irrigation (control) and irrigation with intervals 

of 6, 12, and 18 days, while the sub treatments were nitrogen fertilizer rates of 0, 

30, 60, and 90 kg ha-1. A quadratic equation was used to estimate the water-

fertilizer production function. The results of production function estimation 

indicated that seed yield increased with nitrogen fertilizer up to 60 kg ha-1. But, 

with a gradual increase in nitrogen fertilizer, yield was reduced. Increasing 

nitrogen fertilizer from 60 kg ha-1 in different amounts of water consumed had no 

effect on yield increase. Water productivity and the water utilization rate in the 

irrigation interval of 6 days, with consumption of 328 mm, was the highest. In the 

irrigation interval of 6 days and consumption of 60 kg N-fertilizer ha-1, the 

maximum amount of water productivity was 0.96 kg m-3.  
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