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 های غیرآنزیمی اکسیدان آنتیهای فتوسنتزی و  رنگیزه تغییرات اثر تنش خشکی بر

 (.Gossypium spp) پنبه گیاه های مختلف گونه
 

 علی ًادری عارفی
 یمبت ٚ آٔٛسػ وؾبٚرسی ٚ ٔٙبثغ طجیؼی اعتبٖ تٟزاٖ، ، ٔزوش تحمپٙجٝ ٚ ٌیبٞبٖ ِیفیاعتبدیبر ثخؼ تحمیمبت 

 عبسٔبٖ تحمیمبت، آٔٛسػ ٚ تزٚیح وؾبٚرسی، ٚرأیٗ، ایزاٖ
 

 26/1/1399؛    تبریخ پذیزػ:    4/4/1398 تبریخ دریبفت:

 چکیذُ

در جٝ ثٝ تنٙؼ شؾنىی   ٙٞبی ٔختّف پ ٞبی فیشیِٛٛصیه ص٘ٛتیپ ثب ٞذف ثزرعی پبعخ حبضز پضٚٞؼ 
آسٔبیؼ ثٝ فٛرت اعپّیت پالت فبوتٛریُ در . ؽذاخزا غتٍبٜ تحمیمبت وؾبٚرسی ٌزٔغبر در ای 94 عبَ

ؽنبُٔ  ( Gٞنبی پٙجنٝ     در عٝ تىزار ا٘دبْ ؽذ. ػبُٔ افّی ص٘ٛتینپ ٞبی وبُٔ تقبدفی  لبِت طزح ثّٛن
 ( G. herbaseumٌٚٛ٘ٝ  (، ثٛٔی عزشٝ ٚ ٌزٔغبر  دیپّٛئیذ،G. barbedense تتزاپّٛئیذ، ٌٛ٘ٝ  14تزٔش 

ُ G. hirsutum، ٌٛ٘ٝ تتزاپّٛئیذٚرأیٗ   در دٚ  Sفزػنی ؽنبُٔ تنٙؼ شؾنىی        ( در چٟبر عطح ٚ ػبٔن
آثیبری در شنبن ثنب رطٛثنت    عطح؛ ػذْ تٙؼ یب حفظ رطٛثت در حذ ظزفیت سراػی ٚ تٙؼ ٔتٛعط یب 

ونٝ  رٚس پظ اس آشزیٗ آثیبری( ثٛد  21ٚ  14، 7 ؛Dثزداری   ( ٚ عٝ سٔبٖ ٕ٘ٛ٘ٝدرفذ ظزفیت سراػی 40

ٞنبی فتٛعنٙتشی    تٙؼ شؾنىی ٔحتنٛای رٍ٘ینشٜ    .ٔٛرد ثزرعی لزار ٌزفتٙذ (S×Dثٝ فٛرت فبوتٛریُ  
دٞذ. ٕٞچٙیٗ ثب اػٕنبَ تنٙؼ ٔینشاٖ پنزِٚیٗ ٚ لٙنذ       ؽبُٔ ا٘ٛاع وّزٚفیُ ٚ وبرٚتٙٛئیذٞب را افشایؼ ٔی

لنبْ تتزاپّٛئینذ   ٔحَّٛ افشایؼ یبفت. ارلبْ ثٛٔی دیپّٛئیذ ٌزٔغبر ٚ عزشٝ اس ٘ظز ایٗ ففبت ٘غجت ثٝ ار
ٖ  ثزتزی ٘ؾبٖ داد٘ذ. ثب افشایؼ فبفنّٝ اس آشنزیٗ آثینبری، ٔینشاٖ آ٘تنی      14ٚرأیٗ ٚ تزٔش  ٞنبی   اوغنیذا

ثیؾتز ؽذ. تنٙؼ شؾنىی ثبػنر پزاوغنیذٜ ؽنذٖ ِیپینذٞبی       پزِٚیٗ ٚ وبرٚتٙٛئیذٞب ؽبُٔ  غیزآ٘شیٕی
تنز   ْ تتزاپّٛئیذ ٚ تدبری حغبطآِذئیذ ٌزدیذ وٝ در ایٗ سٔیٙٝ ٘یش ارلب دی ٚ افشایؼ ٔیشاٖ ٔبِٖٛ غؾبیی

ٞبی فیشیِٛٛصیىی ٌٛ٘نبٌٛ٘ی ثنزای    ٞبی ثٛٔی اس پتب٘غیُ دٞذ وٝ رلٓ ٘تبیح ٘ؾبٖ ٔیاس ارلبْ ثٛٔی ثٛد٘ذ. 
وبٞؼ اثزات تٙؼ ثزشٛردار٘ذ وٝ تزویت ایٗ تٛإ٘ٙذی ثب پتب٘غیُ ثنبیی ػّٕىنزد ارلنبْ ثزتنز تدنبری      

 آثی وٕه وٙذ.تٛا٘ذ ثٝ افشایؼ تِٛیذ پٙجٝ در ؽزایط وٓ  ٔی

 1آِذئیذ ٔبِٖٛ دیاعِٕٛیت، پزِٚیٗ، وبرٚتٙٛئیذ،  :کلیذی ّایُ صٍا
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 هقذهِ 

 .رٚد ونٝ اینٗ رٚ٘نذ تغنزیغ یبثنذ      ثبؽٙذ ٚ ا٘تظبر ٔی ٔتبثز اس شؾىی در حبَ ٌغتزػ ٔی ٞبی سٔیٗ

(، 2018 آیذٌٚذٚ ٚ ٕٞىبراٖ،  دٞذ درفذ ٔقزف آة را ثٝ شٛد اشتقبؿ ٔی 70ثخؼ وؾبٚرسی حذٚد 

آثی ثٝ تذریح افنشایؼ یبثنذ    ثٝ ػّت افشایؼ تجخیز ٚ تؼزق، وٓ ٚ رٚد وٝ در اثز ٌزٔبیؼ خٟب٘ی ر ٔیا٘تظب

 30ٞب در ٘ٛاحی شؾه وزٜ سٔیٗ اس یه تنب   ، فزاٚا٘ی ٚ ؽذت شؾىغبِی2100وٝ در ٘تیدٝ آٖ تب عبَ 

ة ٌشارػ ؽذٜ اعنت ونٝ ٔزونش ٚ خٙنٛة غنز      (.2018 ٘ؼٕبٖ ٚ ٕٞىبراٖ،  درفذ افشایؼ شٛاٞذ داؽت

تنزیٗ ٘بحینٝ اس ِحنبا پبینذاری      آعیب وٝ وؾٛر ٔب ٘یش در ایٗ ٔٙطمٝ خغزافیبیی ٚالغ ؽذٜ اعنت، ثنشري  

(. شؾىغنبِی  2001 آٌزاٚاَ ٚ ٕٞىنبراٖ،   ٞبی ٌذؽتٝ در عزاعز خٟبٖ ثٛدٜ اعت شؾىغبِی طی عبَ

ثز  ( 2018ٚ؛ لیقٛری ٚ ٕٞىبراٖ، 2019ٌزدد  آسیؼ ٚ ٕٞىبراٖ،  ثبػر وبٞؼ وٕیت ٚ ویفیت آة ٔی

پٙجٝ یىی اس ٌیبٞبٖ تدبری ٟٔنٓ اعنت ونٝ در    تِٛیذ ٔحقٛیت تبثغتب٘ٝ اس خّٕٝ پٙجٝ تبثیز ٔٙفی دارد. 

ؽٛد ٚ ػٕنذٜ سراػنت آٖ در ٔٙنبطك     وؾٛر اس خّٕٝ چیٗ، ٞٙذ، آٔزیىب ٚ پبوغتبٖ وبؽتٝ ٔی 30ثیؼ اس 

اؿ ویفی پٙجٝ خنذی  ثز رؽذ، ػّٕىزد ٚ شٛشبن وبٞؼ رطٛثت ، ثٙبثزایٗ، اثز ؽٛد خٟبٖ ا٘دبْ ٔی  ٌزْ

 . اعت

تٙؼ شؾىی ثز فزایٙذٞبی ٔختّف س٘ذٌی پٙجٝ اس رؽذ ٚ ٕ٘ٛ وُ ثٛتٝ تب تٙظیٓ ِٔٛىِٛی ٔغنیزٞبی  

ثز دعتٍبٜ فتٛعنٙتشی پٙجنٝ اثنز    شؾىی (. 2013 ثبٚٔٗ ٚ ٕٞىبراٖ،  ٌذارد افّی فیشیِٛٛصیىی تبثیز ٔی

ؽنٛد   زیت پزاوغیذاعیٛ٘ی ِیپیذٞب ٔیدٞذ ٚ ثبػر تخ ٞب را افشایؼ ٔی ٔغتمیٓ دارد، تدٕغ وزثٛٞیذرات

(، ٔحتنٛای  2012دٞذ  ٞب٘ٛفنب ٚ حغنیٗ،    (، ٔیشاٖ وبرٚتٙٛئیذٞب را تغییز ٔی1980 اعتیٛارت ٚ ثیِٛی، 

ٚ تؼنبدَ آثنی ٌینبٜ را     (2010؛ ثیغنُ ٚ ٕٞىنبراٖ،   2011دٞذ  ٔیز ٚ ٕٞىنبراٖ،   وّزٚفیُ را وبٞؼ ٔی

اوغنیذا٘ی   ٞبی دفبع آ٘تی ٞؼ تبثیز شؾىی، عیغتٓثزای وب(. 2015عبسد  فٙبیی ٚ ٕٞىبراٖ،  ٔختُ ٔی

ٝ  در طَٛ تىبُٔ ٌیبٞبٖ، ٞب  آ٘شیٕی ٚ غیز آ٘شیٕی ٔب٘ٙذ وبتبیس، پزاوغیذاس ٚ وبرٚتٙٛئیذ ا٘نذ   ؽنىُ ٌزفتن

ُ تٙؼ شؾنىی ٔٛخنت ونبٞؼ ٔینشاٖ     در ٌیبٜ پٙجٝ، (. 2013 ثبٚٔٗ ٚ ٕٞىبراٖ،  ٚ  a  ٚb ٞنبی  وّزٚفین

؛ تب٘نً ٚ ٕٞىنبراٖ،   2010؛ ٌینٛر ٚ ٕٞىنبراٖ،   2007ٚ ٕٞىنبراٖ،  فنزد   ؽنٛد  ػنذاِتی   ٔی وبرٚتٙٛئیذٞب

ٝ  پزِٚیٗ افشایؼ ٔی(، أب ٔمذار 2007 ثنٝ ٔزحّنٝ    یبثذ وٝ ٘مؼ آٖ در افشایؼ ٔمبٚٔت ثٝ شؾىی، ثغنت

 (.  2015رؽذ ٚ ؽذت تٙؼ ٔتغیز اعت  صاً٘ ٚ ٕٞىبراٖ، 

ایٗ راثطنٝ ٌنشارػ ؽنذٜ     ٞبی ٔختّف پٙجٝ ثٝ ٔحیط ٔتفبٚت اعت. در ٞبی ٔتبثِٛیىی ص٘ٛتیپ پبعخ

ٞب، پزِٚیٗ ٚ وبرٚتٙٛئیذٞب در ارلبْ ٔمبْٚ پٙجٝ در ٔمبیغٝ ثب  فَٙٛ اعت وٝ ثب ٚخٛد ثبیتز ثٛدٖ ٔیشاٖ پّی

آثی تزویجبت فٙنِٛی ٚ وبرٚتٙٛئینذٞبی اینٗ ارلنبْ ونبٞؼ یبفنت  ییّنذیش،         ارلبْ حغبط، در ؽزایط وٓ

تٙؼ شؾىی عنجت  تّف پٙجٝ ٔؾخـ ٌزدیذ وٝ در ؽزایط اعتبٖ شزاعبٖ، ثب ثزرعی ارلبْ ٔخ(. 2009

ٗ ٞبیی ٔب٘ٙذ  اعِٕٛیتافشایؼ  ٚ ٌالیغنیٗ ثتنبئیٗ ؽنذ ٚ اینٗ افنشایؼ در رلنٓ        لٙذٞبی ٔحَّٛ، پنزِٚی
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ٕٞچٙیٗ، ٌشارػ ؽنذٜ اعنت   (. 2014 ٟٔزآثبدی،  ثٛد 349 ٔتحُٕ ٚرأیٗ ثیؾتز اس رلٓ حغبط وٛوز

یبثنذ  دٚی ٚ   افنشایؼ ٔنی  زِٚیٗ ثنٝ ؽنذت   در ؽزایط تٙؼ ٔحتنٛای پن  وٝ در ارلبْ ٔمبْٚ ثٝ شؾىی ٚ 

اینٗ افنشایؼ ٘بؽنی اس افنشایؼ     (. 2014؛ عنىٕٗ ٚ ٕٞىنبراٖ،   2014؛ ِیٛ ٚ ٕٞىبراٖ، 2015ٌیزیذٞبر، 

ٓ پزِٚیٗ وزٞبی تِٛیذ وٙٙذٜ ٔب٘ٙذ  فؼبِیت آ٘شیٓ ٞنبی تدشینٝ وٙٙنذٜ     ثٛوغیالت عٙتبس در لیبط ثب آ٘نشی

آعنیؼ ٚ  ثبؽنذ    ٞب ثٝ عٕت تِٛیذ پنزِٚیٗ ٔنی   عیٕیالتٔب٘ٙذ پزِٚیٗ دوزثٛوغیالس ٚ ٘یش تغییز ٔغیز آ

(. در ؽزایط تنٙؼ شؾنىی، در اثنز اس ثنیٗ رفنتٗ تٙظنیٓ       2015عؼیذ٘ضاد ٚ رخبیی، ؛ 2008ٕٞىبراٖ، 

ؽٛد. ایٗ ٔغیز ثیٛعٙتشی، یه عنبسٚوبر   پزِٚیٗ اس ٌّٛتبٔبت تِٛیذ ٔیشٛر ٔٛخٛد در ٔغیز پزِٚیٗ،  پظ

چنٝ راثطنٝ    یبثذ. چٙبٖ وٝ در اثز وبٞؼ فتٛعٙتش، افشایؼ ٔیاعت  NADPH ا٘طجبلی ثزای وبٞؼ تدٕغ

تٛا٘نذ تنبثیز    ٔثجتی ثیٗ افشایؼ ایٗ ٔتبثِٛیت ٚ ػّٕىزد ٚخٛد داؽتٝ ثبؽذ، ثزرعی تیٕبر ثب پنزِٚیٗ ٔنی  

  ٝ ٖ  ٟٕٔی در ٔذیزیت تٙؼ شؾىی داؽتٝ ثبؽذ. ٕٞجغتٍی ثیٗ ونبرایی ٔشرػن ٞنبی ٌیبٞچنٝ    ای ٚ آسٔنٛ

ی اعت ونٝ ثبػنر   ٞبی عبسٌبر یٗ آساد در طَٛ تٙؼ شؾىی یىی اس پبعخدٞذ وٝ ا٘جبؽت پزِٚ ٘ؾبٖ ٔی

 (.2008ؽٛد  آعیؼ ٚ ٕٞىبراٖ،  افشایؼ ثمب ٔی

تنٙؼ   در اثنز ٞبی اوغیضٖ فؼبَ ونٝ   ٌٛ٘ٝثبؽذ.  اثز دیٍز تٙؼ شؾىی آعیت ثٝ غؾبٞبی عِّٛی ٔی

دٞٙذ ٚ اس ایٗ طزینك ثنٝ   ٞبی عِّٛی را ٔٛرد تٟبخٓ لزار  تٛا٘ٙذ ٔبوزِٚٔٛىَٛ ؽٛ٘ذ، ٔی شؾىی ایدبد ٔی

پزاوغنیذٜ ؽنذٖ   (. 2007 تب٘نً ٚ ٕٞىنبراٖ،    آِذئینذ ؽنٛ٘ذ   دی یب ثبػر تدٕغ ٔبِٖٛ ٙذغؾب آعیت ثش٘

ثنب  ٞبی ارلبْ ٔختّنف پٙجنٝ،    در ثٛتٝ. ؽٛد ٔیشاٖ ٔبِٖٛ دی آِذئیذ تخٕیٗ سدٜ ٔی ٌیزی ثب ا٘ذاسِٜیپیذٞب 

ثبؽنذ   ٌز ٚخٛد تٙؼ اوغیذاتیٛ ٔنی  وٝ ثیبٖ یبثذ آِذئیذ افشایؼ ٔی افشایؼ ؽذت تٙؼ، ٔمذار ٔبِٖٛ دی

تٙؼ شؾىی ثبػر افشایؼ پزاوغنیذٜ ؽنذٖ ِیپینذٞب    (. 2009؛ ِیٛ ٚ ٕٞىبراٖ، 2012 دیجب ٚ ٕٞىبراٖ، 

ٝ  ٞنبی  پٙجٝ درحبَ،  (. ثب ای2014ٌٗزدد  عىٕٗ ٚ ٕٞىبراٖ،  ٚیضٜ در ارلبْ حغبط ٔی ثٝ ونٝ   ای تزاریختن

افشایؼ تٛخٟی  یىپبرچٍی غؾب در تٙؼ شؾىی ثٝ طٛر لبثُثزای ٔمبٚٔت ثٝ شؾىی افالح ؽذٜ ثٛد٘ذ، 

ٗ  2012وبٞؼ یبفت  یٛ ٚ ٕٞىبراٖ، آِذئیذ  دی ٔمذار ٔبِٖٛ ٚ ٞنب ٘ؾنبٖ    ثزشنی پنضٚٞؼ  ، (. ثب ٚخنٛد این

آِذئیذ ٚ  ٞبی ٔؼِٕٛی پٙجٝ، تدٕغ ٔبِٖٛ دی ٚ ٞٓ در رلٓارلبْ تزاریختٝ در ا٘ذ وٝ تٙؼ شؾىی ٞٓ  دادٜ

(. در ٔنٛرد پبعنخ پٙجنٝ ثنٝ تنٙؼ      2010دٞذ  پبریٕنبی ٚ ٔٛتٛچّینبٖ،    ٔیؼ افشایٞیذرٚصٖ پزاوغیذ را 

ٞب ٘ؾبٖ دٞٙنذٜ   ثزشی پضٚٞؼآِذئیذ ٘تبیح ٔتٙبلضی ٌشارػ ؽذٜ اعت.  شؾىی اس ٘ظز ٔیشاٖ ٔبِٖٛ دی

(. ثزشنی حنبوی اس ػنذْ    2009؛ یّنذیش،  2008دا٘نً ٚ ٕٞىنبراٖ،   افشایؼ ٔمذار ایٗ ٔتبثِٛیت ٞغتٙذ  

( ٚ ثزشنی دیٍنز ٘ؾنبٖ    2010ثبؽٙذ  اس خّٕٝ ٌیٛر ٚ ٕٞىبراٖ،  در اثز تٙؼ ٔی MDAدار  افشایؼ ٔؼٙی

ٚ  (2014 ِینٛ ٚ ٕٞىنبراٖ،    ثبػنر ونبٞؼ ٔمنذار ٔنبِٖٛ دی آِذئینذ     حتنی  تٙؼ شؾىی دٞٙذ وٝ  ٔی

(. یىنی اس  2015؛ دٚی ٚ ٌزیذٞبر، 2015ؽٛد  ٚیٛ ٚ ٕٞىبراٖ،  پٙجٝ ٔی  پزاوغیذاعیٖٛ ِیپیذٞب در ثزي

 ثبؽذ.   ض پبعخ ٔتفبٚت ارلبْ ٔیدییُ ایٗ تٙبل
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ؽنٛد، ثنٝ طنٛر     در ٞزحبَ، تغییزات ایٗ ٔتبثِٛیت ثبػر تغییز در ٔغیزٞبی دیٍز ٔتبثِٛیىی ٘یش ٔنی 

یبثنذ  ِنی ٚ    ٔیشاٖ وّزٚفینُ ونبٞؼ ٔنی   دی آِذئیذ،  ٕ٘ٛ٘ٝ ٌشارػ ؽذٜ اعت وٝ ثب افشایؼ ٔمذار ٔبِٖٛ

ٞب را تحنت تنبثیز    ؾىی وٝ ٚضؼیت آثی ثبفتٞبیی، تٙؼ ش وٙؼ (. ػالٜٚ ثز چٙیٗ ثز2007ٕٓٞٞىبراٖ، 

ٌنذارد ٚ آٞٙنً ا٘جبؽنت وّزٚفینُ در      دٞذ، ثز فزایٙذٞبی تٛعؼٝ وّزٚپالعت تنبثیز ٔٙفنی ٔنی    لزار ٔی

ونٝ ثنبی ثنٛدٖ ٔمنذار وّزٚفینُ ٚ       (. اس آ٘دنبیی 2013ٚ ٕٞىنبراٖ،   خنٛ٘ش عنبسد    وّزٚپالعت را وٙذ ٔی

 .(2018ٍی دارد  دثیزا ٚ ٕٞىبراٖ، غتوبرٚتٙٛئیذٞب ٔؼٕٛی ثب تحُٕ ثبیتز شؾىی ٕٞج

تٛا٘ذ تقٛیز ثٟتنزی اس   داؽتٗ ؽزایط ٔحیطی ٚ ٔطبِؼٝ ایٗ تغییزات در ؽزایط ٌّخب٘ٝ، ٔی ثبثت ٍ٘ٝ

 اثزات تٛا٘ذ ٔی ای ٌّخب٘ٝ ؽزایط اس اعتفبدٜاوغیذا٘ی ٌیبٜ پٙجٝ ثٝ تٙؼ شؾىی ارائٝ وٙذ.  آ٘تی ٞبی پبعخ

ثب تٛخٝ ثنٝ إٞینت    (.2009 یٍ٘زثزٌز ٚ ٕٞىبراٖ،  ٕ٘بیذ حذف یسیبد حذ تب ٔحیط را ×ٔتمبثُ ص٘ٛتیپ 

تٙؼ شؾىی در وؾبٚرسی وؾٛر ٚ وؾت پٙجٝ در ٔٙنبطك ػٕنذتب شؾنه، در اینٗ پنضٚٞؼ، ثزشنی اس       

ٞبی ٔختّف پٙجٝ ثٝ تٙؼ شؾىی در ؽزایط ٌّخب٘ٝ ٔٛرد ثزرعی لزار ٌزفتنٝ   ٞبی فیشیِٛٛصیه رلٓ پبعخ

ٞبی فیشیِٛٛصیىی، در تِٛیذ ارلبْ خذیذ ثب ٔمبٚٔت ثبیتز ثنٝ تنٙؼ    ٘غیُاعت تب سٔیٙٝ اعتفبدٜ اس ایٗ پتب

 شؾىی فزاٞٓ ٌزدد.

 

 ّا هَاد ٍ رٍش

ٝ  در 1394-95سراػی  در عبَ آسٔبیؼایٗ  ایغنتٍبٜ تحمیمنبت وؾنبٚرسی ٚ ٔٙنبثغ طجیؼنی       ٌّخب٘ن

ٍ  28درخٝ ٚ در ؽت حذٚد  40دٔبی ٌّخب٘ٝ در رٚس در حذٚد ٌزٔغبر اخزا ؽذ.  حفنظ   زاددرخٝ عنب٘تی

آسٔبیؼ  عبػت ثٛد. 15 حذٚد درفذ ٚ عبػبت رٚؽٙبیی در وُ دٚرٜ رؽذ 45ؽذ. رطٛثت ٘غجی ٔحیط 

در عٝ تىزار ا٘دبْ ؽذ. ػبٔنُ  ٞبی وبُٔ تقبدفی  ثٝ فٛرت اعپّیت پالت فبوتٛریُ در لبِت طزح ثّٛن

ی عزشٝ ٚ ٌزٔغنبر  (، ثG. barbedenseٔٛ تتزاپّٛئیذ، ٌٛ٘ٝ  14تزٔش ؽبُٔ ( Gٞبی پٙجٝ   افّی ص٘ٛتیپ

ُ G. hirsutum، ٌٛ٘ٝ تتزاپّٛئیذ( ٚ رلٓ ٚرأیٗ  G. herbaseumٌٛ٘ٝ   دیپّٛئیذ،   ( در چٟبر عطح ٚ ػبٔن

ؽبُٔ دٚ عطح؛ ػذْ تنٙؼ ینب حفنظ رطٛثنت در حنذ ظزفینت        Sفبوتٛریُ فزػی ؽبُٔ تٙؼ شؾىی  

ٝ درفنذ ظزفینت سراػنی    40آثیبری در شبن ثنب رطٛثنت   سراػی ٚ تٙؼ ٔتٛعط یب  عنطح سٔنبٖ    ( ٚ عن

ٝ     رٚس پنظ اس آ  21ٚ  14، 7 ؛Dثنزداری    ٕ٘ٛ٘ٝ در  (S×D فنٛرت فبوتٛرینُ    شنزیٗ آثینبری( ثنٛد ونٝ ثن

 ٞبی فزػی لزار ٌزفتٙذ. پالت

 ارتفنبع عنب٘تیٕتز ٚ   18ثب لطز دٞب٘ٝ  دار سٞىؼ اتیّٙی ٞبی پّی ثزای وؾت پٙجٝ در ٌّخب٘ٝ اس ٌّذاٖ

% ٔبعنٝ  10شنبن ٔشرػنٝ، ٚ    60% وٛد حیٛا٘ی، 30  اعتفبدٜ ؽذ وٝ ثب شبن عیّتی ِٛٔیعب٘تیٕتز  50

ٞبی رطنٛثتی   . ثزای تؼییٗ ٔحذٚدٜذؽثذر وبؽتٝ  6ٞز ٌّذاٖ در  25/1/94تبریخ . در پز ؽذٜ ثٛد ثبدی(

ؽنذ. عنپظ شنبن ٌّنذاٖ     عبػت شؾنه   48ٔذت  درخٝ ثٝ 105ٞب در آٖٚ  ٌّذاٖن ویٌّٛزْ اس شب 4
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ٖ ای دلیمٝ 30. در فٛافُ سٔب٘ی داؽجبع ٚ ثٝ ٕٞبٖ حبِت ثبلی ٔب٘ذ تب سٞىؾی ؽٛ تنٛسیٗ ٚ    ، چٙذ ٌّنذا

 6تب ٔزحّٝ  .ٌزدیذٍٞٙبٔی وٝ طی دٚ تٛسیٗ ٔتٛاِی ٚسٖ تغییز ٘ىزد، ثٝ ػٙٛاٖ ٚسٖ ظزفیت سراػی ثجت 

رطٛثنت ٌّنذاٖ در ٔحنذٚدٜ     ؽنبٞذ،  تیٕنبر  پنظ اس آٖ در  ،ٚ تٙؼ ادأٝ یبفت ؽبٞذتیٕبر  آثیبریثزٌی 

درفذ ظزفینت   40پظ اس رعیذٖ رطٛثت ثٝ حذٚد  آثیبریتیٕبر تٙؼ، در ظزفیت سراػی حفظ ؽذ، أب 

ٌیزی اَٚ اس  عبػت ثؼذ، ٕ٘ٛ٘ٝ 24. ؽذتیٕبرٞب ا٘دبْ آشز ؽذ. در ٔزحّٝ ظٟٛر ٌُ، آثیبری  ا٘دبْسراػی، 

ٝ ٌزفتن ثؼذیه ٞفتٝ  دْٚ  وٝ آثیبری دیٍزی ا٘دبْ ؽٛد، ٕ٘ٛ٘ٝ ا٘دبْ ؽذ. ثذٖٚ ایٗثزي خٛاٖ ا٘تٟبیی دٚ 

ٝ   13تٝ پظ اس آثیبری آشز  دٚ ٞف. ؽذ ٝ  ٌینزی اَٚ(   رٚ سپنظ اس ٕ٘ٛ٘ن ٌینزی ا٘دنبْ ؽنذ.     عنٛٔیٗ ٕ٘ٛ٘ن

 .٘ذٌزدیذاست ٔبیغ ثٝ آسٔبیؾٍبٜ ٔٙتمُ  عهفال ٚٙیٛٔی یثالفبفّٝ در فٛیُ آِٛٔٞب  ٕ٘ٛ٘ٝ

ثبفت ثزي وٝ رٌجنزي شؾنجی آٖ   ٌزْ اس  5/0ر ٔمذاثزای عٙدؼ ٔحتٛی رٍ٘یشٜ ٞبی فتٛعٙتشی، 

درفذ حدنٓ   80 ؽذ. ثب افشایؼ اعتٖٛثب اعتفبدٜ اس ٘یتزٚصٖ ٔبیغ شزد  ٚبٖٚ چیٙی در ٞخذا ؽذٜ ثٛد، 

ٞنبی   ِیتز رعیذ. اس لغٕت وبٔال فبف ؽذٜ ٔحّنَٛ حبفنُ، ثنزای ونبٞؼ ٘بشبِقنی      ٔیّی 20ٟ٘بیی ثٝ 

دٚر  6000عبشت آٔزیىب( ثب عزػت SIGMAِیتز ثزداؽت ؽذ ٚ در عب٘تزیفیٛص  ٔذَ  ٔیّی 18احتٕبِی 

ٔمذاری اس ٕ٘ٛ٘نٝ  ػقبرٜ خذاؽذٜ رٚیی ثٝ فبِىٖٛ ٔٙتمُ ٚ . ٌیزی ؽذ دلیمٝ ػقبرٜ 10 ٔذتدر دلیمٝ ثٝ

٘ب٘ٛٔتز ثزای  663ثٝ طٛر خذاٌب٘ٝ در طَٛ ٔٛج ٞبی ٔیشاٖ خذة ٚ ؽذ در وٛٚت اعپىتزٚفتٛٔتزریختٝ 

 (.1967  آر٘نٖٛ،  ٌزدینذ ثزای وبرتٙٛئیذٞب لزائت ٘ب٘ٛٔتز  b  ٚ470٘ب٘ٛٔتزثزای وّزٚفیُ a، 645وّزٚفیُ 

ُ  ثٝلٙذ ٔحَّٛ  ٔمذارٚ  (1980  ِٛییاعتٛارت ٚثآِذئیذ ثٝ رٚػ  دی ٔیشاٖ ٔبِٖٛ  (1986  رٚػ اؽنّیٍ

ٜ  (1973 رٚػ ثیتظ ٚ ٕٞىبراٖ ثب اعتفبدٜ اسٔمذار پزِٚیٗ ٘یش تؼییٗ ؽذ.  در ٞنب   دادٜ .ٌینزی ؽنذ   ا٘نذاس

ٞب اس آسٖٔٛ دا٘ىنٗ در   ٔمبیغٝ ٔیبٍ٘یٗثزای  .٘ذؽذآ٘بِیش  SAS ver. 9.2افشار ثب ٘زْ ثجت ٚ Excelافشار  ٘زْ

 ؽذ.اعتفبدٜ درفذ  5عطح احتٕبَ 
 

 ٍ بحث ًتایج

ٞبی ٔٛرد ثزرعی اس ٘ظز ٔمذار وّزٚفینُ   ص٘ٛتیپتدشیٝ ٚاریب٘ظ ٘ؾبٖ داد وٝ : ّای فتَسٌتشی رًگیشُ

a ٔیشاٖ وّزٚفیُ تغییزات  ثزتٙؼ شؾىی . ٕٞچٙیٗ، اثز داؽتٙذدار  تفبٚت وبٔال ٔؼٙیa  ه ین در عطح

خنذَٚ  ، p<0.01 دار ثٛد  ٘یش ٔؼٙی aٔیشاٖ وّزٚفیُ ثز وٙؼ ثیٗ رلٓ ٚ تٙؼ  دار ؽذ. ثزٞٓ ٔؼٙیدرفذ 

 داری تغییز وزد. ثٝ طٛر وبٔال ٔؼٙی aثب افشایؼ فبفّٝ اس آشزیٗ آثیبری ٔمذار وّزٚفیُ  .(1
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 بِ پاسخ در ٍ ًِگلخا طیضزا در یبزرس هَرد ارقام در بزگ یّا یضگیٍ( MS) هزبعات يیاًگیه -1 جذٍل

 یخطک تٌص سطَح

 ٔٙبثغ تغییز
درخٝ 

 آسادی
 MDA  لٙذ ٔحَّٛ  پزِٚیٗ وبرٚتٙٛئیذٞب bوّزٚفیُ  aوّزٚفیُ 

35/1 ** 7639 2 ثّٛن ns 41/0  ns 6/321 ** 3/134 ** 53** 

G)  3 27009 ** 66/4ص٘ٛتیپ   **  6/5 ** 6/147 ** 4/440 ** 172** 

08/0 95/0 4/1115 6  اؽتجبٜ افّی  74/7  93/19 5/12 

1 34265** 7/2 (S) تٙؼ  *  33/4 ** 294 ** 6/654 ** 6/1303 ** 

G  ×S 3 1932** 58/6 **  29/11 ** 6/2 ** 6/33 ** 61** 

95/241 8 اؽتجبٜ فزػی  098/2  113/0  17/2  97/3  34/1  

فبفّٝ اس آشزیٗ 

 (D) آثیبری 
2 10578** 043/1 ns 87/1 ** 43/50 ** 45/189 ** 6/108 ** 

D  ×G 6 409** 92/4 * 79/5  ** **02/2 1/7 ** 77/3 ** 

D  ×S 2 6/447 ** 88/3 ns 
 **9/9 76/6 ** 34/8 ** 43/20 ** 

D× G  ×S 6 441** 8/4 * 54/2 ** 72/1 ** 32/7 ** 72/1 * 

 37/0 152/0 153/0 0911/0 39/1 8/1427 32 اؽتجبٜ وُ

CV  63/1 32 48/8 26/2 6/1 46/7 

ns، * ٚ **  :درفذ 1ٚ  5دار در عطح  ؼٙیدار، ٔ غیزٔؼٙی 
 

وٝ در ؽنزایط تنٙؼ ٔینشاٖ وّزٚفینُ در ٕٞنٝ      ( ٘ؾبٖ داد 2ٔمبیغٝ ٔیبٍ٘یٗ اثزات ٔتمبثُ  خذَٚ 

 تؼّنك دارد رلٓ ثنٛٔی عنزشٝ   ثٝ  aتٙؼ، ثیؾتزیٗ ٔیشاٖ وّزٚفیُ ثذٖٚ در ؽزایط ٞب وبٞؼ یبفت.  رلٓ

لنزار   14ٚ تزٔنش  ثنٛٔی ٌزٔغنبر    ٗ،ٞنبی ٚرأنی   پظ اس آٖ رلٌٓزْ ثز ٌزْ ٚسٖ تز ثزي(.  ٔیّی 8/275 

ٓ 2ٙذ  خذَٚ داؽت (. 8/275-209;3/66ٞنب ثنٛد     (. ٔیشاٖ وبٞؼ در رلٓ ثٛٔی عزشٝ ثیؼ اس عبیز رلن

ٔؾننبٞذٜ ٌزدیننذ  14تزٔننش در ؽننزایط تننٙؼ ٘غننجت ثننٝ ؽننبٞذ در رلننٓ  aوٕتننزیٗ وننبٞؼ وّزٚفیننُ 

   .(2، خذَٚ 5/147-173;5/25 

تزیٗ ثزآٚرد اس ونبٞؼ   ثبؽذ. عبدٜ ، وبٞؼ فتٛعٙتش ٔیٖثز وبروزد ٌیبٞب یىی اس اثزات تٙؼ شؾىی

ثبؽذ  اٚعٕٛیٚاعنىبیب   ٚ وبرٚتٙٛئیذٞب ٔی (aوٓ، وّزٚفیُ  فتٛعٙتش، عٙدؼ وٕی ٔیشاٖ وّزٚفیُ  دعت

ا٘نٛاع  دٞٙذ.  درفذ وُ ِیپیذ غؾبی تیالوٛئیذی را تؾىیُ ٔی 30تب  20ٞب  وّزٚفیُ(. 2018ٚ ٕٞىبراٖ، 

پپتینذٞبی شبفنی تزوینت ؽنذٜ ٚ      بی تیالوٛئینذی ٌیبٞنبٖ ػنبِی ثنب پّنی     در غؾ ی ٔٛخٛدٞب وّزٚفیُ

پزٚتئیٗ ٔٙدز ثٝ تغییز ٔمذار -آٚر٘ذ. تغییزات وٕپّىظ رٍ٘یشٜ پزٚتئیٗ را ثٝ ٚخٛد ٔی-وٕپّىظ رٍ٘یشٜ

پزٚتئیٗ در پبعخ ثنٝ  -(. وٕپّىظ رٍ٘یش2103ٜ، خٛ٘ش ٚ ٕٞىبراٖؽٛد   وّزٚفیُ در غؾبی تیالوٛئیذ ٔی

ٞب ٘یش در پبعخ ثٝ ٔحنیط تغیینز شٛاٞنذ ونزد.      وٙذ، در ٘تیدٝ ٔیشاٖ وّزٚفیُ ییز ٔیؽزایط ٔحیطی تغ

ثبؽذ وٝ ٞٓ ثٝ ػّنت اشنتالَ    یىی اس ؽزایط ٔحیطی ٔٛثز ثز تغییزات ٔیشاٖ وّزٚفیُ تٙؼ شؾىی ٔی
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َ   ٌٛ٘ٝ ٞنبی  ٚ ٞٓ ثٝ دِیُ تٙؼ اوغیذاتیٛ ٘بؽی اس ا٘ٛاع  در ٔغیزٞبی ثیٛعٙتش وّزٚفیُ  ،اوغنیضٖ فؼنب

ٞنب را تحنت    ػالٜٚ ثز ایٗ، تٙؼ شؾىی وٝ ٚضنؼیت آثنی ثبفنت    ٛا٘ذ ٔیشاٖ وّزٚفیُ را وبٞؼ دٞذ.ت ٔی

ٌذارد ٚ آًٞٙ ا٘جبؽنت وّزٚفینُ در    ثز فزایٙذٞبی تٛعؼٝ وّزٚپالعت تبثیز ٔٙفی ٔی ،دٞذ تبثیز لزار ٔی

ّزٚفینُ ٚ  ونٝ ثنبی ثنٛدٖ ٔمنذار و     اس آ٘دنبیی  (.1975عنبسد  را٘نذَ ٚ ٕٞىنبراٖ،     وّزٚپالعت را وٙذ ٔی

 (.2018ی دارد  دثیزا ٚ ٕٞىبراٖ، وبرٚتٙٛئیذٞب ٔؼٕٛی ثب تحُٕ ثبیتز شؾىی ٕٞجغتٍ
 

 گلخاًِ طیدرضزایي تیوارّای اثزات هتقابل تٌص ٍ رقن بز صفات هَرد بزرسی اًگیههقایسِ  -2 جذٍل

 ص٘ٛتیپ× وٙؼ رلٓ  ثزٞٓ

 a وّزٚفیُ

ٌزْ ثز ٌزْ   ٔیّی

 ٚسٖ تز(

 bوّزٚفیُ 

ٌزْ  ٌزْ ثز  ٔیّی

 ٚسٖ تز(

 وبرٚتٙٛئیذٞب

ٌزْ ثز   ٔیّی

 ٌزْ ٚسٖ تز(

 پزِٚیٗ

ٌزْ ثز ٌزْ   ٔیّی

 ٚسٖ تز(

 لٙذ ٔحَّٛ

ٌزْ ثز ٌزْ   ٔیّی

 ٚسٖ تز(

 آِذئیذ دی ٔبِٖٛ

ٌزْ ثز   ٔیّی

 ٌزْ ٚسٖ تز(

S1 
  ؽبٞذ(

5/191 ٚرأیٗ  bc 49/3  ab 76/3  bc 8/17 f 7/12  d 7/5 d 

cd 6/3  ab 27/3  cd 3/19 ef 14 d 8/3 173 14تزٔش   de 

25/188 ثٛٔی ٌزٔغبر  bc 85/4  a 43/3  cd 1/21 de 3/15 c 07/3  e 

8/275 ثٛٔی عزشٝ  a 65/4 a 78/2  cd 3/27  b 13/19  b 3 e 

S2 
 تٙؼ 

 ٔالیٓ(

f 95/2  b 9/2 cd 68/25  4/135 ٚرأیٗ  bc 3/17  b 6/19  a 

5/147 14تزٔش  ef 86/2  b 5/2  d 9/22 cd 9/17 b 6/11  b 

65/161 ثٛٔی ٌزٔغبر de 7/3  ab 7/4 ab 8/24  bc 3/18 b 4/9  bc 

5/209 ثٛٔی عزشٝ  b 97/2  b 12/5  a 13/36  a 8/23 a 9 c 

 دار ٘ذار٘ذ.  % اشتالف ٔؼٙی5ا٘ذ، اس ٘ظز آٔبری در عطح  ٞبیی وٝ ثب حزٚف ٔؾبثٝ ٘ؾبٖ دادٜ ؽذٜ در ٞز عتٖٛ ٔیبٍ٘یٗ

 
  گزم بز گزم ٍسى تز( )هیلی aکلزٍفیل سهاًی اس اعوال تٌص بز تاثیز فاصلِ  -1ضکل 

 هختلف پٌبِّای  در رقن

 

دار در  تبثیز ٔؼٙنی ٞٓ فبفّٝ سٔب٘ی اس آشزیٗ آثیبری ػالٜٚ ثز اثز تٙؼ ٚ ٘ٛع رلٓ ثز ٔیشاٖ وّزٚفیُ، 

در وّینٝ   a ثب افشایؼ فبفّٝ اس آشزیٗ آثیبری ٔمذار وّزٚفیُداؽت.  aدرفذ ثز ٔیشاٖ وّزٚفیُ  1عطح 
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 15ٌشارػ ؽذٜ اعنت ونٝ   ( 2007در ٔطبِؼٝ تبً٘  ٔؾبثٝ ایٗ ٘تبیح (. 1  ٞب وبٞؼ یبفت  ؽىُ ص٘ٛتیپ

ٞزچٙذ وٕتزیٗ ٔمذار وّزٚفیُ یبثذ.  ٔیوبٞؼ  aوُ ٚ وّزٚفیُ تٙؼ، ٔمذار وّزٚفیُ  اػٕبَرٚس پظ اس 

a ٓتفبٚت فبفنّٝ سٔنب٘ی    تبثیز أب ،(2 ؽىُ  ٌیزی ؽذ رٚس پظ اس آشزیٗ آثیبری ا٘ذاسٜ 21ٞب  در وّیٝ رل

ثٛٔی ٌزٔغبر لبثُ تٛخنٝ ٘جنٛد  ؽنىُ    ٚرأیٗ ٚ ٞبی  رلٓدر ٚیضٜ  ثٝ ،aاٖ وّزٚفیُ ثز ٔیش رٚسٜ 14ٚ  21

را پنظ اس ٌذؽنت دٚ    aثز ٔیشاٖ وّزٚفیُ رعذ وٝ ایٗ دٚ رلٓ تٛا٘بیی تزٔیٓ اثزات تٙؼ  ثٝ ٘ظز ٔی(. 1

 خجزاٖ وٙٙذ.  تب حذیرا  آٖتّفبت اِٚیٝ ا٘ذ  ٞفتٝ اس لطغ آثیبری وغت وزدٜ ٚ تٛا٘غتٝ
 

  
  ،پس اس گذضت یکگزم بز گزم ٍسى تز(  )هیلی( ب) bٍ  (الف) aهیشاى کلزٍفیل  -2ضکل 

 اس آبیاری آخز دٍ ٍ سِ ّفتِ
 

٘ذاؽنت.   bثنز تغیینزات ٔحتنٛای وّزٚفینُ      یدار افشایؼ فبفّٝ سٔب٘ی اس آشزیٗ آثینبری اثنز ٔؼٙنی   

. ارلبْ ثنٛٔی عنزشٝ ٚ   (1 ؽىُ  وبٞؾی ثٛد aدر رلٓ ٚرأیٗ ٔب٘ٙذ وّزٚفیُ  bتغییزات ٔیشاٖ وّزٚفیُ 

ٓ طٛری وٝ پظ اس ونبٞؼ تنب رٚس    ثٝ ،ٌزٔغبر تٛا٘بیی عبسٌبری ثٟتزی داؽتٙذ رٚ٘نذ  در ادأنٝ  ، چٟنبردٞ

اس تنٛاٖ تنزٔیٓ    14، أب رلنٓ تزٔنش   ٔمذار اِٚیٝ رعیذ ثٝ حذٚد ثیغت ٚ یىٓافشایؾی پیذا وزدٜ ٚ در رٚس 

 .(3 ؽىُ  تزی ثزشٛردار ثٛد پبییٗ bت تٙؼ ثز ٔیشاٖ وّزٚفیُ اثزا

 
 ّای پٌبِ در فَاصل  در صًَتیپ گزم بز گزم ٍسى تز( )هیلی bکلزٍفیل هقذار تغییزات  -3ضکل 

 سهاًی هختلف اس آخزیي آبیاری



 715                                                                                                                                                  یعارف ینادر یعل

 

٘یش ٞبی ٔٛرد ثزرعی  دار ثٛد. پبعخ رلٓ % ٔؼٙی1اثز تٙؼ شؾىی ثز ٔحتٛای وبرٚتٙٛئیذٞب در عطح 

ثب اػٕبَ تنٙؼ شؾنىی ٔمنذار وبرٚتٙٛئینذٞبی ارلنبْ ثنٛٔی       (. 1دار ؽذ  خذَٚ  اس ٘ظز ایٗ ففت ٔؼٙی

ٚ  12/5ٌزْ ثز ٌنزْ ٚسٖ تنز ثنزي ثنٝ      ٔیّی 43/3ٚ  78/2عزشٝ ٚ ٌزٔغبر افشایؼ یبفت ٚ ثٝ تزتیت اس 

ز تغیینزات  فبفنّٝ سٔنب٘ی اس اػٕنبَ تنٙؼ ثن     اثنز  (، 2 خذَٚ  رعیذٌزْ ثز ٌزْ ٚسٖ تز ثزي  ٔیّی 71/4

دار ثٛد. در ؽنزایط ثنذٖٚ تنٙؼ، ثنب افنشایؼ       % ٔؼٙی1وبرٚتٙٛئیذٞبی ثزي ارلبْ ٔختّف پٙجٝ در عطح 

دار ٘ؾبٖ داد، أب در ؽنزایط تنٙؼ، ٔمنذار     فبفّٝ اس آشزیٗ آثیبری ٔمذار وبرٚتٙٛئیذٞب افشایؼ غیزٔؼٙی

ٕبَ تٙؼ، ٔمنذار اینٗ رٍ٘ینشٜ    رٚس پظ اس اػ 21رٚس وبٞؼ یبفت. پظ اس آٖ تب  14وبرٚتٙٛئیذٞب پظ اس 

 (.  4 ؽىُ ا٘ذوی افشایؼ یبفت 

 
 اثز گذضت سهاى بز تغییزات هیشاى کارٍتٌَئیذّا در ضزایط تٌص ٍ بذٍى تٌص -4ضکل 

 

ىی ٔمذار وّی وبرتٙٛئیذٞب را وبٞؼ داد، ثنٝ  ٞبی تتزاپّٛئیذ، تٙؼ شؾ ثزشالف ایٗ ارلبْ، در ص٘ٛتیپ

 27/3اس  14ٚ در ص٘ٛتینپ تزٔنش    9/2ٌزْ ثز ٌزْ ٚسٖ تز ثزي ثٝ  ٔیّی 77/3وٝ در رلٓ ٚرأیٗ اس  طٛری

ٞبی  در ثبفتدر ایٗ راثطٝ ٌشارػ ؽذٜ اعت وٝ (. 2ٌزْ ثز ٌزْ ٚسٖ تز ثزي رعیذ  خذَٚ  ٔیّی 5/2ثٝ 

 ٔیز ٚ ٕٞىنبراٖ،   یبثذ بی وبرٚتٙٛئیذی اعیذ آثغیشیه افشایؼ ٔیٞ ٔبدٜ دچبر تٙؼ اعٕشی، ٔیشاٖ پیؼ

ٞب اس وبرٚتٙٛئیذٞب ثٝ عٕت تِٛیذ ٞٛرٖٔٛ ػالٔت تٙؼ  ٔبدٜ ٚ ؽزایط ثزای تغییز ٔغیز ایٗ پیؼ (2011

 ٌزدد.   اعیذ آثغیشیه فز اٞٓ ٔی

ٟٔنٓ ٌزا٘ینُ     ٔنبدٜ  وّی، تٙؼ شؾىی ػالٜٚ ثز تخزیت اوغیذاعیٛ٘ی، ثب تبثیز ثز خزیبٖ پیؼطٛر ثٝ

ُ  ٌزا٘یننُ دی آثغننیشیه ٚ  ٞننب، تِٛیننذ اعننیذ فغننفبت در ٔغننیزٞبی ٔختّننف اس خّٕننٝ تِٛیننذ وّزٚفینن

ٞنبی ٔختّنف ونبٞؼ     دٞنذ. پنضٚٞؼ   وبرٚتٙٛئیذٞب، تِٛیذ ٚ تجذیالت درٚ٘ی آٟ٘ب را تحت تبثیز لنزار ٔنی  

، أنب در ٔنٛرد   (2011؛ ٔیز ٚ ٕٞىنبراٖ،  2012ٞٙٛفب ٚ حغیٗ،   وٙٙذ ٞبی فتٛعٙتشی را تبئیذ ٔی رٍ٘یشٜ
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ٞنبی وّینذی ٚ چٍنٍٛ٘ی تنبثیز شؾنىی ثنز        ٔغیز یب ٔغیزٞبی ٔختّف ٔٛثز در ایٗ وبٞؼ، ثیبٖ آ٘شیٓ

 ٞبی ثیؾتزی یسْ اعت. تٙظیٓ ثیبٖ آٟ٘ب در پٙجٝ ثزرعی

ثنٛد،   ٞب ثٝ تٙؼ شؾىی اس ٘ظز اینٗ دٚ ٔتبثِٛینت ونبٔال ٔتفنبٚت     پبعخ ص٘ٛتیپ: پزٍلیي ٍ قٌذ هحلَل

ثنب ٌذؽنت   ٕٞچٙیٗ . (1 خذَٚ  ؽذدار  ٔؼٙیاس ٘ظز آٔبری یٗ عطح تٙؼ ٚ رلٓ وٙؼ ث ثزٞٓ ٕٞچٙیٗ

. ٔمنذار  دار ٘ؾنبٖ داد  ؼٙنی ٔ ٔیشاٖ پزِٚیٗ ٚ لٙذٞبی ٔحَّٛ تغیینزات  ،سٔبٖ در ٞز یه اس عطٛح تٙؼ

ٞبی دیپّٛئیذ ٚ ثٛٔی عزشٝ ٚ ٌزٔغبر در پبعنخ ثنٝ تنٙؼ شؾنىی افنشایؼ یبفنت ٚ ثنٝ         رلٓپزِٚیٗ در 

ٔیىزَٚٔٛ  3/18ٚ  78/23ٔیىزَٚٔٛ ثز ٌزْ ٚسٖ تز ثزي در آثیبری وبُٔ ثٝ  28/15 ٚ 13/19تزتیت اس 

ٞنبی   (. افنشایؼ ٔمنذار پنزِٚیٗ در ص٘ٛتینپ    2افشایؼ یبفت  خذَٚ در ؽزایط تٙؼ ٚسٖ تز ثزي  ْثز ٌز

ٌزٔغنبر وٕتنز اس عنبیز    ثنٛٔی  ٔٛرد ثزرعی ثب افشایؼ فبفّٝ اس آشزیٗ آثیبری ٔحغٛط ثٛد، أب در رلٓ 

رٚی ارلنبْ داشّنی در ؽنزایط ٌّغنتبٖ ٚ شزاعنبٖ رضنٛی        ٞنبیی  طی پضٚٞؼ (.5ٞب ثٛد  ؽىُ  پص٘ٛتی

تٙؼ شؾىی عجت افشایؼ لٙنذٞبی ٔحّنَٛ، پنزِٚیٗ، فٙنُ ٚ ٌالیغنیٗ ثتنبئیٗ       وٝ  ٌشارػ ؽذٜ اعت

؛ 2014 ٟٔزآثنبدی،   ثٛد 349ایٗ افشایؼ در رلٓ ٔتحُٕ ٚرأیٗ ثیؾتز اس رلٓ حغبط وٛوز وٌٝزدد ٔی

ٔیشاٖ پزِٚیٗ ارلنبْ ٔمنبْٚ   در ٞبی دیٍز ٘یش چٙیٗ افشایؾی  در پضٚٞؼ (.2007ٚ ٕٞىبراٖ،  ػذاِتی فزد

؛ 2015 دٚی ٚ ٌزیذٞبر،  ٚ در ٔزاحُ ٔختّف رؽذی ٌشارػ ؽذٜ اعتپٙجٝ در ٔمبیغٝ ثب ارلبْ حغبط 

 (.2009ِیٛ ٚ ٕٞىبراٖ، 

 
 ی هختلف با ّا ( در صًَتیپهیکزٍهَل بز گزم ٍسى تز بزگ)تغییزات پزٍلیي  -5ضکل 

 گذضت سهاى اس آخزیي آبیاری
 

افشایؼ ٔیشاٖ پزِٚیٗ در اثز تٙؼ شؾىی ثب تحزیه ٔغیزٞبی تِٛیذ یب خٌّٛیزی اس تدشیٝ آٖ رٚی  

ٞبی ایٗ ٔغنیزٞب، عنبسٚوبرٞبی افنشایؼ پنزِٚیٗ را رٚؽنٗ       دٞذ. تؼییٗ اثزات تٙؼ شؾىی ثز آ٘شیٓ ٔی
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ؾىی در ارلبْ حغنبط ٚ ٔمنبْٚ، فؼبِینت پنزِٚیٗ     تٙؼ ش(. 20015 عؼیذ٘ضاد ٚ رخبیی،  شٛاٞذ عبشت

، ونبٞؼ فؼبِینت پنزِٚیٗ دوزثٛوغنیالس    (. 2008 آعنیؼ ٚ ٕٞىنبراٖ،    دٞذ دوزثٛوغیالس را وبٞؼ ٔی

عیتٛعنَٛ افنشایؼ دٞنذ. در    تٛا٘ذ ٔب٘غ اس دوزثٛوغیّٝ ؽذٖ ایٗ اعیذ آٔیٙٝ ؽذٜ ٚ غّظت آٖ را در  ٔی

ٞبی پزِٚیٗ وزثٛوغیالت عٙتبس  ثب تٙؼ ٚ ٞٓ فؼبِیت آ٘شیٓدٚرٜ تزٔیِٓ اثزات تٙؼ، ٞٓ پزِٚیٗ اِمب ؽذٜ 

وبٞؼ یبفت ٚ ثٝ ٔمبدیز ٔؾبٞذٜ ؽذٜ در ؽبٞذ ٘شدیه ؽنذ. اینٗ ٘تنبیح    ٚ پزِٚیٗ وزثٛوغیالت رداوتبس 

ثٛوغنیالت عنٙتبس ٚ ونبٞؼ ثینبٖ     دٞذ وٝ افشایؼ ٔمذار پزِٚیٗ ثب تٙظیٓ افشایؾی پزِٚیٗ ونز  ٘ؾبٖ ٔی

 آعنیؼ ٚ   تٛا٘ذ در ٔمبْٚ عبشتٗ پٙجٝ ثٝ شؾىی ٔنٛثز ثبؽنذ   ٌیزد ٚ ٔی یپزِٚیٗ دوزثٛوغیالس ا٘دبْ ٔ

در ثب وبٞؼ رطٛثت شنبن، پنزِٚیٗ آساد   ( ٌشارػ وزد٘ذ وٝ 2015 صاً٘ ٚ ٕٞىبراٖ  (.2008ٕٞىبراٖ، 

در ؽزایط تٙؼ شؾىی، در اثز اس ثیٗ رفتٗ تٙظیٓ ایٗ ٘تبیح، ثز اعبط  ارلبْ ٔٛرد ثزرعی افشایؼ یبفت،

 .ؽٛد پزِٚیٗ اس ٌّٛتبٔبت تِٛیذ ٔیدر ٔغیز پزِٚیٗ،  شٛر ٔٛخٛد پظ

 لٙذ ٔحَّٛ(. تغییز ٔحتٛای 1دار ثٛد  خذَٚ  ٔؼٙی درفذ 1در عطح  اثز تٙؼ ثز ٔیشاٖ لٙذ ٔحَّٛ

ٞبی ٔٛرد ثزرعی ٘یش وبٔال ٔتفبٚت ثٛد، أب ثیٗ عطٛح تٙؼ ٚ تغییزات لٙنذ ٔحّنَٛ در    در ثیٗ ص٘ٛتیپ

(. تٙؼ شؾىی ثبػنر  1دار ٔؾبٞذٜ ٘ؾذ  خذَٚ  وٙؼ ٔؼٙی بری ثزٞٓآثی لطغ ٞبی ٔختّف پظ اس سٔبٖ

(. رلنٓ ثنٛٔی عنزشٝ در    2افشایؼ ٔمذار لٙذ ٔحَّٛ در ٞز چٟبر ص٘ٛتیپ ٔٛرد ثزرعی ٌزدینذ  خنذَٚ   

ٔمذار لٙذ ٔحَّٛ را داؽنت. وٕتنزیٗ ٔمنذار     یٌٗزْ ثز ٌزْ ٚسٖ تز، ثیؾتز ٔیّی 13/36ؽزایط تٙؼ ثب 

ٌنزْ ثنز ٌنزْ     ٔیّنی  8/17ٚرأیٗ ٚ در ؽزایط ثذٖٚ تٙؼ ٔؾبٞذٜ ٌزدیذ   ایٗ ٔتبثِٛیت در رلٓ سراػی

 صا٘نً ٚ ٕٞىنبراٖ،    دٞنذ  ٞنب را افنشایؼ ٔنی    تدٕغ وزثٛٞینذرات (. تٙؼ شؾىی 2ٚسٖ تز ثزي، خذَٚ 

طٛری وٝ  ثب ٌذؽت سٔبٖ، ٔیشاٖ لٙذ ٔحَّٛ در ٞز ص٘ٛتیپ افشایؼ یبفت، ثٝدر ایٗ پضٚٞؼ ٘یش  (.2015

پنظ اس آثینبری آشنز،     ثیغت ٚ ینه وٕتزیٗ ٚ در رٚس  ،پظ اس آثیبری آشز ٞفتٓٚس ٞب، ر در ٕٞٝ ص٘ٛتیپ

در ص٘ٛتیپ  ثیغت ٚ یىٓتٛخٝ ثٝ ٔیشاٖ افشایؼ لٙذ ٔحَّٛ در رٚس ٌزدیذ. ثب ثیؾتزیٗ ٔمذار آٖ ٔؾبٞذٜ 

 (.  6رعذ وٝ در ایٗ ٔٛرد، اس تٛاٖ عبسٌبری ثبیتزی ثزشٛردار ثبؽذ  ؽىُ  عزشٝ ثٝ ٘ظز ٔی
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 ّای پٌبِ با افشایص  در صًَتیپ گزم بز گزم ٍسى تز( تغییزات هقذار قٌذ هحلَل )هیلی -5ضکل 

 فاصلِ اس آخزیي آبیاری
 

(. 1خنذَٚ    یبفنت دار  وبٔال ٔؼٙیآِذئیذ در اثز تٙؼ شؾىی وبٞؼ  دی ٔیشاٖ ٔبِٖٛ: دی آلذئیذ هالَى

ٓ  ٛد٘نذ ثاس ٘ظز ایٗ ففت ثب ٞٓ وبٔال ٔتفنبٚت   ی ٔٛرد ثزرعیٞب ص٘ٛتیپٕٞچٙیٗ،  ونٙؼ اینٗ دٚ    ٚ ثنزٞ

ػجبرت دیٍنز،  ثٝ . ؽذدار  درفذ ٔؼٙی 1آِذئیذ( ٘یش در عطح  تیٕبر ثز ؽبشـ یىپبرچٍی غؾب  ٔبِٖٛ دی

ٞبی ٔختّف پظ اس لطغ آثیبری، در ؽزایط تٙؼ ٚ ؽبٞذ ٔغنتمُ اس ٞنٓ ثنٛد.     ٞب در سٔبٖ پبعخ ص٘ٛتیپ

دار ؽنذ   درفنذ ٔؼٙنی   5در عنطح  ثینبری  دی آِذئیذ ثب ٌذؽت سٔنبٖ اس آشنزیٗ آ   شاٖ ٔبِٖٛتغییزات ٔی

(. تٙؼ شؾىی ثبػر افشایؼ آعیت ثٝ غؾب در ٞز چٟبر ص٘ٛتیپ ٔٛرد ثزرعنی ٌزدینذ ونٝ ثنٝ     1 خذَٚ 

(. ارلبْ ثٛٔی عنزشٝ ٚ ٌزٔغنبر   6، ؽىُ 2آِذئیذ ٘ؾبٖ دادٜ ؽذ  خذَٚ  دی فٛرت افشایؼ ٔمذار ٔبِٖٛ

ٖ ٚ وٕتزیٗ  ٖٚ تٙؼ اس ثیؾتزیٗ یىپبرچٍی غؾبدر ؽزایط ثذ دی آِذئینذ،   ؽبشـ آعیت ثٝ غؾب  ٔنبِٛ

MDA  07/3ٚ  3( ثزشٛردار ثٛد٘ذ  ثٝ تزتیت   ٖ دی  ٘بَ٘ٛٔٛ ثز ٌزْ ٚسٖ تز ثزي(. ثیؾتزیٗ ٔمنذار ٔنبِٛ

ٚ  6/19در ؽزایط تٙؼ، ثٝ تزتیت ثٝ ٔینشاٖ   14ٞبی تتزاپّٛئیذ ٚرأیٗ ٚ اِیبف ثّٙذ تزٔش  آِذئیذ در رلٓ

 بٞذٜ ؽذ وٝ حبوی اس آعنیت ؽنذیذتز شؾنىی ثنٝ یىپنبرچٍی     ٘بَ٘ٛٔٛ ثز ٌزْ ٚسٖ تز ثزي ٔؾ 61/11

 (.  2ثبؽذ  خذَٚ  ٞب ٔی ایٗ ص٘ٛتیپ غؾبی عِّٛی در

 ،ثنب افنشایؼ ؽنذت تنٙؼ     ٞبی ارلبْ ٔختّف پٙجٝ، در تبییذ ایٗ ٘تبیح، ٌشارػ ؽذٜ اعت وٝ در ثٛتٝ

 ثبؽنذ  ٔنی  ٛغنیذاتی ٌز ٚخٛد تنٙؼ او  یبثذ وٝ ثیبٖ آِذئیذ افشایؼ ٚ ثجبت غؾب وبٞؼ ٔی ٔمذار ٔبِٖٛ دی

ٔتفنبٚت  ٙؼ شؾىی در ثنیٗ ارلنبْ ٔختّنف    تغییزات ٔیشاٖ ایٗ ؽبشـ در ت. (2012 دیجب ٚ ٕٞىبراٖ، 

. ایٗ ٘تبیح ٌشارػ ؽذٜ اعت( 2009صیبٖ ٚ ٕٞىبراٖ،  ( ٚ ػٕذتب لبثُ تٛخٝ  رٚیی2009 ِیٛ ٚ ٕٞىبراٖ، 

ٚی ارلنبْ تدنبری داشّنی در    ثبؽذ. طی پضٚٞؾنی ر  ٌز افشایؼ آعیت ثٝ غؾب ٚ وبٞؼ ثجبت آٖ ٔی ٘ؾبٖ
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ٞب  پزاوغیذ ٞیذرٚصٖ ٚ ٘ؾت اِىتزِٚیتآِذئیذ،  دیٔیشاٖ ٔبِٖٛ وٝ تغییزات  ؽزایط شزاعبٖ ٌشارػ ؽذ

، ونٝ ثنٝ ػٙنٛاٖ رلنٓ     ثیؾتز اس رلٓ ٚرأیٗ ثٛد ،اػٕبَ تٙؼ شؾىی ثٝ د٘جبَ 349وٛوزحغبط در رلٓ 

  (.2014ٔمبْٚ ؽٙبعبیی ؽذ  ٟٔزآثبدی، 

 آعنیت وٕتنز ثنٝ    تٙؼ شؾىی ثبػر وبٞؼ ٔبِٖٛ دی آِذئیذ  دٜ ؽذٜ اعت وٝ، ٘ؾبٖ داحبَ ایٗثب 

 ِیٛ ٚ ٕٞىنبراٖ،   ٜ اعتٞبی پٙجٝ ٌزدیذ ٚ وبٞؼ پزاوغیذاعیٖٛ ِیپیذٞب ٘یش ٔؾبٞذٜ ؽذ غؾب( در ثزي

ٗ     .(2015ٌیٛ ٚ ٕٞىبراٖ،  ؛2015 ؛ دٚی ٚ ٌزیذٞبر،2015؛ ٚیٛ ٚ ٕٞىبراٖ، 2009 ونٝ   ثنب تٛخنٝ ثنٝ این

 دا٘نً   ثٛدْٚ وٕتز اس ارلبْ حغبط لبْ ٔمبرآِذئیذ ا ٔمذار ٔبِٖٛ دی ،ر ؽزایط تٙؼدٌشارػ ؽذٜ اعت 

تفبٚت ارلنبْ ٚ  (، 2014 صاً٘ ٚ ٕٞىبراٖ،  یب در ارلبْ حغبط تغییز چٙذا٘ی ٘ذاؽت( 2008ٚ ٕٞىبراٖ، 

 تٛا٘نذ در  تٛدٜ، ػّٕىزد، لذرت ثمب ٚ...( یب ؽذت ٚ ٔزحّٝ ٕ٘ٛی اػٕنبَ تنٙؼ ٔنی    ٔجٙبی ٔمبٚٔت  سیغت

 تغییزات ایٗ ٔتبثِٛیت ٔٛثز ثبؽذ.تؼییٗ رٚ٘ذ 

 
 رٍس اس آبیاری 14ٍ  7، 1دی آلذئیذ ٍ کارٍتٌَئیذّا  تغییزات هیشاى هالَى -6ضکل 

 آخز در ضزایط تٌص ٍ ضاّذ 
 

 گیزی ًتیجِ

ٞبی  اوغیذاٖ آ٘تی تِٛیذ ،در پبعخ ثٝ تٙؼ شؾىی ارلبْ ثٛٔی پٙجٝوٝ  ٘ؾبٖ داد٘تبیح ایٗ آسٔبیؼ 

ثیؼ اس  راٞبیی ٔب٘ٙذ پزِٚیٗ ٚ لٙذٞبی ٔحَّٛ  اعِٕٛیتٞبی فتٛعٙتشی ٚ  رٍ٘یشٜی ؽبُٔ غیزآ٘شیٕ

ثبیتزی ثزشٛردار ٞغتٙذ. ٔمبٚٔت ثٝ شؾىی اس  ٘غجت ثٝ آٟ٘ب ٚ در ٘تیدٝ، دٞٙذ افشایؼ ٔی ارلبْ تدبری

س٘ذٜ، یزغٞبی  اس ٘ظز ػّٕىزد ٚ اخشای ػّٕىزد ٚ ٘یش ٔمبٚٔت ثٝ تٙؼ پٙجٝ ارلبْ ثٛٔیحبَ،  ثب ایٗ

ٞبی فیشیِٛٛصیىی ثب پتب٘غیُ ثبیی ػّٕىزد  تزویت ایٗ تٛإ٘ٙذیثبؽٙذ.  ٔیتز اس ارلبْ تدبری  ضؼیف

 تٛا٘ذ ثٝ افشایؼ تِٛیذ پٙجٝ در ؽزایط وٓ آثی وٕه وٙذ. ارلبْ ثزتز تدبری ٔی
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