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چکیدٌ
در ؽزایط ووجَد آة اًتمبل الگَی وؾبٍرسی ثِ عوت گیبّبى عبسگبر ثب خؾىی هیتَاًد راّىبر هٌبعجی ثزای همبثلِ ثب اثزات ووجَد آة ثبؽدد .ارسى
دم رٍثبّی گیبّی چْبر وزثٌِ ثب عبسگبری خَة ثِ ًَاحی خؾه اعت وِ در ؽزایط تٌؼ ثغتِ ؽدى جشئی رٍسًِ ،تعزق را ثیؾتز اس فتَعٌتش وبّؼ دادُ
ٍ درًتیجِ وبرایی هقزف آة افشایؼ هییبثد .ثِهٌظَر ثزرعی تأثیز تٌؼ خؾىی ثز وبرایی هقزف آة ٍ اجشای آى آسهبیؾی در عبلّدبی سرایدی -93
 1393-94 ٍ 1392در هشریِ تحمیمبتی داًؾىدُ وؾبٍرسی ثیزجٌد ثِفَرت وزتّبی خزدؽدُ در لبلت طزح پبیِ ثلَنّبی وبهد تقدبدفی ثدب چْدبر
تىزار اًجبم ؽد .عطَح تٌؼ خؾىی (ؽبه ؽبّد ،تٌؼ هالین ٍ ؽدید ثِتزتیت ثب تأهیي  50 ٍ 75 ،100درفد ًیبس آثی گیبُ) ثِیٌدَاى یبهد افدلی ٍ
صًَتیپّبی  ٍ kfm20 ٍ kfm5رلن ثبعتبى ثِ یٌَاى یبه فزیی در ًظز گزفتِ ؽدً .تبیج ًؾبى داد وِ تٌؼ خؾىی وبرایی هقزف آة داًِ را وبّؼ
داد ٍلی تأثیز هعٌی داری ثز وبّؼ وبرایی هقزف آة یولىزد ثیَلَصیه ًداؽت .در توبم عطَح تٌؼ صًَتیپ ثبعتبى ثِ یلت ؽدبخـ ثزداؽدت ثدب تز
وبرایی هقزف آة ثب تزی اس دٍ یي دیگز در ؽزایط ثدٍى تٌؼ ( 0/817در ثزاثز  ٍ )0/627تٌؼ ( 0/563در ثزاثز  0/415گزم ثدز ویلدَگزم) داؽدت ٍ
ثزای ؽزایط تٌؼ هٌبعتتز اعت .تحت تأثیز تٌؼ وبّؼ یولىزد داًِ ثٍِاعطِ وبّؼ ؽبخـ ثزداؽت ٍ و هدبدُ خؾده ثدَد .ود هدبدُ خؾده
صًَتیپّب اختالفی ًداؽت ٍ ثزتزی رلن ثبعتبى ثِیلت ؽبخـ ثزداؽت ثب تز ثَد .وبرایی هقزف آة ثب در گیبُ سهِ همبٍهت ٍ عدبسگبری در ؽدزایط
هَاجِْ ثب تٌؼ خؾ ىی اعت ٍ ثِ ّوزاُ ؽبخـ ثزداؽت وِ ؽبخقی اس همدار هحقَل لبث اعتفبدُ اعت ،هیتَاًٌد ثزای ؽٌبعبیی صًَتیپّدب ٍ ارلدبم
هٌبعت ثزای ؽزایط خؾه ٍ ووجَد آة هَرد اعتفبدُ لزار گیزًد.
ياشٌَای کلیدی :ؽبخـ ثزداؽت ،یولىزد داًِ ،وبرایی هقزف آة ،هبدُ خؾه

مقدمٍ

1

تٌؼ خؾدىی ثدِیٌدَاى هْدنتدزیي یبهد هحدٍدوٌٌددُ تَلیدد
هحغددَة هددیؽددَد وددِ اس طزیددك تددأثیز ثددز یددَاهلی وددِ ٍ ددعیت
هَرفَفیشیَلَصیىی گیبُ را تغییز هیدّد ( ،)jaleel et al., 2009اثزات
ؽدیدی ثز رؽد ٍ یولىزد گیبّبى سرایدی در ًدَاحی هلتلده جْدبى
هیگذارد ( .)Daei et al., 2012تٌؼ خؾىی ودبرایی هقدزف آة را
در گیبّبى تحت تأثیز لزار هیدّد ٍ اغلدت تحمیمدبت در ایدي سهیٌدِ
ثِ هٌظَر دعت یبفتي ثِ وبرایی هقزف ثب ثب حفظ تَلید ثب هتوزودش
اعت ( .)Gardner et al., 2010وبرایی هقزف آة گیبُ ّوجغدتگی
 -1وبرؽٌبط ارؽد آهَسؽی داًؾدگبُ ثیزجٌدد ٍ داًؾدجَی عدبثك دوتدزی سرایدت
گزایؼ فیشیَلَصی گیبّبى سرایی ،داًؾىدُ وؾبٍرسی ،داًؾگبُ ساث
 -5 ٍ 3 ٍ 2ثِتزتیت اعدتبد ،داًؾدیبر ٍ اعدتبدیبر ،گدزٍُ سرایدت ٍ افدالح ًجبتدبت،
داًؾىدُ وؾبٍرسی ،داًؾگبُ ساث
 -4داًؾیبر ،گزٍُ سرایت ٍ افالح ًجبتبت ،داًؾىدُ وؾبٍرسی ،داًؾگبُ ثیزجٌد
)Email: mkhazaei@birjand.ac.ir
(*ًَ -یغٌدُ هغئَل:
DOI: 10.22067/gsc.v16i1.59043

هثجت ثب همبٍهت گیبُ ثِ تدٌؼ خؾدىی دارد (،)Erfani et al., 2013
ٍلی ثزخی گًَِّب ثبٍجَدی وِ تحو خَثی ثِ ووجدَد آة دارًدد ،در
ؽزایط ثدٍى تٌؼ ًودیتَاًٌدد اعدتفبدُ وبرآهدد اس آة داؽدتِ ثبؽدٌد.
یَاه هدیزیتی ًظیز وٌتزل یلهّبی ّدزس ٍ آفدبت ،ثْجدَد تىٌیده
ؽلن ٍ سهبى وبؽت ًیدش ودِ یَاهد هحدٍدوٌٌددُ رؽدد را ودبّؼ
هیدّد ثدٍى افشایؼ تجلیز ٍ تعدزق ودبرایی هقدزف آة را افدشایؼ

هیدّد .ایي یَاه ّزدٍی یولىزد ٍ وبرایی هقدزف آة را افدشایؼ

هیدّد ( .)Kafi et al., 2010تأثیز تٌؼ خؾىی ثز ودبرایی هقدزف

آة ثغتِ ثِ گًَِ گیبّی ،هزحلِ فٌَلَصیىی هَاجِْ ثب تدٌؼ ٍ ؽددت
تٌؼ هتفبٍت اعدت (.)Keshavars et al., 2012; Kumari, 1988
اختالف ثیؾتز وبرایی هقزف آة ثز اعبط هغیز فتَعدٌتشی اعدت ٍ
گًَِّبی چْبر وزثٌدِ ودبرایی هقدزف آة ثدب تزی ًغدجت ثدِ عدِ

وزثٌِّب دارًد .فتَعٌتش ثب ٍ عزیت رؽد تحت ؽدزایط ًدَر ٍ درجدِ

گًَِّدبی چْدبر وزثٌدِ
رٍسًِای ثب تز 
حزارت ثب ثِ ّوزاُ همبٍهت 
ثبیث وبرایی هقزف آة ثب تز آىّب ؽدُ اعت.
در ٍ عیت هحددٍدیت آة اًتمدبل الگدَی وؾدبٍرسی ثدِ عدوت
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هیتَاًد راّىبر هٌبعجی ثزای همبثلِ ثب اثزات
گیبّبى عبسگبر ثب خؾىی 
ووجَد آة ثبؽدد ( .)Seghataleslami et al., 2008ارسى دمرٍثدبّی
( )Setaria italicaیه گیبُ چْبر وزثٌِ ثب عبسگبری خَة ثِ ًدَاحی
خؾه اعت وِ وبرایی هقدزف آة ثدب یی دارد ( Hatfield et al.,
 .)2001در ایي گیبُ افشایؼ هیشاى ثغتِ ؽدى رٍسًِ تحت تأثیز تٌؼ
هالین ،تعزق را ثیؾتز اس فتَعٌتش تحت تأثیز لزار هیدّدد ٍ درًتیجدِ
وبرایی هقزف آة افشایؼ هییبثد ٍلی تٌؼ ؽدید ثبیث ثغتِ ؽددى
وبه رٍسًِ ؽدُ ٍ در ًتیجِ وبرایی هقزف آة وبّؼ هییبثد ( Kafi
 .)et al., 2010گشارػ ؽد وِ ارسى در هَاجِْ ثب تٌؼ هالین وبرایی
هقزف آة ثب تزی را ًغجت ثدِ ؽدبّد ًؾدبى داد ٍ در ایدي ؽدزایط
افشایؼ فَاف آثیبری هٌجز ثِ افشایؼ ًغجت ثزي ثِ عبلِ ؽدد ودِ
ّوجغتگی هثجت ثدب ودبرایی هقدزف آة دارد ( Heidari Zooleh et
 Keshavars et al. )2012( .)al., 2011ثب افشایؼ ؽدت تدٌؼ در
ارسى وبّؼ ودبرایی هقدزف آة را گدشارػ وزدًددّ .و ٌدیي اثدزاس
داؽتٌد وِ در اغلت هحقَ ت سرایی ثْجَد وبرایی هقزف آة ثبیث
ثْجَد در سیغتتَدُ تَلیدی ًویؽَد ٍ یلدت افدلی ثْجدَد یولىدزد
افشایؼ ؽبخـ ثزداؽت اعت.
در تحمیمی دیگز وِ تأثیز تٌؼ خؾىی ثز رؽد ارسى در دٍ عدبل
هَرد ثزرعی لزار گزفت ،افشایؼ هیدشاى آة هقدزفی ثبیدث افدشایؼ
وبرایی هقزف آة داًِ ٍ وبّؼ وبرایی هقزف آة سیغتتَدُ ثب ی
عطح خبن ؽد .تأثیز تٌؼ ثز وبرایی هقزف آة در دٍ عبل آسهبیؼ
ًیش هتفبٍت ثَد ()Maman et al., 2003
ثبٍجَد اّویت اعتفبدُ اس گیبّبى ثب راًدهبى هقزف آة ثب ّ ،دف
ًْبیی اس تَلید هحقَ ت یولىزد لبث ثزداؽت ثیؾتز اعت وِ تحدت
تٌؼ خؾىی در گیبّبى تغییزات هتفبٍتی را ًؾبى هیدّد ( Jaleel et
 .)al., 2009در هزاح هلتله رؽد اًدامّبی گیدبّی ثدزای دریبفدت
آعیویالتّبی فتَعٌتشی ثبّن رلبثت هیوٌٌد ٍ تٌؼّدبی هحیطدی
یالٍُ ثز وبّؼ فتَعٌتش و  ،تلقیـ هَاد فتَعٌتشی ثیي اًدامّبی
هلتله را ًیش تحت تأثیز لزار هیدّد .وبّؼ ٍ یدب افدشایؼ یولىدزد
داًِ یب اس طزیك تغییز و هبدُ خؾده تَلیددی ٍ یدب تغییدز در عدْن
یولىزد داًِ فَرت هیگیزدً .غجت یولىزد داًِ ثِ و هبدُ خؾده
تَلیدی وِ ثِیٌَاى ؽبخـ ثزداؽت ؽٌبختِ هیؽَد هدیتَاًدد یده
هعیبر ثِ هٌظَر همبیغِ لبثلیت گًَدِّدبی سرایدی در تلقدیـ هدَاد
فتَعدٌتشی ثدِ داًدِ هَرداعدتفبدُ لدزار گیدزد ( Keshavars et al.,
 .)20013یولىزد ثیَلَصیه ٍ ؽبخـ ثزداؽدت در یدَ ف ( Avena
 )fatuaاًعطبفپذیزی دارد ٍ یيّبی ثدب یولىدزد ثیَلَصیده ثدب ٍ
ؽبخـ ثزداؽت  %40-50ثب تزیي یولىزد داًِ را دارًد .در حبلیودِ
در اغلت غالت داًِریش افشایؼ یولىزد داًِ اعبعبً ثدِ یلدت افدشایؼ
ؽبخـ ثزداؽت اعت .گیبُ ّیچ هبدُ خؾه ا بفی تَلید ًویوٌدد ٍ
فمط هبدُ خؾه ثیؾتزی را ثِ یولىزد التقبدی اختقدبؿ هدیدّدد
(.)Gardner et al., 2010

خداثٌدلَ ٍ ّوىبراى ( )Khodabandloo et al., 2014ودبّؼ
یولىزد داًِ را در سهبى هَاجِْ ثب تدٌؼ در ارسى دمرٍثدبّی گدشارػ
وزدًد ٍ ثلؾی اس وبّؼ یولىزد در ایي ؽزایط را ثدِ یلدت ودبّؼ
ؽدددبخـ ثزداؽدددت داًدددِ داًغدددتٌد .ثمدددِا عدددالم ٍ ّوىدددبراى
(ً )Seghataleslami et al., 2008یش در تحمیمی تأثیز تٌؼ خؾىی
در هزاح هلتله رؽد را ثز ؽبخـ ثزداؽت داًِ در ارلبم ارسى هدَرد
ثزرعی لزار دادًد ٍ تغییدزات هتفدبٍتی را در ؽدبخـ ثزداؽدت داًدِ،
پبًیىَل ٍ داًِ در پبًیىَل در ارلبم هلتله ارسى گشارػ وزدًد ٍ اثزاس
ًوَدًد وِ تٌؼ در اغلت هزاح رؽد ثبیث وبّؼ ؽدبخـ ثزداؽدت
ؽد ٍلی تٌؼ در هزحلِ ظْدَر خَؽدِ ووتدزیي ؽدبخـ ثزداؽدت را
ًؾبى داد .یبداٍ ٍ ثبتبگدبر ( )Yadav and Bhatagar, 2001گدشارػ
وزدًد وِ در ارسى وبّؼ  50درفدی یولىزد داًِ در ؽدزایط تدٌؼ
ثِ وبّؼ ؽبخـ ثزداؽت هزثَط هدیؽدَد .ثدب تزیي ٍ پدبییيتدزیي
ؽبخـ ثزداؽت ثِتزتیت در تیوبر ؽبّد (ثدٍى تٌؼ) ٍ تدٌؼ ؽددید
هؾبّدُ ؽد .در ؽزایط تٌؼ ،وبّؼ ؽبخـ ثزداؽت در ارسى یوَهدبً
ثِ یلت هحدٍدیت هٌجع ًیغت ٍ ثیؾتز ثب ظزفیت پٌجِسًی ثدب ی آى
هزتجط اعت .در ؽزایط هحدٍدیت آة پٌجِّبی جدید ثدزای دریبفدت
هَاد فتَعٌتشی ثب داًِ رلبثت هیوٌٌد ٍ در ایي حبلت ظزفیت پٌجِسًی
ثِ یٌَاى یه خقَفیت هٌفدی ثدزای تَلیدد داًدِ در ارسى هحغدَة
هیؽَد ( .)Keshavars et al., 2013تحمیك حب ز ثِهٌظَر ثزرعدی
تأثیز تدٌؼ خؾدىی ثدز ودبرایی هقدزف آة ٍ ًمدؼ آى در ودبّؼ
یولىزد در دٍ صًَتیپ ٍ یه رلن ارسى اًجبم ؽد.
مًاد ي ريشَا
ثِهٌظَر ثزرعی تدأثیز تدٌؼ خؾدىی ثدز ودبرایی هقدزف آة ٍ
ؽبخـ ثزداؽت در ارسى آسهبیؾی در عبلّدبی سرایدی ٍ 1392-93
 1393-94در هشریِ تحمیمبتی داًؾىدُ وؾدبٍرسی داًؾدگبُ ثیزجٌدد
ثِفَرت وزتّبی خزدؽدُ در لبلدت طدزح پبیدِ ثلدَنّدبی وبهد
تقبدفی ثب چْبر تىزار اًجبم ؽد .عطَح هلتله تٌؼ خؾىی (ؽدبه
ؽبّد ،تٌؼ هتَعط ٍ تٌؼ ؽدید ثِتزتیت ثدز اعدبط 50 ٍ 75 ،100
درفد تأهیي ًیبس آثی گیبُ) ثِیٌَاى یبه افلی ٍ صًَتیدپّدبی ارسى
دمرٍثبّی (ؽبه ثبعتبى بهعنوان رقم ومورک ت مر کر ون مه ٍ
یيّبی اهیدثلؼ  )KFM20 ٍ KFM5ثِ یٌَاى یبهد فزیدی در
ًظز گزفتِ ؽد .یولیبت تْیدِ سهدیي ؽدبه ؽدلن پدبییشُ ٍ ثْدبرُ ٍ
دیغدده ٍ تغددطیح در ثْددبر  94 ٍ 93اًجددبم ؽددد .لجدد اس وبؽددت
ًوًَِگیزی اس خبن در یوك ففز تب  30عبًتیهتز اًجدبم ٍ وَدپبؽدی
ثز اعبط ًتبیج آسهَى خبن اس هٌبثع اٍرُ ( ،)(NH2)2COفغدفبت دی
آهًَین ( ٍ )HPO4(NH4)2عَلفبت پتبعدین ( )K2SO4ثدِتزتیدت ثدِ
هیدشاى  100 ٍ 150 ،250ویلددَگزم در ّىتددبر اًجددبم گزدیددد .ثزخددی
خقَفیبت فیشیىی ٍ ؽیویبیی خبن هشریِ در جدٍل  1آهدُ اعت.

تأثیر تنش خشکی بر کارایی هصرف آب و اجسای آى در دو شنوتیپ و یک رقن ارزى دمروباهی
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جديل  -1ترخی از خصًصیات فیسیکی ي ضیمایی خاک
Table 1- Some physical and chemical properties of soil
pH

EC
mS.cm-1

ضه %

سیلت %

رس %

تافت

% Sand

% Silt

% Clay

Texture

7.9

7.9

45.3

30.0

24.7

loam

وبؽت در اٍل تیزهبُ هبُ فَرت گزفتّ .ز وزت ؽبه چْبر خط
ثِ طَل ؽؼ هتز ،فبفلِ ثیي خطَط  50عبًتیهتز ٍ فبفدلِ ثَتدِّدب
رٍی ردیهّبی وبؽت چْبر عبًتیهتز در ًظز گزفتدِ ؽدد .ثدیي ّدز
وزت فزیی ٍ وزت هجبٍر یه خط ًىبؽت ٍ ثیي ودزتّدبی افدلی
 1/5هتز فبفلِ در ًظز گزفتِ ؽد .آثیبری تب هزحلِ چْبر تب ؽؼ ثزگی
ثِفَرت هعوَل فَرت گزفت ٍ اس هزحلِ چْبر ثزگدی پدظ اس تٌده
وزدى ثَتِ ثِ تزاون  50ثَتِ در هتزهزثع تدٌؼ خؾدىی ایودبل ؽدد
( .)Azari and Mirzaei, 2012وٌتزل یلدهّدبی ّدزس ثدِفدَرت
ٍجیي دعتی تب هزحلِ چْبر ثزگی فَرت گزفت .تیوبر آثیبری پدظ اس
تللیِ رطَثتی تب  60درفد آة لبث اعتفبدُ ٍ اس طزیدك اًدداسُگیدزی
هیشاى تجلیز اس تؾته تجلیدز ودالط ( Aثدِ رٍػ  ٍ )FAOتعیدیي
هیشاى تللیِ رطَثت خبن ،ثز اعبط هیدشاى رطَثدت تعیدیي ؽددُ در
آسهبیؼ خبن اًجبم ؽد .ثدیي تزتیت وِ در تیوبر ؽبّد آثیبری تب حد
ظزفیت سرایی در یوك تَععِ ریؾِ (ا بفِ وزدى  100درفد تللیدِ
رطَثتی) ٍ در تیوبر تٌؼ هالین ٍ ؽددید ثدِتزتیدت  50 ٍ 75درفدد
تیوبر ؽبّد تب پبیبى دٍرُ رٍیؼ اًجبم ؽد (ثز اعدبط آسهدبیؼ خدبن
هیشاى آة هقزفی در  60درفد تللیِ رطَثتی در ّز ًَثت آثیبری در
تیوبر ؽبّد  ٍ 600در تٌؼ هالین ٍ ؽدید ثِتزتیدت  300 ٍ 450لیتدز
در ّز وزت ثَد).
وبرایی هقزف آة داًِ ثب هحبعجِ ًغجت یولىزد داًدِ ثدِ حجدن
آة هقزفی ٍ وبرایی هقزف آة ثیَلَصیه ثب هحبعدجِ ًغدجت ود
هبدُ خؾه تَلیدؽدُ ثِ حجن آة هقزفی ثزحغت گزم هبدُ خؾده
تَلیدی (داًِ ٍ و ) ثِاسای لیتز آة هقزفی ثب اعتفبدُ اس هعبد ت سیز
تعییي ؽد (.)Ehdaei, 1995
WUEseed: SY/WU
()1
WUEbiological=DM/WU
()2
در ایي هعبدلِ SY ،یولىزد داًِ ٍ  DMهیشاى هبدُ خؾده ثزحغدت
گزم WU ،هیشاى آة هقزفی ثزحغت لیتز WUE ،ودبرایی هقدزف
آة داًِ ٍ ثیَلَصیه ٍ ثزحغت گزم هدبدُ خؾده ثدِ اسای لیتدز آة
هقزفی اعت .ثدزای تعیدیي یولىدزد داًدِ ،هدبدُ خؾده ٍ ؽدبخـ
ثزداؽت در سهبى رعیدگی فیشیَلَصیه (رلن ثبعتبى  ٍ 90دٍ صًَتیدپ
دیگز  110رٍس پظ اس وبؽت) ،پظ اس حذف دٍ خط حبؽیِ ٍ ًین هتدز
اثتدا ٍ اًتْبی وزت ،اس عطح یه هتزهزثع ثِفَرت تقبدفی ثزداؽدت
ثِفَرت ثزػ اس عطح خبن اًجبم ؽد .هبدُ خؾه تَلیدی ٍ اجشای

%N

)P (ppm

)K (ppm

0.025

5.1
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آى پظ اس جدا ًوَدى اجشای یولىزد ٍ خؾهوزدى ًوًَدِّدب در آٍى
ثِ هدت  48عبیت ٍ در دهبی  78درجِ عبًتیگزاد تعییي ؽد .عدسظ
پبًیىَلّب وَثیدُ ؽد ٍ داًِّب جدا ٍ تَسیي گزدیدد ٍ یولىدزد داًدِ ٍ
ؽبخـ ثزداؽت داًِ ،عٌجلِ ٍ داًِ در عدٌجلِ ثدب اعدتفبدُ اس هعبدلدِ 3
تعییي ؽد.
((*100 )3هبدُ خؾه تَلیدی /یولىزد داًِ); ؽبخـ ثزداؽت
دادُّب ثدب اعدتفبدُ اس ًدزمافدشار ً SASغدلِ  9/1هدَرد تجشیدِ
ٍاریبًظ هزوت لزار گزفدت .همبیغدِ هیدبًگیي دادُّدب ثدب اعدتفبدُ اس
آسهَى حدال اختالف هعٌیدار ( ٍ )LSDدر عطح احتوبل پٌج درفدد
اًجبم ؽد.

وتایج ي تحث
ثزّنوٌؼ ثیي عبل ،تٌؼ ٍ صًَتیپ ثز ّیچیه اس ففبت هدَرد
ثزرعی ثِجش یولىزد ثیَلَصیه هعٌیدار ًؾدد (جددٍل  )2ودِ ًؾدبى
هیدّد ففبت هَرد ثزرعی در صًَتیپّدبی ارسى هغدتم اس عدطَح
هلتله تٌؼ در ّز یه اس عبلّبی آسهبیؼ اعت ٍ افشایؼ تٌؼ در
دٍ عبل آسهبیؾی تأثیز هؾبثْی ثز ففبت هَرد هطبلعِ در عِ صًَتیدپ
داؽت (جدٍل  .)2ثزّنوٌؼ تٌؼ ٍ صًَتیپ ًیش ثز ّیچودام اس ففبت
هَرد ثزرعی اسًظز آهبری هعٌیدار ًؾد (جدٍل  ،)1وِ ًؾبى هدیدّدد
اثزگذاری تٌؼ ثز ففبت هَرد ثزرعی هغدتم اس صًَتیدپّدبی ارسى
اعت .تٌؼ تأثیز هعٌیداری ثز وبرایی هقدزف آة ثیَلَصیده در عدِ
صًَتیپ ًداؽت (جدٍل ٍ )2لی در دٍ عبل بین ژنوتیپهم اتمف
هعٌیداری اسًظز ودبرایی هقدزف آة ثیَلَصیده هؾدبّدُ ؽدد .رلدن
ثبعتبى در دٍ عبل ثب تزیي وبرایی هقزف آة ثیَلَصیده را داؽدت ٍ
اختالف هعٌیداری ثب دٍ صًَتیپ دیگز داؽتٍ ،لی اختالف دٍ صًَتیپ
دیگز هعٌیداری ًجَد (جدٍل .)3
ثزخالف وبرایی هقدزف آة ثیَلَصیده تدأثیز تدٌؼ ثدز ودبرایی
هقزف آة داًِ هغتم اس عبلّبی آسهبیؼ ًجدَد ثدِگًَدِای ودِ در
عبل دٍم ثزخالف عبل اٍل تٌؼ تأثیز هعٌیداری ثز ودبرایی هقدزف
آة داًِ در همبیغِ ثب ؽبّد ًداؽت .در دٍ عبل افدشایؼ تدٌؼ ثبیدث
وبّؼ وبرایی هقزف آة داًِ ؽد .ثب تزیي وبرایی هقدزف آة داًدِ
در عبل اٍل اس تیوبر ؽبّد ثِدعت آهد ٍ اختالف هعٌیداری ثدب عدبیز
عطَح تٌؼ داؽت .در عبل دٍم ًیش ثب تزیي وبرایی هقزف آة داًدِ
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اس ؽبّد حبف ؽد ٍلی اختالف آى ثب عبیز عطَح تٌؼ هعٌیدار ًجَد
(جدٍل  .)3در دٍ عبل رلن ثبعتبى ثب تزیي وبرایی هقزف آة داًِ را
ًیش ًؾبى داد ٍ اختالف هعٌیداری ثب دٍ صًَتیپ دیگز داؽت .در عدبل
اٍل صًَتیپ  KFM20اسًظز وبرایی هقزف آة اختالف هعٌیداری ثب
صًَتیپ ً KFM5داؽت ٍلی در عبل دٍم وبرایی هقدزف آة در ایدي
صًَتیپ ثِطَر هعٌیداری ووتز اس صًَتیپ  KFM5ثَد (جددٍل  .)3در
دٍ صًَتیپ ٍ رلن ثبعدتبى ودبرایی هقدزف آة در عدبل اٍل ثدِطدَر
هعٌیداری ثدب تز اس عدبل دٍم ثدَد ٍلدی ؽددت ودبّؼ در صًَتیدپ
 KFM20ثِهیشاى  54درفد ًغجت ثدِ عدبل اٍل ثیؾدتز اس صًَتیدپ
 ٍ KFM5رلن ثبعتبى دیگز ثَد .در تحمیمی دیگز ًیش تأثیز تدٌؼ ثدز
وبرایی هقزف آة در دٍ عبل آسهبیؼ هتفبٍت ثدَد ٍ یلدت افدشایؼ
وبرایی هقزف آة داًِ ،افشایؼ درجِ حزارت گشارػ ؽد ( Maman
 .)et al., 2003در تحمیك حب ز هیبًگیي درجِ حدزارت در عدبل دٍم
پبییيتز اس عبل اٍل ثَد وِ هیتَاًد در وبّؼ وبرایی هقزف آة داًِ
در عبل دٍم هؤثز ثبؽد .تغییزات اللیوی ًظیز افشایؼ درجِ حدزارت ٍ
غلظت دیاوغید وزثي اس طزیك افشایؼ عدزیت فتَعدٌتش هدیتَاًدد
وبرایی هقزف آة را تحت تأثیز لزار دّد.
در توبم عطَح تٌؼ وبرایی هقزف آة داًِ در رلن ثبعتبى ثب تز
اس دٍ صًَتیپ دیگز ثَد ٍ ثیؾتز اس عبیز صًَتیپّب تحت تأثیز تٌؼ ًیش
لزار گزفت ثِ طَریوِ در تدٌؼ هتَعدط ثدب ٍجدَد ثزتدزی اخدتالف
هعٌیداری ثب دیگز صًَتیپّدب ًداؽدت .در تودبم تیوبرّدبی آسهبیؾدی
وبرایی هقزف آة داًِ ًیش در عبل دٍم ثدِطدَر هعٌدیداری ووتدز اس
عبل اٍل ثَد (جدٍل .)2
تٌؼ ؽدید هٌجز ثِ وبّؼ هعٌدیدار ودبرایی هقدزف آة ؽدد ٍ
رلن ثبعتبى ثب  30درفد وبّؼ ًغجت ثدِ ؽدبّد ووتدزیي ودبّؼ را
ًؾبى داد ٍلی وبّؼ وبرایی هقدزف آة ثیَلَصیده در ّدیچیده اس
صًَتیدپّددب اسًظددز آهددبری هعٌددیدار ًجددَد .در ٍالددع هىبًیغددن تغلددیظ
دی اوغیدوزثي در گیبّبى چْبر وزثٌِ هٌجدز ثدِ تَلیدد هدبدُ خؾده
ثددب تز در ؽددزایط خؾدده هددیؽددَد ( .)Larcher, 1995در گیبّددبى
چْبروزثٌِ تٌؼ هالین ،تعزق را ثیؾتز اس فتَعٌتش وبّؼ هدیدّدد ٍ
در ًتیجِ حتی هٌجز ثِ افشایؼ وبرایی هدیؽدَدٍ ،لدی تدٌؼ ؽددید
ثٍِاعطِ ثغتِ ؽدى وبه رٍسًدِ هحددٍدیتّدبی هتدبثَلیىی را ًیدش
افشایؼ دادُ ٍ در ًتیجِ وبرایی هقزف آة را وبّؼ هیدّدد ( Kafi
 .)et al., 2010; Zhang and Kirkham, 1995تؾدید ٍ یدب تدداٍم
تٌؼ خؾىی یالٍُ ثز هحدٍدیت رٍسًِای اس طزیدك تدأثیز ثدز عدبیز
یَاه هؤثز ثز فتَعٌتش ،آعیویالعیَى چْبر وزثٌدِّدب را ًیدش هحددٍد
هدیوٌدد ( .)Lawlor, 2002; Ripley et al., 2007همبٍهدت رٍسًدِ
یبه افلی هحدٍدوٌٌدُ آعیویالعیَى دی اوغید ودزثي در ؽدزٍو ٍ
تٌؼ هالین خؾىی ٍ در حیي تٌؼ هالین خؾدىی اعدت ( Cornic,
 )2000وبرایی هقزف آة ثب تز رلن ثبعدتبى در تودبم عدطَح تدٌؼ
ًؾبىدٌّدُ تحو ثیؾتز ایي رلن ثِ تٌؼ خؾىی اعدت ( Erfani et

ٍ ،)al., 2013لی ؽدت تأثیز تدٌؼ خؾدىی ثدز ودبرایی هقدزف آة
یالٍُ ثز ایٌىِ ثِ گًَِ گیدبّی ثغدتگی دارد ثدِ هزحلدِ فٌَلدَصیىی
هَاجِْ ثب تٌؼ ٍ ؽدت تٌؼ ًیش ٍاثغتِ اعدت ( Keshavars et al.,
.)2012; Kumari, 1988
حیدری سٍلِ ٍ ّوىدبراى (ً )Heidari Zooleh et al., 2011یدش
گشارػ وزدًد وِ در رٍػّبی هلتله آثیدبری راًددهبى هقدزف آة
تحت تأثیز تٌؼ هالین ،افشایؼ ٍ در تٌؼ ؽدید وبّؼ یبفت ٍ یلت
آى را افشایؼ ًغجت ثزي ثِ عبلِ ٍ وَچه ٍ لینتز ؽدى ثزيّب
تحت تأثیز تٌؼ ثیبى ًوَدُاًد .تغییز خقَفیبت هَرفَلدَصیىی گیدبُ
ًظیز افشایؼ لبهت ثزي هیتَاًد ثبیدث ٍاودٌؼ هتفدبٍت ودبرایی
هقزف آة در ارلبم هلتله ؽَد ٍ ارلبم هَرد هطبلعِ ًیش اس ایدي ًظدز
هتفبٍت ثَدًدً .تبیج تحمیمبت دیگزی وبّؼ وبرایی هقزف آة داًدِ
ٍ یولىزد ثیَلَصیه را تحت ؽزایط هَاجِْ ثب تٌؼ در ارسى گدشارػ
وزدًد ٍ اثزاس داؽتٌد در اغلت هحقَ ت سرایی ثْجَد وبرایی هقدزف
آة ثبیث ثْجَد در سیغت تَدُ تَلیدی ًویؽَد ٍ یلت افدلی ثْجدَد
یولىزد افشایؼ ؽبخـ ثزداؽت اعت ( ;Keshavarz et al., 2013
.)Khodabandloo et al., 2014
ًتبیج تحمیك ًؾبى داد در دٍ عبل افشایؼ تٌؼ در دٍ صًَتیدپ ٍ
رلن ثبعتبى ثبیدث ودبّؼ ؽدبخـ ثزداؽدت داًدِ ؽدد (جددٍل .)3
ثیؾتزیي هیشاى وبّؼ ؽبخـ ثزداؽت داًِ در تٌؼ هالیدن ٍ ؽددید
ثدِتزتیددت هزثدَط ثددِ رلددن ثبعدتبى ( 38درفددد) ٍ صًَتیددپ KFM5
(39درفد در همبیغدِ ثدب ؽدبّد) ثدَد ٍ صًَتیدپ  KFM20ووتدزیي
حغبعیت را ثِ افشایؼ تدٌؼ ًؾدبى داد (جددٍل  .)3در ّدیچیده اس
عطَح تٌؼ اختالف هعٌیداری ثیي رلن ثبعتبى ٍ صًَتیپّب هؾدبّدُ
ًؾد .ثزر عی تأثیز تٌؼ ثز ؽبخـ ثزداؽت داًِ در دٍ عبل ًؾدبى داد
در عِ عطح تٌؼ ًِتٌْب ؽبخـ ثزداؽت داًِ در عدبل اٍل ثیؾدتز اس
عبل دٍم ثَد هیشاى وبّؼ آى تحدت تدأثیز تدٌؼ ًیدش در عدبل اٍل
ثب تز ثَد (جدٍل  .)3هعٌیداری ثزّنوٌؼ ثیي عدبل ٍ صًَتیدپ ًیدش
ًؾبى هیدّد وِ ؽبخـ ثزداؽت داًِ در صًَتیپ هغتم اس عبلّبی
آسهبیؼ ًیغت .ثبٍجَد یدم اختالف هعٌیدار صًَتیپّب در عدبل اٍل،
در عبل دٍم ؽبخـ ثزداؽت داًِ رلن ثبعتبى ثِطَر هعٌیداری ثیؾتز
اس دٍ صًَتیپ دیگز ثَد (جدٍل .)3
ثیي دٍ عبل آسهبیؾی اختالف هعٌیداری اسًظز ؽبخـ ثزداؽدت
داًِ ٍجَد داؽت .در توبم تیوبرّبی آسهبیؾدی ؽدبه اثدزات عدبدُ ٍ
هتمبث ؽبخـ ثزداؽدت داًدِ در عدبل اٍل ثیؾدتز اس عدبل دٍم ثدَد
(جدٍل .)3
تأثیز تٌؼ ثز ؽبخـ ثزداؽت پبًیىَل هغدتم اس عدبل آسهدبیؼ
ًجَد (جدٍل  )1ثِگًَِای ودِ در عدبل اٍل تدٌؼ ؽددید هٌجدز ثدِ
وبّؼ هعٌیدار ؽبخـ ثزداؽت پبًیىَل ؽد ٍلی در عبل دٍم وبّؼ
ؽبخـ ثزداؽت هعٌیدار ًجَد (جدٍل .)3

تأثیر تنش خشکی بر کارایی هصرف آب و اجسای آى در دو شنوتیپ و یک رقن ارزى دمروباهی
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جديل  -3مقایسٍ میاوگیه کارایی مصرف آب ،ضاخص ترداضت ي عملکرد تحت تأثیر رقم تاستان ي دي شوًتیپ ارزن ي تىص خطکی در
سالَای  33ي 39
Table 3- Mean comparison of simple and interaction effects on water use efficiency, harvest index and yield in bastan
and two genotypes of millet and drought stress levels in two years

عملکرد

ضاخص ترداضت

Yield

Harvest index

کارایی مصرف آب
Water use
efficiency

داوٍ در
تیًلًشیک
Biological
)(g m-2

داوٍ
Seed
)(g m-2

759.11
800.33
304.78
931.3
772.5
635.4
267.17
878.50
796.58
720.25
1000.2
818.71
571.42
915.33
694.25
614.42
343.36
936.33
760.78
580.22
926.33
784.16
690.50
131.61
786.89
764.11
726.33
810.00
729.41
761.58
63.31

297.2
184.1
96.85
353.2
216.0
152.4
140.1
368.0
213.0
187.2
367.4
241.0
131.2
324.1
194.9
138.7
167.7
461.89
258.53
171.1b
244.41
174.3
133.67
98.13
293.49
296.87
277.1
218.8
196.25
137.33
61.78

پاویکًل
Seed
per
panicle
72.33
72.66
25.91
78.41
68.76
69.57
42.70
78.32
63.31
68.28
71.87
64.85
63.69
85.03
85.54
76.76
29.34
83.82
67.62
65.25
72.99
69.90
73.89
37.17
70.43
68.16
78.10
69.49
65.44
81.85
4.76

پاویکًل
Ear

داوٍ
Grain

داوٍ
Seed
g L-1

تیًلًشیک
Biological
g L-1

36.60
22.56
21.61
37.79
27.13
23.82
0.3171
41.34
25.25
25.04
37.17
28.87
22.86
34.86
27.50
23.58
8.66
49.06
32.31
28.44
26.52
21.95
19.20
15.94
34.21
36.27a
36.33
26.87
23.00
17.81
3.552

0.659
0.422
0.236
0.692
0.497
0.432
0.498
0.817
0.550
0.576
0.668
0.521
0.349
0.589
0.421
0.369
0.196
0.901
0.590
0.483
0.482
0.404
0.380
0.146
0.736
0.613
0.626
0.559
0.413
0.294
0.101

1.739
1.851
0.319
1.811
1.781
1.733
0.522
1.952
2.055
2.016
1.818
1.770
1.523
1.664
1.518
1.638
0.205
1.827
1.749
1.611
1.796
1.813
1.914
0.286
2.004
1.630
1.553
2.085
1.778
1.661
0.167

شوًتیپ

تىص

سال

Genotype

Stress

Year

49.08
31.98
0.1635
47.80
39.25
34.53
16.80
Bastan
52.33
38.87
36.32
KFM5
50.71
44.10
36.21
KFM20
40.40
33.81
31.07
13.02
58.48
46.08
42.68
37.1032.43
26.39
13.28
Bastan
46.34
KFM5
51.74
KFM20
49.16
Bastan
38.67
KFM5
35.58
KFM20
21.69
3.32
 S3 ٍ S2 ،S1ثِتزتیت تأهیي  50 ٍ 75 ،100درفد ًیبس آثی گیبُ
S1, S2 and S3 are 100, 75 and 50 percent plant water requirement respectively

ؽبخـ ثزداؽت پبًیىَل در صًَتیدپ ًیدش هغدتم اس عدبلّدبی
آسهبیؼ ًجَد ثِطَریوِ در عبل اٍل رلدن ثبعدتبى ووتدزیي ٍلدی در
عبل دٍم ثیؾتزیي ؽدبخـ ثزداؽدت پدبًیىَل را داؽدت (جددٍل .)3
ؽبخـ ثزداؽت در ایي رلن ووتز اس دٍ صًَتیپ دیگز تحت تأثیز عبل
آسهبیؼ ثَد .ثب افشایؼ ؽدت تٌؼ ؽدبخـ ثزداؽدت پدبًیىَل در دٍ
صًَتیپ ٍ رلن ثبعتبى وبّؼ ًؾدبى داد .ثیؾدتزیي ٍ ووتدزیي هیدشاى

93
94
)LSD (0.05
S1
S2
S3
)LSD (0.05
S1
S2
S3
S1
S2
S3
S1
S2
S3
)LSD (0.05
93
S1
93
S2
93
S3
94
S1
94
S2
94
S3
)LSD (0.05
93
93
93
94
94
94
)LSD (0.05

وبّؼ ؽبخـ ثزداؽت پبًیىَل ثِتزتیت در رلن ثبعتبى ( 32درفدد)
ٍ صًَتیپ  25( KFM20درفد در همبیغِ ثدب ؽدبّد) ثدَد ٍ صًَتیدپ
 KFM20اس ایي ًظز حغبعیت ووتزی ثدِ افدشایؼ تدٌؼ ًؾدبى داد
(جدٍل  .)3در توبم عطَح تٌؼ ؽبخـ ثزداؽدت پدبًیىَل در رلدن
ثبعتبى ثیؾتز اس دٍ صًَتیپ دیگز ثَد ٍلی در تٌؼ ؽدید اختالف ارلبم
هعٌیدار ًجَد وِ ًؾبى هیدّد ثبعتبى ثیؾتز تحت تدأثیز تدٌؼ لدزار

تأثیر تنش خشکی بر کارایی هصرف آب و اجسای آى در دو شنوتیپ و یک رقن ارزى دمروباهی

گزفت .در تودبم تیوبرّدبی آسهبیؾدی ؽدبه اثدزات عدبدُ ٍ هتمبثد
ؽبخـ ثزداؽت پبًیىَل در عبل اٍل ثیؾتز اس عبل دٍم ثدَد (جددٍل
.)3
در دٍ عبل صًَتیپ  KFM20ثیؾتزیي ؽبخـ ثزداؽدت داًدِ در
پبًیىَل را داؽت ٍ اس ایي ًظز اختالف هعٌیداری ثدب صًَتیدپ ٍ رلدن
دیگز داؽدت (جددٍل  .)3صًَتیدپ  KFM5در ّدز دٍ عدبل ووتدزیي
ؽبخـ ثزداؽت داًِ در پبًیىَل را داؽت ٍلی اختالف هعٌدیداری ثدب
رلن ثبعتبى ًداؽت .در ّز عِ صًَتیپ ٍ رلن ثب افشایؼ ؽددت تدٌؼ
ؽبخـّبی ثزداؽت داًِ در پبًیىَل وبّؼ یبفت ٍلی اختالف اسًظز
آهبری هعٌیدار ًجَد .در ّیچیه اس عطَح تدٌؼ اخدتالف هعٌدیداری
اسًظز ؽبخـ ثزداؽت داًِ ثیي صًَتیپّب ٍ رلن ثبعتبى ًیدش هؾدبّدُ
ًؾد (جدٍل  .)3اثز افلی تٌؼ خؾىی ٍ عبل ثز ؽبخـ ثزداؽت داًِ
در پبًیىَل اسًظز آهبری هعٌیدار ًؾد (جدٍل .)2
در ّز دٍ عدبل ثدب افدشایؼ ؽددت تدٌؼ یولىدزد داًدِ ودبّؼ
هعٌیداری ًؾبى داد ٍلی یولىزد داًِ ٍ هیشاى وبّؼ آى تحت تدأثیز
تٌؼ در عبل اٍل ثیؾدتز اس عدبل دٍم ثدَد .دٍ عدبل اسًظدز یولىدزد
ثیَلَصیه اختالفی هعٌیداری ًداؽتٌد (جدٍل  .)3اثزگذاری تدٌؼ ثدز
یولىزد داًِ هغتم اس عبلّبی آسهبیؼ ًجَد (جدٍل  .)2در عبل اٍل
اختالف هعٌیداری ثیي صًَتیپّب ٍ رلن ثبعتبى هؾبّدُ ًؾد ٍلدی در
عبل دٍم یولىزد داًِ در صًَتیپ  KFM20ثِطَر هعٌیداری ووتز اس
صًَتیپ ٍ رلن دیگز ثَد (جدٍل  .)3در دٍ صًَتیدپ ٍ رلدن ثبعدتبى ثدب
افشایؼ تٌؼ یولىزد داًِ ثِطَر هعٌیداری وبّؼ یبفت ٍلی وبّؼ
و هبدُ خؾه تَلیددی هعٌدیدار ًجدَد (جددٍل  .)3در ّدیچیده اس
عطَح تٌؼ اختالف هعٌیداری اسًظز یولىزد ثیي دٍ صًَتیپ ٍ رلدن
ثبعتبى هؾبّدُ ًؾد .اثز افلی تٌؼ خؾىی ثز یولىدزد داًدِ ٍ هدبدُ
خؾه اسًظز آهبری هعٌیدار ؽد (جدٍل  .)1ثیؾتزیي یولىدزد داًدِ ٍ
هبدُ خؾه در دٍ عبل آسهبیؼ هزثَط ثِ تیودبر ثددٍى تدٌؼ (%100
درفد تأهیي ًیبس رطَثتی) ثَد ٍ اختالف هعٌدیداری ثدب تدٌؼ ؽددید
داؽت (جدٍل  .)3در ّز عطح تدٌؼ اخدتالف هعٌدیداری ثدیي هدبدُ
خؾه و در دٍ عبل ٍجَد ًداؽت ٍلی یولىدزد داًدِ در عدبل اٍل
ثِطَر هعٌیداری ثیؾتز اس عبل دٍم ثَد (جدٍل .)3
تٌؼ خؾىی تلقیـ هَاد فتَعٌتشی ثیي اًدامّبی هلتلده را
ًیش تحت تأثیز لزار دادُ ( ٍ )Gardner et al., 2010اس طزیك تَععِ
ریؾِ ثِ ثلؼّبی یویكتز خبن تَععِ اًدامّبی ّدَایی را ودبّؼ
هدیدّدد ( .)Anjum et al., 2011جلدَگیزی اس تَعدعِ اًددامّدبی
َّایی ،عْن ثیؾتزی اس آعیویالتّب را ثِ ریؾِ اختقدبؿ هدیدّدد
( .)Kafi et al., 2010یىغبى ًجَدى تأثیز تٌؼ خؾىی ثدز یولىدزد
داًِ ٍ ؽبخـ ثزداؽت در ارلبم ارسى هیتَاًد ثِیلدت تٌدَو صًتیىدی
ثب ی ارسى دمرٍثبّی اسًظز خقَفیبت هَرفَلَصیىی ثبؽد ( Brunda
 .)et al., 2014صًَتیپّب ٍ رلن هَردهطبلعِ ًیدش اسًظدز ٍیضگدیّدبی
هَرفَلَصیىی ًظیز اًداسُ ثزي ،طَل عٌجلِ ،لطز عٌجلِ ،لطدز عدبلِ ٍ
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ًیش طَل دٍرُ رؽد ثب ّن اختالف داؽتٌد ٍ ثِ ّویي یلت تأثیزپذیزی
هتفبٍتی را در ؽزایط تٌؼ ًؾدبى دادًدد ( .)Vadez et al., 2012در
دیگز ارلبم ارسى ًیش ٍاوٌؼ هتفبٍتی ثِ تٌؼ گشارػ ؽد ( Khazaei
.)et al., 2005
وبّؼ یولىزد داًِ تحت تدأثیز تدٌؼ در هزحلدِ رؽدد رٍیؾدی
هیتَاًد ثِ یلت وبّؼ و هبدُ خؾه تَلیددی ثدٍِاعدطِ ودبّؼ
عطح ثزي فعبل فتَعٌتشی ثزي ثبؽدد .یىدظالعود ثدزيپزچودی
ثیؾتز اس عبیز ثزيّب اعدت ٍ در غدالت ثیؾدتزیي ًمدؼ را در رؽدد
اًدامّبی سایؾی گیبُ دارد .ثٌبثزایي یولىزد داًدِ را ثدیؼ اس یولىدزد
ثیَلَصیه تحت تأثیز لزار دادُ ٍ در ًتیجِ وبرایی هقدزف آة ًغدجت
ثِ وبرایی تجلیز ٍ تعزق ثیؾتز تحت تأثیز تٌؼ لزار هدیگیدزد (Hui-
 .)Ping et al., 2012یالٍُ ثز ایي ایوبل تٌؼ در دٍرُ رؽد سایؾدی
هیتَاًد اس طزیك وبّؼ رؽد طَلی ٍ لطز پبًیىَل ثدِیلدت ودبّؼ
طَل دٍرُ سایؾی ثبیث وبّؼ یولىزد داًِ ؽَد ( Alizadeh et al.,
 ًِ ٍ )2007تٌْب اس طزیك وبّؼ عزیت فتَعدٌتش ٍ ودبّؼ عدزیت
اًتمبل هَاد ،رؽد اًدامّبی سایؾی را تحت تأثیز لزار هدیدّدد اس ایدي
طزیك ًیش ثبیث وبّؼ رؽد اًدامّبی سایؾی ؽَد .در تحمیك حب دز
ایوبل تٌؼ در دٍ هزحلدِ رؽدد رٍیؾدی ٍ سایؾدی اس طزیدك ودبّؼ
عزیت فتَعٌتش تغییز در عْن یولىزد داًِ ثبیث وبّؼ یولىزد داًِ
ؽد .وبّؼ عزیت فتَعٌتش ثِ یلت ٍاوٌؼ ثغتِ ؽدى رٍسًِ فَرت
هیگیزد ٍ یىی اس هىبًیغنّبی همبٍهت ،ثِ یلت ودبّؼ هیدشاى آة
در علَل اعت .افشایؼ طَل ریؾِ ثدِهٌظدَر ًفدَع یومدی ریؾدِ در
جغتجَی آة ٍ اجتٌبة اس تٌؼ ٍ ًیش عٌتش اعدوَلیتّدبی پدزٍلیي ٍ
ّیدراتوزثي تحت تٌؼ خؾىی هٌجز ثِ وبّؼ عْن یولىدزد داًدِ
اس آعیویالتّبی فتَعٌتشی هیؽَد .در هطبلعِ حب ز وبّؼ ؽبخـ
ثزداؽت داًِ ،عٌجلِ ٍ داًِ در عدٌجلِ ؽبخقدی اس ودبّؼ تلقدیـ
آعیویالتّبی فتَعٌتشی ثِ اًدامّدبی سایؾدی تحدت ؽدزایط تدٌؼ
اعت .الجتِ ؽبخـ ثزداؽت ثِاًداسُ ثَتِ ،ؽزایط هحیطی ٍ رلدن ًیدش
ٍاثغتِ اعت ٍلی ایتمبد ثز ایي اعت وِ وبّؼ اًداسُ گیبُ ،ثٍِاعدطِ
تٌؼ در تعییي ؽبخـ ثزداؽت تأثیز دارد ٍ ثِخدَدیخدَد ًمؾدی در
وبّؼ ؽبخـ ثزداؽت ًدارد ( .)Prihar and Stewart, 1991تعدداد
عٌجلِ ثیؾتز در صًَتیپ  KFM20خقَفبً در ؽدزایط هحددٍدیت آة
ثبیث ؽدُ پٌجِّبی جدید ثزای دریبفت هَاد فتَعٌتشی ثب داًِ رلبثت
وٌٌد .در ایي ؽزایط تٌؼ پٌجِّبی جدید تَاًبیی پبییٌی ثدزای تَلیدد
خَؽِّبی ثبرٍر دارًد وِ هیتَاًد یلت وبّؼ ثیؾتز ؽبخـ ثزداؽت
داًِ ٍ درًتیجِ یولىزد پبییي داًِ در همبیغِ ثب صًَتیدپ ٍ رلدن دیگدز
ؽَد ( .)Gardner et al., 2010دیگز تحمیمبت ًیش ودبّؼ ؽدبخـ
ثزداؽت داًِ ،پبًیىَل ٍ داًِ در پبًیىَل را تحت ؽزایط تٌؼ خقَفبً
در هزحلِ ظَْر خَؽِ در ارلبم هلتلده ارسى گدشارػ وزدًدد ٍ اثدزاس
ًوَدًد وِ هیشاى وبّؼ ؽبخـ ثزداؽت در ارلبم هلتله هتفبٍت ثَد
(.)Khodabandloo et al., 2014; Seghateslami et al., 2008
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یبداٍ ٍ ثبتبگبر ( )Yadav and Bhatagar, 2001گدشارػ وزدًدد ودِ
وبّؼ  50درفدی یولىدزد در ؽدزایط تدٌؼ ثدِ ودبّؼ ؽدبخـ
ثزداؽت هزثَط هیؽدَد .ثدب تزیي ٍ پدبییيتدزیي ؽدبخـ ثزداؽدت
ثِتزتیت در تیوبر ؽبّد (ثددٍى تدٌؼ) ٍ تدٌؼ ؽددید هؾدبّدُ ؽدد.
وبّؼ ؽبخـ ثزداؽت ارسى در عبل دٍم را هیتَاى ثِ یلت ودبّؼ
درجِ حزارت در حیي گلدّی داًغت.
تجشیِ ّوجغتگی ثیي یولىزد داًِ ٍ ؽبخـّبی هدَرد ثزرعدی
ثِ تفىیه عبل آسهبیؼ ،عطَح تٌؼ ٍ صًَتیدپّدب ًؾدبى داد در دٍ
عبل آسهبیؼ یولىزد داًِ ثب تزیي ّوجغتگی را ثِتزتیت ثدب ؽدبخـ
ثزداؽت داًِ ،وبرایی هقزف آة داًِ ٍ و هبدُ خؾه ًؾدبى دادًدد.
رگزعیَى گبمثِگبم هتغیزّبی هؤثز ثز یولىدزد داًدِ ًیدش در دٍ عدبل
ًؾبى داد ثِتزتیت وبرایی هقزف آة داًدِ ٍ ؽدبخـ ثزداؽدت داًدِ
ثیؾتزیي تدأثیز را ثدز یولىدزد داًدِ داؽدتٌد .در عدبل اٍل اثزگدذاری
ؽبخـ ثزداؽت داًِ ثیؾتز اس عبل دٍم ًؾبى داد.
تجشیِ ّوجغتگی یولىزد داًِ ثزای عِ عطح تٌؼ ًیش ًؾبى داد
در توبم عطَح تٌؼ ثِتزتیت وبرایی هقدزف آة ،ؽدبخـ ثزداؽدت
داًِ ،ؽبخـ ثزداؽت پبًیىَل ٍ هبدُ خؾه ثب تزیي ّوجغتگی را ثب
یولىزد داًِ ًؾبى داد .رگزعیَى گبمثِگبم هتغیزّبی هؤثز ثز یولىزد
داًِ ًیش در ّز یه اس عطَح تٌؼ ًؾبى داد ثِتزتیت وبرایی هقدزف
آة داًِ ٍ ؽبخـ ثزداؽت داًِ ٍ هبدُ خؾده ثیؾدتزیي تدأثیز را ثدز
یولىزد داًِ داؽتٌد .ثب افشایؼ ؽدت تٌؼ عْن ودبرایی هقدزف آة
داًِ ٍ و هبدُ خؾه تَلیددی افدشایؼ ٍ در یدَك عدْن ؽدبخـ
ثزداؽت داًِ ٍ پبًیىَل در یولىزد داًدِ ودبّؼ ًؾدبى داد .در تودبم
عطَح تٌؼ وبرایی هقدزف آة ثیَلَصیده هٌفدی ثدز یولىدزد داًدِ
داؽت .ثًِظز هیرعد در ؽدزایط آثیدبری هٌبعدت ارلدبم ثدب ؽدبخـ

ثزداؽت داًِ ثب تز ٍ در ؽزایط تٌؼ ارلبم ثب وبرایی هقزف آة داًِ ٍ
هبدُ خؾه ثب هٌبعت ثبؽٌد.
تجشیِ ّوجغتگی یولىزد داًِ ثزای ّزیه اس ارلبم ًیش ًؾدبى داد
در ّوِ ارلبم وبرایی هقزف آة داًِ ٍ ؽبخـ ثزداؽت داًِ ،پبًیىَل
ٍ هبدُ خؾه ثِتزتیت ثب تزیي ّوجغتگی را ثب یولىدزد داًدِ ًؾدبى
داد .رگزعیَى گبمثِگبم هتغیزّبی هؤثز ثز یولىزد داًدِ ًؾدبى داد در
صًَتیپ  KFM5 ٍ KFM20وبرایی هقزف آة داًِ ٍ هبدُ خؾده ٍ
در رلن ثبعتبى ثِتزتیت ؽبخـ ثزداؽت داًِ ،وبرایی هقزف آة داًِ
ٍ هبدُ خؾه ثیؾتزیي تدأثیز را ثدز یولىدزد داًدِ داؽدتٌد ٍ ودبرایی
هقزف آة ثیَلَصیه ٍ ؽبخـ ثزداؽت پبًیىَل در ّوِ ارلدبم تدأثیز
هٌفی داؽت.

وتیجٍگیری
اًتظبر هیرٍد در ؽزایط هَاجِْ ثب تٌؼ ارلبم ٍ صًَتیدپّدبی ثدب
وبرایی هقزف آة داًِ ٍ ؽبخـ ثزداؽت داًِ ثدب تز ،یولىدزد داًدِ
ثب تزی تَلید وٌٌد ٍ ثٌبثزایي در ثیي صًَتیپّب ٍ رلدن هدَرد هطبلعدِ
رلن ثبعتبى ثِ دلی وبرایی هقزف آة داًِ ٍ ؽبخـ ثزداؽدت داًدِ
ثب در ؽزایط تٌؼ هٌبعتتز ثبؽدد .در ایدي رلدن ّوجغدتگی ثیؾدتز
ؽبخـ ثزداؽت داًِ ثب یولىزد داًِ ًیش ثدِ اعدتفبدُ وبرآهددتز اس آة
ووه هیوٌد ،حبلآىوِ ایدي ؽدبخـ در دٍ صًَتیدپ دیگدز اّویدت
ووتزی دارد .در ؽزایط آثیدبری هٌبعدت صًَتیدپ  KFM5ثدٍِاعدطِ
ثب تز ثَدى ؽبخـ ثزداؽت داًِ اسًظز یولىزد داًدِ ٍ دعیت خدَثی
داؽت ٍلی اس ایي ًظز اختالف هعٌیداری ثب رلن ثبعتبى ًداؽت ٍ لدذا
ّز دٍ ثزای ایي ؽزایط لبث تَفیِ ّغت.

جديل  -9ضرایة َمثستگی تیه عملکرد داوٍ تا ترخی صفات مًرد تررسی تٍ تفکیک سال ،سطًح تىص خطکی ي شوًتیپ ارزن
Table 4- Correlation coefficient between seed yield with water used efficiency and its component in divided
for each years, stress levels and Genotype
ضاخص
ضاخص
ضاخص
کارایی مصرف آب
عملکرد
مادٌ
ترداضت داوٍ
ترداضت
ترداضت داوٍ
Water Use Efficiency
داوٍ
Seed yield
خطک
پاویکًل
در پاویکًل
داوٍ
تیًلًشیک
DM

Seed HI

**0.74

Seed per.ear
**0.53

panicle HI
**0.85

**0.93

**0.85

**0.91

**0.94

**0.81

ns

**

0.82

**

0.89

0.37ns

*

0.49

**

0.92

**

0.95

**0.61

*

0.50

**

0.83

**

0.94

**0.74

*

0.43

**

0.64

**

0.83

**0.83
**0.76
**0.63

**

-0.19

0.82
**0.69
*0.47

**

0.94
**0.82
**0.85
* **

**

**

0.94

0.97
**0.93
**0.92

Biological
*0.40

Seed
**0.94

Two years

**0.58

**0.94

First yeas

*

0.41

**

0.86

*

0.44

**

0.96

**

0.98

**

0.99

**

0.63

**

0.64

*

0.45
**0.56
0.28ns

**

0.96
**0.97
**0.97

ٍ  nsثِتزتیت ًؾبىدٌّدُ هعٌیداری در عطح  ٍ 0/01 ،0/05یدم هعٌیداری

Second year
No stress
Medium stress
Severe stress
Bastan
KFM5
KFM20

,
*, ** and ns means significant at 0.05 and 0.01 probability level and non-significant respectively
)DM: Dry matter, WUE (Water used efficiency), HI (Harvest index

دٍ عبل
عبل اٍل
عبل دٍم
ثدٍى تٌؼ
تٌؼ هالین
تٌؼ ؽدید
رلن ثبعتبى
KFM5
KFM20
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Introduction
According to NASA reports about atmospheric earth conditions, in the 30 years later, 45 countries will face
with severe droughts and Iran is in the fourth place in this list. Water shortage is one of the most important
limiting factors of production that affects plants growth by changing physiological conditions. Using adapted
plants is a proper strategy to deal with the effects of water shortage on the status of water restrictions. Foxtail
millet is a C4 plant with good compatibility to dry areas and it has high water use efficiency. In medium stress
partial stomata closure reduces transpiration more than photosynthesis in this plant and as a result, increase water
use efficiency.

Materials and Methods
This experiment was carried out as split-plot layout based on randomized complete blocks design with four
replications at the Agricultural Research Station, University of Birjand in 2014-2015. The main factor was
drought stress in three levels including 100, 75 and 50 percent of plant water requirement (no stress as control,
moderate stress and severe stress, respectively) and the sub-factor was millet genotype in three levels (including
Bastan, KFM5 and KFM20). At four leaf stage, 75 plants per square meter were maintained and applied stress.
Water use efficiency, evapotranspiration efficiency, harvest index for seed and ear, economic and biological
yield were measured at maturity. . Data were analyzed with the SAS software ver 9.1 and the means were
compared with Tukey’s test.

Results and Discussion
The results showed that water use efficiency (WUE) was significantly decreased with increasing the intensity
of drought stress in all three genotypes but not evapotranspiration efficiency (ETE, ratio of total dry matter to
water used). Bastan cultivar had higher water use efficiency in all stress levels and was more affected under
moderate stress while it was less affected under severe stress (33 and 31 percent compared to the control,
respectively). The evapotranspiration efficiency (ETE) was similar in all three genotypes and did not change
under stress condition. The water use efficiency was different in two years but drought stress had a similar effect
on its. The drought stress reduced seed yield through its impact on water use efficiency, harvest index and total
dry matter within two years. The highest and lowest seed yield were observed in control (152 g m-2) and severe
stress (171 g m-2), respectively. Significant genotypic variation was observed for WUE (ratio of grain yield to
water used), and harvest index (HI, ratio of grain yield to total dry matter). Bastan cultivar had higher WUE than
two other lines in well-watered (0.82 vs. 0.63 g kg−1) and drought (0.56 vs. 0.42 g kg−1) field conditions, due
mainly to higher HI in well-watered (41.04 vs. 36.01 percent) and drought (26.2 vs.25.5 percent). Drought stress
had not a similar effect on harvest index in three genotypes. At all stress levels, water use efficiency, harvest
index and dry matter had a higher direct effect on seed yield, respectively. Also, the results showed that the
negative correlation between seed yield and evapotranspiration was not significant.
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Conclusions
Total dry matter was similar in the three genotypes but Bastan cultivar was better than the other lines and it is
advisable to drought stress conditions due to higher water use efficiency and harvest index. As respects high crop
water use efficiency is necessary for adaptation and resistance to drought stress and harvest index is an indicator
of the amount of product to be used, WUE and HI can be used to identify suitable genotypes and cultivars for
water shortages and drought conditions.
Keywords: Dry matter, Evapotranspiration efficiency, Harvest index, Seed yield

