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 چکيذُ

در قبلت طرح ثلَک کبهل  فبکتَرٗل، آزهبٗش آة هصرفٖ دٍر آث٘برٕ ٍ هقذار در هذٗرٗت گ٘بُ ثبدام زهٌٖ٘ ثررسٖ ػولکردثِ هٌظَر 

هختلف آة هصرفٖ  هقبدٗردٍم، ت٘وبر  ٍ رٍز 18 ٍ 12 ،6 آث٘برٕ ثب دٍرّبٕ ٍ ثذٍى آث٘برٕ شبهل اٍلت٘وبر  ثبتکرار  3تصبدفٖ در

ًتبٗج تحق٘ق ًشبى داد . اجرا شذ 1390در سبل زراػٖ  ستبى گ٘الىٍاقغ در ا در شْرستبى آستبًِ اشرفِ٘ ه٘لٖ هتر 40ٍ 30، 20، 10شبهل

در سطح ػولکرد داًِ ٍ ػولکرد غالف  ،ػولکرد ثَ٘لَشٗک اثر هتقبثل آى ّب ثرکِ هذٗرٗت آث٘برٕ ٍ هقبدٗر هختلف آة هصرفٖ ٍ 

ثب ه٘بًگ٘ي  را ػولکرد داًِهقذار ث٘شترٗي  ه٘ل٘وتر 40ٍ ه٘ساى آة هصرفٖ  رٍز 6هذٗرٗت آث٘برٕ  .درصذ هؼٌٖ دار ثَد 1احتوبل 

  .داشتک٘لَگرم در ّکتبر  3/4227
 

 .، ثبدام زهٌٖ٘ػولکرد ،آث٘برٕدٍر : کليذيکلوات 
 

 قذهِ ه

پبًَْار، )شَد هٖکشتآىغٌٖکرثَّ٘ذرات رٍغي، پرٍتئ٘ي ٍخبطرثِّبٕ رٍغٌٖ است ٍ ث٘شترداًِاز  ٗکٖگ٘بُ ثبدام زهٌٖ٘ 

ال در تحق٘قٖ  .ريشه اصلي و مستقيم مي باشد داراي يک وآراچيز  جنس و از لگومينوزهايکساله و از خانوادة  اين گياه بوته اي،(. 2005

ثِ اٗي ًت٘جِ رس٘ذًذ کِ تأث٘ر شراٗط آث٘برٕ هتٌبٍة ثب دٍرّبٕ آث٘برٕ هختلف، هقذار ػولکرد ثبدام زهٌٖ٘ ( 2009) ثَرإ ٍ ّوکبراى

گ٘بُ ثبدام ػولکرد ثر  دٍر آث٘برٕ ٍ هقذارآة هصرفٖف از تحق٘ق حبضر ثررسٖ تبث٘رات ّذ .داد در شراٗط تٌش آثٖ کبّش خَاّذ

 .زهٌٖ٘ هٖ ثبشذ
 

 هَاد ٍ رٍش ّا

ٍ   درجِ 49دق٘قِ ٍ طَل جغراف٘بٖٗ  16درجِ ٍ  37در استبى گ٘الى ٍ در شْرستبى آستبًِ اشرفِ٘ ثب ػرض جغراف٘بٖٗ  تحق٘ق حبضر

در قبلت  فبکتَرٗلدر اٗي تحق٘ق طرح آزهبٗشٖ  .گرفتاًجبم  1390از سطح درٗب، ٍ در سبل زراػٖ  هتر 3دق٘قِ ٍ ثب ارتفبع هتَسط  56

ت٘وبر . ردٗف کشت ثَدًذ 7هتر ٍ دارإ  5/26ّر ٍاحذ آزهبٗشٖ دارإ اثؼبد . تکرار در زه٘ي اجرا گردٗذ 3ثلَک کبهل تصبدفٖ در

 ه٘لٖ هتر 40ٍ 30، 20، 10هختلف آة هصرفٖ شبهل هقبدٗردٍم ت٘وبر  ٍ رٍز 18 ٍ 12 ،6 ثب دٍرّبٕ آث٘برٕ ٍ ثذٍى آث٘برٕ شبهل اٍل

در تجسٗٔ دادُ ّب ٍ هقبٗسِ ه٘بًگ٘ي ّب  .گ٘ل ثبدام اًتخبة گردٗذ کشت شذٓ در اٗي تحق٘ق از رقن هحلٖ ٍٔارٗت .در ًظر گرفتِ شذًذ

 . اًجبم شذ Excelٍ رسن ًوَدارّب ً٘س ثب استفبدُ از ًرم افسار  MSTATC از ًرم افسار ،(درصذ 5آزهَى داًکي در سطح احتوبل )
 

 ًتايج ٍ بحث

 هذٗرٗت. (1جذٍل) درصذ هؼٌٖ دار ثَد 1در سطح احتوبل  ػولکرد ثَ٘لَشٗک ٍ هقبدٗر هختلف آة هصرفٖ آث٘برٕدٍر هذٗرٗت 

  30هقبدٗر آة هصرفٖ  (.2جذٍل) ًسجت ثِ سبٗر ت٘وبرّب ثَد دارإ ث٘شترٗي هقذارک٘لَگرم در ّکتبر  2/9863ه٘بًگ٘ي رٍز ثب  6ث٘برٕ آ

در  .(2جذٍل) را داشتٌذک٘لَگرم در ّکتبر ث٘شترٗي هقذار ػولکرد ثَ٘لَشٗک  5/9269ٍ  5/8983ثب ه٘بًگ٘ي ثِ ترت٘ت  ه٘لٖ هتر 40 ٍ
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ک٘لَگرم در  2/13177ٍ  2/12123ًگ٘ي ثب ه٘به٘لٖ هتر ثِ ترت٘ت  40ٍ   30هقبدٗر آة هصرفٖ رٍز ٍ  6هذٗرٗت آث٘برٕ  اثر هتقبثل

  .(3جذٍل)ّکتبر ث٘شترٗي هقذار ػولکرد ثَ٘لَشٗک را داشتٌذ 

 
 

 تجسيِ ٍارياًس پاراهترّاي ثبت شذُ تحت شرايط هذيريت آبياري ٍ هقادير هختلف آب هصرفي -1جذٍل

 هٌجغ تغ٘٘رات آزادٕ درجِ ػولکرد ثَ٘لَشٗک ػولکرد غالف داًِػولکرد 
ns 13/461860  **64/1342706 ** 33/8423704 2 ثلَک 
 **03/7926959 

 **06/14435306 
 آث٘برٕدٍر  2 50/64340898** 

 **98/2890178 
 **39/7129452 

 هقذار آة هصرفٖ 3 24/33421088** 

 **44/1387622 
 **59/2578973 

 هقذار آة هصرفٖ× دٍر آث٘برٕ  6 44/8909669** 

 خطب 18 31/761399 14/238916 60/157233

 )%( ضرٗت تغ٘٘رات 64/11 68/14 78/21

 

 هقايسِ هياًگيي پاراهترّاي ثبت شذُ در شرايط دٍر آبياري ٍ هقادير هختلف آب هصرفي -2جذٍل

 (ک٘لَگرم در ّکتبر)ػولکرد داًِ  (ک٘لَگرم در ّکتبر) ػولکرد غالف (ک٘لَگرم در ّکتبر)ػولکرد ثَ٘لَشٗک  ت٘وبرّب

2/9863  رٍز 6 a  2/4557 a  3/2746 a 

2/7396  رٍز 12 b  3/2988 b  1/1494 b 

5/5235  رٍز 18 c  1/2445 c  6/1222 b 

8/6367   ه٘ل٘وتر 10 b   8/2650 b   4/1325 b 

4/5372   ه٘ل٘وتر 20 c 5/2481  b   9/1351 b 

5/8983   ه٘ل٘وتر 30 a   9/3977 a   2/2176 a 

5/9269  ه٘ل٘وتر 40  a  7/4210  a  5/2430  a 
 

 
 

 اثر هتقابل پاراهترّاي ثبت شذُ در شرايط دٍر آبياري ٍ هقادير هختلف آب هصرفي -3جذٍل

 (ک٘لَگرم در ّکتبر)ػولکرد داًِ  (ک٘لَگرم در ّکتبر)ػولکرد غالف  (ک٘لَگرم در ّکتبر)ػولکرد ثَ٘لَشٗک  ت٘وبرّب

 رٍز 6

de  6/2244 ef 3/1122 8/4860 ه٘ل٘وتر 10 de 

de 8/2318 1/5377 ه٘ل٘وتر 20  ef 4/1159 de 

de  2943 de 5/1471  0/5805 ه٘ل٘وتر 30 cde 

 de  1/2274 ef 1137de  1/4899 ه٘ل٘وتر 40

 رٍز 12

d  2943 de 5/1471  2/6275 ه٘ل٘وتر 10 cde 

e  6/1783 f 8/891  1/4555 ه٘ل٘وتر 20 e 

 bc  3372 cd 1686cd  2/9022 ه٘ل٘وتر 30

b  5/3854 c 3/1927  2/9732 ه٘ل٘وتر 40 c 

 رٍز 18

c  8/2764 de 4/1382  4/7967 ه٘ل٘وتر 10 cde 

d  2/3342 cd 4/2004  1/6185 ه٘ل٘وتر 20 c 

a  5/5618 b 1/3371  2/12123 ه٘ل٘وتر 30 b 

a  5/6503 a 3/427  2/13177 ه٘ل٘وتر 40 a 
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ػولکرد حذاکثر  (.1جذٍل)درصذ هؼٌٖ دار ثَد  1در سطح احتوبل  ثر ػولکرد غالفهذٗرٗت دٍر آث٘برٕ ٍ هقبدٗر هختلف آة هصرفٖ 

ٍ  30در سطَح آة هصرفٖػولکرد غالف ث٘شترٗي . (2جذٍل)ثَد  رٍز 6ت٘وبر  ک٘لَگرم در ّکتبر هرثَط ثِ 2/4557ثب ه٘بًگ٘ي غالف 

ث٘شترٗي ػولکرد غالف هرثَط ثِ هتقبثل  در اثر .(2جذٍل)ک٘لَگرم در ّکتبر ثَد  7/4210ٍ  9/3977ه٘ل٘وتر ثِ ترت٘ت ثب ه٘بًگ٘ي  40

 ٍٍراسَت ٍ ّوکبراى (.3جذٍل)ک٘لَگرم در ّکتبر ثَد  5/6503ثب ه٘بًگ٘ي ه٘ل٘وتر  40رٍز ٍ هقذار آة هصرفٖ  6هذٗرٗت آث٘برٕ 

هقذار ػولکرد  کِِ رس٘ذًذ ًت٘جهَرد آزهبٗش قرار دادًذ ٍ ثِ اٗي  تٌش آثٖ ٍ ثذٍى تٌش هذٗرٗتثبدام زهٌٖ٘ را ثب  رقنچْبر ( 2003)

   .، ث٘شتر ثَدًسجت ثِ شراٗط تٌش آثٖ ثذٍى تٌش در شراٗط غالف در ارقبم هختلف

ث٘شترٗي ػولکرد داًِ  (.1جذٍل)درصذ ثر ػولکرد داًِ هؼٌٖ دار ثَد  1در سطح احتوبل ٍ هقبدٗر هختلف آة هصرفٖ هذٗرٗت آث٘برٕ 

 40ٍ  30ث٘شترٗي ػولکرد داًِ هرثَط ثِ آة هصرفٖ (.2جذٍل)ر ّکتبر ثَد ک٘لَگرم د 3/2746ثب ه٘بًگ٘ي رٍز  6در هذٗرٗت آث٘برٕ 

هرثَط ثِ هذٗرٗت آث٘برٕ  ػولکرد داًِث٘شترٗي در اثر هتقبثل  .(2جذٍل)سبًتٖ هتر ثَد  5/2430ٍ  2/2176ثب ه٘بًگ٘ي ثِ ترت٘ت ه٘ل٘وتر 

 (.3جذٍل)ثَد  3/4227ه٘ل٘وتر  40رٍز ٍ هقذار آة هصرفٖ  6

 

 ًتيجِ گيري

اثر هتقبثل آى ّب ثر ػولکرد ثَ٘لَشٗک، ػولکرد غالف ٍ ًتبٗج تحق٘ق ًشبى داد کِ هذٗرٗت آث٘برٕ ٍ هقبدٗر هختلف آة هصرفٖ ٍ 

ه٘ل٘وتر ث٘شترٗي هقذار ػولکرد  40رٍز ٍ ه٘ساى آة هصرفٖ  6هذٗرٗت آث٘برٕ  .درصذ هؼٌٖ دار ثَد 1ػولکرد داًِ در سطح احتوبل 

 .ک٘لَگرم در ّکتبر داشت 3/4227داًِ را ثب ه٘بًگ٘ي 
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Abstract 
To investigate the function of plant peanuts in the management of irrigation and water use, factorial experiment in 

randomized complete block design in three replications with treatments consisted of no irrigation and irrigationunterval 

of 6, 12 and 18 days and the second treatment, different amounts of water 10, 20, 30 and 40 mm in Astaneh Ashrafieh 

city in Guilan Province in 2011 was conducted. The results showed that different amounts of irrigation and water 

management and its effect on biological yield, pods and grain yield were significant at the 1% level. 6 days and 40 mm 

of irrigation water management, the highest yield with the average 4227.3 kg ha found. 
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