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  چکیده
  

بـه  . شـود وري نیز میبهرهموجب افزایش میزان عملکرد گیاه،  شیافزامصرف مناسب آب و استفاده بهینه از کود عالوه بر 
 هاي خرد شدهکرت ی باآزمایشزمینی، کود نیتروژن بر عملکرد بادام مقداراي و منظور بررسی تأثیر مدیریت آبیاري قطره

 100و  %80، %60 بـا آبیاري ، شامل بدون آبیاري و تیمار اصلی .اجرا شدتکرار  سه در قالب طرح بلوك کامل تصادفی در
 زراعـی  هـاي کیلوگرم در هکتار در سـال  90و 60 ،30، 0گیاه و تیمار فرعی شامل کود نیتروژن با مقادیر نیاز آبی درصد
  %80عملکرد غالف در تیمارهاي که نتایج نشان داد . اجرا شددر شهرستان آستانه اشرفیه در استان گیالن ، 1392و  1391

 2383 بیترتبه 1392و در سال  2452و  2385 بیترتبه، 1391ن در سال آ و مقدار بود مشابهدرصد نیاز آبی گیاه  100و 
 1392و  1391 هايکیلوگرم نیتروژن در هکتار در سال 60 تیمارعملکرد غالف در  نیشتریب. بودکیلوگرم در هکتار  2448و 

و  1885 بیآبی گیاه به ترتدرصد نیاز  100عملکرد دانه در تیمار بیشترین  وکیلوگرم در هکتار  2667و  2351 بیبه ترت
 بیبه ترت مزبور یزراع هايکیلوگرم نیتروژن در هکتار در سال 60 ماریت درمیانگین عملکرد  .کیلوگرم در هکتار بود 1877
به  درصد نیاز آبی  100در تیمار مصرف آب مبتنی بر عملکرد دانه  وريبهرهمقدار  وکیلوگرم در هکتار  2012و  1829
وري مصرف بنابراین با توجه به نتایج حاصل از عملکرد و بهره .به دست آمدکیلوگرم بر متر مکعب  40/0 و 28/0 ترتیب

زمینی بادامکشت  برايترین تیمار مناسب ،کیلوگرم نیتروژن در هکتار 60درصد نیاز آبی و مقدار کودي  100آب، مدیریت 
  .باشددر منطقه مورد مطالعه می

  
  .بهره وري مصرف آب، عملکرد دانه ی، تابع تولید،آب مصرف :هاي کلیديواژه
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  مقدمه
در  روغنی هايدانهترین از مهم یکی زمینیبادام

 زیخاکی ن بادام یا نییزمپسته این گیاه به نام .استجهان 
 امروزه .باشدمیآمریکاي جنوبی قارة بومی و  شهرت دارد

 يبرا ،بو داده یا به صورت خام ،زمینیبادام هايدانه
 يگوهرعبدزاد(شود می مصرف یو روغن یلیمصارف آج

 دیو تول در ساخت نئوپان آن نیزغالف  و) 1389 ي،ریو ام
ي، گوهرعبدزاد(گردد یاستفاده م کیاورگان يکودها
نیجریه،  ،آمریکا چین، هندوستان،کشورهاي . )1388

این  ةسنگال که از تولید کنندگان عمدبرمه و  ،اندونزي
 نزوالتکه  ییجااز آن ).2013، ئوفا( محصول هستند

نظر  نیمحدود است، از ازمینی در دوره رشد بادام يجو
از حداقل  دیو با بوده ياز آب کامالً ضرور نهیاستفاده به

 ریز يشتریتا سطح ب گیردصورت  يبرداربهره بیشینه ،آب
و  جونگرانک النگ( يمتعدد نیمحقق .رودکشت 
-میرژ اثر) 2008، کارانو هم آرونیانارك ؛2012،همکاران

-بهرهو  عملکردي اجزا ،بر عملکرد ياریمختلف آب يها

ند داد قرار یرا مورد بررس زمینیباداممصرف آب در  وري
دانه و  عملکردمقدار بر افزایش آبیاري  ثیرأت ةدهندکه نشان

 راندمان افزایش .زمینی بودمصرف آب در بادام وريبهره

 این. است از آب ستفاده بهینهراهکارهاي ا از یکی آبیاري

 قابل آبیاري جدید هايشیوه کارگیريهب با تواندمی مهم

 يهاروش نیاز ب ياقطرهي اریروش آب .باشد دستیابی
آبیاري . برخوردار است يشتریب ةتحت فشار، از بازد

 اي به دلیل راندمان باال و امکان آبیاري در غالبقطره
 ن زراعی گسترش فراوانیبراي اکثر گیاها ،شرایط محیطی
-قطره ياریآب .)1385کریمی و همکاران، ( پیدا کرده است

آب با  عیدر توز مطلوب لیبه لحاظ دارا بودن پتانس يا
از  نهیراه حل مناسب جهت استفاده به کی ،راندمان باال
و  اجرا ،یکه انتخاب، طراح یبه شرط د،باشیمنابع آب م

 ردیانجام گ یاصول و یبا دقت علم ستمیس يبرداربهره
-از دیگر مزایاي آبیاري قطره .)1385کریمی و همکاران، (

توان به کنترل علف هرز، کاهش رواناب، افزایش اي می
ها و باالخره کاهش هزینه ها و الترالعمر قطره چکان

امروزه ). 1385کریمی و همکاران، ( کارگري اشاره کرد
 یفیردبه صورت  پیهاي تلولهاستفاده اي با قطره اريیآب
-از جمله روش، مناسبهاي نهیو هز نییپا فشار کارکرد با

 ،و همکاراناخوان ( است ایموفق در دن اريیآب هاي
کاهش تبخیر سطحی از خاك و آب و همچنین  ).1393
 دهدمی  کارآیی مصرف آب را افزایش نفوذ عمقی، کاهش

آبیاري  روشدر  ).1390عبدزادگوهري و همکاران، (
عملکرد  ،و بارانی هاي فاروي در مقایسه با روشاقطره

و  پیمراچ( گرددشوري خاك کنترل میو  محصول افزایش
در ) 1390( عبدزادگوهري و همکاران ).2004، همکاران

مصرف  وريبهرهرا بر  ياریآب يهاتیریمد اثر يامطالعه
که  گزارش کردندنمودند و  یبررس زمینیبادامآب در 

. قرار گرفت ياریآب میرژ ریب تحت تأثمصرف آ وريبهره
بررسی آن در  ارزیابی کارآیی یک روش آبیاري مستلزم

 اي است که نتیجه این ارزیابی موجبشرایط مزرعه
 افزایش کارآیی مصرف آب در آن روش خواهد شد

نیتروژن یکی از . )2012،و همکاران جونگرانک النگ(
مان تمامی عناصر اساسی در تغذیه گیاه است که در ساخت

یتوپالسم سلول هاي اساسی که بخش اعظم سپروتئین
تجمع از طرفی ). 1385محمدي،(دهد گیاهی را تشکیل می

منتهی به کاهش  هاغلظت هاي منفی نیترات در گره
   .شودهاي تثبیت کننده نیتروژن میفعالیت باکتري

لذا براي حاصلخیزي خاك از طریق فعال نگه 
در مصرف  ،ت کننده نیتروژنتثبی هايداشتن باکتري

 در نظر گرفته شود باید جانب احتیاط هکودهاي نیتروژن
-از ارقام بادام یبرخ .)1390 عبدزادگوهري و همکاران،(

خیري، (گردد یجهت برداشت علوفه کشت م ینیزم
در بهبود  ینقش مهم ،ییهوا يهااندام ،یو از طرف )1366

و  مراچیپ(دارد  تروژنین تیخاك با تثب يو بارور
هاي اقتصادي که ترین روشیکی از رایج). 2004همکاران،

، هاو سایر نهاده تاکنون جهت برآورد ارزش اقتصادي آب
وش این ر. مورد استفاده قرار گرفته، روش تابع تولید است

، )1386(زاد و همکاران در مطالعات متعددي مانند حسین
صادي آب براي تعیین ارزش اقت) 2006(هانگ و همکاران 
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برآورد دقیق و مناسب روابط بین . کار گرفته شده استه ب
متغیرهاي وابسته و مستقل، از جمله مسائل بسیار مهم و 

 رابطهانتخاب یک . اساسی در برآورد توابع تولید است
ت ویژه اي از اهمیمناسب براي توابع تولید محصوالت 

 که ضرایب مورد استفاده بخصوص زمانی. برخوردار است
ها قرار ریزيها و برنامهگذاريمبناي سیاست بر در آن
برآورد اشکال مختلف ). 1386،زاد و همکارانحسین(گیرد 

پذیر، با توجه به وابع، باالخص توابع تولید انعطافت
 همخطی هاي بسیار رایج در برآورد این ضرایب، عمدتاً

خطی منجر به حذف بسیاري از متغیرهاي ایجاد کننده هم
هدف از پژوهش . )1394بابازاده و همکاران،( شودمی

 و کود نیتروژن بر ايروش آبیاري قطره بررسیحاضر، 
گیاه و تخمین تابع تولید مصرف آب  وريبهره ،عملکرد

  .باشدمیدر استان گیالن  زمینیبادام
  

  هامواد و روش
ــن  ــژوهشای ــاي در ســال پ ــی ه  و 1391 زراع

تان آسـتانه اشـرفیه بـا    در استان گیالن و در شهرسـ ، 1392
 و طول جغرافیایی دقیقه 16 درجه و 37 عرض جغرافیایی

از سـطح   متر -5دقیقه و با ارتفاع متوسط  56 درجه و 49
هـاي زراعـی   مقدار بارندگی در سال. دریا، انجام پذیرفت

متـر گـزارش   میلـی  3/80و  265به ترتیب  1392 و 1391
ارائـه  ) 1( لجـدو  در مـورد مطالعـه   منطقههواشناسی . شد

به طور ، سازي زمین و مصرف کودقبل از آماده .شده است
، 20-40، 0-20اعماق از نقاط مختلف مزرعه در تصادفی 

متري جهت تعیین خصوصیات فیزیکـی و شـیمیایی   سانتی
جـنس  در هـر دو عمـق،   . برداري انجـام شـد  نمونه ،خاك

 زمینـی در کشت شدة بـادام  ۀواریت .بود یلوم ،خاك مزرعه
هـر دو سـال،   . بود) NC2رقم ( گیلمحلیرقم پژوهشین ا

محصول  ،زمان برداشت و ماه اول خردادزمان کشت بذر، 
هاي خرد کرت یشآزما ،در این تحقیق. شهریورماه بود 20

تکـرار   سهدر کامل تصادفی  هايبلوك طرح در قالب شده
متـر و   6×5/2هر واحد آزمایشی داراي ابعاد . اجرا گردید

بـدون  اصلی شـامل   فاکتور. ردیف کشت بود ششداراي 

درصـد   100و  80، 60 تیمارهايآبیاري با  و )دیم( آبیاري
 90و  30،60 صـفر، و مقـادیر کـودي شـامل     نیاز آبی گیاه

به عنوان عامل فرعـی در نظـر    یلوگرم نیتروژن در هکتارک
کش کربوکسین تیرام قارچ باقبل از کشت، بذر  .گرفته شد

با توجه به نتـایج  . هزار ضد عفونی گردیدبه نسبت دو در 
، نیمی از کود نیتـروژن بـه عنـوان    )2جدول (آزمون خاك 

و با خاك سطحی مخلوط  در تمام سطح مزرعه پخشپایه 
نیتروژن باقی مانده در سـه قسـمت مسـاوي و در    . گردید

از . روز پـس از کاشـت بـه زمـین داده شــد     40و  30، 20
تیمارهاي آبیاري اسـتفاده   خاك براي تعیینتخلیه رطوبتی

درصـد آبیـاري    100و نیاز آبی گیاه به عنوان تیمار  گردید
به عنوان درصدي از تیمار ا سایر تیماره .در نظر گرفته شد

مدت زمان و میزان آبیاري در . آبیاري بودنیاز صد  در صد
گیري رطوبـت  اندازهو هر مرحله با تعیین عمق ریشه گیاه 

در هر مرحله آبیـاري   الیه مربوطهدر خاك به روش وزنی 
  .)1معادله ( انجام شد

dn=(өfc-өi).ρb.Dr                                         )1(  

өfc :درصد وزنی رطوبت در ظرفیت زراعی ،өi : درصد
جرم مخصوص : ρbوزنی رطوبت موجود در خاك، 

ارتفاع مؤثر : Dr، )مکعبمترگرم بر سانتی(ظاهري خاك 
روش آبیاري استفاده شده در این ). مترسانتی(ریشه 

-قطره آبیاري سیستم در .اي بودتحقیق از نوع آبیاري قطره

 با فاصله متر،یلیم 16به قطر » تیپ«هاي  لوله از اي
میزان آب مصرفی  .استفاده شد متریسانت 30هاي سوراخ

در طول دوره رشد گیاه از طریق آب آبیاري و مقدار 
گیري مقدار براي اندازه. )3جدول ( گردید بارندگی تأمین

آب آبیاري تحویلی به هر واحد آزمایشی از کنتور استفاده 
در هر پالت پس از حذف دو ردیف کشت از . شد

سپس . گیاه به طور تصادفی انتخاب گردید 12طرفین، 
و داخل آون  شدهها از گیاه جدا ها و ساقهها، برگغالف

شته ساعت گذا 48راد به مدت گدرجه سانتی 70دماي در 
ها به وسیله ترازوي دقیق بعد از خشک شدن، نمونه. شدند

از مجموع وزن غالف خشک، . یک صدم توزین گردیدند
وزن ساقه خشک و وزن برگ خشک، وزن عملکرد 
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بیولوژیک برحسب گرم به دست آمد و سپس به واحد 
جهت برآورد عملکرد . کیلوگرم در هکتار تبدیل گردید

حذف دو ردیف گیاه از طرفین،  نه و غالف، پس ازدا
هاي رسیده از زمین برداشت شده و توسط ها و دانهغالف

فاصله بین دو ردیف  .آزمایشگاهی توزین گردیدترازوي 
-سانتی 30متر و فاصله بین گیاهان در هر ردیف سانتی 80

) مکعبکیلوگرم برمتر(صرف آب مقدار کارایی م .متر بود
-میلی(بر مقدار آب مصرفی ) کیلوگرم(ملکرد از تقسیم ع

در ). 2012،و همکاران جونگرانک النگ( محاسبه شد) متر

مقدار کارایی مصرف آب  ،)دیم(شرایط بدون آبیاري 
مقدار  از تقسیم عملکرد بر )کیلوگرم برمترمکعب(

و همکاران،  نیگام(به دست آمد ) مترمیلی( بارندگی
-ها با نرمسه میانگین دادهتجزیۀ واریانس و مقای). 2005

 پنج در سطح احتمالدانکن  آزمون( MSTATC افزار
افزار  و تخمین ضرایب تابع تولید با نرم) درصد

STATISTICA5.5 افزار و ترسیم شکل با نرمEXCEL 
  .انجام شد

  1392و  1391هاي در سال مورد مطالعه منطقهمیانگین داده هاي هواشناسی در  - 1جدول 
 ماه )گرادسانتی( دما حداکثر )گرادسانتی( دما حداقل )درصد( رطوبتحداکثر  )درصد( وبتطر حداقل

   91سال   92سال  91سال   92سال  91سال   92سال  91سال   92سال 
 خرداد 31 35 14 15 92 94 9/58 8/63

 تیر 34 31 15 15 9/85 6/91 49 5/57
 مرداد 37 36 18 18 4/93 5/86 9/66 6/55

 شهریور 32 35 13 13 3/91 7/89 8/63 5/46

  
  1392و  1391هاي در سال مورد مطالعه منطقهدر  خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك - 2جدول 

هاي سال
  زراعی

  اعماق خاك
  )سانتی متر(

کربن 
  %)(آلی 

نیتروژن 
  %)( کل

 درظرفیترطوبت
  )%( زراعی

رطوبت در 
  )%( نقطۀپژمردگی

مخصوص  جرم
  )g/cm3(ظاهري 

 رس
(%)  

 سیلت
(%)  

 شن
(%)  

  49  32  19  25/1  7/14  1/27  084/0  68/0  20 - 0  91سال 
20  - 40  30/0  036/0  5/28  2/14  33/1  17  38  45  

  49  32  19  25/1  7/14  1/27  083/0  69/0  20 - 0  92سال 
20  - 40  31/0  035/0  5/28  2/14  33/1  17  38  45  

  
  1392و  1391هاي اري در سالآبی ي مختلفهاتیریآب مصرفی در مد قدارم - 3جدول 

  تعداد دفعات آبیاري  )مترمیلی(مصرفی مقدار آب   
  92سال   91سال   92سال   91سال   تیمارهاي آبیاري

  9  9  )مترمیلی( 3/310  )مترمیلی( 500  گیاهدرصد نیاز آبی 60
  12  13  )مترمیلی( 3/395  )مترمیلی( 590  گیاهدرصد نیاز آبی 80
  15  16  )مترمیلی( 3/470  )مترمیلی( 660  گیاهنیاز آبی درصد 100

  
  نتایج و بحث

  عملکرد بیولوژیک
 عملکرد بیولوژیـک اثر آبیاري و کود نیتروژن بر 

درصـد   یکدر سطح احتمال  92و  91هاي زراعی در سال
). 4جدول ( دار نشدها معنیدار بود، اما اثر متقابل آنمعنی

عملکـرد   کـه مقـدار   هـا نشـان داد  نتایج مقایسـه میـانگین  
درصـد   100و  80 در تیمارهايدر هر دو سال،  بیولوژیک

بـدون  یکسان بـوده و نسـبت بـه تیمارهـاي     نیاز آبی گیاه 
 ).6 و 5جداول (بود عملکرد داراي بیشترین مقدار آبیاري 

 91در سال هاي هکتار  کیلوگرم نیتروژن در 60کود  مقدار
کیلوگرم در هکتار  7520و  6822با میانگین به ترتیب  92و 

 ).6 و 5 ولاجـد ( بـود عملکرد بیولوژیـک   بیشترینداراي 
گیـاه  در تحقیقـی  ) 2012(و همکـاران   جونگرانک النـگ 

مـورد  در شرایط آبیاري کامل و تنش آبیاري زمینی را بادام
مشاهده نمود کـه در شـرایط آبیـاري    بررسی قرار دادند و 
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یط تـنش  بیشـتر از شـرا   عملکـرد بیولوژیـک  کامل مقـدار  
در تحقیقـی  ) 1394( عبـدزادگوهري . آبیـاري بـوده اسـت   

 ياریآب زمینی درهاي هوایی در باداموزن اندام نشان داد که
 72افــزایش  بــا ي در مقایســه بــا آبیــاري ســطحیاقطــره

دو ) 2008( و همکـاران  آرونیانـارك . درصدي همراه بـود 
زمینی را در شرایط تنش و آبیـاري بـه مـدت دو    رقم بادام

ال مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجـه رسـیدند کـه    س
درصـد   67تا  34در شرایط تنش  عملکرد بیولوژیکمقدار 

در تحقیقـــی . کمتـــر از شـــرایط آبیـــاري شـــده اســـت
کود نیتـروژن را بـر   اثر ) 1390( و همکاران عبدزادگوهري

زمینی بررسی کرد و حداکثر مقدار عملکرد بیولوژیک بادام
هکتار گـزارش   کیلوگرم نیتروژن در 60ودي کرا در تیمار 

 ،شودباعث تشدید کمبود نیتروژن گیاه می آبیتنش . نمود
 آبـی ا در شرایط تنش همتثبیت نیتروژن به وسیله لگوزیرا 

شواهدي ). 2010و همکاران،  هايگریت(شود محدود می
دهد در شـرایط تـنش جـذب    نیز وجود دارد که نشان می

ــود ــاه کــ   ک ــیله گی ــه وس ــیب ــد اهش م ــراچیپ(یاب و  م
 اسـتفاده از توان نتیجه گرفـت کـه   لذا می )2004،همکاران

ص در مراحـل اولیـه   الخصونیتروژن در شرایط تنش، علی
بـا  کند کـه  کمک شایانی به افزایش عملکرد گیاه می ،رشد
  .باشداین پژوهش، یکسان می نتایج

  
  عملکرد غالف

در  عملکرد غـالف اثر آبیاري و کود نیتروژن بر 
در سـطح احتمـال یـک درصـد      92و  91هاي زراعی سال

). 4جدول (دار نشد ها معنیدار بود، اما اثر متقابل آنمعنی
غالف عملکرد  ها نشان داد که مقدارنتایج مقایسه میانگین

ــاي زراعــی در ســال ــاي 92و  91ه  100و  80 در تیماره
اي یکسان بوده و نسبت به تیماره روزدرصد نیاز آبی گیاه 

در  ).6و  5جداول (داراي بیشترین مقدار بود آبیاري  دیگر
 کیلـوگرم نیتـروژن در   60کود  بین تیمارهاي کودي، مقدار

و  2351با میانگین در  92و  91هاي زراعی در سالهکتار 
 بدون کود کیلوگرم در هکتار بیشترین مقدار و تیمار 2667

مقدار ترین در هکتار، کم کیلوگرم 1474و  1703با میانگین 

 هدوردر ي اریآب ).6و  5جداول (را داشت  غالفعملکرد 
 تیاز اهمزمینی وزن غالف در بادام شیافزارشد گیاه، در 

ــژه ــت  ايویـ ــوردار اسـ ــدزادگوهري،( برخـ ). 1394عبـ
نشـان داد  در پژوهشی ) 1390( و همکاران عبدزادگوهري

ـ یزمبادام هايتوسعه پگ يبرا يدیکه رطوبت عامل کل  ین
 غالف در نهایـت دوره توسعه  یطدر  آنکمبود و  باشدیم

و  ندیاش .شودیم ینیزمبادامغالف در باعث کاهش عملکرد 
نشان دادند که کمبود رطوبت  تحقیقیدر  زین )2010( الواره

. شودیم ینیزمباعث کاهش عملکرد بادامدر زمان گلدهی 
هـاي مختلـف   در پژوهشـی روش ) 1394(عبدزادگوهري 

زمینی مورد ارزیابی قـرار داد و گـزارش   ا در بادامآبیاري ر
و سـطحی   يهـا نسـبت بـه روش   ياقطره ياریآب نمود که
وزن باعـث افـزایش    ،جـویی آب صـرفه  عالوه بـر بارانی 
بـروز تـنش    .شودمی يدرصد 60تا  7/21 زانیبه م غالف

به  یشیدر مرحله زا ژهیوبه ،يدر مراحل مختلف نمو یآبکم
و انتقال مواد حاصل از  يفتوسنتز رةعلت کاهش طول دو

ـ به دانه است که ا يفتوسنتز جار ـ از پ یامـر ناشـ   نی  يری
کـاهش سـهم    زیـ کاهش سطح برگ و ن و هازودرس برگ

 شده در ساقه به دانه بوده و موجب رهیانتقال مجدد مواد ذخ
 شـود یهـا مـ  کاهش عملکرد بـه سـبب کـاهش وزن دانـه    

  ).1390عبدزادگوهري و همکاران،(
  
  ملکرد دانهع

دانـه در  عملکـرد  اثر آبیاري و کود نیتـروژن بـر   
در سـطح احتمـال یـک درصـد      92و  91هاي زراعی سال

). 4جدول (دار نشد ها معنیدار بود، اما اثر متقابل آنمعنی
 100 در تیمـار  92و  91 یزراعـ  هايدر سال دانهعملکرد 

 کیلـوگرم در  1877و  1885به ترتیب درصد نیاز آبی گیاه 
افـزایش   بابدون آبیاري نسبت به تیمارهاي  بود که هکتار

 60کـود   مقـدار  ).6و  5جـداول  (بـود   همراهچشمگیري 
به  92و  91هاي زراعی در سالهکتار  کیلوگرم نیتروژن در

بـه  کیلـوگرم در هکتـار    2012و  1829با میـانگین  ترتیب 
درصدي نسبت بـه شـرایط    1/72و  6/6ترتیب با افزایش 

نتایج تحقیقات نشان  ).6و  5جداول (همراه بود  بدون کود
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زمینـی بـا تـنش    داد که بیشترین کاهش عملکـرد در بـادام  
تـنش   جـاد یآب و ا تیمحدود. خشکی مرتبط بوده است

سبب کاهش توسعه برگ و بـه دنبـال آن کـاهش     یخشک
 آبـی تـنش  ). 1992و همکاران،  يبونار(گردد یعملکرد م

بونتانـگ و  ( شـود ید مـ در عملکـر  دیمنجر به کاهش شد
ــاران ــدزاد). 2010، همک ــو ام يگوهرعب در ) 1389( يری

زمینی در بادامعملکرد دانه  نهیشینشان دادند که ب یپژوهش
بونـاري و همکـاران    .حاصل شـد  آبیاري کامل شرایطدر 

اظهار داشتند وقوع محدودیت آب و ایجاد تـنش  ) 1992(
هش خشکی سبب کاهش توسعه برگ و بـه دنبـال آن کـا   

چهـار واریتـه   ) 2005(و همکاران  نیگام .گرددعملکرد می
مورد آزمایش  زمینی را با رژیم آبی تنش و بدون تنشبادام

 ها در شرایطواریتهکه عملکرد نتیجه گرفتند و  قرار دادند

 بونتانگ .، بیشتر بودنسبت به شرایط تنش آبی بدون تنش
رهــاي دو بــاتــأثیر آبیــاري متنــاوب ) 2010(و همکــاران 

 کـه  ، دو و سه روز بررسی نمودند و نتیجه گرفتنـد انهروز
 آبیـاري هـر روز،   زمینـی در شـرایط  مقدار عملکـرد بـادام  

  .را داشت عملکرد بیشترین افزایش
  

  شاخص برداشت
شاخص برداشت در مختلف آبیاري بر  تیمارهاي

درصد  پنجدر سطح احتمال  92و  91 یزراع هايسال
کود نیتروژن و اثر متقابل  مختلفولی سطوح ، شددار معنی

دار نشد معنیشاخص برداشت آبیاري و کود نیتروژن بر 
در  91 یدر سال زراعشاخص برداشت  مقدار). 4جدول (

درصد نیاز آبی  100و  80، 60 بدون آبیاري، تیمارهاي

در حالی که  .بود 28/0و  27/0، 27/0 ،25/0 به ترتیبگیاه 
 تیمارهايدر برداشت  شاخصمقدار  92 یدر سال زراع
به ترتیب درصد نیاز آبی گیاه  100و  80، 60 بدون آبیاري،

شاخص  ).1شکل ( .بود 27/0و  27/0، 27/0، 26/0
 به که گیاه است خشک مادة از کسري نشانگر برداشت

 ايدانه زراعی مدیریت در و یابدمی اختصاص ها دانه

 ممکن حداکثر به برداشت تا شاخص شودمی تالش

 و تنش وقوع زمان در نمو گیاه مرحلۀ .داده شود فزایشا
 .باشدمی برداشت شاخص بر موثر شدت تنش ازعوامل

هاي زمان که داشتند بیان) 2005(و همکاران  نیگام
 د وندار برداشت شاخص در تاثیري وقوع تنش مختلف

 تأثیر تحت اندازه یک به زایشی گیاه و فرایندهاي رویشی

-شاخص دلیل به همین و گیردیم قرار رطوبتی تنش

 زیادي ثبات از مختلف رطوبتی هايوضعیت برداشت در
 و گیاه عملکرد بیولوژیکحساسیت  و است برخوردار

 آب تنش به شاخص برداشت با مقایسه در عملکرد دانه

) 2004(و همکاران  پیمراچدر تحقیقی . است بیشتر
ر آبیاري زمینی را در شرایط معیاهاي مختلف بادامژنوتیپ

تنش و بدون تنش بررسی نمودند و گزارش کردند که با 
ها ایجاد تنش آبی، شاخص برداشت در همه ژنوتیپ

و همکاران  پوانگ باتدر تحقیق دیگر . یابدکاهش می
نشان دادند که تنش خشکی منجر به کاهش ) 2010(

یند اش .شودزمینی میشاخص برداشت ارقام مختلف بادام
به این نتیجه رسیدند که  تحقیقیدر ) 2010(و همکاران 

  .یابدشاخص برداشت کاهش می آبی،تنش در 
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  92و  91 یزراع هايآبیاري در سال هاي مختلفمدیریت در شاخص برداشت - 1شکل 
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  تجزیه واریانس پارامترهاي اندازه گیري شده در شرایط آبیاري قطره اي و کود نیتروژن- 4جدول 
منبع 

  تغییرات
درجه 

  زاديآ
  شاخص برداشت  دانهعملکرد   غالفعملکرد   عملکرد بیولوژیک

 92سال  91سال  92سال  91سال  92سال  91سال  92سال  91سال 
  ns13/2393230  ns87/2752709  ns18/1341594  ns87/1331546  ns62/576525  ns32/615802  ns001/0  ns002/0 2 بلوك
 039/0* 002/0* 31/2532888** 93/747070** 96/4578452** 94/1526241** 94/30569164** 61/7744801** 3 آبیاري
 004/0 005/0 59/225928 96/252878 3/261233 92/260089 42/2541162 61/2740167 6 خطا
 ns003/0 ns001/0 74/1552844** 89/348226** 09/3068461** 59/639365** 59/24872706** 91/5508588** 3 کود
 003/0 004/0 92/121912 86/283662 84/236379 78/505723 85/2283575 16/1396629 9  خطا

 ns38/4352456 ns42/1274322 ns31/684450 ns03/361464  ns08/374324  ns52/215537 ns002/0 ns002/0 24  اثر متقابل

  59/1  10/1  65/3  52/3 51/3 09/3  15/2 46/3  %)(تغییرات ضریب 
ns,**, * درصد پنجو  یکدار در سطح ، معنیداروت معنیفاقد تفابه ترتیب.  

  
  تجزیه واریانس پارامترهاي اندازه گیري شده در شرایط آبیاري قطره اي و کود نیتروژن- 4ادامه جدول 

منبع 
  تغییرات

درجه 
  آزادي

  مصرف آب مبتنی بر وريبهره  وزن صددانه  تعداد دانه در بوته
  د دانهعملکر  عملکرد غالف  عملکرد بیولوژیک

 92سال  91سال  92سال  91سال  92سال  91سال  92سال  91سال  92سال  91سال 
  ns27/1835  ns89/1765  ns48/196  ns09/108  ns047/0  ns001/0  ns040/0  ns001/0  ns013/0  ns0001/0 2 بلوك
 012/0** 123/0** 19/0** 19/0** 19/0** 181/2** 2/1529* 43/5* 94/5018** 94/1357** 3 آبیاري
 0001/0 010/0 0001/0 007/0 003/0 104/0 32/77 79/130 92/212 22/196 6 خطا
 003/0** 022/0** 006/0** 041/0** 035/0* 198/0* 09/113* 82/11* 01/3613* 39/583*  3 کود
 001/0 018/0 001/0 035/0 003/0 034/0 81/57 83/64 31/290 41/672 9  خطا

 ns26/804 ns44/477 ns54/81  ns15/46 ns180/0 ns001/0 ns032/0 ns001/0 ns019/0 ns0001/0 24  اثر متقابل

  87/2  47/3  63/3  80/3  83/1  49/1 97/1 54/1  82/3 37/3  %)(تغییرات ضریب
ns,**, * درصد پنجو  یکبه ترتیب فاقد تفاوت معنی دار، معنی دار در سطح.  
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  1391 یزراعاي و کود نیتروژن در سال گیري شده در شرایط آبیاري قطرهدازهپارامترهاي ان مقایسه میانگین - 5جدول 

  بیولوژیکعملکرد  تیمارها
  )کیلوگرم در هکتار(

   غالفعملکرد 
  )کیلوگرم در هکتار(

 دانهعملکرد 
  )کیلوگرم در هکتار(

تعداد دانه 
  در بوته

وزن صددانه 
  )گرم(

  )کیلوگرم بر مترمکعب( آب وريبهره
 عملکردبر  مبتنی

  بیولوژیک
 مبتنی بر عملکرد

  غالف
   مبتنی بر عملکرد

  دانه
 b 5144  b 1703  b 1321  b 60  b3/59  a 94/1 a 64/0 a 50/0 بدون آبیاري

 b 5620 ab 1945 ab 1545 ab72 b0/59 b 12/1 b 39/0 b 31/0 گیاهنیاز آبیدرصد 60
 a 6635 a 2385 ab 1785 a 81 a 1/62 b 12/1 b 40/0 b 30/0 گیاهدرصدنیاز آبی 80

 a 6825 a 2452 a 1885 a 83 a 3/62 b 03/1 b 37/0 b 28/0 گیاهآبی درصدنیاز 100
 ab 6254 a 2258 a 1416 ab78 b9/51  ab 36/1 b 41/0 b 28/0  بدون کود

 b 5197 b 1918 b 1491 b 67 a 5/63 c 15/1 ab 43/0 ab33/0  هکتاردرنیتروژن کیلوگرم  30
 a 6822 a 2351 a 1829 a 82 a 9/61 a 45/1 a 49/0 a 39/0  هکتاردرنیتروژن کیلوگرم  60
 ab 5941 b 1924 b 1486 b 69 a 2/61 bc 26/1 c 38/0 b 30/0  درهکتارنیتروژن  کیلوگرم 90

  
  1392 یزراعال اي و کود نیتروژن در سمقایسه میانگین پارامترهاي اندازه گیري شده در شرایط آبیاري قطره - 6جدول 

 عملکرد بیولوژیک  تیمارها
  )هکتارکیلوگرم در(

 غالفعملکرد 
  )کیلوگرم در هکتار(

 دانهعملکرد 
  )کیلوگرم در هکتار(

تعداد دانه 
  در بوته

وزن صددانه 
  )گرم(

  )مکعب کیلوگرم بر متر( آب وريبهره
 مبتنی بر عملکرد

  بیولوژیک
 مبتنی بر عملکرد

  غالف
  مبتنی بر عملکرد

  دانه 
 c 3344  b 1107  c 859  c 39  b8/39  a 16/4 a 38/1 a 07/1 بدون آبیاري

 b 5619 ab 1944 b 1543 b 72 a 9/61 b 81/1 b 63/0 b 50/0 گیاهدرصد نیاز آبی 60
 a 6634 a 2383 ab 1780 a 80 a 5/62 c 68/1 bc 60/0 b 45/0 گیاهدرصد نیاز آبی 80

 a 6817 a 2448 a 1877 a 84 a 8/62 d 45/1 c 52/0 b 40/0 گیاهآبینیاز درصد 100
 c 4100 c 1474 b 1169 c 50 a 9/59 d 71/1 b 58/0 b 45/0  بدون کود

نیتروژن کیلوگرم 30
 bc 5082 bc 1782 b 1368 bc61 a 5/57 c 10/2 b 73/0 b 56/0  درهکتار

در نیتروژن کیلوگرم 60
 a 7520 a 2667 a 2012 a 90 a 9/56 a 00/3 a 10/1 a 84/0  هکتار

نیتروژن  کیلوگرم 90
 b 5713 b 1959 ab 1510 ab74 ab2/52 b 29/2 b 72/0 b 56/0  درهکتار
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  تعداد دانه در بوته
-در سالبر تعداد دانه در بوته مدیریت آبیاري 

دار درصد معنی یکدر سطح احتمال  92و  91 یزراع هاي
بر تعداد دانه در  نکود نیتروژ بود، در حالی که تیمارهاي

 پنجدر سطح احتمال  92و  91 یزراع هايدر سالبوته 
تعداد دانه در بوته بیشترین  ).4جدول ( شددار درصد معنی

درصد نیاز آبی گیاه  80و  100در تیمار  91در سال زراعی 
بود و نسبت به  عدد 81و  83با میانگین به ترتیب 
 درصدي 35 و 3/38 با افزایش بدون آبیاريتیمارهاي 
تعداد دانه در بوته بیشترین ، 92در سال زراعی  .همراه بود
با به ترتیب درصد نیاز آبی گیاه  80و  100در تیمار 
تعداد  بیشینه ).6و  5جداول (بود  عدد 80و  84میانگین 

 60کودي  تیمارمربوط به  91در سال زراعی در بوته  دانه
د که نسبت به عدد بو 82با  کیلوگرم نیتروژن بر هکتار

در سال  ،همراه بود يدرصد 1/5با افزایش  کودتیمار بدون 
 60کودي  تیماردر در بوته  دانهتعداد ، بیشینه 92زراعی 

عدد بود که نسبت به تیمار  90 کیلوگرم نیتروژن بر هکتار
و  5جداول ( همراه بود يدرصد 80با افزایش  کودبدون 

زمینی را با یته بادامچهار وار) 2005(و همکاران  نیگام ).6
ند و دمدیریت آبی تنش و بدون تنش مورد بررسی قرار دا

فیزیولوژیکی، تعداد نتیجه گرفتند که در زمان رسیدگی 
بیشتر  بدون تنش ها در شرایطدر کلیه واریته دانه در بوته

عبدزادگوهري و امیري  .باشداز شرایط تنش آبی می
ن تعداد دانه در بوته نشان دادند که بیشترین میزا) 1389(

شرایط آبیاري کامل به دست آمد زمینی در بادامدر 
حاکی از کاهش تعداد ) 2010(یند و الواره اش پژوهش

 .دانه در بوته با افزایش تنش رطوبتی کاهش بود
بیشترین ، در پژوهشی )1390( همکارانعبدزادگوهري و 

گرم کیلو 60 يکود تیماردر  بوته رامیزان تعداد دانه در 
  .مشاهده کردندهکتار  نیتروژن در

  
  وزن صددانه

بر وزن صد و کود نیتروژن اي اثر آبیاري قطره
دار بود، ولی اثر متقابل معنی پنجدانه در سطح احتمال 

دار نشد کود نیتروژن بر وزن صد دانه معنیآبیاري و 
 در تیمارهاي، 91در سال زراعی وزن صد دانه ). 4جدول (

ها ن بوده و میانگین آننیاز آبی گیاه یکسادرصد  100و  80
در سال وزن صد دانه  .گرم بود 3/62و  1/62 به ترتیب

بی گیاه درصد نیاز آ 100و  80، 60در تیمارهاي ، 92 یزراع
 8/62و  5/62، 9/61ها به ترتیب یکسان بوده و میانگین آن

و همکاران  نیگامدر تحقیقی  ).6و  5جداول ( گرم بود
زمینی را مورد ارزیابی قرار داده و ار واریته بادامچه) 2005(

مشاهده نمودند که در حالت تنش، وزن صددانه نسبت به 
و ) 2010(و الواره  ندیش. باشدشرایط بدون تنش کمتر می

باعث  آبینشان دادند که تنش  )2010(همکاران  و بونتانگ
با کاهش  یتنش خشک. شودیکاهش وزن صد دانه م

 ایآب،  تیبه دانه به علت محدود يرهایخحرکت مواد ذ
ها، در پر شدن دانه بر وزن برگ يفتوسنتز با کاهش سهم

 با کاهش حرکت لیدل نیبه هم. گذاردیم ریدانه تأث صد
انتقال  یآب به علت خشک تیو محدود يرهایذخ مواد

دانه صد وزن شود ویمحدود م اهیدر گ غذاییعناصر 
  ).1390همکاران، عبدزادگوهري و( ابدییکاهش م

  
  آب مبتنی بر عملکرد بیولوژیک وريبهره

در  مبتنی بـر عملکـرد بیولوژیـک   آب  وريبهره
 .بود 92و  91 یزراع هايدر سالدرصد  یکسطح احتمال 

 وريبهـره بر  92و  91 یزراع هايدر سالاثر کود نیتروژن 
درصد  پنجدر سطح احتمال  مبتنی بر عملکرد بیولوژیکآب 
آب مبتنی  وريبهرهتقابل آبیاري و کود نیتروژن بر اثر م .شد

بیشـترین  ). 4جـدول  ( دار نشدمعنی بر عملکرد بیولوژیک
 در سـال  آب مبتنی بر عملکرد بیولوژیـک  وريبهرهمقدار 

به درصد نیاز آبی  100و  80، 60تیمارهاي در ، 91 یزراع
کیلـوگرم بـر متـر     03/1 و 12/1، 12/1با میـانگین  ترتیب 

بیشترین مقدار ، 92 یزراع در سال. شاهده گردیدمکعب م
تیمارهـاي  در ، آب مبتنی بر عملکـرد بیولوژیـک   وريبهره
، 81/1به ترتیب با میانگین درصد نیاز آبی  100و  80، 60
در . کیلوگرم بر متر مکعب مشـاهده گردیـد   45/1و  68/1

-بهرهبر  ،92و  91 یزراع هايدر سالشرایط بدون آبیاري 
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بـه ترتیـب    مبتنی بر عملکرد بیولوژیـک آب  مصرف وري
جداول ( کیلوگرم بر متر مکعب به دست آمد 16/4و  94/1
ـ در م ییجـو آب و صـرفه  وريبهـره  شیافزا ).6و  5  زانی

هـاي  نسـبت بـه روش  اي قطره اريیآب مصرف آن درروش
زمینی نشان داد که مقـدار عملکـرد   در بادام سطحی اريیآب

اي نسـبت بـه آبیـاري    ي قطـره بیولوژیک در شرایط آبیـار 
ــزایش    ــا افـ ــطحی بـ ــود    21سـ ــراه بـ ــدي همـ درصـ

آب مبتنـی   وريبهرهمقدار ینه بیش). 1394عبدزادگوهري،(
در سطوح مختلف کـود نیتـروژن در    بر عملکرد بیولوژیک

 هـاي در سـال کیلوگرم نیتروژن در هکتـار   60تیمار کودي 
ـ    3و  45/1با میـانگین  ، 92و  91 یزراع ر کیلـوگرم بـر مت

عبـدزادگوهري و   ).6و  5جداول ( مکعب مشاهده گردید
مبتنــی بــر عملکــرد   آب  وريبهــره) 1390( همکــاران
کـه  بررسی نمودند و دریافتنـد   زمینیبادامدر  را بیولوژیک

کیلـوگرم   60 يسطح کوددر آب  وريبهرهبیشترین مقدار 
  .دست آمدکیلوگرم بر هکتار به 54/2به مقدار نیتروژن 

  
  آب مبتنی بر عملکرد غالف وريبهره

 وريبهرهتاثیر مدیریت آبیاري و کود نیتروژن بر 
، 92و  91 یزراع هايدر سالغالف مبتنی بر عملکرد آب 

اثر متقابل  و دار بوددرصد معنی یکدر سطح احتمال 
مصرف آب  وريبهرهاي و کود نیتروژن بر آبیاري قطره

بیشترین ). 4 جدول(دار نشد غالف معنیمبتنی بر عملکرد 
 یزراع در سال آب مبتنی بر عملکرد غالف وريبهرهمقدار 

به ترتیب درصد نیاز آبی  100و  80، 60تیمارهاي در ، 91
کیلوگرم بر متر مکعب  37/0و  40/0، 39/0با میانگین 

-بهرهبیشترین مقدار ، 92 یزراع در سال. مشاهده گردید

و  80، 60تیمارهاي در  غالفآب مبتنی بر عملکرد  وري
و  60/0، 63/0به ترتیب با میانگین درصد نیاز آبی  100
در شرایط . کیلوگرم بر متر مکعب مشاهده گردید 52/0

در  غالفمبتنی بر عملکرد آب  وريبهرهبدون آبیاري 
کیلوگرم  38/1و  64/0به ترتیب ، 92و  91 یزراع هايسال

-هبهربیشینه  ).6و  5جداول ( بر متر مکعب به دست آمد
 91هاي زراعی سالغالف در آب مبتنی بر عملکرد  وري

 60سطوح مختلف کود نیتروژن در تیمار کودي در  92و 
 10/1و  49/0کیلوگرم نیتروژن در هکتار با میانگین 

در  ).6و  5جداول (کیلوگرم بر متر مکعب مشاهده گردید 
در  را زمینیبادام) 2010(و همکاران  پوانگ باتتحقیقی 
معیار تنش و بدون تنش مورد آزمایش بیاري با شرایط آ

خشکی منجر تنش رسیدند که  یجهاین نت قرار دادند و به
کیلوگرم  69/1دانه از  مصرف آب کاراییبه کاهش مقدار 

کیلوگرم بر هکتار  98/0بدون تنش به  در شرایطبر هکتار 
  .شودمیتنش در شرایط 

  
  مصرف آب مبتنی بر عملکرد دانه وريبهره

آب  وريبهرهیریت آبیاري و کود نیتروژن بر مد
، در 92و  91 یزراع هايدر سالدانه مبتنی بر عملکرد 

دار بود ولی اثر متقابل یک درصد معنیسطح احتمال 
آب  وريبهرهاي و کود نیتروژن بر مدیریت آبیاري قطره

بیشترین ). 4جدول (دار نشد دانه معنیمبتنی بر عملکرد 
 یزراع در سال دانهآب مبتنی بر عملکرد  وريبهرهمقدار 

به ترتیب درصد نیاز آبی  100و  80، 60تیمارهاي در ، 91
کیلوگرم بر متر مکعب  28/0و  30/0، 31/0با میانگین 

-بهرهبیشترین مقدار ، 92 یزراع در سال. مشاهده گردید

 100و  80، 60تیمارهاي در  دانهعملکرد  درآب  وري
 40/0و  45/0، 50/0ب با میانگین به ترتیدرصد نیاز آبی 

در شرایط بدون . کیلوگرم بر متر مکعب مشاهده شد
 یزراع هايدر سال دانهعملکرد  درآب  وريبهرهآبیاري 

کیلوگرم بر متر مکعب  07/1و  50/0به ترتیب ، 92و  91
آب  وريبهرهبیشینه مقدار  ).6و  5جداول (به دست آمد 

در  92و  91هاي زراعی دانه در سالمبتنی بر عملکرد 
کیلوگرم  60سطوح مختلف کود نیتروژن در تیمار کودي 

کیلوگرم بر متر  84/0و  39/0نیتروژن در هکتار با میانگین 
و  پوانگ بات ).6و  5جداول (مکعب مشاهده گردید 

زمینی را در شرایط آبیاري بادام یازده رقم )2010(همکاران 
مایش قرار دادند و به آز با معیار تنش و بدون تنش مورد

کاهش مقدار  این نتیجه رسیدند که تنش خشکی منجر به
در کیلوگرم بر متر مکعب  69/1کارایی مصرف آب دانه از 
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کیلوگرم بر متر مکعب در شرایط  98/0 شرایط بدون تنش
حداکثر ) 1390(عبدزادگوهري و همکاران  .شودتنش می

 62/0قدار به معملکرد دانه را  درمصرف آب  وريبهره
کیلوگرم  60در شرایط کودي  کیلوگرم بر متر مکعب

  .نیتروژن در هکتار گزارش نمودند
  

  تخمین تابع تولید
و جدول ) 7 تا 2(بعدي سه هايبررسی شکل

مقدار آب ، 92و  91زراعی  هايدر سالنشان داد که ) 7(
داراي بیشترین  ،نیاز آبی گیاه 100در شرایط  یمصرف
حداکثر مقادیر . بود ، غالف و دانهولوژیکعملکرد بی مقدار

عملکردهاي بیولوژیک، غالف و دانه در مقدار کود 
افزایش لذا . بودکیلوگرم نیتروژن در هکتار  60مصرفی 

سایر افزایشی در مقادیر  ،مقدار کود نیتروژن و آب مصرفی
آب و کود نیتروژن به  مینأاز آن جایی که ت. ندارد اجزا

تواند عملکرد دانه را د نیاز گیاه نمیتر از حمیزان زیاد
هاي تابع این رو با تجزیه و تحلیل معادله افزایش دهد، از

به ترتیب ، عملکرد -کود مصرفی  -آب مصرفی ،تولید
کیلوگرم  60درصد نیاز آبی گیاه و مصرف  100مدیریت 

پژوهشگران متعددي، . گرددنیتروژن در هکتار پیشنهاد می
زراعی را بررسی بر محصوالت  آب برآورد تابع تقاضاي

، ابتدا تابع تولید محصول را که تابعی از آب و کود نمودند
هاي تجربی شیمیایی در نظر گرفته بودند با استفاده از داده

روش حداکثر سازي برآورد نمودند و سپس با استفاده از 
 تخمین زدند را، بهترین تابع تولیدي سود تابع تقاضا

  ).1394 ران،کامبابازاده و ه(
  

    
کود نیتروژن بر عملکرد  - آب مصرفی مقداررابطه  - 2شکل 

  91 یزراعدر سال  زمینیبیولوژیک بادام
کود نیتروژن بر عملکرد  - آب مصرفی مقداررابطه  - 3شکل 

  92 یزراعدر سال  زمینیبیولوژیک بادام
  

    
 فغالکود نیتروژن بر عملکرد  - آب مصرفی مقداررابطه  - 4شکل 

  91 یزراعدر سال  زمینیبادام
کود نیتروژن بر عملکرد  - آب مصرفی مقداررابطه  - 5شکل 

  92 یزراعدر سال بادام زمینی غالف
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 دانهکود نیتروژن بر عملکرد  - آب مصرفی مقداررابطه  - 6شکل 

  91 یزراعدر سال  زمینیبادام
 دانهکود نیتروژن بر عملکرد  - آب مصرفی مقداررابطه  - 7شکل 

  92 یزراعدر سال بادام زمینی
  

  92و  91 زراعیدر سال ینزمیدر بادام تروژنیو کود ن ايقطره ياریآب دیتول توابع - 7جدول 

91سال  
Y ولوژیکیب  = 85/6875 - 929/7 I- 554/25 N+ 011/0 I2+ 047/0 IN+ 049/0 N2 
Y غالف  = 07/2831 - 572/3 I- 668/19 N+ 004/0 I2+ 038/0 IN+ 016/0 N2 
Y دانه  = 506/1991 - 035/2 I- 637/11 N+ 002/0 I2+ 027/0 IN+ 032/0 N2 

92سال  
Y ولوژیکیب  = 38/1493 - 664/10 I- 456/71 N+ 009/0 I2+ 072/0 IN+ 775/0 N2 
Y غالف  = 35/440 - 869/3 I- 995/25 N+ 002/0 I2+ 023/0 IN+ 282/0 N2 
Y دانه  = 432/336 - 386/3 I- 305/18 N+ 003/0 I2+ 015/0 IN+ 195/0 N2 

Y : کیلوگرم در هکتار(عملکرد دانه( ،I : آب مصرفی مقدار)مترمیلی ( وN :یمقدار کود مصرف )نیتروژن در هکتار(  
  

  گیرينتیجه
 سازي مصرف آب ونهیبا هدف به پژوهش نیا

 اريیآب تیریتحت مد زمینیبادام دیبراي تول تروژنین کود
 نهیتا سطح به کود مقدار آب و شیبا افزا. انجام شد

بر اساس  .ابدییم شیافزا زمینیباداممصرف عملکرد 
 اريیآب آب میزان و یکود مصرف نهیبه سطحنتایج،  لیتحل

میزان  اي بهکارگیري روش آبیاري قطره به بود و مستقل
را در مصرف آب  وريبهره ترینبیش ،درصد نیاز آبی صد
با افزایش تدریجی مقدار نیتروژن، مقدار . داشت پی

تفاده بیش اما اس؛ افزایش یافتبه تدریج عملکرد دانه نیز 
باعث کاهش عملکرد  ،کیلوگرم نیتروژن در هکتار 60از 

 - ضرایب به دست آمده از تابع تولید آب مصرفی. گردید
اي در شرایط آبیاري قطره دانه، عملکرد برکود نیتروژن 
باعث  ،تأمین آب و کود به مقدار مناسبنشان داد که 

کیلوگرم  60مصرف کود و  شدهحداکثر تولید عملکرد 
موجب  ،درصد نیاز آبی صدتروژن در هکتار و تأمین نی

  .خواهد شدزمینی دانه در باداممقدار عملکرد  بیشینه
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