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  چكيده
يد گندم در مناطق خشك و نيمه خشك خشكي و كم آبي يكي از مهمترين عوامل محيطي محدود كننده تول

در مراحل مختلف رشد و مشخص نمودن ) قطع آب( به منظور تعيين حساسيت گندم به تنش هاي رطوبتي. اشد بمي
 آزمايشي بصورت فاكتوريل در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي در سه تكرار به ،حساسترين مرحله آبياري گندم

 آبياري  آبفاكتور اول زمان آبياري و فاكتور دوم مقدار.  كهريز اروميه اجرا شد سال در ايستگاه تحقيقاتيدومدت 
انجام آبياري  = t2  دانه بستن و گل دادن،حل خوشه رفتناانجام آبياري در مر = t1 :در سه سطح بصورت زيرهر دو 
تبخير از % 40به مقدار آبياري  = W1 انجام آبياري در مرحله دانه بستن = t3 حل گل دادن و دانه بستنادر مر

تبخير از %  100آبياري به مقدار  = A W3تبخير از تشتك كالس % 70آبياري به مقدار  = A W2تشتك كالس 
سبز شدن در پائيز و ساقه رفتن در بهار آبياري يكنواخت به در هنگام به علت عدم وقوع بارندگي  Aتشتك كالس 

 و از مرحله خوشه رفتن تيمارهاي آزمايش مطابق الگوي طرح اعمال  ميلي متر اعمال گرديد80 و 50 ابرترتيب بر
شدند كه جمع كل آب مصرفي با منظور نمودن آبياري يكنواخت و بارندگي مؤثر در تعيين كارآئي مصرف آب 

 درصد، وزن هزار دانه و تجزيه و تحليل آماري بر روي  عملكرد محصول و كارآيي مصرف آب .استفاده گرديد
 آبياري و زمان آبياري، مقدار آب و اثر متقابل زمانصورت گرفت و مشخص شد كه اثر تمامي عوامل يعني پروتئين 

همچنين مقايسة  دار هستند پروتئين معني درصد و وزن هزار دانه و  كارآيي مصرف آب،مقدار آب بر روي عملكرد
پروتئين و  درصد، داد كه حداكثر عملكرد آزمايش نشان  اين.ها با استفاده از روش دانكن صورت پذيرفت ميانگين

 كيلوگرم بر متر 6/1 درصد و 8/11،  تن در هكتار59/5 مقدار  ترتيب با بهW2 t1 كارآئي مصرف آب از تيمار
% 70 مقدار با گل دادن و دانه بستن ،مرحله خوشه رفتنسه انجام آبياري در بنابراين . مكعب حاصل شده است

   . مي شودتوصيه Aتبخير از تشت كالس 
  . كيفيت دانه- عملكرد – كارآيي مصرف آب - مرحله آبياري - تنش رطوبتي -گندم  :واژه هاي كليدي
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  مقدمه
آب مهمترين عامل محدود كننده در افزايش   

برنامه ريزي دقيق در امر . توليدات كشاورزي مي باشد
آبياري در شرايط منابع آب تضمين شده سبب استفاده بهينه 

لكرد در واحد سطح و باالبردن ـزايش عمـ اف،يـبع آبناـاز م
 نگ و ميلر ـهار هـ بنا به اظدـيي مصرف آب خواهد شآكار

 

 
   بياري يك روش بهينـه در آبيـاري محـسوب   آم ك) 1983(

ميزان آب مصرفي هر گياه از جمله گندم بسته بـه           . شود مي
درجه حرارت، رطوبت نسبي هوا و تشعشع خورشـيدي و          

 بـاد و بارنـدگي و نـوع رقـم مـورد كـشت               ميزان سـرعت  
خشكي شايع ترين تنش محيطي است كه       .متفاوت مي باشد  
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توليد موفقيت آميز محصوالت زراعي در ايران و جهـان را           
بنابراين افزايش توليد گندم با آب      . به مخاطره انداخته است   

از اهميـت    و   محدود مورد بررسي محققـين مختلفـي بـوده        
در ) Kramer) 1980بق گـزارش     ط بسزايي برخوردار است  

سالهاي اخير بسياري از مناطق اصلي گنـدم كـاري دنيـا در             
كمبـود آب در مراحـل       و   اند   تهديد پديده خشكسالي بوده   

مختلف رشد گندم از جوانه زدن بذر تـا تـشكيل دانـه بـر               
تنش آبي در هر مرحلـه از رشـد       . عملكرد نهايي موثر است   

متفاوت مورفولـوژيكي،   كمي و كيفي متفاوت داراي اثرات       
 در مراحـل    .فيزيولوژيكي و بيوشيميايي روي گياهان اسـت      

بـق  ط ومختلف رشد گندم مقدار آب مصرفي متفاوت بوده         
گنـدم در هنگـام     ) Kassam )1986 و   Doorenbosگزارش  

چهار برگه بودن به حـداقل آب احتيـاج دارد، مرحلـه گـل              
 دهي به كمبود آب بسيار حساس اسـت و در طـول مـدت             

ساقه رفتن و گل دهي كاهش آب، تعداد ساقه را در گياه و             
كــاهش د همچنــين تعــداد دانــه را در خوشــه كــم مــي كنــ

محصول در اثر كمبود آب در مرحله گـل دهـي تـا حـدي               
است كه آب فراوان داده شده در مراحل بعدي اين كـاهش            

طول مرحلـه رسـيدن دوره خـشكي         در   را جبران نمي كند   
 و تنش گياه تأثير نـاچيزي در كـاهش          همراه با عدم آبياري   

ــصول دارد ــدار )Kronstad) 1981 و  Keim.محـ  55 مقـ
درصد كاهش محصول را در گياهان دچار تنش در مقايـسه           
با بدون تنش كه خوب آبياري شده بودند گزارش كرده اند           
تنش آب در شروع تشكيل سنبله باعث بيشترين كاهش در          

افت كه حـساسترين    دري) Fisher )1973. دعملكرد مي شو  
 اين اثرات عمدتاً   .است روز قبل از گرده افشاني       15مرحله  

 روز 15 تا 5(اين دوره . روي تعداد دانه در هر سنبله بود  بر
بساك ها  ،  مصادف با طويل شدن سنبله     )قبل از ظهور سنبله   

همـراه  ) بخش هاي ماده گل   (و مادگي   ) گلنر  بخش هاي   (
ت تنش بساك هـاي غيـر       مي باشد در تحقيق او گياهان تح      

در شرايط   .عادي داشتند ولي اندام هاي ماده آنها عادي بود        
قبل از انـدام هـاي مـاده گـل            گل  نر  اندام هاي  ،بدون تنش 

  .تمايز پيدا كرد
 تعداد دانه در ،عملكرد دانه بوسيله سنبله

عقيده  بنابر. سنبله و وزن دانه مشخص مي شود
Assana و Rag) 1958 ( رطوبت خاك در شرايطي كه

كافي باشد تعداد سنبله بيشترين اثر را روي عملكرد 
داراي سنبله   تعداد دانه در،در شرايط خشكي. دارد

باشد خشكي در مرحله رشد رويشي مي بيشترين اهميت 
در  را كاهش مي دهد و) پنجه ها(تعداد بالقوه خوشه ها 

زيرا   دانه ها مي شودوزنمرحله تشكيل گل باعث كاهش 
  . مشخص شده است دانه قبالًتعداد

از نتايج طرح مديريت آبياري ) 1382(قنبر پوري 
 100 ، 70 ، 40 آبياري پس از هايتيمارندم با اعمال گ
  گزارش كردAكالس   از تشتتجمعي ميليمتر تبخير120،

 ميليمتر تبخير داراي حداكثر 70 تيمار آبياري پس ازكه
كارايي  و بود در هكتار  كيلوگرم5206حدود  عملكرد

  ميليمتر تبخير100آبياري پس از  تيمار مصرف آب در
 35/1 حداكثر بوده كه مقدار آن A از تشت كالس تجمعي

 درصد  و وزن هزار دانهوباشد  كيلوگرم بر متر مكعب مي
 به ترتيب ميليمتر تبخير 40در تيمار آبياري پس از  پروتئين

 .ده است بيشترين بو درصد78/13 و گرم 91/33به مقدار 
اساس بر  آب آبيارياثر مقادير متفاوت ) 1377(مصطفوي 

 را A از تشت كالس  تجمعي تبخير درصد90 و 70 و 50
 يزد بر روي ارقام گندم در  آبياريدر دور هاي مختلف

 به عمق با انجام آبياري نتيجه گرفت كهبررسي نمود و 
 روز 12  آبياري تجمعي و دور تبخير درصد70معادل 
 و 3150 ارقام روشن و قدس بيشترين و به مقدار عملكرد

يزداني  . به دست آمده استكيلوگرم در هكتار 4040
 و 80 و 60اساس   برآب آبيارياثر ميزان هاي ) 1371(

  اصفهان را درA از تشت كالس  تجمعي تبخير درصد100
 آبياريبررسي نموده و بيشترين عملكرد را از رقم روشن با 

 كارايي  تجمعي بدست آورد وليتبخير  درصد100برابر 
عنابي .  كاهش يافتآبياري با افزايش عمق مصرف آب

 برنامه  تعييناز ارزيابي روش هاي مختلف) 1382( ميالني
 و 40اثر مقادير آبياري  ،يقر ش آذربايجانندم درگآبياري 

را  A از تشت كالس  درصد تبخير تجمعي100 و 80 و 60
 80 از آبياري كه افزايش عمق نتيجه گرفتبررسي نمود و 

، A از تشت كالس  تجمعي تبخير درصد100درصد به 
 را افزايش داده اما سبب افزايش معني  آب مصرفيمقدار

 كارايي مصرف دار محصول نشده است به عبارت ديگر
از  )1372(مرادمند .  بر اساس توليد دانه كاهش يافتآب

 رام ي گندمصرف آب  در شهركرد مقدار1371 تا 68سال 
عقدايي . كرد تعيين Aاز تشت كالس  تبخير% 70به مقدار 

در اصفهان حذف آبياري در گزارش كرد كه  )1372(
مرحله دانه بستن داراي اثر كمتري بوده ولي حذف آبياري 
در مرحله گل دهي بيشترين تأثير را در كاهش محصول 

از نتايج تحقيق خود در  )1379(وزيري . داشته است
اه نتيجه گيري نمود كه بيشترين ميزان محصول كرمانش

با انجام آبياري در پنج مرحله ساقه دهي، خوشه رفتن، 
ه حاصل شده و شيري شدن و رسيدن دان دهي، گل

 را حساسترين مرحله به تنش خشكي هيمرحله گل د
با بررسي اثر قطع ) 1378(اسدي .  استمعرفي نموده

 گرفت كه مراحل آبياري از تحقيقات خود در كرج نتيجه
دهي در گندم از حساس ترين مراحل  ظهور خوشه و گل
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وي بيشترين عملكرد دانه و ماده به تنش خشكي مي باشد 
 در تمام مراحل آبياري را از  كارايي مصرف آبخشك و

 كه صرفه جويي در نتيجه گرفتو  .رشد به دست آورد
مصرف آب در مرحله رويشي و رشد دانه با عث افزايش 

   نمي شود يي مصرف آبكارا
  مواد و روشها

آزمايش بصورت فاكتوريل در قالب طرح اين   
 در بلوك هاي كامل تصادفي در سه تكرار به مدت دو سال

  . شدايستگاه تحقيقاتي كهريز اروميه انجام
 درجه 4/38حداكثر درجه حرارت متوسط 

 درجة سانتيگراد و -22سانتيگراد و متوسط حداقل آن 
براساس  .باشد  ميليمتر مي330ي ساالنهمتوسط بارندگ
 اراضي ايستگاه در تفصيلي خاكشناسي،  مطالعات نيمه

 اي واحد فيزيوگرافي دشت آبرفتي رودخانه
(RiverAluviall Plains) قرار گرفته و خاك آن از ردة 

Entisols گروه ، تحتTypic Xerofluvents و فاميل آن 
Coarse Loamy mixed Mesicمچنين براساس ه. باشد  مي

نتايج تجزية فيزيكي خاك، درصد رطوبت وزني خاك در 
 2/6 درصد و در نقطة پژمردگي 9/13حد ظرفيت مزرعه 

 گرم بر سانتيمتر 6/1 ظاهري آن وزن مخصوصدرصد و 
 زمان آبياري  فاكتورآزمايش مذكور با دو.مكعب بوده است

بصورت زير پياده  سطح هر كدام در سه  آبياريو مقدار
  :ه استشد

t1 =     دانـه    و  گل دادن  ،حل خوشه رفتن  امرانجام آبياري در 
  بستن

t2 = انجام آبياري در مرحله گل دادن و دانه بستن  
t3 = انجام آبياري در مرحله دانه بستن  

W1 =  تبخير از تشتك كالس % 40آبياري به مقدارA 
W2 =  تبخير از تشتك كالس % 70آبياري به مقدارA 
W3 =  تبخير از تشتك كالس % 100مقدار آبياري بهA  

 متر از يكديگر 2 متر با فواصل 4×5ابعاد كرتهاي آزمايش 
 30 كه در رديف هايي به فاصله و رقم مورد كشت اميد بود

سانتي متر از يكديگر در هر دو سال آزمايش در اول آبان 
هر سال قبل ازكشت نمونه مركب خاك . ماه كشت گرديد

ه و تجزيه هاي شيميائي و فيزيكي از محل اجراي طرح تهي
  . بر روي آنها انجام شد

 محل  در هر دوشوري خاك 1 جدولطبق
آزمايش براي نباتات زراعي مناسب و خاك داراي 

 قليايي متوسط، مواد آلي خاك كم تا (PH)اسيديته 
متوسط، فسفر و پتاسيم قابل جذب متوسط و بافت 

كود . دش با مي(Sandy Loam)شني  خاك از نوع لوم
زمان .  مصرف گرديدK60 P90 N90مطابق فرمول 

و   ازت موقع كشتمصرف فسفر و پتاس و نيمي از
  .بهار بود مابقي ازت موقع ساقه رفتن در

از چاهي  سال دوم و در از يك چاه   اول  سال  در آب آبياري 
با توجه به نتايج تجزيه، آب آبياري        .ديگر تأمين شده است   

  سـال  دركـوكس، كـالس آبيـاري       بندي ويل   بر اساس طبقه  
كيفيــت آب  كــه S1 3 C  ســال دومبــوده و در S1 C2اول 

  بوده است گندم مناسب كشت براي هر دو چاه آبياري 
قبل از اعمال تيمارهاي آبياري در پائيز بمنظور 

 ميلي متر و در 50سبز شدن بذر آبياري با مقدار متوسط 
متر بطور  ميلي 80مرحله ساقه رفتن آبياري با متوسط 

 از تيمارهاي آبياري و اعمال يكنواخت انجام گرديده است
زمان خوشه رفتن مطابق الگوي طرح بود بدين ترتيب كه 

 و يك  t1 تيمار در خوشه رفتنيك مرتبه آبياري در زمان 
 و t1 تيمارهاي آبياري در مرحله گل دهيمرتبه آبياري در 

t2  تيمارر هر سه  ددانه بستن مرحلهو يك مرتبه آبياري در 
 توسط آبياري انجام گرديد اندازه گيري آب آبياري

پارشال فلوم بوده و آب مورد نظر با توجه به مقدار 
 درصد تبخير 100 و 70 و 40تبخير به نسبت هاي 

 متر مربع هر 20 در مساحت A از تشت كالستجمعي 
 A كالس تبخيرتشت . ر مورد نظر مصرف شدتيماكرت 

 هوا شناسي كشاورزي واقع در جوار اتايستگاه تحقيقدر 
 نصب شده بود  ايستگاه تحقيقاتي كهريزآزمايش در

عمليات كاشت، داشت و برداشت در كليه كرتها بطور 
پس از رسيدن محصول، برداشت از . يكسان انجام شد
هر تيمار صورت گرفت و عملكرد در سطح ده مترمربع 

جمع .  تعيين شدپروئتين دانه دانه و وزن هزار دانه و درصد
كل آب مصرفي با منظور نمودن آبياري يكنواخت و 

 تيمارهاهر يك از ي را ب شدهمصرفو آب بارندگي مؤثر 
  .در تعيين كارآئي مصرف آب استفاده گرديد

از  (WUE)، (Water Use Efficiency)كارآيي مصرف آب 
  .فرمول زير تعيين گرديد

  كارآيي مصرف آب= عملكرد  / مصرفيآب 
در آن عملكرد بر حسب كيلوگرم در هكتار و آب كه 

  شد  بامكعب در هكتار مي مصرفي بر حسب متر
  بحث نتايج و

 مقدار دانه آن توزيع پس از برداشت محصول
گرديده سپس وزن هزار دانه و درصد پروتئين دانه تعيين 

فزار  ا تجزيه و تحليل آماري با استفاده از نرم.شد
MSTATCرد محصول و كارآيي  بر روي نتايج عملك
 دو دانه برايپروتئين  درصد و وزن هزار دانه و مصرف آب

  . صورت گرفت آزمايشسال
و گروه نتايج تجزيه و تحليل آماري بر روي ميانگين ارقام 

  :تيمارها بر اساس آزمون دانكن نشان مي دهد كهبندي 
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 اثر اصلي تيمار زمان آبياري در: عملكرد محصول –الف 
% 1جرا و همچنين تركيب دو سال در سطح  دو سال اهر

 يعني انجام آبياري در t1كه تيمار  طوريبه معني دار بوده 
سه مرحله حساس رشد داراي عملكرد باالتري بوده و در 

در هر دو سال اجرا و % 1گروه بندي تيمارها در سطح 
 قرار B در گروه t3 و A در گروه t2 و t1تركيب دو سال 

 لي مقدار آب آبياري در سال اول معتي داراثر اص. گرفته اند
معني دار و در تركيب دو % 1و در سال دوم در حد نبوده 

كه مقدار  طوريه معني دار شده است ب% 1سال در سطح 
داراي  Aتبخير از تشتك كالس % 70  به ميزانآب آبياري

% 1عملكرد باالتري بوده و در گروه بندي تيمارها در سطح 
 W1 و A در گروه W2 و W3  تيمارهايدر تركيب دو سال

اثر متقابل فاكتورهاي زمان .  قرار گرفته اندBدر گروه 
آبياري و مقدار آبياري در سال اول و دوم و ميانگين دو 

و در گروه بندي . معني دار شده است% 1سال در سطح 
در t3w3   و تيمارAدر گروه t1w2 تيمار% 1تيمارها در سطح 

. رها در بين اين دو گروه قرار گرفته اند و ساير تيماEگروه 
به  t1w2  حداكثر عملكرد ميانگين دو سال مربوط به تيمار

  . تن در هكتار بوده است59/5مقدار 
 اثر اصلي تيمار زمان آبياري در:  كارآئي مصرف آب-ب

% 5تركيب دو سال  و در سال دوم و% 1سال اول در سطح 
 يعني انجام آبياري در t1كه تيمار  طوريه به معتي دار بود

سه مرحله حساس رشد داراي كارآئي مصرف آب باالتري 
در هر دو سال % 1بوده و در گروه بندي تيمارها در سطح 

 B در گروه t3 و Aدر گروه  t2 و t1اجرا و تركيب دو سال 
اثر اصلي مقدار آب آبياري در سال اول و . قرار گرفته اند
% 5 در تركيب دو سال معني دار بوده و% 1دوم در سطح 

 به كه مقدار آب آبياري طوريه ب. استه دار بودني مع
داراي كارآئي  Aتبخير از تشتك كالس % 70و % 40 ميزان

مصرف آب باالتري بوده و در گروه بندي تيمارها در سطح 
 و A در گروه W2 و W1 در تركيب دو سال تيمارهاي% 1

W3 در گروه Bل فاكتورهاي زمان اثر متقاب.  قرار گرفته اند
آبياري و مقدار آبياري در سال اول و دوم و ميانگين دو 

و در گروه بندي . معني دار شده است% 5سال در سطح
در گروه  t1w1  و t2w1و  t1w2تيمارهاي % 1تيمارها در سطح 

Aو تيمار  t3w3 در گروهB  و ساير تيمارها در بين اين 
ئي مصرف آب از حداكثر كارآ. دو گروه قرار گرفته اند

 كيلوگرم بر متر مكعب حاصل 1 /6به مقدار  t1w2 تيمار
  .شده است

سال  اثر اصلي تيمار زمان آبياري در:  وزن هزار دانه-ج 
در تركيب  و% 5و در سال دوم در سطح % 1اول در سطح 

معني دار شده است بطوريكه انجام آبياري در % 1دو سال 
التري نسبت به ساير سه مرحله داراي وزن هزار دانه با

% 1تيمارها بوده و در گروه بندي تيمارها در سطح 
 Cگروه   درt3 و B در گروه t2 و A در گروه t1تيمارهاي 
اثر اصلي تيمار مقدار آب آبياري در سال اول در . مي باشند

و در نبوده در سال دوم معني دار  معني دار بوده و% 5سطح 
 شده است در گروه معني دار%5تركيب دو سال در سطح 

 A در گروه W2 و W3 تيمارهاي% 5بندي تيمارها در سطح 
اثر متقابل زمان و ميزان .  قرار گرفته اندB در گروه W1و 

% 5سال اول و دوم و تركيب دو سال در سطح  آبياري در
% 5در گروه بندي تيمارها در سطح  .معني دار شده است

 cدر گروه  t3w3ار و تيمA در گروه t1w2 و t1w3تيمارهاي 
 .و ساير تيمارها در بين اين دو گروه قرار گرفته اند

 به t1w2 و t1w3حداكثر وزن هزار دانه مربوط به تيمارهاي 
  گرم شده است  21/43 و 83/43ترتيب به مقدار 

سال  اثر اصلي تيمار زمان آبياري در:  درصد پروتئين-د
ر بوده معني دا %1اول و دوم و تركيب دو سال در سطح 

كه انجام آبياري در سه مرحله داراي درصد پروتئين  طوري
گروه بندي  باالتري نسبت به ساير تيمارها بوده و در

  C وBترتيب در گروه ه  بt3 و t2 و Aگروه   درt1تيمارها 
اثر اصلي تيمار مقدار آب آبياري در سال . قرارگرفته اند
معني دار و % 5و در سال دوم در سطح نبوده اول معني دار 

در  .معني دار شده است% 5تركيب دو سال در سطح در 
  درW3 و Aگروه  در W2 ،%5گروه بندي تيمارها در سطح 

اثر متقابل .  بوده استBدر گروه  W1 و ABگروه 
فاكتورهاي زمان آبياري و مقدار آبياري در سال اول و دوم 

و در . معني دار شده است% 1و ميانگين دو سال در سطح 
 و Aدر گروه  t2w1  تيمار% 1گروه بندي تيمارها در سطح 

 و ساير تيمارها در بين اين دو گروه Eدر گروه  t3w3 تيمار
و  t1w2حداكثر پروتئين دانه مربوط به تيمار  .قرار گرفته اند

  . درصد بوده است8/11به مقدار 
  نتيجه گيري

ت محصوال وليد تآب يكي از نهاده هاي مهم در
   آن با توجه به  مقدارراعي به شمار مي آيد و چنانچهز

 عملكردنياز هاي گياه تأمين نگردد مي تواند اثرات منفي بر 
اينكه اغلب  با توجه به. توليدي داشته باشدكيفيت دانه  و

 را بدون توجه به نيازهاي آن در گندمزارعين در منطقه 
كه اين مسئله منجر  مي كنند آبياريمراحل مختلف رشد 

س به رشد شده و اسحبه عدم جذب آب كافي در مراحل 
يا در مراحلي كه آب كمتري مورد نياز است منجربه 

در اين . شستشوي مواد غذايي از منطقه ريشه مي شود
 به دهي  مراحل ظهور خوشه و گلمنطقه اغلب زارعين در

 عليرغم ناكافي(دليل مصادف شدن با بارندگي هاي بهاره 
از آبياري گندم اجتناب نموده و در ) بودن اين بارندگي ها

مقابل در مرحله دانه بستن آب بسيار زيادي مي دهند كه 
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نتايج حاصل از اين . منجربه كاهش عملكرد گندم مي شود
آزمايش مي تواند راهكار مناسبي جهت آبياري گندم در سه 

.  و دانه بستن ارائه نمايددهي  ظهور خوشه و گلمرحله
  :براساس جمع بندي نتايج حاصل از آزمايش داريم

 عملكرد اثر زمان آبياري بر روي 4مطابق جدول 
  بسيار معني دار بوده و انجام آبياري در سه مرحلهدانه

 و دانه بستن داراي بيشترين دهي ظهور خوشه و گل
 عملكرداز سوي ديگر كمترين .  شده استدانه عملكرد

 دهي راحل ظهور خوشه و گلم از حذف آبياري در دانه
 در اثر حذف آبياري در عملكردكاهش . حاصل شده است

 تا حدي است كه حتي آب دهي مراحل ظهور خوشه و گل
فراوان داده شده در مرحله دانه بستن يعني مصرف آب به 

 درصد تبخير تجمعي نه تنها افزايش عملكرد 100 مقدار
و .  شده استنداشته بلكه كمترين عملكرد دانه نيز حاصل

گندم در نيز ) Kassam )1986 و Doorenbosبق گزارش ط
كاهش و مرحله گل دهي به كمبود آب بسيار حساس است 

محصول در اثر كمبود آب در مرحله گل دهي تا حدي 
است كه آب فراوان داده شده در مراحل بعدي اين كاهش 

طول مرحله رسيدن دوره خشكي  در را جبران نمي كند
عدم آبياري و تنش گياه تأثير ناچيزي در كاهش همراه با 

  .محصول دارد
كرمانشاه از نتايج تحقيق خود در ) 1379(وزيري 

نتيجه گيري نمود كه بيشترين ميزان محصول با انجام 
 دهي، آبياري در پنج مرحله ساقه دهي، خوشه رفتن، گل

 هيمرحله گل ده حاصل شده و شيري شدن و رسيدن دان
عقدايي .  كردحله به تنش خشكي معرفيرا حساسترين مر

در اصفهان حذف آبياري در گزارش كرد كه ) 1372(
مرحله دانه بستن داراي اثر كمتري بوده ولي حذف آبياري 
در مرحله گل دهي بيشترين تأثير را در كاهش محصول 

  .داشته است
همچنين مطابق جدول فوق اثر زمان آبياري بر 

ني دار بوده و انجام  بسيار معكارآيي مصرف آبروي 
 و دانه بستن دهي  ظهور خوشه و گلآبياري در سه مرحله

از سوي .  شده استكارآيي مصرف آبداراي بيشترين 
 از حذف آبياري در كارآيي مصرف آبديگر كمترين 

اسدي .  حاصل شده استدهي مراحل ظهور خوشه و گل
آبياري از تحقيقات خود در كرج با بررسي اثر قطع ) 1378(

دهي در گندم  نتيجه گرفت كه مراحل ظهور خوشه و گل
وي از حساس ترين مراحل به تنش خشكي مي باشد 

  كارايي مصرف آببيشترين عملكرد دانه و ماده خشك و
نتيجه و .  در تمام مراحل رشد به دست آوردآبياريرا از 
 كه صرفه جويي در مصرف آب در مرحله رويشي و گرفت

   نمي شود كارايي مصرف آب رشد دانه با عث افزايش

وزن مطابق جدول فوق اثر زمان آبياري بر روي 
 بسيار معني دار بوده و انجام آبياري در سه مرحلههزار دانه 

وزن  و دانه بستن داراي بيشترين دهي ظهور خوشه و گل
وزن هزار دانه از سوي ديگر كمترين . شده استهزار دانه 

 حاصل دهي ه و گلمراحل ظهور خوشاز حذف آبياري در 
   .شده است

مطابق جدول فوق اثر زمان آبياري بر روي 
بسيار معني دار بوده و انجام آبياري در ن دانه تئيپرو درصد

 و دانه بستن داراي دهي  ظهور خوشه و گلسه مرحله
از سوي ديگر . شده استن دانه تئيپرو درصدبيشترين 
راحل م از حذف آبياري در ن دانهتئيدرصد پروكمترين 

  . حاصل شده استدهي ظهور خوشه و گل
 عملكرد آبياري بر روي مقدار اثر 5مطابق جدول 

 درصد 70 مقدار معني دار بوده و انجام آبياري به دانه
 عملكرد بيشترين داراي A از تشتك كالس  تجمعيتبخير
 از دانه عملكرداز سوي ديگر كمترين .  شده استدانه

 از تشتك  تجمعيتبخيرصد  در40 مقدارانجام آبياري به 
اثر مقادير ) 1377(مصطفوي .  حاصل شده استAكالس 

  تبخير درصد90 و 70 و 50 براساس آب آبياريمتفاوت 
  آبياري را در دور هاي مختلفA از تشت كالس تجمعي

 نتيجه گرفت كهبر روي ارقام گندم در يزد بررسي نمود و 
 تجمعي و ير تبخ درصد70 به عمق معادل با انجام آبياري

 روز عملكرد ارقام روشن و قدس بيشترين 12  آبياريدور
 به دست آمده كيلوگرم در هكتار 4040 و 3150و به مقدار 

 در شهركرد 1371 تا 68از سال ) 1372(مرادمند . است
تبخير از تشت % 70را به مقدار م مقدار آب مصرفي گند

  .كرد تعيين Aكالس 
 آبياري بر دارمقهمچنين مطابق جدول فوق اثر 

 معني دار بوده و انجام آبياري به كارآيي مصرف آبروي 
 داراي A از تشتك كالس  تجمعيتبخير درصد 70 مقدار

از سوي ديگر .  شده استكارآيي مصرف آببيشترين 
 100 مقدار از انجام آبياري به كارآيي مصرف آبكمترين 
 حاصل شده A از تشتك كالس  تجمعيتبخيردرصد 
 در تيمارهاي  كارآيي مصرف آبيسه تغييرات مقا.است

  گرچهآببيشتر مصرف مختلف نشان مي دهد كه با 
 ممكن است افزايش يابد ليكن روند تغيير دانه عملكرد

نتايج ساير مطالعات .  متفاوت مي باشدكارآيي مصرف آب
 نشان مي دهد كه افزايش آب آب مصرفي گندمدر زمينه 

اند سبب افزايش معني دار آبياري تا ميزان معيني مي تو
 گردد و گاه منفي مي گردد كه مي تواند ناشي  دانهمحصول

 و آبشويي عناصر غذايي و  آب بي رويهمصرفاز اثرات 
 باشد  گندمايجاد وضعيت نامطلوب تهويه ريشه براي

 80 و 60 براساس آب آبيارياثر ميزان هاي ) 1371(يزداني 
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  را درAس  از تشت كال تجمعي تبخير درصد100و 
 بررسي نموده و بيشترين عملكرد را از رقم روشن اصفهان

  تجمعي بدست آورد ولي تبخير درصد100 برابر آبياريبا 
   . كاهش يافتآبياري با افزايش عمق كارايي مصرف آب

در ارزيابي روش هاي ) 1382( عنابي ميالني
، اثر يقر ش آذربايجان برنامه آبياري گندم در تعيينمختلف

  درصد تبخير تجمعي100 و 80 و 60 و 40دير آبياري مقا
 كه نتيجه گرفت را بررسي نمود و Aاز تشت كالس 

  تبخير درصد100 درصد به 80 از آبياريافزايش عمق 
 را  آب مصرفي، مقدارA از تشت كالس تجمعي

افزايش داده اما سبب افزايش معني دار محصول نشده 
 بر اساس  كارايي مصرف آباست به عبارت ديگر
  .توليد دانه كاهش يافت

وزن  آبياري بر روي مقدارمطابق جدول فوق اثر 
 100 مقدارمعني دار بوده و انجام آبياري به هزار دانه 

 داراي بيشترين A از تشتك كالس  تجمعيتبخيردرصد 
شده است كه تفاوت معني داري با تيمار وزن هزار دانه 

سوي ديگر كمترين از .  درصد ندارد70 مقدارآبياري به 
 تبخير درصد 40 مقداراز انجام آبياري به وزن هزار دانه 

  . حاصل شده استA از تشتك كالس تجمعي
از نتايج تحقيقات خود نتيجه ) 1378(اسدي 

گرفت كه تنش در كل دوره رشد از بين اجزا عملكرد، 
 وزن دانهدارد، به طور كلي وزن دانه كمترين اثر را بر روي 

  . تكامل دانه قرار مي گيرد مراحلتأثير تنش دربيشتر تحت 
مطابق جدول فوق اثر زمان آبياري بر روي 

 مقدارمعني دار بوده و انجام آبياري به ن دانه تئيپرو درصد
 داراي بيشترين A از تشتك كالس  تجمعيتبخير درصد 70

از سوي ديگر كمترين . شده استن دانه تئيپرو درصد

 تبخير درصد مقدارجام آبياري به از انن دانه تئيدرصد پرو
بررسي .  حاصل شده استA از تشتك كالس تجمعي

 و آب آبياري در ن دانه گندمتئيپرو درصدرابطه تغييرات 
 با ن دانهتئيپرو  درصدتيمارهاي مختلف نشان مي دهد كه

 تبخير درصد 70 درصد به40افزايش آب مصرفي از 
با افزايش  افزايش يافته ولي A از تشتك كالس تجمعي

 درصد 100آب مصرفي به باالتر از اين مقدار يعني به 
.  كاهش يافته استن دانهتئيپرو درصدتبخير، مقدار 

Bauder) 2003 (در مطالعات خود روي توليد محصول 
هاي عملكرد در ن دانهتئيپرو نتيجه گرفت كه ميزان گندم

  . باال كاهش مي يابد
، زار دانهوزن ه، عملكردمربوط به بررسي ارقام 

ن دانه نشان مي دهد كه تئيپرو  درصد وكارآئي مصرف آب
آبياري  رابطه آب و محصول يك رابطه خطي نيست و تأثير
 نتايج .عالوه بر مقدار آب به زمان مصرف نيز بستگي دارد

 ظهور خوشه  در سه مرحلهآبياري نشان مي دهد كهحاصله 
 درصد 70 مقدار به مصرف آب و دانه بستن با دهي و گل
 بوده كه مورد توصيه A از تشتك كالس  تجمعيتبخير

كارآئي  و كيلوگرم در هكتار 5595 دانه آن عملكردمتوسط 
 وزن بر مترمكعب باكيلوگرم  57/1 تيمار اين مصرف آب
 درصد 8/11 آن ن دانهتئيپرو گرم و ميزان 21/43 هزار دانه

يك براي سبز شدن و آبياري  ك يتيماراين براي  . باشدمي
بعد از سبز ) بسته به وقوع بارندگي (مرتبه آبياريتا دو 

 و مطابق الگوي طرح  ظهور خوشهشدن تا شروع زمان
  در زمانآبياري ك رفتن و ي خوشهدر زمانآبياري  كي

 در مرحله دانه بستن انجام آبياري كگل دهي و ي
  . گرفته است

  
  
  
  
  

   سانتيمتر30تا  0نتايج تجزية خاك قبل از كاشت از عمق  -1جدول 

درصد  سال
  اشباع

هدايت 
  الكتريكي

dS/m  

 اسيديته
pH  

درصد مواد 
  خنثي شونده

%TNV  

  كربن آلي
%OC   

فسفر قابل 
  جذب
p.p.m  

پتاسيم قابل 
  جذب
p.p.m  

 درصد
  شن

درصد 
  سيلت

 درصد
  رس

  14  33  53  280  10  57/0  3/2  9/7  03/1  37  اول
  5/11  5/33  55  260  9/7  03/1  3/2  9/7  3/1  38  دوم
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  و تبخير در ماه هاي اجراي آزمايش با حذف دوره يخبندانگي بارند  ميانگين روزانه درجه حرارت و رطوبت نسبي و- 2جدول

  جمع ساالنه  خرداد  ارديبهشت  فروردين  آذر  آبان  مهر  ماه  زمان  عوامل
  اول  -  8/27  5/19  9/12  8/8  7/11  6/21  بيشينه
  -  4/15  5/8  8/3  11/0  9/4  3/10  كمينه
  -  1/24  21  1/15  1/10  7/10  5/21  بيشينه

درجه 
  حرارت

  
  سال

  دوم
  -  2/13  4/10  5/6  63/1  5/6  3/11  كمينه
  اول  -  48  33/56  7/66  8/77  8/78  3/51  بيشينه
  -  27/30  34/37  08/43  5/57  61  38  كمينه
  -  7/60  6/63  3/74  5/85  4/72  5/75  بيشينه

رطوبت 
  نسبي

  
  سال

  دوم
  -  2/35  5/35  3/47  5/63  3/53  9/51  هكمين

جمع   6/214  6  13  1/50  6/7  1/111  8/26  -  اول
  بارندگي

  
  1/195  40  2/16  5/93  8/4  10  6/30  -  دوم  سال

جمع   2/702  6/316  9/166  0  0  7/33  185  -  اول
 از تبخير

  تشتك

  
  5/640  4/239  3/197  0  0  7/52  1/151  -  دوم  سال

  
  

  آب آبياري  نتايج تجزية- 3جدول 

  سال
هدايت 
  الكتريكي

mmohs  
  ميلي اكي واالن در ليتر

نسبت 
جذب 
  سديم

  كربنات     
co3

--  
  بيكربنات

 co3
-  

So4سولفات
-- 

  كلر

Cl- 
No3نيترات

ca3كلسيم  --
Mg3 منيزيم  ++

 سديم  ++
Na+  Adj SAR  

  5/1  1  6/2  2  6/0  5/0  1/0  6/4  0  494  اول
  9/8  1/8  9  2  5/4  8/3  5/6  4/4  0  1398  دوم
  
  

 وزن هزار دانه) كيلو گرم بر متر مكعب (كارآئي مصرف آب و )كيلو گرم در هكتار (ثير سطوح زمان آبياري بر عملكرد دانهأت – 4جدول 
  α = 01/0  درصد پروتئين دانه)گرم(

  دانه درصد پروتئين  وزن هزار دانه  كارآيي مصرف آب  عملكرد  آب مصرفي  زمان آبياري
T1  3532  A 4991     A426/1     A85/41     A10/11  
T2  3126    B4439     A432/1    A 83/38     B367/9  
T3  33/2802    C3545   B 263/1  B 40/35     B867/8  

LSD  -  7/508  1779/0  362/3  7604/0  
  
  

 وزن هزار دانه) ر مكعبكيلو گرم بر مت (كارآئي مصرف آب و )كيلو گرم در هكتار (ثير سطوح مقدار آبياري بر عملكرد دانهأت – 5جدول 
  α = 05/0  درصد پروتئين دانه)گرم(

  درصد پروتئين  وزن هزار دانه  كارآيي مصرف آب  عملكرد  آب مصرفي  مقدار آبياري
W1  67/2717  B 3991     A468/1     B91/36     B 267/9  
W2  3166  A 4622   A 447/1     A53/39    A 27/10  
W3  67/3576  AB 4363     B207/1   A 64/39    AB 8/9  

LSD  -  4/378  1324/0  501/2  5656/0  
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كيلو گرم بر متر  (كارآئي مصرف آب و )كيلو گرم در هكتار (متقابل سطوح زمان آبياري و مقدار آبياري بر عملكرد دانه ثيرأت – 6جدول
  α = 05/0 درصد پروتئين دانه )گرم (وزن هزار دانه) مكعب

  درصد پروتئين  وزن هزار دانه  رآيي مصرف آبكا  عملكرد  آب مصرفي  زمان آبياري
t1 W1  2924     BC4303     ABC467/1     BC50/38     BC6/10  
t1 W2  3542    A5595     AB573/1     A21/43     A8/11  
t1 W3  4130    A5073     C238/1     A83/43     AB 9/10  
t2 W1  2719    BC4242     A582/1     BC33/38     E7/8  
t2 W2  3154  BC 4158     ABC 317/1    BC 00/37     DE2/9  
t2 W3  3505    AB4918   ABC 397/1     AB17/47     BCD2/10  
t3 W1  2510    D 3427   ABC 355/1     C92/33     E5/8  
t3 W2  2802    BC4113   ABC 450/1     BC38/38     CD8/9  
t3 W3  3095    D 3096     D 985/0     C92/33     E3/8  
LSD  -  4/655  2292/0  331/4  9887/0  
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