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 ديم گندم عملكرد افزايش در تكميلي آبياري بخشي اثر و اهميت

 2، سعيد غالبي 1محمد رضا امداد

 استاديار موسسه تحقيقات آب و خاك 1

 مربي پژوهش موسسه تحقيقات خاك و آب 2

 
 :چكيده

 به نظر .باشد مي اهميت حائز زارها ديم عملكرد افزايش منظور به تكميلي آبياري ،اراضي اين كم عملكرد و راندر اي كاري ديم وسيع سطح به توجه با
 مراحل در آبياري بار دو يا يك با توان مي لذا ،باشد مي نامناسب اغلب رشد بحراني دوران خصوصاً رشد دورة با آن هماهنگي و بارندگي توزيع اينكه

 شرقي آذربايجان داش تيكمه منطقة در گرفته انجام تحقيقات نتايج ارتباط اين در .برد باال اي مالحظه قابل بطور را ديم دمگن عملكرد ميزان حساس
 افزايش ديم شرايط به نسبت درصد 100 تا 70  درحدود گندم عملكرد تكميلي، آبياري بصورت آبياري نوبت دو يا و يك دادن اختصاص با كه داد نشان
 از را زنجان استان زارهاي ديم گندم عملكرد تواند مي خوشاب و داناب مراحل در آبياري نوبت دو بصورت تكميلي آبياري انجام همچنين .استيافته 
 ميزان دانه و گل ساقه، مراحل در تكميلي آبياري با گندم دانه عملكرد ميانگين كرد شهر در .دهد افزايش هكتار در كيلوگرم 2080 حدود به  600

 مشابهي تحقيقات كشور مختلف مناطق در كلي بطور .است داشته درصد 300 حدود افزايش ديم گندم به نسبت كه بوده هكتار در كيلوگرم 1245
 مالحظه شده، ارايه نتايج به توجه با .باشد مي تكميلي آبياري گرفتن درنظر با ديم گندم عملكرد مالحظه قابل افزايش از حاكي نتايج كه گرفته انجام

مديريت  منظور به ريزي برنامه لزوم و بوده برخوردار خاصي اهميت از ديم شرايط در گندم عملكرد افزايش منظور به تكميلي آبياري كه گردد مي
 .باشد مي ضروري و توجه قابل ديم شرايط در تكميلي آبياريبراي  آب منابع از مناسب

 گندم ديم، تكميلي، آبياري : ي كليديها واژه

  :مقدمه
 مرطوب و معتدل نواحي با جهان خشك نواحي در زراعي محصوالت توليد كلي اصول هرچند .است برخوردار خاصي ويژگي از خشك مناطق در زراعت
 هاي ويژگي با متناسب خشك نيمه و خشك مناطق در مزرعه مديريت و كشاورزي عمليات كه كند مي ايجاب اقليمي شرايط ولي ندارد چنداني تفاوت
 راستاي در بايستي كشاورزي عمليات كليه اجراي نيبنابرا ،دهد مي تشكيل آبياري و آب را كشاورزي محور مناطق اين در .شود انتخاب خود اقليمي
 .باشد مصرفي آب واحد هر ازاي به عملكرد رساندن حداكثر به و آب از مطلوب استفاده

 بصورت آن هكتار ميليون 3/6 درحدود ،ديم و آبي كشت تحت اراضي هكتار يليونم 18 حدود از .باشد مي هكتار ميليون 165 مساحت داراي ايران
 كشور ديم گندم محصول متوسط ،1388-89 نامه كشاورزي سالآمار طبق .باشد مي آيش باقيمانده و ديم بصورت آن هكتار ميليون 4/6 حدود آبي،

 عملكرد اختالف نيا .]1[دباش مي هكتار در تن 3 حدود كشور آبي گندم عملكرد متوسط كه درحالي است گرديده گزارش هكتار در كيلوگرم 1240
 توليد، سيستم دو اين بين عملكرد اختالف ديگر رتعبا به .دهد مي نشان مثبت پاسخ محيط طوبتير شرايط به گياه كه سازد مي مشخص بوضوح
 راهكارهاي خصوصاً و ديم شرايط در آب منابع صحيح مديريت اعمال با اندتو مي نيز اين كه باشد مي گياه رشد براي آب و رطوبت اثرات از ناشي بيشتر

 .گيرد قرار گياه اختيار در تكميلي آبياري انجام با و )حساس مراحل( نبات شرايط نظرگيري در و منطقه در باران آب آوري جمع و مديريت
 دادن اختصاص تكميلي آبياري از منظور .باشد مي زراعت اين در موفقيت لعام اولين بارندگي مقدار لذا شود، نمي انجام آبياري چون ديم زراعت در

 مهم از يكي گندم چون .باشد مي آب مصرف كارايي ارتقاء هدف با آبياري كم نوعي تكميلي آبياري حقيقت در .است زراعت در آبياري نوبت دو يا يك
 در محصول اين توليد افزايش در بسزايي نقش تكميلي آبياري لذا ،شود مي تكش ديم بصورت وسيعي سطح در و بوده كشور استراتژيك گياهان ترين

 .دارد ديم شرايط
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 و توليد نيز ايران در .دهد مي تشكيل را جهان مردم اغلب اصلي غذاي و گرفته صورت متفاوت هوايي و آب شرايط و مختلف مناطق در گندم زراعت
 ميليون 7 حدوداً كشور در گندم كشت زير سطح ،1388-89 سال كشاورزي آمارنامه طبق .است اربرخورد اي ويژه اهميت از گياه اين كشت زير سطح
 .]1[شود مي كشت ديم بصورت آن هكتار ميليون 4/4 درحدود كه بوده هكتار
 توليد اغلب .است دهكنن تعيين آن به محصوالت پاسخ نسبت همان به و مشكل ديم مزارع مديريت كنترل، قابل غير يوج عوامل وجود به توجه با

 و هرز هاي علف نامناسب، كاشت زمان گياهي، هاي بيماري خاك، پايين خيزي حاصل ها، بوته نامطلوب تراكم علل به واقع در مناطق اين در محصول
 كاري ديم در موثر گام ولينا ديگر بعبارت .باشد مي ديم شرايط در توليد كننده محدود عامل ترين مهم آب كمبود وجود اين با .باشد مي محدود غيره
 حفاظتي ورزي خاك بعنوان كه خاك سطح روي بر گياهي بقاياي حفظ ارتباط اين در .باشد مي خاك در بارندگي از حاصل رطوبت ذخيره و حفظ

 .شود مي قلمداد خاك در رطوبت نگهداري و حفظ راهكارهاي از يكي شود مي شناخته
 به توجه با سطح واحد در توليد افزايش لذا بوده، رايج ايران در ديم و آبي بصورت آن كشت و دهد مي يلتشك را كشور مردم اصلي غذاي گندم چون

 از يكي تواند مي تكميلي آبياري انجام بمنظور باران آب از استفاده مديريت رو اين از .باشد مي اهميت حائز و مهم مسايل از آب منابع تديمحدو
 منظور .نمايد ايفا را بسزايي و عمده نقش بيشتر، عملكرد همراه به پايدار توليد به دستيابي و عملكرد نوسان از جلوگيري براي كارآمد و موثر راهكارهاي

 يا و نكرده را گياه آبي نياز تكافوي بارندگي كه است مناطقي در آبياري چند يا يك طريق از ديم گياهان آبي نياز از تيقسم تأمين تكميلي، آبياري از
مي  )عملكرد افزايش( آب مصرف كارايي ارتقاء بمنظور و آب حجم واحد از بهينه استفاده هدف با  تكميلي آبياري درحقيقت .است نامناسب توزيع داراي
 .باشد

  :نتايج
 و بوده بيني يشپ قابل يرغ مناطق اين در ساليانه بارش پراكنش و مقدار چون و است جوي نزوالت به وابسته كاري ديم يا (Rainfed) ديم زراعت

 در زيادي تحقيقات ديم عملكرد ميزان بردن باال منظور به. است پايين عملكرد ميزان لذا است تعرق و تبخير از كمتر آنها در جوي نزوالت ميانگين
 آيش زارها، ديم در رطوبت حفظ هاي روش از يكي. است گرديده انجام آسماني نزوالت از ناشي رطوبت حفظ زمينه در خصوصاً مختلف كشورهاي

 شده انجام تكميلي آبياري زمينه در جهان نقاط از بسياري در اي گسترده تحقيقات .گردد ذخيره خاك در رطوبت صورت اين به تا است زمين گذاشتن
 ايران و پاكستان قبرس، مراكش، تونس، چون كشورهايي در گندم عملكرد شدن برابر پنج حتي و سه ضيعب در و دو از حاكي تحقيقات نتايجو  است
 بعضي در كه است بارندگي مناسب توزيع باشد، نداشته عملكرد بر تأثيري تكميلي آبياري شود مي باعث كه داليلي از يكي ارتباط اين رد .]7[تاس بوده
 هاي سال در آبياري نتايج دعملكر كه است داده نشان تكميلي آبياري به نسبت ديم ارقام از بعضي ضعيف العمل عكس البته .افتد مي اتفاق ها سال

 بر تكميلي آبياري درمورد تحقيقاتي 70-1367 هاي سال طي .است نبوده يكسان بارندگي توزيع و ميزان بويژه و هوايي و آب تغييرات علت به مختلف
 مراحل در آبياري نوبت دو با آبد وجو صورت در اي و خوشه مرحله در آبياري نوبت يك با گرديد مشخص كه آمد بعمل كرد شهر منطقه در ديم گندم
 .]6[يابد مي افزايش بربرا سه تا دو محصول ميزان دانه و خوشه

 بر كشور سطح در ديم و آبي هاي زراعت عملكرد متوسط كشور، كل 1388-89 زراعي سال كشاورزي آمارنامه در شده منتشر آمار نتايج براساس
 ]. 1[است شده ارائه 1 شكل در ديم هاي زراعت مهمترين اساس
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 مي نظير آبي محصوالت درصد 50 حدود )حبوبات و التغ (كشور ديم اصلي محصوالت عملكرد كه گردد مي مشاهده مذكور دياگرام به توجه با
 .باشد

 آبياري بكارگيري با مقدار اين كه بوده هكتار در تن 8/1حدود  كرمانشاه غربي شمال در واقع بندرباالد منطقه در ديم گندم براي متوسط عملكرد
 بدست محصول 2 شكل. ]7[است بوده تكميلي آبياري دو نتيجه محصول اين براي درصد 120 افزايش .است يافته افزايش هكتار در تن 4 تا تكميلي

 .دهد مي نشان هقطمن چند در تكميلي آبياري و ديم شرايط تحت را گندم آمده
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

        عملكرد گندم در شرايط ديم و آبياري تكميلي در چند منطقه - 2شكل  
 

 ميزان بودن پايين همچنين و بختياري و چهارمحال استان در آن كشت زير سطح همچنين و شورك سطح در ديم گندم زراعت اهميت به توجه با
 مراحل(رشد حساس مراحل در خاك در كافي رطوبت وجود عدم دليل به ،كيلوگرم در هكتار) 500 عملكرد متوسط( منطقه اين سطح واحد در عملكرد
 مي متر ميلي 320 حدود كرد شهر در ساليانه بارندگي سالة 20 ميانگين اينكه رغم علي ،رندگيبا پراكنش بودن نامناسب علت به نيز و)  دانه و خوشه
 دست مطلوبي عملكرد به تكميلي آبياري با بتوان هوايي و آب شرايط اين در رشد حساس مراحل در آبياري نوبت دو يكي با كه رسد مي بنظر باشد
 وضعيت از پراكنش و مقدار لحاظ از منطقه اين در كه است ديم محصول توليد در مؤثر عوامل ينمهمتر از يكي بارندگي كه است ذكر شايان .يافت
 عملكرد ،3شكل .نيست هماهنگ گياه رويش فصل با كه گردد مي نازل زمستان سرد لفص در ساليانه بارندگي ميزان بيشترين و نيست برخوردار خوبي

 و شده كشت ديم و آبي بصورت استان در كه هبود اميد رقم مصرفي بذر ضمناً .دهد مي نشان تكميلي با شرايط آبياري كرد شهر در را ديم گندم دانه
  .]5[است بوده متر ميلي 50  نوبت هر در آب ميزان

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كرد شهر منطقه در تكميلي آبياري شرايط با مقايسه در ديم گندم عملكرد تغييرات -3 شكل                                  
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 ايتعر بدون يعني معمول شرايط در ضياار اين محصول عملكرد كه شود مي محسوب كشور كاري ديم عمده مناطق از يكي زنجان استان همچنين
 تاراس اين در د.باش مي هكتار در كيلوگرم 600 حدود استان گندم زارهاي ديم عملكرد ميانگين كه است ذكر شايان .است كم بسيار زراعي هاي تكنيك
 ايران ديم اراضي از توجهي قابل سطح كه زنجان خشك نيمه و خشك منطقه در گياه اين كشت اهميت و كشور در گندم محصول توليد افزايش ضرورت

 يريتمد و آوري جمع راهكارهاي از استفاده با استان ديم گندم عملكرد افزايش بمنظور مناسب هاي تيمدير اعمال همچنين و داده اختصاص خود به را
 .است اهميت قابل و توجه شايان تكميلي آبياري انجام بمنظور باران آب

 بستن دانه و رفتن خوشه مراحل در و گياه نياز مورد و حساس مواقع در بارندگي و رطوبت كمبود زنجان استان ديم اراضي محدوديت ترين عمده
 در تحقيقات نتايج. كرد جلوگيري محصول افت از توان مي تكميلي آبياري انجام با تاس آبي كم خطر با مواجه گياه كه مواقعي ارتباط اين در. باشد مي
 افزايش برابر چهار تا را )سرداري رقم( ديم گندم محصول عملكرد توان مي آبياري نوبت دو با كه داد نشان زنجان استان از سلطانيه و خدابنده منطقه دو
 شده داده هكتار در آب مكعب متر 500 مجزا بطور مراحل از كدام هر براي و خوشاب و داناب مراحل در تكميلي آبياري انجام كه است ذكر شايان .داد

 .كند مي مقايسه تكميلي آبياري شرايط با را منطقه دو اين به مربوط ديم گندم دانه عملكرد نتايج 4 لشك .]3[است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 تكميلي آبياري با زنجان سلطانيه و خدابنده نطقهم دو در ديم گندم دانه عملكرد مقايسه نتايج 4- شكل

 در را گندم آبي نياز از بخشي بتوان منطقه باران آب آوري جمع و كنترل هاي مديريت و موجود آب منابع از استفاده با چهنچنا ارتباط اين در
 دو  جامنا كه شود مي مشاهد 4 شكل مالحظه با .نمود بيني پيش گندم براي را توجهي قابل عملكرد افزايش توان مي ،نمود تأمين رشد حساس مراحل

 اعمال لذا ،دهد افزايش هكتار در كيلوگرم 2080 به 400 از را استان اين زارهاي ديم عملكرد تواند مي خوشاب و داناب مراحل در تكميلي آبياري نوبت
 .باشد مي اهميت حائز منظور بدين مناسب آبياري هاي مديريت

 اختصاص با توان مي كه است مناطقي ديگر از متر ميلي 370 حدود ساالنه بارندگي متوسط و متر ميلي 1050 ساالنه تبخير نميانگي با اروميه
 آبياري با مقايسه در را ديم گندم ساله دو عملكرد متوسط 5 كلش. داشت انتظار را عملكرد از توجهي قابل افزايش گندم براي تكميلي آبياري دادن

 .دهد مي نشان تكميلي
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 در اروميه تكميلي آبياري شرايط با مقايسه در ديم گندم عملكرد مقايسه -5 شكل                                           

 84 ميزان به عملكرد افزايش باعث خميري و شيري خوشه، مراحل سه از يك هر در تكميلي يآبيار انجام شودكه مي مشخص 5 شكل به توجه با
 افزايش عثبا يك هر شدن، شيري و خوشه زمان همچنين و شدن شيري مراحل در تكميلي آبياري انجام. است گرديده ديم شرايط به نسبت درصد

 .]2[اند گرديده ديم گندم عملكرد به نسبت درصد 46 و 30 عملكرد
 در تكميلي آبياري از استفاده جهت الزم شرايط با آن هوايي و آب شرايط مطابقت و شرقي آذربايجان استان در ديم اراضي وسعت توجه با همچنين

 زا همنتج) سرداري رقم( گندم دانه عملكرد ساله پنج نتايج ميانگين .گردد مي كشت ديم بصورت وسيعي سطح در استان اين در گندم ديم، ضياار
  .]4[است گرديده ارائه 6 شكل در متر ميلي 380 حدود بارندگي متوسط با شرقي آذربايجان داش تيكمه ايستگاه در تكميلي آبياري كاربرد
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 شرقي آذربايجان در تكميلي آبياري و ديم گندم عملكرد تغييرات مقايسه  6 -كلش                                          

 متر 500 تفكيك به مراحل از يك هر در و داناب و خوشاب مراحل در آبياري نوبت دو و نوبت يك براي آبياري آب ميزان كه است ذكر به مالز
 داده افزايش درصد 100 تا 70 درحدود را گندم عملكرد تكميلي آبياري انجام كه گردد مي مشخص 6 شكل مالحظه با ..است بوده هكتار در مكعب
 .باشد مي مالحظه قابل ديم شرايط به نسبت عملكرد افزايش ينا كه است

 
 :گيري نتيجه

 مشهود كشور در ديم گندم و اثرات مثبت آن بر عملكرد تكميلي آبياري انجام و درنظرگيري بر مبني گرفته انجام تحقيقات برخي ازنتايج كه همانگونه
 در ديم گندم عملكرد افزايش بر اي مالحظه قابل اثرات تواند مي كشور ديم مناطق در ندمگ رشد مراحل به توجه با تكميلي آبياري گرفتن نظر در است
 .است گرديده حاصل ديم گندم براي آب به حساس مراحل و تكميلي آبياري گرفتن درنظر با عملكرد افزايش درصد 50 حداقل و باشد داشته مناطق اين



 باران آب از استفاده و آوري جمع هاي تيمدير خصوصاً و گياه نوع بارندگي، توزيع و مقدار خصوصاً يمياقل شرايط پايش آب، منابع به توجه راستا اين در
 .باشد مي ضروري و اهميت حائز مناطق اين محصوالت عملكرد افزايش راستاي در و ديم شرايط در بصورت آبياري تكميلي آن از استفاده بمنظور
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