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 چكيده:
آزمايشـي در قالـب طـرح بلوكهـاي كامـل       ناطق گرمسيري كشور،ممختلف آبياري تكميلي بر عملكرد گندم ديم در به منظور مطالعه تاثير زمانهاي 

 آمد . ديم گچساران (استان كهكيلويه و بويراحمد) به اجرا در تصادفي در ايستگاه تحقيقات
بـر اسـاس مراحـل فنولـوژيكي و      Opata  ، S " Vee" ،S ،TANبر روي گنـدم ديـم رقـم      تيمارهاي آزمايشي شامل پنج تاريخ آبياري تكميلي

 هاي بحراني رشد و نمو گياه نسبت به تنش رطوبت شامل : دوره
 د)بدون آبياري تكميلي (شاه -1
 يك مرحله آبياري در زمان كاشت به منظور سبز محصول -2
 (زمان تقسيم ميوزي سلول مادري دانه گرده) يك مرحله آبياري در زمان ظهور خوشه -3
 در زمان شيري شدن دانهيك مرحله آبياري بعد از گلدهي  -4
 يك مرحله آبياري در زمان سخت شدن دانه  -5

 در نظر گرفته شده بود.
در تيمـار دوم  اگرچه آبياري تكميلي به منظور سبزشدن بموقع گياه  .دار بود ن داد كه اثر آبياري تكميلي بر عملكرد معنينتايج اين آزمايش نشا

استفاده مناسب از نزوالت جوي در زمستان و بهـار ونهايتـا افـزايش عملكـرد      و ( يك مرحله آبياري در زمان كاشت) سبب رشد كافي در مراحل اوليه
تيمار سوم ( يك مرحله آبياري در زمان ظهور خوشه ) از عملكرد بيشتري نسبت به ساير تيمارها برخوردار بود.عالوه بر ايـن تـاثير    شده بود ، اما در

در تيمار دوم (يك .معني دار بود آبياري تكميلي به اجزاءعملكرد (تعداد خوشه در واحد سطح ، تعداد دانه در خوشه و وزن هزار دانه ) از لحاظ آماري
سطح برخوردار بـود ، امـا    نمو گرچه از تعداد سنبله بيشتري درواحد   رشد و طول دوره رحله آبياري در زمان كاشت ) بدليل سبز بموقع گياه و افزايشم

 آبياري تكميلي در تيمار سوم (يك مرحله آبياري در زمان ظهور خوشه ) سبب افزايش تعداد دانه در خوشه و وزن هزار دانه شد.
دار  كليـه تيمارهـا معنـي    روي طول پـدانكل در  دار نبود. همچنين تاثير آبياري تكميلي بر كليه تيمارها معني خوشه در طول بياري تكميلي برتاثير آ

 نبود.
مـار  اين تي زمان سخت شدن دانه ) باعث افزايش عملكرد بيولوژيكي در مرحله آبياري در تيمار پنجم (يك انتهاي فصل رشد در آبياري تكميلي در

پـر   طـول دوره  طرفي باعث كاهش شاخص برداشت بدليل عدم انتقال مواد فتوسنتزي بـه دانـه در   از و ، دوره رشد آخر به علت حفظ اندام هاي رويشي در
آماري نيـز   نظر زمان ظهور خوشه ) آبياري تكميلي شاخص برداشت را افزايش داد،اين اختالفات از تيمار سوم (آبياري تكميلي در شدن دانه شده اما در

 دار بود. معني
مـاده  افـزايش   بيشترين ماده خشك توليدي مربوط به تيمار سوم (يك مرحله آبياري در زمان ظهور خوشه ) بود، همچنين آبيـاري تكميلـي بـر   

 .خشك در كليه ي تيمارهاي تحت آبياري  تكميلي تاثير مثبت داشت
) NAR) ، ميزان جذب خالص (LAI) ،شاخص سطح برگ (CGRت رشد محصول (تاثير آبياري تكميلي بر روي شاخصهاي رشد شامل ،سرع

دار  آمـاري معنـي  حـاظ  ل تيمارهاي دوم (آبياري در زمان كاشت ) و سوم (يك مرحله آبياري در زمان ظهور خوشه) اين تاثير از مثبت بود ودربعضي از
 .بود

 
 

 :كلمات كليدي
 ميزان جذب خالص -شاخص سطح برگ –عملكرد بيولوژيكي  -سرعت رشد - آبياري تكميلي



 
 مقدمه

امروزه كشورهاي امپرياليستي از ايـن حربـه مـوثر جهـت ايجـاد       .ها است ها و ملت ي براي به زير يوغ كشيدن دولتا گندم بعد از سالح نظامي حربه
د مواد غذايي خصوصـا غـالت و بـاالخص    لذاتولي .كنند وابستگي سياسي اقتصادي و بسط قدرت سياسي وقدرت اقتصادي خود در جهان استفاده مي

گندم رابطه بسيار نزديكي با قدرت سياسي اقتصادي كشور هاي جهان دارد.با اين وصف افزايش سريع وروزافـزون جمعيـت و عـدم بهـره گيـري از      
ه امـروزه گنـدم بـه صـورت     به طوري ك .م را فزوني داده استدروشهاي جديد توليد ،بخصوص در كشورهاي در حال توسعه وعقب مانده تقاضاي گن

  .يكي از اقالم مهم وارداتي بسياري از كشورهاي در حال توسعه گرديده است
خصوصا مسئله كمبـود آب  ،ثانيا اوضاع جوي و اقليمي ،يكي از داليل عمده باال نبودن ميزان عملكرد در ايران اوال كشت در زمين هاي نامرغوب

دون رعايت اصـول ديمكـاري و كمبـود بارنـدگي الزم و     بسطح كشت گندم كشور به صورت ديم و  3/2ون و ثالثا مهمتر از همه ي داليل چ ،آبياري
با وجود  آن آبي و بقيه به كشت ديم اختصاص دارد. %36ميليون هكتار سطح زير كشت گندم در كشور فقط  2/6از  .باشد ميپراكنش نامناسب آن 

ولـي   و نيمه خشك دنيا از مدتها پيش معلوم گرديـده اسـت.  عملكرد ديمزار ها در مناطق خشك اينكه آبياري تكميلي و نقش مثبت آن در افزايش 
حداقل در شـرايط ديـم   ،باشـد  ميتحقيقات اوليه و پيشاپيش كه الزمه استفاده موثر و مفيد از امكانات و تجهيزات و منابع الزم براي آبياري تكميلي 

گيرد(اســتانهاي فارس،كهكيلويــه و بويراحمــد خوزســتان منــاطقي از  مــييــم كشــور رادربرگرمســيري كشــور كــه ميليــون هــا هكتــار از اراضــي د
بررسـي اثـرات زمانهـاي    ،تواند راهگشا باشد ميكه تحقيق در آن  ميلذا از موارد مه م نپذيرفته است،اخراسان،مغان،بوشهر،هرمزگان)انج،ايالم،لرستان

رمسيرري كشور،با توجه به اين مسئله كه نقش رطوبت در مراحـل خـاص از دوره رويـش    مختلف آبياري تكميلي بر عملكرد گندم ديم در شرايط گ
وليـد بـا   گياه،در مناطق فوق الذكر تاثير بسزايي بر كاهش عملكرد خصوصا در ديمزارها دارد. چه بسا كه در خيلي از نقاط كشور در بعضي از سالها ت

يتي آبياري تكميلي به عنوان يـك روش مـوثر كـه موجـب افـزايش و ايجـاد ثبـات در        شود.در چنين وضع ميشكست كامل در اين ديمزارها مواجه 
اضي آبي و در نهايت افزايش توليد و ايجاد شرايط اقتصادي و اجتمـاعي مناسـب تلقـي    ربهره گيري موثر ازاراضي ديم،آزاد سازي ا ،عملكرد ديمزارها

 مي شود.
 

 :مشخصات محل اجراي طرح
 به اجرا در آمده است. ق گرمسيري و نيمه گرمسيري كشور در گچساران،استان كهكلويه و بويراحمدطات ديم منااين طرح در ايستگاه تحقيق

) كه مقاومت نسبي خوبي در برابـر  TAN,S,Vee,Sرسي،سيلتي مي باشد. در اين آزمايش از رقم گندم تان اس وي اس (،خاك مزرعه داراي بافت
 .ليد خوبي برخوردار بوده استفاده شده استزنگ زرد ازخود نشان داده واز عملكردتو

 
 :مواد و روشها 

متر انتخاب شـده كـه    17*20ابعاد كرتهاي آزمايش  .ادفي با پنج تيمار و سه تكرار انجام پذيرفته استصاين بررسي در قالب طرح بلوكهاي كامل ت
متـري و بـين تيمارهـا     6ضمنا فواصل تكرارها خيابان هـاي   .متر مربعي در وسط كرت برداشت انجام گرفته 10*10در زمان برداشت از يك كرت 

 متر فاصله در نظر گرفته شد. 5/2
 

 رشد: هاي اندازه گيري شاخص
مشخص گرديد  كادركرت و بصورت تصادفي براي نمونه گيري با به منظور بررسي شاخص هاي رشد در هر يك از كرت ها قسمتي خاص از مساحت

عدد وسپس در 50تعداد بوته هاي برداشت شده ،در مراحل اوليه رشد .روز يكبار انجام شده است 10ور آزمايشگاهي هر ونمونه برداري براي انجام ام
عدد بوته بوده است كه از محل طوقه در سطح زمين قطع ودركيسه هـاي پالسـتيكي بـه آزمايشـگاه      3و5عددو در مراحل انتهايي  20اواسط دوره 

مونه برداري با دفعات بعدي دو بوته فاصله گذاشته شده است تا در نتيجه نمونه برداري و باز شدن فضا روي نمونه بين هر مرتبه ن .منتقل شده است
 برداري هاي بعدي تاثيري نداشته باشد .

سـت.از بـين   براي اندازه گيري سطح برگ در آزمايشگاه ابتدا كليه برگهاي نمونه ها جدا و سپس با ترازوي حساس الكترونيكي توزين گرديـده ا 
 دد .برگ ها تعدادي را برداشته وبرروي كاغذ ميليمتري چسبانده وبا استفاده از پالنيمتر سطح آنها مشخص وسپس دوباره بطور دقيق توزين مي گر

 اندازه گيري شده است . lif area meterو همچنين قسمتي از آن در دانشگاه مشهد با دستگاه 
درجه سـانتي گـراد و بـه     75دا كليه نمونه ها بطور دقيق توزين و سپس به دستگاه آون در درجه حرارت براي محاسبه وزن خشك نمونه ها ابت

 ساعت قرارداده و پس از خشك شدن دوباره توزين و وزن ماده خشك هر نمونه در هر نوبت نمونه برداري مشخص شد . 48مدت 
 

 مراحل رشد گندم:



يم بندي هاي مختلفي بـراي طـول دوره رشـد گيـاه ارائـه شـده اسـت .طبـق تقسـيم بنـدي آقـاي            در بررسي هاي انجام شده در مورد گندم تقس 
 دوره رشد گندم به ده مرحله تقسيم مي شود:،زادوك
 مرحله جوانه زني -1
 مرحله رشد گياه جوان -2
 مرحله پنجه زني -3
 مرحله رشد طولي ساقه -4
 مرحله آبستني  -5
 مرحله ظهور خوشه -6
 مرحله گلدهي -7
 مرحله شيري -8
 ريمرحله خمي -9

 مرحله رسيدن  -10
 

 تعيين تيمارهاي مختلف :
 در اين طرح تيمارها عبارت بودند از زمانهاي مختلف آبياري تكميلي بر روي گندم ديم كه بر اساس بررسي هـا و تحقيقـات بـه شـرح زيـر در نظـر      

 گرفته شد .
 بعنوان شاهد بدون آبياري تكميلي D0 الف : تيمار
 آبان ماه انجام شد. 25منظور سبز محصول در دهه سوم آبان تا اوايل آذر ماه در اين آزمايش دريك مرحله آبياري به    D1ب: تيمار 

 .فروردين انجام شد) 8يك مرحله آبياري تكميلي در زمان ظهور خوشه (دهه اول فروردين ماه كه در اين آزمايش  D2 تيمارج : 
فروردين تا اول ارديبهشت كه در اين آزمايش با توجه به 25شيري شدن دانه ( يك مرحله آبياري تكميلي بعد از گلدهي و مرحله  D3د: تيمار 

 فروردين ماه انجام شده است). 23شرايط بارندگي و تبخير در
ارديبهشـت انجـام شـده     27آبياري تكميلي در زمان سخت شدن دانه كه در اين آزمايش با توجه به شرايط جوي در يك مرحله   D4 ه: تيمار

 است.
دم در آبان ماه از نظر درجه حرارت محدوديتي ندارد مشكل عمده كشت گندم در آبان ماه در منطقه كمبود رطوبت كافي بـراي سـبز   كشت گن

با توجه به آمار مالحظه مي شود كه توزيع و پراكنش بارندگي و مقدار آن در آبـان مـاه وضـعيت يكنـواختي      عدي رشد آن است.بمحصول و مراحل 
براي محاسبه تاريخ هاي  ون اتكا به آبياري تكميلي كشت گندم در آبان ماه با خطر خشكي و عدم سبز به موقع مواجه خواهد بود .ندارد بنابراين بد

ميزان تبخير و تعرق و بارندگي در هر مرحلـه صـورت   ،ميزان نگه داشت آب در خاك،با توجه به عمق توسعه ريشه گياهآبياري در تيمارهاي مختلف 
اين روش رطوبت موجود در خاك محاسبه شده و تاريخ ها براساس نياز آبي گياه در زمان مورد آزمايش تا سقف ظرفيت نگهداري آب .در مي پذيرد 
 به شرح زير مي باشد:در خاك 

  mm140به مقدار  27/8/74 -(يك مرحله آبياري به منظور سبز محصول ) D1آبياري تيمار 
  mm30به مقدار  8/1/74 - يلي در زمان ظهور خوشه)(يك مرحله آبياري تكمD2 آبياري تيمار 
 mm103به مقدار  23/1/74 -(يك مرحله آبياري تكميلي بعد از گلدهي و مرحله شيري شدن دانه ) D3آبياري تيمار 
 mm1570به مقدار  7/2/74 -(يك مرحله آبياري تكميلي در زمان سخت شدن دانه ) D4آبياري تيمار 
 وان شاهد و بدون هيج گونه آبياري تكميلي و بصورت ديمعنب – D0آبياري تيمار 

 ه است.مقايسه گرديد بايكديگرمهم وكاربردي اندازه گيري و ،با توجه به تاريخ هاي آبياري در هريك از تيمارها پارامتر هاي اصلي
 

 رشد و نمو:
وزودتر سبز شدن آن از بقيـه تيمارهـا از طرفـي و مطلـوب      بدليل آبياري در زمان كشت(يك مرحله آبياري به منظور سبز محصول )  D1 در تيمار

 بودن درجه حرارت در اواخر آذر ماه از طرف ديگر سبب گرديده كه گندم رشد رويشي خود را تا مرحله پنجه زني و هم چنـين بعـد از آن سـريعتر   
و اوايل بهار حادث مي شود مي گردد. لذا در زمان گلدهي و طي نمايد كه اين مسئله باعث استفاده بيشتر گياه از نزوالت جوي كه اكثرا در زمستان 

 گرده افشاني به احتمال زياد از خطر تنش و كمبود رطوبت در امان مي باشد كه اين دو مسئله مي تواند در عملكرد محصـول خصوصـا در سـالهايي   
نيمه خشك انتخاب زمان كاشت مناسب از طريـق تنظـيم   كلي در مناطق خشك و  ربطو كه در اواسط بهار بارندگي كمتر است حايز اهميت باشد .

 اثر قابل مالحظه اي روي راندمان مصرف آب (در رابطه با عملكرد اقتصادي )دارد. الگوي رشد گياه با نزوالت آسماني يا رطوبت موجود در خاك،
 



 عملكرد دانه:
كه تفاوت عملكرد دانه در بين زمانهاي مختلف آبياري تكميلي بر  درصد رطوبت محاسبه شده نشان مي دهد 12ميانگين عملكرد دانه كه بر اساس 

(يك مرحله آبياري تكميلي در  D2كيلوگرم در هكتار در تيمار  4196كيلو گرم در هكتار براي تيمار شاهد ( بدون آبياري) تا  3483روي گندم از 
( يك مرحله آبياري در زمان ظهور خوشه) كـه در حقيقـت در غـالت     D2متغيير بوده است. بيشترين عملكرد مربوط به تيمار  زمان ظهور خوشه) 

 محدوديت آب در زمان خوشه رفتن و تشكيل دانه اثرات غير قابل جبراني بر عملكرد دانه مي گذارد.
مرحلـه شـيري   (يك مرحله آبياري تكميلـي بعـد از گلـدهي و     D3ويك مرحله آبياري به منظور سبز محصول )(D1 تفاوت عملكرد بين تيمارهاي 

دليل عمده آن وضعيت خوب بارندكي در سال آزمايش مي  معني دار نبود.(يك مرحله آبياري تكميلي در زمان سخت شدن دانه )  D4وشدن دانه )
 باشد.

 
 اجزاءعملكرد دانه:

 وزن هزار دانه مي باشد. تعداددانه در خوشه، ،اجزاءعملكرد دانه شامل تعداد خوشه در واحد سطح
 

 شه در متر مربع:تعدادخو
سنبله هايي است كه ساقه اصلي و پنجه هاي گندم در يك متر مربع زمين توليـد مـي كننـد . تعدادسـنبله در      ،منظور از تعداد سنبله در متر مربع
محصـول در  (آبياري جهـت سبز  D1خوشه در تيمار  410(شاهد) تا  D0خوشه در واحد سطح براي تيمار  343تيمار هاي مختلف زمان آبياري از 

تفاوت تعداد سنبله در واحد سـطح بـا سـاير تيمارهـاي      (يك مرحله آبياري به منظور سبز محصول) D1زمان كاشت) متغيير بوده است . در تيمار 
نـه زنـي   آبياري معنادار است . بنظر مي رسد در اين تيمار آبياري هنگام كشت و براي سبز محصول انجام شده گياه براحتي و در شرايط مطلوب جوا

و با توجه به شرايط مطلوب درجه حرارات و بارندگي هاي بعدي از پنجه زني بهتري برخوردار بـوده و تعـداد سـنبله آن در واحـد سـطح       ،را تكميل
يكـي از  پس يكي از محسنات آبياري در زمان كاشت را شرايط بهتر پنجه زني وافزايش تعداد سنبله كه  نسبت به ساير تيمارها افزايش داشته است.

(يـك مرحلـه آبيـاري تكميلـي در زمـان ظهـور       D2 تفاوت تيمارهاي  اركان محاسبه عملكرد يعني توليد تعداد دانه است را مي توان بحساب آورد.
(يك مرحله آبياري تكميلي در زمان سخت شـدن دانـه   D4 و(يك مرحله آبياري تكميلي بعد از گلدهي و مرحله شيري شدن دانه ) D3 وخوشه ) 

در اين تيمار ها يك مرحله آبياري در يكي از دوره هاي بحراني رشدونمو گياه باعث نگهـداري   توان گفت چون مي، با تيمار شاهد معنا دار است نيز)
 تعداد بيشتر سنبله نسبت به تيمار شاهد كه آبياري انجام نگرديده شده است.

 
 

 تعداد دانه در سنبله:
باشد .درايـن بررسـي تعـداد دانـه در      مي ا با كاهش تعداد دانه در خوشه و همچنين با تحريك نرعقيمي همراهتاثير كمبود آب بر عملكرد گندم ابتد
(يك مرحلـه آبيـاري     D2در تيمار 77/42و (يك مرحله آبياري به منظور سبز محصول )D1 در تيمار 5/37خوشه در تيمارهاي مختلف آبياري از 

 . متفاوت استتكميلي در زمان ظهور خوشه ) 
(يك مرحله آبياري به  D1با ساير تيمارها بعلت اينكه در تيمار (يك مرحله آبياري به منظور سبز محصول ) D1 به نظر مي رسد كه اختالف تيمار 

) آبياري در هنگام كشت محصول باعث افزايش تعداد سنبله در واحد سطح (جوانه زني بهتر و توليد بيشـتر پنجـه هـاي بـارور     منظور سبز محصول)
يـك از  گرديده ،و از طرفي چون در زمان گرده افشاني و دوره پر شدن دانه ساير تيمار ها آبياري شده اند ،تيمار شاهد بعلت عـدم آبيـاري در هـيچ    

 كمتر سنبله در واحد سطح در اين تيمار گرديده است.مراحل بحراني حساس به تنش رطوبت در گياه ،كه نتيجتا منجر به توليد تعداد
 

 زار دانه:وزن ه
 D3گـرم در تيمـار    17/42و (يك مرحله آبياري به منظـور سـبز محصـول)    D1گرم در تيمار  40وزن هزار دانه در تيمارهاي مختلف آبياري بين 

(آبياري در مرحله خميري شدن دانه) درشـت تـرين   D3 (آبياري در زمان كاشت براي سبز محصول)ريزترين ودرتيمار D1 در تيمار متغيير است . 
 دانه ها را داراست.

يـك  (D3 ويك مرحله آبياري تكميلي در زمان ظهور خوشـه )  (  D2 و) بعنوان شاهد بدون آبياري تكميلي(D0 تفاوت وزن هزار دانه در تيمارهاي
از نظر آمـاري معنـي   (يك مرحله آبياري تكميلي در زمان سخت شدن دانه )  D4ومرحله آبياري تكميلي بعد از گلدهي و مرحله شيري شدن دانه )

كـه ايـن    باشـد  مي درصد احتمال معني دار 1در سطح (يك مرحله آبياري به منظور سبز محصول )   D1دار نيست ،اما تفاوت اين تيمارها با تيمار 
 به دانه مي باشد كه از اهميت ويژه اي برخوردار است. مربوط به انجام آبياري در زمان انتقال مواد

 
 به عملكرد: ساير اجزاي وابسته



طـول پـدانكل در تيمارهـاي مختلـف آبيـاري       ازه پرچمـي، دان اندازه گياه، ارتفاع گياه،  بعضي از خصوصيات مورفولوژيكي گندم شامل طول خوشه ،
 تكميلي مورد بررسي قرار گرفت .

 
 طول خوشه:

ررسي تاثير زمانهاي مختلف آبياري تكميلي برطول سنبله دراين ب طول خوشه يك صفت ژنتيكي است كه رابطه تنگاتنگي باديگر اجزا عملكرد دارد.
 D1 سـانتيمتروتيمار  367/9باكمترين مقدار طول خوشـه   (بعنوان شاهد بدون آبياري تكميلي) D0معني دار نبود . با مقايسه ميانگين ها در تيمار
 را داراسـت.كه ايـن افـزايش طـول خوشـه در تيمـار       سـانتيمتر   53/10بيشترين مقدار طول خوشـه  (يك مرحله آبياري به منظور سبز محصول ) 

D1(يك مرحله آبياري به منظور سبز محصول) باشد . مي به علت افزايش طول دوره رويشي آن 
 

 ارتفاع بوته:
سـانتي   100و كمترين ارتفـاع بوتـه بـا    (يك مرحله آبياري به منظور سبز محصول ) D1سانتي متر مربوط به تيمار  7/111بيشترين ارتفاع بوته با 

(يك مرحله آبيـاري   D1 مي باشد . دربين تيمارها تيمار (يك مرحله آبياري تكميلي بعد از گلدهي و مرحله شيري شدن دانه )  D3متر مربوط به 
،در نتيجـه   آبياري اول فصل در زمان كاشت ، اوال به علـت زود سـبز شـدن گيـاه     با ساير تيمارها اختالف معني دار دارد .به منظور سبز محصول ) 

ار گياه از رشد رويشي كافي هم ازنظـر زمـان ورطوبـت    هافزايش طول دوره رويشي ،با بهره گيري از رطوبت نازله در فصول پاييز و زمستان و اوايل ب
 باشد . مي ساير تيمارها از شيبرخوردار بوده لذا ارتفاع گياه در اين تيمار ب

 
 اندازه برگ پرچمي:

ط قسمتي از ساقه كه در باال ي گره برگ پرچم و برگ پرچم قراردارد توليد مي شود لذا اندازه گيري بـرگ پـرچم مـورد    تمام ماده خشك دانه توس
سـانتي متـر و كمتـرين آن     37/29(يك مرحله آبياري زمان كاشت) با  D1بيشترين اندازه برگ پرچم مربوط به تيمار  باشد . مي نظر وقابل اهميت

باساير تيمارهـا بـدليل   (يك مرحله آبياري به منظور سبز محصول ) D1 بدون آبياري تكميلي) مي باشد. اختالف تيمار (شاهد D0 متعلق به تيمار 
 زود سبز شدن وطول مدت رويش مناسب از اندازه برگ پرچمي باالتري برخورداربوده است .

 
 طول پدانكل:

بعضي از محققين در شرايط ديم و تنش رطوبـت طـول پـدانكل را     گيرد. مي طول پدانكل يك صفت ژنتيكي است و تحت تاثير شرايط محيطي قرار
اي مختلف آبياري تكميلي با هتيمار ي با پدانكل طويلتر مناسبتر براي مناطق خشك مي دانند.در اين بررسييها وگندم يك صفت مقاوم به خشكي

 باشد. مي نداشته واين يك صفت ژنتيكيتوجه به دوره هاي بحراني رشد و نمو گندم تاثيري بر اندازه ي طول پدانكل 
 

 عملكرد بيولوژيكي:
 عملكرد بيولوژيكي برابر با حاصلضرب سرعت رشددر طول دوره رشد است . بنابراين استنباط مي گردد كه عملكرد دانه غـالت برابـر بـا حاصلضـرب    

(يك مرحله آبياري بـه منظـور سـبز     D1ز شدن تيمارسرعت رشد وطول دوره رشد است . همانگونه كه در اين آزمايش زمان سب شاخص برداشت ،
يابد. كه اين امـر حـاكي از افـزايش سـرعت      مي روزتقليل 5روز اختالف داشته ولي در زمان رسيدگي اين اختالف به  35با ساير تيمارها محصول ) 

كه نهايتا منجر به عملكرد بيولوژيكي باالتري نسـبت  رشد گندم در اين تيمار ودر نتيجه كوتاهتر شدن بعضي از دوره هاي رشد ونمو گياه مي باشد ،
 به شاهد بادر نظر گرفتن شرايط يك مرحله آبياري تكميلي براي ساير تيمارها در مراحل مختلف بحراني دوره رشدونمو گياه ميگردد.

 
 شاخص برداشت:

ه بـ يزان مواد كربو هيدراته بيشتري از اندام هاي سبز گياه هر چقدر م باشد. مي شاخص برداشت بيانگر درصد موادآلي ساخته شده از منبع به مخزن
درصـد   67/27در اين بررسي شاخص برداشت در بين تيمار هاي مختلف آبياري تكميلي از  دانه فرستاده شود باعث افزايش عملكرد دانه مي گردد.

 باشد. مي ه آبياري در زمان خوشه رفتن گياه) متفاوت(يك مرحل D2درصد درتيمار 33(يك مرحله آبياري زمان سخت شدن دانه)تاD4 در تيمار 
چون در زمان گلدهي ودر مرحله شيري شدن دانه كه در اين مرحله حـداكثر  (يك مرحله آبياري تكميلي در زمان سخت شدن دانه )  D4در تيمار 

امر باعث كاهش تعداد دانه در خوشـه بـوده اسـت     نقل و انتقال مواد صورت و دانه به حداكثر وزن تر خود مي رسد تحت تنش رطوبت بوده كه اين
بدليل آبياري در زمان خوشه رفتن ومتعاقب آن دوره پر شدن دانـه ،تعـداد دانـه    (يك مرحله آبياري تكميلي در زمان ظهور خوشه ) D2 .در تيمار 

ي نيـز برخـوردار گرديـده ،كـه سـبب افـزايش شـاخص        درخوشه افزايش يافته و نقل و انتقال مواد نيز بخوبي صورت پذيرفته و وزن هزار دانه باالتر
 برداشت كه نهايتا منجر به افزايش عملكرد گرديده است .

 



 : ) Dry Matter-(DM)(ماده خشك 
يـك مرحلـه آبيـاري    (D2تامين بخشي از آب مورد نياز گياه در مرحله ساقه رفتن و بعد از آن توسط آبياري تكميلي باعث گرديـده ،در تيمارهـاي   

(يك مرحلـه آبيـاري تكميلـي در     D4ويك مرحله آبياري تكميلي بعد از گلدهي و مرحله شيري شدن دانه ) (D3 وي در زمان ظهور خوشه )تكميل
وزن خشك اندام هاي هوايي از برتري نسبي نسبت به ساير تيمارها برخوردار گردد.واين خود پشتيباني براي عملكرد باالتر زمان سخت شدن دانه ) 

(يـك مرحلـه   D2 سازد اين تيمار  مي خاطر نشان گرديده است .(يك مرحله آبياري تكميلي در زمان ظهور خوشه )  D2تيمار شاخص خصوصا در 
بوده و باالترين عملكرد رادرمقايسه با سـاير تيمارهـا بـه خـود      بيشترين وزن خشك اندام هاي هوايي را داراآبياري تكميلي در زمان ظهور خوشه ) 

 اختصاص داد.
 

 ):-CGR (Crop Growth Rate( سرعت رشد محصول (
در اين مطالعه سرعت رشد محصول ،تجمع مـاده خشـك    گويند. به تجمع ماده خشك در واحد زمان در واحد سطح مزرعه سرعت رشد محصول مي

در طـول  )CGRعت رشـد محصـول (  (گرم) در واحد سطح مزرعه (متر مربع) در واحد زمان (روز) تعريف شده است .با توجه به اينكه ميانگين سـر 
(يك مرحله آبياري تكميلي در زمان ظهور خوشـه   D2تواند در عملكرد دانه نقش مهمي داشته باشد .بنابراين عملكرد باالتر در تيمار  مي فصل رشد

تكميلـي در زمـان ظهـور     (يك مرحله آبيـاري D2 را مي توان به باالتر بودن ميانگين سرعت رشد محصول آن در طي فصل رشد نسبت داد.تيمار )
گـرم در   17آن حدود  CGR) كه حداكثر D0گرم در متر مربع در روز اختالف معني داري را با تيمار شاهد (30حدود  CGRبا حداكثر خوشه ) 

 باشد ،نشان مي دهد. مي متر مربع در روز
 

 :)-RGR(Relative Growth Rate((سرعت رشدنسبي 
گويند. در اين مطالعه سرعت رشد نسبي به صورت گرم بـر   مي واحد وزن خشك اوليه گياه سرعت رشد نسبي به تجمع ماده خشك در واحد زمان و

گردد.. سرعت رشد نسبي در ابتـداي  ميگرم بر روز تعريف شده است . ميزان رشد نسبي نسبت به زمان كاهش مي يابد و در پايان فصل رشد منفي 
يـك مرحلـه   (D2و) (بعنوان شـاهد بـدون آبيـاري تكميلـي     D0 ت كه به ترتيب مربوط به تيمار هايگرم برگرم برروز اس 11/0تا  09/0رشد بين 

روز پـس از  120باشد. سـرعت رشـد نسـبي در حـدود     مي (يك مرحله آبياري به منظور سبز محصول)  D1وآبياري تكميلي در زمان ظهور خوشه )
 ي نيست كه بتوان آنها را از نظر اين شاخص تفكيك نمود .رسد ولي به طور كلي تفاوت بين تيمارها در حدميكاشت به صفر 

 
 ): LAI (–Leaf Area Indeuشاخص سطح برگ ((

يـك  ( D1در اين بررسي برتـري نسـبي    نشان دهنده مساحت برگ سبز (متر مربع)در واحد سطح مزرعه (متر مربع) مي باشد. طح برگ،شاخص س
دهـد كـه    مـي در مقايسه با سـاير تيمارهـا نشـان    حله آبياري تكميلي در زمان ظهور خوشه ) (يك مر D2ومرحله آبياري به منظور سبز محصول ) 

با تحريك الگوي برگ زا تعداد بـرگ بيشـتري را توليـد    (يك مرحله آبياري به منظور سبز محصول )   D1آبياري تكميلي در ابتداي فصل در تيمار 
(يك مرحله آبياري تكميلي در زمـان ظهـور خوشـه )     D2خوشه آبياري تكميلي در تيمارنموده است . همچنين در مراحل اتمام پنجه زني و ظهور 

شاخص سـطح بـرگ بـاال     در نتيجه در اين دو تيمار شاخص سطح برگ فزوني داشته است . باعث ماندگاري بيشتر سطح سبز درگياه گرديده است،
 لزوما مولد عملكرد دانه ي بيشتر نخواهد بود.

 
 : )NAR(-Net Assimilatiin Rate((ميزان جذب خالص 

شود . افزايش سايه اندازي برگ ها با پيشرفت دوره  ميميزان جذب خالص شاخصي از كارايي توليد گياه است كه بر حسب كل سطح برگ محاسبه 
به دليل بـاالتر بـودن    )يك مرحله آبياري به منظور سبز محصول(  D1در تيمار رشد باعث نزول منحني ميزان جذب خالص در تيمارها شده است.

(يك مرحلـه آبيـاري    D2ميزان جذب خالص نيز افزايش يافته ولي سرعت افت آن در مقايسه با تيمارهاي  ميزان جذب خالص در ميانه فصل رشد،
ر طـي فصـل   بيشتر است . تجمع زياد ماده خشك د(يك مرحله آبياري تكميلي در زمان سخت شدن دانه )  D4و تكميلي در زمان ظهور خوشه ) 

تواند شرايط مورفولوژيكي را براي ذخيره مـواد فتوسـنتزي در    ميبهار (ارديبهشت)به قدر كافي تامين كننده نياز تمايز ساختمان هاي زايشي بوده و 
د . در ايـن  شو ميدانه ها فراهم كند . مقادير زياد ميزان جذب خالص در اواخر فصل رشد موجب تجمع بيشتر بيوماس كل و كاهش ضريب برداشت 

افـت  در همـين دوران باعـث   (يك مرحله آبياري به منظور سـبز محصـول )     D1رابطه افزايش شاخص سطح برگ و ميزان جذب خالص در تيمار 
 گرديده است . (يك مرحله آبياري تكميلي در زمان ظهور خوشه ) D2شاخص برداشت اين تيمار در مقايسه با تيمار 

 
 باشد.   ميربوط به هريك از  مراحل اندازه گيري شاخص هاي رشد و مقايسه تيمار ها قابل ارائه نمودار ها و جداول م نكته :

 
 نتيجه گيري:



نتايج اين آزمايش نشان داد كه در شرايط آب و هوايي مناطق گرمسيري آبياري تكميلي در مراحل مختلف رشـدو نمـو گنـدم خصوصـا دوره هـاي      
اثير معني داري برعملكرد گندم داشته است . با توجه به تاريخ هاي مختلف انجام آبياري تكميلـي در ايـن   بحراني حساس به تنش رطوبت در گياه ت

ي آزمايش ،و نظر به اهميت آب و استفاده مناسب از آن ،آبياري تكميلي ديمزار ها در مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري كشور ،كه اكثـرا دسترسـ  
(نيمه دوم آبان ماه) و ديگر در زمان ظهور خوشـه (اواخـر   باشد ،خصوصا يكي در زمان كاشت  ميان مشكل نبه آب آبياري در مناطق مورد نظر چند

 تواند تاثير مطلوب و اقتصادي بر افزايش ميزان عملكرد داشته باشد . مياسفند تا اوايل فروردين ماه)
د سطح ،تعداد دانه در خوشه و وزن هزار دانه را افزايش داد. هـم چنـين   تاثير آبياري تكميلي در اجزاء عملكرد معني دار بود، و تعداد خوشه در واح

دارد نيـز  اثر آبياري تكميلي به ارتفاع گياه و اندازه برگ پرچم كه در شرايط ديم نقش موثري بر فتوسنتز در اواخر دوره رشد و دوره پر شـدن دانـه   
 معني دار بود .

در گياه سبب افزايش عملكرد بيولوژيكي و شاخص برداشت بطور مجزا در بعضـي از تيمارهـا ودر    آبياري تكميلي در دوره هاي بحراني تنش رطوبت
 بعضي ديگر توام بود .

) سـرعت رشـد   DMهم چنين آبياري در زمان ظهور خوشه خصوصا ودر ساير تيمارها ي تحت آبياري تكميلي سبب افزايش ماده خشك توليدي (
 ) شد ،اين اختالفات در بعضي از تيمارها از لحاظ آماري نيز معني دار بود .LAI() و تا حدي شاخص سطح برگ CGRمحصول (

رسد چنانچه در ديمزار هاي مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري بتوان در زمان كشت به منظور سبز به موقع گياه و تكميل مراحـل اوليـه    ميبنظر 
شود يك مرحله آبياري تكميلي انجـام داد ،تـاثير    مير فصول زمستان و بهار حادث رشد كه منجر به استفاده مطلوب از نزوالت جوي كه عمده آن د

خر اسفند و اوايل فروردين ماه كه تبخير بر بارنـدگي در  ابسزايي در عملكرد خواهد داشت . چنانچه آبياري تكميلي در اين زمان مقدور نباشد ،در او
تواند در اين دوره به دليل مشخص شدن پتانسيل توليـد   ميآبياري تكميلي  باشد، ميگندم  يابد و هم زمان با ظهور خوشه دهي مياين زمان فزوني 

 خصوصا تعداد دانه در خوشه و تعداد خوشه در واحد سطح (قبل از گلدهي) تاثير مناسبي برعملكرد دانه داشته باشد.
رين عملكرد را دارا بود و از لحاظ آماري نيـز بـا سـاير تيمـار هـا      در اين آزمايش در تيمار سوم (يك مرحله آبياري در زمان ظهور خوشه ) كه بيشت

باشد مويد اين موضوع است . هم چنين دسترسي به آب آبياري بدليل نزوالت زمستانه و جاري بودن رودخانـه هـا در ايـن     مياختالف آن معني دار 
 فصل در مناطق فوق الذكر سهل و ارزان خواهد بود.
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