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 چكيده

اثر تنش كم آبي بر روي شاخص هاي توليد گندم و كارايي مصرف آب پروژه اي در  ،به منظور حفظ و استفاده بهينه از آب
رقم (تيمار) در يك بلوك تكرار شده  9چهار آزمايش مجزا كه هر كدام يك بلوك كامل تصادفي با سه تكرار كه در آن 

صل كشت گندم كه شامل سه مرحله آخر دوره رشد(گلدهي،مرحله شيري، مرحله هاي آخر ف انجام پذيرفت و قطع آب
خميري) و عدم قطع آب گندم به عنوان شاهد قرار گرفت. پارامترها شامل: ثبت مراحل مختلف زماني دوره رشد و آبياري 

ب و وزن هزار دانه اندازه هاي انجام شده، ارتفاع بوته، عملكرد دانه، عملكرد بيولوژيك، شاخص برداشت، كارايي مصرف آ
الين ها اختالف معني داري براي كليه صفات مورد بررسي  بين ارقام وتمامي حاالت قطع آب در نشان دادكه  نتايجبود. 

همچنين قطع آبياري بر عملكرد نهايي و كارايي مصرف آب آبياري اثر گذاشت. عملكرد نهايي به شدت در شرايط قطع . وجود داشت
و سبب افزايش كارايي مصرف آب شده است. نياز خالص آبي براي گلدهي به بعد كاهش چشمگيري داشته است  آب در مرحله

در شرايط عدم قطع آب آخر كه حجم كل  متر مكعب در هكتار محاسبه شده است. 4520گندم در اين منطقه 
به مزرعه داده شده است. در درصد حجم آب بيشتري در هر هكتار  07/16مترمكعب مي باشد به ميزان  45/5385آب

 04/31و  58/11درصد بيشتر از نياز آب داده شده است. اما در دو شرايط ديگر به ترتيب  32/2شرايط يك قطع آب نيز با 
عكس العمل متفاوتي از خود در شرايط قطع دو مدار آخر آبياري از ارقام  در صد كمتر ازميزان محاسبه شده آبياري گرديد.

لذا با يك قطع آب آخر به ند و اين باعث كاهش عملكرد دانه، وزن هزاردانه و شاخص برداشت گرديده است. خود نشان داد
 مترمكعب در هكتار برداشت از مخازن زير زميني كمتر انجام گرديده است.  760ميزان حداقل 
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 مقدمه

مواجه مي باشد. محيط زيست و اكوسيستم هاي مبتني بر منابع  فراوانيراي تامين آب مورد نياز با مسائل و مشكالت امروزه جهان ب
اند. توزيع  آب شيرين با وقوع خشكسالي هاي متعدد و برداشت بي رويه از ذخاير آبي با بحران ها و چالش هاي زيادي روبرو شده

سيل و خشكسالي بحران ها و چالش  ،كنترل كيفيت آب ،كميابي وسيع منابع آب ،آبيتنش هاي ، رشد جمعيت ،نابرابر منابع آب
از منابع آب مي باشد. برنامه ريزي براي حفظ و بهره برداري بهينه از منابع آبي نيازمند به كارگيري  نادرستهاي امروزه استفاده 

در واقع محور اين  است.كه ها با توجه به رشد جمعيتمديريت مبتني بر عرضه آب  كه اين شامل. )8( ضوابط خاص خود مي باشد
هدف حفظ پايداري آب و اكوسيستم از  ديريت منابع آبدر اين م. مي باشدروش عرضه منابع آب در پاسخ به تقاضاي در حال رشد 

اري اين منابع مي . امروزه يكي از مباحث مهم در امر مديريت منابع آب، حفظ پايد)5،9(طريق اعمال مديريت يكپارچه مي باشد
باشد. سيستم هاي منابع آبي پايدار، براي دستيابي كامل به اهداف جامعه در حال و آينده طراحي و اداره مي شوند. سيستم هاي 
منابع آبي پايدار به نحوي طراحي و اجرا مي شوند كه در مقابل تغييرات مختلف سازگار، قدرتمند وداراي توانايي واكنش باشند. 

.  )1(به علت ماهيت بيولوژيكي آن و وابستگي شديد آن به طبيعت بزرگترين مصرف كننده منابع آبي كشور مي باشدكشاورزي 
و درپهنه  ،جهان محسوب مي شود كم آب و كم بارانميليمتر در سال در زمره مناطق  252ان با متوسط نزوالت آسماني حدود راي

اگر اين ميزان آب را با ديگر نقاط جهان مقايسه كنيم كافي است به ارقام  بندي اقليمي خشك ونيمه خشك دنيا قرار گرفته و
ميلي ليتر گزارش شده است در  900تا  850). متوسط بارندگي ساالنه در سطح جهان بين 4،3( مربوط به بارندگي توجه كنيم

طلب نيز توجه نمود كه توان تبخيري آن ميلي ليتر تجاوز نمي كند. كه مي بايست به اين م 300تا  250حالي كه در كشور ما از 
نسبت به ميانگين بارندگي بسيار باال مي باشد. در اين صورت روشن است مقدار آبي كه در ايران وجود دارد، كمتر از يك سوم مقدار 

بخير شده و در ميليارد متر مكعب) مستقيما ت 293% آن (71ميليارد متر مكعب بارندگي ساالنه  413بارندگي جهاني مي باشد. از 
   .)6( چرخه توليدات كشاورزي بجز برخي نواحي محدود كارايي ندارد

حل اين معضل بوده  هاي زير زميني تنها راهكار موقتي براي با توجه به اين ميزان بارندگي هاي كشور و تبخير فقط برداشت از آب
ن به عنوان قسمتي از مدار گردش طبيعي آب مورد توجه هاي زيرزميني يكي از منابع حياتي تهيه و ذخيره آب و همچني آباست. 

است. ضمنا در مناطق مختلف ايران به سطح پاييني رسيده  آنرويه از بي و برداشت با استفاده زيرزميني هاي سفرهاكنون مي باشد .
نسيل برداشت از منابع آب پتا .شود به پايان بودن منابع آبي عنوان مي خشكسالي و نبود مديريت صحيح منابع آبي از داليل رو

هاي  هاي زيرزميني است و بقيه آب ميليارد مترمكعب سهم آب 35ميليارد مترمكعب است كه از اين ميزان  90كشور، حدود 
هر دليل ديگري نتوانستيم بين عرضه وتقاضا مديريت تناسبي برقرار كنيم  به دليل سوءبرداشت، ضعف مديريت يا به ،سطحي است

زيرزميني نيز كاهش  هاي آب فت كرده و سطح زمين نيز نشست داشته در نتيجه ظرفيت ذخيره و نگهداري سفرها چون اين سطح
  .كرد هاي زيرزميني ايجاد توان راهكاري براي كنترل اين برداشت و تامين آب سفره مي با مديريت صحيح .پيدا كرده است

هاي ترميم اين  از راه يكي  . بارشداشته استافت  هاي زيرزميني آب سفره سطح سانتيمتر 89در حال حاضر دشت مشهد ساالنه 
 از متوسط بارندگي اما سطح آب به حدي پايين رفته است كه حتي اگر در يك سال هم بارش بيشتر مي باشد. هاي زيرزميني سفره

ير زميني الخصوص در كشاورزي مي راه ديگر، استفاده بهينه از آب هاي ز .كند ساله را نمي 30اين افزايش برداشت  باشد، جبران
 تا بتوان با كاهش ميزان آب گامي در حفاظت منابع آبي برداشت. در راستاي حل اين مشكل پروژه تحقيقاتي تعريف گرديدباشد. 
اهميت اقتصادي گندم چه از نظر توليد و  توجه به بيشترين سطح زير كشت كشور اساس تحقيق اين پروژه منظور گرديد. با گندم

باشد. حتي در مناطقي كه به علت تغيير شرايط اقليمي يا خشكي  ه از نظر تغذيه در دنيا بيش از ساير محصوالت كشاورزي ميچ
 ). 7توان گندم توليد كرد ( محيط امكان توليد ساير گياهان زراعي نباشد، مي
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 ها مواد و روش
صادفي با سه تكرار شده انجام پذيرفت و در آن تيمارها بر اساس اين پروژه در چهار آزمايش مجزا كه هر كدام در يك بلوك كامل ت

هاي آخر فصل كشت گندم كه شامل سه مرحله آخر دوره رشد(گلدهي،مرحله شيري، مرحله خميري) و عدم قطع آب  قطع آب
سازي هرچه بيشتر  گندم به عنوان شاهد مي باشد، قرار گرفتند. استفاده از تشت تبخير براي اعمال تنش رطوبتي با هدف شبيه

شرايط آزمايش به مزرعه كشاورز انجام گرفت. از شيوه آبياري قطره اي (سيستم تيپ) استفاده شده و ميزان آب با استفاده از كنتور 
تعيين شد. حجم آب مورد نياز هر كرت توسط شيلنگ(سيستم تيپ) و كنتور اندازه گيري و به گياه داده شد. بدين صورت كه حجم 

و سطح مزرعه محاسبه و توسط كنترل تجمعي تعيين گرديد و در  Aي هر آزمايش با توجه به ميزان تبخير از تشت كالس آب آبيار
عمليات تهيه زمين شامل شخم كلش بعد از برداشت محصول قبل، يك نوبت شخم بهاره، يكنوبت اختيار گياه قرار مي گرفت. 

توصيه كودي انجام و بالفاصله پس از زدن ديسك و لولرزمين كامال تسطيح و  ديسك، دو بار لولر عمود بر هم، كودپاشي بر اساس
 فاروها ايجاد شده و زمين آماده جهت كشت گرديد.

. مساحت هر بودC-85-6, C-85-4,CD-85-13,CD-85-9,CD-85-15,C-81-4توس، گاسكوژن و سايسونز و شامل م ارقا
از هر كرت پس از برداشت نيم متر از دو انتها و حذف دو پشته كناري  ود،كهب) متر مربع  4/2 ×7= 8/16( 8/16كرت اين آزمايش
با در نظر گرفتن وزن هزار دانه براي هر  بذر در متر مربع و 450ميزان بذر مصرفي براساس  گرديد. 2/1×6=2/7مساحت برداشت 

در  2ا قارچ كش كاربوكسين تيرام به نسبت رقم تعيين گرديد. بذور آزمايش قبل از كاشت به منظور جلوگيري از سياهك پنهان ب
از روش وزني با نمونه گيري خاك از هر آزمايش قبل و بعد ازهر آبياري اندازه گيري شد.  مورد نياز رطوبت هزار ضدعفوني شد.

رد بيولوژيك، پارامترهايي شامل: ثبت مراحل مختلف زماني دوره رشد و آبياري هاي انجام شده، ارتفاع بوته، عملكرد دانه، عملك
شاخص برداشت، حجم آب مصرف شده، كارايي مصرف آب و وزن هزار دانه اندازه گيري شد. كليه اطالعات و آمار برداشت شده در 

هاي توليد گندم و كارايي مصرف آب دوره برداشت مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و حفظ منابع آبي، اثر تنش آبي بر روي شاخص
گندم تعيين شد. در نهايت تاثير قطع آب هاي آخر بركليه پارامتر هاي كمي گندم با يكديگر مقايسه ومقدار هاي توليد بر شاخص

آب صرفه جويي شده از منابع آبي از طريق حذف يك و يا چند نوبت آبياري مشخص گرديد. تلفات آب و برداشت اضافه آب از چاه 
مقدار آب خاك در حد طرفيت  يني در پايان فصل كشت تعيين گرديد.بمنظور صرفه جويي آب و ذخيره منابع آب هاي زير زم

درصد وزني  2/7درصد حجمي بوده است. مقدار آب خاك در حد نقطه پژمردگي برابر  64/21درصد وزني و 1/15) برابرFCزراعي(
ر مكعب در هكتار) كل آب مصرفي(مت سانتي متر در نظر گرفته شد. 30درصد حجمي بوده است. و عمق توسعه ريشه  8/10و 

 .محاسبه شده حاصل جمع آبياري انجام شده با ميزان بارندگي موثرمي باشد
 0-30ساعت بعد از آبياري در عمق  48ميزان درصد رطوبت وزني تيمارها قبل از آبياري و   - 1جدول شماره 

 سانتيمتر
 آزمايش چهارم آزمايش سوم آزمايش دوم آزمايش اول رديف

 در صد رطوبت در صد رطوبت صد رطوبت در در صد رطوبت
 بعد از آبياري قبل از آبياري بعد از آبياري قبل از آبياري بعد از آبياري قبل از آبياري بعد از آبياري قبل از آبياري

1 89/6 96/13 06/6 69/12 5/6 5/13 11/4 49/13 
2 05/6 13/12 34/6 75/12 1/6 5/12 57/6 01/13 
3 68/3 94/7 83/4 49/9 82/3 56/8 04/4 98/9 
6 30/6 41/16 19/6 93/16 68/6 64/15 76/6 54/15 
 قطع  قطع  08/16 63/5 48/14 38/4 95/14 41/5 7
 قطع  قطع  قطع  قطع  19/17 20/4 33/16 41/5 8
 قطع  قطع  قطع  قطع  قطع  قطع  97/17 45/5 9
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 به هرآزمايش بطور مستقل (متر مكعب)هتاريخ آبياري و ميزان آب داده شد  - 2شماره  جدول

 

داخل خاك در هنگام آبياري  آب به نتايج نشان داده كه نفوذ استفاده شد. ز سيلندر هاي نفوذ سنجا ذوبه منظور تعيين معادله نف
مطابقت داده شد و  SCSنسبت به زمان با گراف  سانتي متر بر حسب خاكدر آب هاي عمق نفوذ تجمعي  دادهمناسب بوده است. 

متر و  سانتي 0925/0به ترتيب   bو  aضرايب   SCSارمترهاي با توجه به اين منحني پ براي آن بدست آمد. 1شماره منحني 
 باشد. مي ذيلدر اين طرح به صورت معادله  SCSبدست آمد. لذا معادله  7285/0

                                                                                                      ctai b
n += )( 

                                                                                6985.0)(0925.0 7285.0 += on Ti                 
 .باشد بر حسب دقيقه مي  TOمتر و  بر حسب سانتي  inكه در اين رابطه             

 متر  سانتيبرحسب  عمق نفوذ تجمعي منحني  -1شكل شماره

 
 بسيار مهم مي باشد.به كم آبياري و امكان افزايش كارايي مصرف آب  WUEمصرف آب گندم ، حساسيت شاخص  تعيين كارايي

براي توليد  1400 افقكيلوگرم محصول به ازاي هر متر مكعب آب است و بر اساس برنامه  9/0در حال حاضر كارايي مصرف آب 
كيلوگرم محصول  6/1از اين رو كارايي مصرف آب بايد به حدود  ميليارد مترمكعب آب نياز است كه 150محصوالت كشاورزي به 

 ميزان آب (متر مكعب) آبياري
 جمع چهار آزمايش  آزمايش چهارم  آزمايش سوم  آزمايش دوم آزمايش اول

  155 75/38 75/38 75/38 75/38 (خاك آب مزرعه) 
 92  23  23  23  23 آبياري دوم
  115  75/28  75/28  75/28  75/28 آبياري سوم

  5/189  38/47  38/47  38/47  38/47 ري چهارمآبيا
  64/92 قطع آبياري  88/30  88/30  88/30 پنجمآبياري 
  73 قطع آبياري قطع آبياري  5/36  5/36 ششمآبياري 
  5/34 قطع آبياري قطع آبياري قطع آبياري  5/34 هفتمآبياري 

 - 4 5 6 7 تعداد آبياري
 66/754 88/135 76/175 26/204 76/238 حجم آبياري در هر آزمايش

 13/57637 59/2995 78/3874 09/4503 67/5263 حجم آبياري  (متر مكعب در هكتار)
 12/487 78/121 78/121 78/121 78/121 بارندگي موثر

 25/17124  37/3117 56/3996 87/4624 45/5385 كل آب مصرفي (متر مكعب در هكتار)
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   .)2(به ازاي هر مترمكعب آب برسد
 تايجن

در اين آزمايش ميانگين رطوبت وزني خاك قبل و پس از هر آبياري اندازه گيري گرديد. همچنين تاريخ و ميزان آب آبياري در هر 
حجم كل آب مصرف شده در هر تيمار كه حاصل جمع آبياري ها و باران موثر ثبت گرديد كه  نوبت بر اساس تشت تبخير محاسبه و

. اين چهار آزمايش مجزاي بلوك كامل تصادفي به صورت يك آزمايش در قالب طرح بلوك هاي كامل مي باشددر طول دوره رشد 
بي را به عنوان كرت هاي اصلي در تصادفي بصورت اسپليت پالت منظور و تجزيه واريانس انجام پذيرفته است كه تيمارهاي تنش آ

چهار سطح عدم قطع آب آخر و يك قطع آب آخر در مرحله گلدهي، دو قطع آب آخر در مرحله شيري وسه قطع آب آخر در مرحله 
) 1نتايج تجزيه واريانس صفات مختلف(جدول  خميري در نظر گرفته شد و ارقام و الين ها به عنوان كرت هاي فرعي منظور شد.

تنش آبي بطور معني داري برعملكرد دانه، عملكرد بيولوژيك، وزن هزار دانه، شاخص برداشت، ارتفاع و كارايي مصرف آب در تيمار 
سطوح آماري يك وپنج درصد اختالف آماري از خود نشان ميدهند. ارقام و الين ها نيزبراي كليه صفات مورد بررسي در سطوح 

 د نشان ميدهند. آماري يك درصد اختالف معني داري از خو
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 خالصه نتايج تجزيه واريانس (ميانگين مربعات)  -1ول جد
 )Msميانگين مربعات( منابع تغييرات

 وزن هزار دانه عملكرد بيولوژيك عملكرد دانه درجه آزادي
 شاخص برداشت

كارايي مصرف 
 آب

 ارتفاع

 ns110/296378 ns009/4 ns065/14 ns769/4 ns676/90 48/65260* 2 تكرار
 ns4/11023339 **815/315 **219/311 *201/0 *590/607 43/31085038** 3 تيمار تنش آبي

 Ea( 6 012/7323 5/70466084 491/1 275/26 810/2 256/71خطا(
 398/94** 168/0** 475/130* 113/276** 0/211067603** 356/3728007** 8 تيمار رقم

 ns157/55 ns120/8 ns090/23 363/4** 4/127379587* 193/82050* 24 رقم×تنش آبي
 Eb( 96 630/44542 22/67371007 391/1 024/57 408/1 247/23خطا(

Cv%87/4 59/8 88/22 95/2 22/4 62/3 ضريب تغييرات 
  ns ،*1% و يا 5: به ترتيب غير معني دار و معني داري در سطوح آماري  **و% 
 

  صفات مورد بررسيقطع آبياري بر تيمار تنش ثر هاي ا مقايسه ميانگينخالصه نتايج  - 2جدول 

 )cmارتفاع(
 

كارايي مصرف 
 ) kg/m3آب(

شاخص برداشت 
% 

0B وزن هزار
 )grدانه (

عملكرد 
بيولوژيك 
(kg×ha) 

عملكرد دانه 
(kg×ha) 

 تيمار تنش

a89/103 c31/1 a30/37 a52/42 a50/19153 a11/7086 بدون قطع آبياري 

b15/99 c32/1 b04/32 a04/42 a39/21547 b11/6087 يك قطع آبياري آخر 

b26/100 b41/1 ab30/33 b04/40 a13/20270 c37/5625 دو قطع آبياري آخر 

a52/92 a50/1 b11/29 c04/35 a48/16787 d26/4500 سه قطع آبياري آخر 

ن كه داراي حداقل يك اند، تفاوت بين دو ميانگي مقايسه شده % 5ها بوسيله آزمون دانكن در سطح احتمال  ميانگين*
 .دار نيست حرف مشترك باشند از نظر آماري معني
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  صفات مورد بررسيبر  ارقام والين هاهاي اثر  مقايسه ميانگينخالصه نتايج  - 3دولج

 )cmارتفاع(
 

كارايي 
مصرف 

 )kg/m3آب(

شاخص 
 برداشت %

1B وزن
هزار 
دانه 

)gr( 

عملكرد بيولوژيك 
(kg/ha) 

عملكرد دانه 
(kg/ha) 

 قام والين هاار

abc67/98 cd28/1 bc67/29 e58/36 b96/18776 e83/5353 CD-85-9 
abc58/98 d24/1 ab00/35 f42/32 b69/15678 e50/5217 CD-85-13 

ab92/101 bc34/1 bc00/31 cd42/37 b52/21880 d83/5624 CD-85-15 

c42/94 ab42/1 ab67/35 a83/49 b39/17239 c92/6085 C-81-4 

bc17/98 a50/1 a25/38 d92/37 b47/16908 bc17/6192 C-85-6 

a75/102 a46/1 abc83/32 b83/41 b37/19760 bc83/6225 C-85-4 
bc67/97 a49/1 ab58/34 bc67/41 b24/19048 ab00/6353 گاسكوژن 

c33/96 a50/1 c58/27 c75/40 a06/29376 a33/6450 سايسونز 

ab08/102 d22/1 abc83/31 c75/40 a90/16287 f00/4919 توس 
اند، تفاوت بين دو ميانگين كه داراي  مقايسه شده % 5آزمون دانكن در سطح احتمال *

 .دار نيست حداقل يك حرف مشترك باشند از نظر آماري معني

 
رد دانه نشان ) در مورد عملك3ها ي انجام شده به روش آزمون چند دامنه اي دانكن در سطح احتمال پنج درصد (جدول مقايسه ميانگين

كيلوگرم در هكتار در 4919كيلو گرم در هكتار بيشترين عملكرد و رقم توس با عملكرد  33/6450ميدهد كه رقم سايسونز با عملكرد دانه
-Cو  C-85-4،  گاسكوژناين شرايط نيزكمترين عملكرد را به خود اختصاص داده اند. كارايي مصرف آب براي ارقام والين هاي سايسونز، 

كيلوگرم بر متر مكعب كمترين  22/1كيلوگرم بر متر مكعب بوده كه بيشترين و توس با 50/1و 46/1، 49/1، 50/1به ترتيب  85-6
-CD-85 گرم بيشترين و الين 83/49با  C-81-4كارايي مصرف آب را به خود اختصاص داده اند. از لحاظ صفت وزن هزار دانه الين 

  ه صفت را به خود اختصاص داده است.گرم كمترين انداز 42/32با مقدار13
هاي اثر تيمار تنش قطع آبياري بر صفات مورد بررسي مشخص مي گردد كه اعمال قطع  نتايج مقايسه ميانگين 2باتوجه به جدول شماره 

لكرد نهايي آبياري در همه حاالت مورد بررسي باعث كاهش چشمگيري در عملكرد بيولوژيكي نشده است، بلكه فقط باعث تغيير در عم
كيلوگرم و پس از آن به  11/7086گرديده است. كه اين حاصل كاهش وزن هزاردانه بوده است. بيشترين عملكرد در شرايط عدم قطع آب 

درصدي مواجه بوده كه كمترين عملكرد مربوط به قطع سه آب آخر آبياري به ميزان   50/36و  61/20، 10/14ترتيب با كاهش هاي 
 م بوده كه به شدت عملكرد را پايين برده ولي افزايش كارايي مصرف آب و صرفه جويي در مصرف آب شده است.كيلو گر 26/4500

مشخص مي شود شرايط قطع آب از مرحله  با توجه به شكل شماره يك كارايي مصرف آب در شرايط متفاوت قطع آب هاي آخر گندم
 ي مصرف آب و صرفه جويي در مصرف آب شده است.گلدهي به بعد با كم شدن عملكرد دانه سبب افزايش كاراي
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 كارايي مصرف آب در شرايط متفاوت قطع آب هاي آخر گندم  -1شكل شماره

وزن هزار دانه ، به اندازه و مدت فعاليت سيستم فتو سنتزي در قسمت هاي بااليي گياه ، ظرفيت انتقال مواد فتو سنتزي به دانه ها، مدت 
ها ( مخصوصاً دربرگ و سنبله  ايط آب و هوايي و وضع مواد غذايي معدني در طول پرشدن دانه و نيز وقوع بيماريزمان پرشدن دانه ها، شر

 مواد فتوسنتزي برگ پرچم، ساقه و سنبله كه نزديكترين منابع به دانه هستند سهم عمده اي در وزن دانه ها دارند  .) و آفات بستگي دارد
مشخص مي شود كه شرايط قطع آب در هر مرحله  ار دانه در شرايط متفاوت قطع آب هاي آخر گندموزن هز 2با توجه به شكل شماره .

  سبب كم شدن وزن هزار دانه گرديده و در نهايت عملكرد دانه كاهش مي يابد.
 

 
 وزن هزار دانه در شرايط متفاوت قطع آب هاي آخر گندم  -2شكل شماره

يت سيستم فتو سنتزي در قسمت هاي بااليي گياه ، ظرفيت انتقال مواد فتو سنتزي به دانه ها، مدت وزن هزار دانه ، به اندازه و مدت فعال
ها ( مخصوصاً دربرگ و سنبله  زمان پرشدن دانه ها، شرايط آب و هوايي و وضع مواد غذايي معدني در طول پرشدن دانه و نيز وقوع بيماري

 ، ساقه و سنبله كه نزديكترين منابع به دانه هستند سهم عمده اي در وزن دانه ها دارندمواد فتوسنتزي برگ پرچم  .) و آفات بستگي دارد
مشخص مي شود كه شرايط قطع آب در هر مرحله  وزن هزار دانه در شرايط متفاوت قطع آب هاي آخر گندم 2با توجه به شكل شماره .

  ي يابد.سبب كم شدن وزن هزار دانه گرديده و در نهايت عملكرد دانه كاهش م
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 شاخص برداشت در شرايط متفاوت قطع آب هاي آخر گندم  -4شكل شماره

شاخص برداشت بيان كننده نسبت توزيع مواد فتوسنتزي بين عملكرد اقتصادي و عملكرد كل مي باشد. شاخص برداشت به عواملي از 
قال مواد ذخيره شده (قبل از گرده افشاني) در ساقه ها به جمله وزن نسبي ماده خشك قبل و بعد از گرده افشاني و همچنين به قابليت انت

واحد در نظر   آن  برداشت شاخص  عنوان  به  هر واحد آزمايشي  عملكرد بيولوژيك  به  عملكرد دانه  : نسبت  برداشت  شاخص دانه بستگي دارد.
عكس العمل هاي متفاوتي از خود  ب هاي آخر گندمشاخص برداشت در شرايط متفاوت قطع آ 3با توجه به شكل شماره  .ه استشد  گرفته

 نشان داده است. بيشترين شاخص برداشت مربوط به شرايط قطع آب در مرحله شيري شدن دانه به بعد مي باشد. 
 

 بحث

شدن دانه و كشور ما اكثرا براي گندم در مراحل از گلدهي به بعد مي باشد. كه مقارن با پر مناطق سرد كم آبي در  محدوديت شديد چون
 رقابت آب هاي انتهاي فصل گندم با آب هاي ابتداي فصل محصوالت بهاره اي سبب شده است تا است.توليد عملكرد نهايي قابل برداشت 

 تاثير بسزايي بر افت عملكرد گندم دارد. انتخاباين آب هاي انتهايي گندم حذف شده و اين محصول با تنش خشكي رو به رو گردد كه 
راهكارها و دستورالعمل هاي كاربردي اين  از ارقام با كار آيي مصرف آب باالتر و افزايش بهره وري آب مل به كم آبي، انتخابارقام متح

معضل مي باشد. در اين پژوهش نتايج نشان داد كه قطع آبياري بر روي صفات مختلف و نهايت برعملكرد نهايي محصول تاثير داشته و در 
آبياري اثر گذاشته است. نتيجه اي كه بدست آمد اين است كه عملكرد بيولوژيكي در تمامي شرايط تنش نهايت كارايي مصرف آب 

تغييرات بسيار اندكي ازخود نشان داده است اما عملكرد نهايي كه عملكرد دانه است به شدت در شرايط قطع آب در مرحله گلدهي به بعد 
به شدت عملكرد را پايين برده ولي افزايش كارايي مصرف آب شده است. همانطور  كاهش چشمگيري داشته است. قطع سه آب آخر آبياري

كه ميدانيم. روش آبياري سيستم تيپ عمدتا از مصرف آب كمتري برخوردار مي باشد. نياز خالص آبي براي گندم با توجه  به راندمان 
متر مكعب در هكتار  4520حيدريه خراسان رضوي  در صد محاسبه مي شود جهت منطقه تربت 80آبياري قطره اي(سيستم تيپ) كه 

). كه با توجه به حجم كل آب آبياري شده و حجم بارندگي موثر در اين پروژه در 16محاسبه شده است(  Cropwat براساس برنامه 
ه در هر درصد ميزان حجم آب بيشتري ب 07/16مترمكعب مي باشد. به ميزان  45/5385شرايط عدم قطع آب آخر كه حجم كل آب

و  58/11درصد بيشتر از نياز مي باشد. اما در دو شرايط ديگر به ترتيب  32/2هكتار داده شده است . در شرايط يك قطع آب نيز با 
 در صد كمتر ازميزان محاسبه شده آبياري شده است.  04/31
اين موضوع  برايبه اقتصاد نيز در نظر گرفته شود. بايستي در توليدات كشاورزي جن هاي ناشي از كمبود آب و زمين مي به دشواري توجهبا 

متر، ميزان آب  ميلي 225 جلگه رخ. ميزان بارندگي ساالنه در منطقه به شرح ذيل استبه بررسي اقتصادي گندم در خراسان رضوي 
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كيلوگرم در هكتار  6000عملكرد متوسط گندم با فرض مترمكعب،  4500حدود با توجه به آزمايش انجام شدهمصرفي براي مزرعه گندم 
  به شرح ذيل محاسبه نمود.ريال باشد، ارزش افزوده را  3200ه قيمت هر كيلوگرم گندم اينكبا فرض و 

  225×  10000=  2250                                                                    ميزان آب نزولي در هر هكتار 
  4500+  2250=  6750                                      اي گندم (مترمكعب) ميزان آب مصرفي در هر هكتار بر

 6000/6750= 125/1                                                  كارايي آب براي گندم (كيلوگرم در مترمكعب) 
در صورتي كه كشاورزان منطقه رآمد وجود دارد، لذا ريال د 3600كيلوگرم يعني  125/1در مزرعه گندم به ازاء هر مترمكعب آب مصرفي 

استفاده بهينه از آب داشته باشند واين كار نيز فقط با اصالح سيستم هاي آبياري امكان پذير است. مي توان بيان داشت كه كشت گندم 
 وساير محصوالت كشاورزي مقرون به صرفه مي باشد.

يك قطع آب آخر عكس العمل مناسب نشان داده اند. عكس العمل متفاوتي از خود در مي توان نتيجه گرفت اكثر ارقامي كه در شرايط 
شرايط قطع دو مدار آخر آبياري از خود نشان دادند و اين باعث كاهش عملكرد دانه، وزن هزاردانه و شاخص برداشت گرديده است. لذا با 

خازن زير زميني كمتر انجام گرديده است و در نهايت يك مرحله مترمكعب در هكتار برداشت از م 760يك قطع آب آخر به ميزان حداقل 
 قطع آب آخر در گندم امكان پذير مي باشد.
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In order to study of preservation and optimal use of underground water, especially in 
agriculture and water stress effects on wheat production and Water use efficiency. This 
project contains of four separate experiments, each a randomized complete block with three 
replicates each nine varieties in a block of repeated treatments were performed in the waters 
off the season finale on wheat including the final three periods of growth (flowering stage, 
milky, maturity stage) and low water cut is seen as wheat, have been. Drip irrigation method 
(T system type) and class A pan evaporation rate using the meter to determine the 
cumulative and the plant was given by the tube. Measurement parameters include: time 
period of record growth stages and carried out irrigation, plant height, grain yield, biological 
yield, harvest index, water use efficiency and thousand kernnal weight. ANOVA examined 
the effect of treatments on different traits show different all the water cessation between 
cultivars was non-significant differences for all traits. The water cessation last, two water and 
one end of the last water was studied the results indicated that irrigation on different 
characteristics, and final product and ultimately influence water use efficiency is affected. 
The result obtained is that the biological functions of all conditions showed no changes but 
the yield are severely cut under water in the flowering stage have been significantly reduced. 
Last cessation irrigation water to yield extremely low, but taken to increase WUS as well as 
saving water has been the Methods of irrigation system mainly type is less water. Pure water 
needs for drip irrigation for wheat region of Khorasan Razavi Torbat-e-haydaria 4520 m3/ha 
has been calculated. That no projects under the water off the end of the total water 5385.45 
m3/ha. 16.7% more water volume per hectare is given. A cut under the water with 2.32% 
more than is necessary. But in two other cessations were 11.58% and 31.04% less irrigation 
was calculated. Different reaction cessations two time irrigation have shown this reduces the 
yield, thousand kernel weight and harvest index. Therefore, a final water cessation at least 
760 m3/ha harvested from underground withdraw.   
                                                                                                      
 Key words: irrigation, wheat, water cessation, water resource. 
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