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 چکیذٌ 

در مسر دٍ   86-87آزمایشدی در سدال زرا دی     ET-HSبا استفادٌ از مدذل  بٍ مىظًر تخمیه ویاز آبی گیاٌ گىذم 

زاد اسالمی ياحذ خًراسگان  ياقع در ريستای خاتًن آباد شُر اصدفُان  آتحقیقاتی داوشکذٌ کشايرزی  داوشگاٌ 

  I55=1 آزمایش در قالب طرح بلًک َای  کامل تصادفی با سٍ تکرار ي شدش تیمدار آبیداری شدامل    .اجرا گردیذ

 درصذ ویاز آبی گیاٌ بر اسداس مدذل   I 75=2  ،در طًل فصل رشذ ET-HSدرصذ ویاز آبی گیاٌ بر اساس مذل 

ET-HS  3در طًل فصل رشذ=I 155    درصذ ویاز آبی گیاٌ بدر اسداس مدذلET-HS    ، در طدًل فصدل رشدذ      

4=I 125 درصذ ویاز آبی گیاٌ گىذم بر اساس مذلET-HS  5در طًل فصل رشذ يI  =155   ٌدرصذ ویاز آبی گیدا

 Aمیلی متر تبخیر از تشد  کدالس    75شاَذ بر اساس =  6Iرشذ ي در طًل فصل  ET-HSگىذم بر اساس مذل 

وتایج وشان داد کٍ بیشدتریه میدسان تجمدع مدادٌ خشدک در مرحلدٍ ی رسدیذگی        . در طًل فصل رشذ اجرا شذ

در طًل   ET-HSدرصذ ویاز آبی گیاٌ بر اساس مذل 3I  =155در برگ، ساقٍ، سىبلٍ مربًط بٍ تیمار فیسیًلًشیک 

لداا  . مدی باشدذ   ET-HSدرصذ ویاز آبی گیاٌ بر اساس مذل  5I  =155ریه آن مربًط بٍ تیمار فصل رشذ ي کمت

در طًل فصل رشدذ   ET-HS مذل سدرصذ ویاز آبی گیاٌ بر اسا 155تح  شرایط مشابٍ با مطالعٍ حاضر تیمار 

 .تریه تیمار آبیاری می باشذ مىاسب

 

 ای کامل تصادفی، بلًک َ، ویاز آبی ET-HSگىذم، مذل : کلمات کلیذی 
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 مقذمٍ

کطاٍرسی آتی در آیٌدذُ تدا هطدکال     . در قزى تیست ٍ یکن آب ًقص اصلی در کطاٍرسی ٍ تَلیذ غذا دارد 

تطَر . تیطتزیي هیشاى افشایص هحصَل در جْاى ٍاتستِ تِ آتیاری ٍ تاسدُ آب خَاّذ تَد. هْوی رٍتِ رٍ است

تخودیي   1997تدا   1995زای کطَرّای در حال تَسؼِ در سدال  درصذ ت 43هتَسط راًذهاى آتیاری در حذٍد 

ٍاضد   ( . IRNCID ;1999. )درصذ تز آٍرد ضذُ است 30سدُ ضذُ در ایزاى هتَسط ایي پاراهتز در حذٍد 

است کِ اصطالحا  هْوی  در راًذهاى هصزف آب در آتیاری تایذ صَر  گیزدٍ رٍش تحلید  جذیدذی در   

اس آًجایی کِ در ضزایط حاضز کِ کوثَد آب اس هطدکال   ( Kombaz;2002)هذیزیت آب تایذ تَسؼِ یاتذ 

هذیزیت اصلی  در تَلیذا  کطاٍرسی هی تاضذ، تؼییي ًیاس آتی گیاُ گٌذم تصَر  دقیق در تزًاهِ ریشی ّای 

 .آتیاری دارای اّویت ضایاًی است

 

 مًاد ي ريشُا

ی رسدیذگی فیشیَلَصیدر در اًدذاهْای    تِ هٌظَر تخویي ًیاس آتی ٍ تزرسی تجودغ هدادُ خطدر در هزحلدِ     

در هشرػدِ تحقیقداتی    86-87آسهایطدی در سدال سراػدی     ET-HSهختلف گیاّی گٌذم تدا اسدتدادُ اس هدذل    

اقلین ایي هٌطقِ . داًطکذُ کطاٍرسی داًطگاُ آساد اسالهی خَارسگاى ٍاقغ در رٍستای خاتَى آتاد اجزا گزدیذ

هیداًگیي  . طر ٍ تسیار گزم تا تاتستاى ّای خطدر هدی تاضدذ   تز اساس تقسین تٌذی اقلیوی تِ رٍش کَپي خ

تدَدُ اسدت ٍ    1/24ٍ  9/17،  98/5، هتَسط ٍ حدذاکرز تدِ تزتیدة    حزار  حذاق  سالِ درجِ 30دراس هذ  

تدِ  ) سدیلتی   -تَدُ است، خاک هح  آسهایص   دارای تافت رسی زهیلی هت 9/107هیاًگیي دراس هذ  تارش  

سداًتی  هتدزی حدذٍد     30ػوق صددز تدا    اسٍ اسیذیتِ آى . دْاى هی تاضذصا ٍ اس سزی خاکْای( سوت رسی

. تیودار اجدزا گزدیدذ    6تکدزار ٍ   3آسهایص در قالة  طزح تلَک ّای کاهد  تصدادفی  ٍ تدا     .هی تاضذ 04/7

در طدَل فصد     ET-HSدرصذ ًیاس آتی گیاُ گٌذم تز اساس هدذل   1I (50 :تیوارّای آتیاری ػثار  تَدًذ اس

درصدذ ًیداس    3I (100،( در طَل فص  رضذ ET-HSدرصذ ًیاس آتی گیاُ گٌذم تز اساس هذل  75) 2I، (رضذ

درصذ ًیاس آتی گیداُ گٌدذم تدز اسداس      4I (125 ، (در طَل فص  رضذ ET-HSآتی گیاُ گٌذم تزاساس هذل 

 در طدَل  ET-HSدرصذ ًیاس آتی گیاُ گٌذم  تز اساس هدذل   5I  (150، ( در طَل فص  رضذ ET-HSهذل 

تِ ػٌَاى تیودار  ( در طَل فص  رضذ Aهیلی هتز تثخیز اس ططتر کالس  70آتیاری پس اس )  6I، ( فص  رضذ

پدس اس آى هیدشاى   . صَر  گزفدت ( ضاّذ) ، تا اتتذای تْار آتیاری تزای تواهی تیوارّا آتیاری  هؼوَل ضاّذ 

ار ّدای  ُ ضدذ ٍ اػودال تیود   در ّز دٍر آتیداری تخودیي سد   ET-HSآب هَرد ًیاس گیاُ گٌذم تز اساس هذل 

کِ تزای هٌاطق خطدر   ET-HSهذل . آتیاری اس ٌّگام ضزٍع رضذ تْارُ در اٍای  اردیثْطت هاُ آغاس گزدیذ

 . ٍ ًیوِ خطر طزاحی ضذُ تزای تزآٍرد پتاًسی  تثخیز ٍ تؼزق ٍ تخویي ًیاس  آتی گیاُ استدادُ هی ضَد
 (Najafi , Tabatabaie ؛2004 )
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کِ ایي ػاهد  تسدتگی تدِ ضدزایط آب ٍ     ) ضزیة کالیثزاسیَى تثخیز ٍ تؼزف هحصَل،  ETدر ایي راتطِ 

 یطیٌِ ٍ کویٌِ دهای  رٍساًِ هی تاضذ کِ ضوي تحقیق تتِ تزتیة  maxT  ٍminTٍ ( َّاضٌاسی هٌطقِ دارد

هیشاى آب هَرد ًیاس گٌذم ٍ سهاى تٌذی آتیاری اس طزیق دادُ ّدای ٍرٍدی تدِ    ET-HSهذل . آیذ  تذست هی

 .ایي راتطِ  اس قثی  ًَع گیاُ،  سهاى کاضت، تافت خاک ٍ پاراهتزّای َّاضٌاسی را تؼییي هی کٌذ

ػایدت اردز   پس اس ًوًَِ گیزی اس ّز کز  ٍ تدا ر تزای تجوغ هادُ خطر در هزحلِ ی رسیذگی فیشیَلَصیر 

سداػت   48حاضیِ ای، ًوًَِ ّا تالفاصلِ تِ آسهایطگاُ هٌتق  ضذًذ ٍ پس اس تدکیر تِ اجشا هختلف تِ هذ  

 .درجِ ساًتیگزاد در آٍى تَْیِ دار خطر ٍ سپس تَسیي ضذ 70در دهای 

 وتایج ي بحث

 (.1جذٍل ) تَد ارز تیوار آتیاری تز هادُ خطر تزگ، ساقِ ٍ سٌثلِ در سط  احتوال یر درصذ هؼٌی دار

 

 
 تجشیِ ٍاریاًس تجوغ هادُ خطر گیاُ تِ تدکیر اجشا در هزحلِ رسیذگی فیشیَلَصیر( 1جذٍل ) 

 

 

 هٌاتغ تغییز

 

 درجِ آسادی 

 

 هیاًگیي هزتؼا  ٍسى خطر

 سٌثلِ ساقِ تزگ

 2/1672 556/505 459/ 722     2 تکزار

 55/9635** 88/12218** 05/1488** 5 تیوار

 222/32 556/25 722/19 10 خطا

 
 .ي یک درصذ 5بٍ ترتیب معىی داری در سطًح احتمال ** : ي *

 

در طدَل   ET-HSدرصذ ًیاس آتی گیداُ تدز اسداس هدذل      I  (100 3تاالتزیي هیشاى  تجوغ هادُ خطر در تیوار

ي درحدالی اسدت کدِ کوتدزیي     ید تالف آى تا سایز تیوارّای آتیاری هؼٌی دار تَد احاص  آهذ کِ اخ( فص  رضذ

تِ ( در طَل فص  رضذ  ET-HSگیاُ تز اساس هذل درصذ ًیاس آتی  50)  I 1 هیشاى تجوغ هادُ خطر در تیوار

 . دست آهذُ کِ در هقایسِ تا سایز تیوارّای هَرد تزرسی اختالف آى هؼٌی دار تَد

کاّص هیشاى تجوغ هادُ خطر تدزگ ٍ در ًْایدت کداّص هیدشاى     ( Papa,Gagianas;1999)  در آسهایطا  

تجوغ هادُ خطر در ضزایط تٌص هطاّذُ هی ضَد کِ تا ًتایج ایي آسهایص هطاتقت دارد، آًْا ػلت ایدي اهدز را   
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یدشاى  پیزی سٍدرس تزگ ّا ٍ ریشش تزگ ّای پاییٌی ٍ هسي در ارز تٌص تیاى کزدًذ کِ تدِ دًثدال آى کداّص ه   

 .تجوغ هادُ خطر ساقِ ٍ ّوچٌیي کاّص هیشاى تجوغ هادُ خطر در سٌثلِ را سثة هی ضَد 

 

 

 

صز ادرصذ ًیاس آتی ٍ افشایص آتطَیی ػٌ 150ٍ  125ّوچٌیي تا افشایص ًیاس آتی پس اس صذ در صذ  ًیاس آتی تِ 

ضذُ کِ ًتیجِ آى کاّص هیدشاى  غذایی ٍ تاهیي ًطذى ٍ ػذم اًتقال ػٌاصز غذایی تِ تزگْا، سثة ریشش تزگ ّا 

فتَسٌتش ٍ تِ دًثال آى کاّص تجوغ هادُ خطر در ّز سِ اًذام تدزگ، سداقِ ٍ سدٌثلِ هدی ضدَد کدِ تدا ًتدایج         

تز اساس ًتایج تِ دست آهدذُ اس هطالؼدِ   . هطاتقت دارد( PaPa; 1991)ٍ ( Engel et al;2003) آسهایطا  

ٍرد پتاًسی  تثخیز ٍ تؼزق ، ًیاس آتی را تدا دقدت   طزیق تزآ هی تَاًذ اس ET-HSحاضز تِ ًظز هی رسذ کِ هذل 

تاالیی تخویي سدُ ٍ تزای هٌاطق خطر ٍ ًیوِ خطر ایزاى کِ آب ػاه  هحذٍد کٌٌذُ تِ ضوار هی آیٌذ  حدازش  

 .اّویت تاضذ
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Abstract 
In order to estimate water requirement of wheat plant by using ET-HS 

experimental irrigation model, this study was performed in research farm of  

agricultural faculty, Islamic Azad University, Khorasgan branch, located in 

khatoon-abad village, Isfahan city, in crop year :2007-2008.This experiment, 

was performed in the form of randomized complete blocks design with 3 

frequency and 6 irrigation treatment including I1=50 percentage of plant water 

requirement according to ET-HS model during growth season, I2=75 

percentage of plant water requirement according to ET-HS model during 

growth season, I3=100 percentage of plant water requirement according to   

ET-HS model during growth season, I4=125 percentage of Wheat plant water 

requirement according to ET-HS model during growth season, and I5=150 

percentage of Wheat plant water requirement according to ET-HS model 

during growth season ,and I6=Control ,according to 70 ml from evaporation 

pan class A during growth season.Results has shown that the most rate of dry 

matter accumulation, has happened in the physiological maturity stage in leaf, 

stem, knot, related to treatment I3=100 percentage of plant water requirement 

according to ET-HS model during growth season, and the least rate of dry 

matter accumulation is related to treatment I5=150 percentage of plant water 

requirement according to ET-HS model.So, under conditions similar to 

presented study, treatment 100 percentage of plant water requirement 

according to ET-HS model during growth season is the most suitable irrigation 

treatment. 

 

Key words: Wheat, ET-HS model, water requirement, randomized complete 

blocks. 
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