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  چكيده
اثرات آبياري  .منجر شودديمزارهاي گندم به عملكردي پايدار و رضايت بخش در  يكي از روشهايي است كه مي تواندانجام آبياري تكميلي 

چهار مرحله  .در ايستگاه تحقيقات ديم شيروان بررسي شد 1387-88در آزمايشي در سال زراعي  2تكميلي بر رشد و عملكرد گندم ديم آذر 
، كه به صورت منفرد يا دانه بندي (D)گلدهي و  (C)ساقه دهي،   (B)جوانه زني ،  (A):رشدي حساس به تنش در گندم عبارت بودند از 

يكبار : حالت آبياري تكميلي را شامل مي شود كه در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي با چهار تكرار به اين شرح اعمال شد 16تركيبي جمعاً 
، چهار بار )BCDو   ABC   ،ACD   ،ABD(سه بار آبياري  ،) CDو  AB  ،AC  ،AD  ،BC  ،BD(دوبار آبياري  ،) Dو  A   ،B  ،C(آبياري  
نتايج نشان داد كه آبياري تكميلي بر روي طول خوشه، تعداد پنجه، تعداد پنجه بارور، تعداد دانه . و تيمار شاهد بدون آبياري  )ABCD(آبياري

ي گلدهي و دانه بيشترين عملكرد از تيمار دو بار آبياري در زمانها. در خوشه، وزن هزار دانه، عملكرد دانه و شاخص برداشت معني دار بود
اختالف ) BCتيمار ( به دست آمد كه با تيمار دو بار آبياري در زمانهاي ساقه دهي و گلدهي ) كيلوگرم در هكتار 2/2009با  CDتيمار (بندي 

نه در خوشه از بيشترين تعداد دا. به دست آمد) كيلوگرم در هكتار 2/1045(كمترين عملكرد نيز از تيمار بدون آبياري . معني داري نشان نداد
با توجه به نتايج اين پژوهش مي توان گفت اعمال آبياري تكميلي در ديمزارهاي . بدست آمد  ADو بيشترين وزن هزار دانه از تيمار  BCتيمار 

مي تواند منجر به گندم، تاثير معني داري بر عملكرد گندم ديم داشته و بسته به اين كه اين آبياري در مراحل حساس گياه به تنش انجام پذيرد، 
به نظر مي رسد آب كافي در مرحله گلدهي مي تواند منجر به توليد عملكرد قابل قبول تحت شرايط ديم . افزايش بازده عملكرد ديمزارها گردد

  .گردد
  ، آبياري تكميلي، مراحل رشدي، عملكرد2گندم ديم، آذر : كليديواژگان 
  مقدمه

محدودي آب در زمان توقف بارندگي است تا آب كافي براي تداوم رشد بوته ها و افزايش و ثبات  منظور از آبياري تكميلي، كاربرد مقدار
نابراين از ويژگيهاي تنهايي براي توليد گياه زراعي كافي نيست، ب بديهي است اين مقدار آب مصرفي به .عملكرد دانه تامين مي شود

بنابراين با توجه به پراكنش زماني نامتناسب بارندگي در خالل فصل رشد . تتكميلي، طبيعت تكميلي باران و آبياري اس ضروري آبياري
گندم و ميزان متفاوت نزوالت در هر نوبت بارندگي، هدف از اين مطالعه، تعيين حساس ترين مرحله رشد گندم در شرايط ديم و بررسي 

رد گندم ديم، به توصيه اي مناسب براي دستيابي به عملكردي عملكرد آن در شرايط ديم تا بتوان با شناخت بهتر عوامل تاثيرگذار بر عملك
  .مطلوب در ديمزارها دست يافت
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  مواد و روشها
در ايستگاه تحقيقات ديم  1387- 88آزمايشي در سال زراعي  2به منظور بررسي اثرات آبياري تكميلي بر رشد و عملكرد گندم ديم آذر  

چهار . بود كه در مراحل رشدي مختلف اعمال شد 2آبياري تكميلي در گندم ديم آذرآزمايش مشتمل بر تيمارهاي . شيروان اجرا شد
اواخر (ساقه رفتن :  Bجوانه زني، :  A: مرحله رشدي حساس به تنش كه احتماالً درعملكرد گياه نقش تعيين كننده اي دارند عبارتند از 

حالت را شامل  16توان اعمال كرد جمعاً  ه در مراحل رشدي فوق ميتركيبات مختلف آبياري ك. دانه بندي:  Dگلدهي و :  C، )پنجه زني
يكبار آبياري در  – 5و 3،4، 2 ؛بدون آبياري –1: مي شود كه در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي با چهار تكرار به شرح ذيل اعمال شد

و 14، 13، 12 ؛ CDو  AB  ،AC  ،AD  ،BC  ،BDدوبار آبياري در مراحل   – 11و 10، 9، 8، 7، 6 ؛Dو  A  ،B  ،Cهر يك از مراحل 
عمق آبياري هر بار بر  .ABCDآبياري كامل در چهار مرحله  – 16 و  BCDو ABC   ،ACD   ، ABDسه بار آبياري در مراحل  -  15

. ه گرديدمحاسب اساس كسر نمودن رطوبت خاك از حد رطوبت زراعي و بر اساس نمونه گيري از خاك در عمق ريشه قبل از آبياري
هزار  وزن خوشه، در دانه تعداد آزمايشگاه در .شد گيري كنتور اندازه حجم آب مصرفي نيز طريقبياري به صورت نشتي انجام شده و آ

  . شد تعيين بيولوژيك عملكرد و كاه عملكرد دانه،
  نتايج و بحث

عملكرد  .خشكي مواجه مي شود، تحت تاثير قرار مي گيرد  اجزاي عملكرد گندم به نحو متفاوتي، بسته به مرحله فنولوژي گياه كه با تنش 
اين اجزا در اين آزمايش مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند تا اثر .تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه مي باشدابعي از دانه در گندم ت

  . آبياري تكميلي در هر مرحله، بر هر يك از اجزاي فوق مشخص گردد
به طوري كه . دار بود خوشه معنينتايج به دست آمده حاكي از آن بود كه اثر آبياري تكميلي بر تعداد دانه در  :شهتعداد دانه در خو

به ) عدد دانه در خوشه 34/31با مقدار  BCتيمار (بيشترين تعداد دانه در خوشه از تيمار دو بار آبياري در زمانهاي ساقه دهي و گلدهي 
و  )عدد دانه در خوشه 33/31با مقدار  ACتيمار (با تيمارهاي دو بار آبياري در زمانهاي كشت و گلدهي  دست آمده و اختالف معني داري

كمترين تعداد . نداشت) عدد دانه در خوشه 9/30با مقدار  BCDتيمار (نيز تيمار سه بار آبياري در زمانهاي ساقه رفتن، گلدهي و دانه بندي 
تعداد دانه در خوشه در مرحله دولبه  .مشاهده شد ) عدد دانه در خوشه 2/27با مقدار  NOتيمار (اهد دانه نيز در تيمار بودن آبياري يا ش

گزارش كردند كه تعداد گلچه هايي كه در گياه پس از شروع رشد سريع سنبله و ) 1384(كافي و همكاران  .اي شدن مشخص مي شود
) 2005(بو و همكاران  از سوي ديگر مطالعه هونگ. رسي به آب متناسب استساقه باقي مانده و سرعت رشد طبيعي دارند با قابليت دست

بنابراين، آبياري در مرحله . اي به مقدار آب خاك وابسته است نيز نشان داد كه مقدار فتوسنتز در مرحله پنجه زني به طور قابل مالحظه
در مرحله دولبه اي شدن در افزايش تعداد گل موثر است و آبياري  ساقه دهي با تاثير بر فتوسنتز و افزايش قابليت دسترسي به مواد پرورده

  . در مرحله گلدهي بر حفظ گلچه هاي آغازش يافته در مرحله دولبه اي شدن و به تبع آن افزايش تعداد دانه در گياه  منجر مي شود
معني دار بوده است به  2وزن هزار دانه گندم آذر مراحل مختلف بر  بر اساس نتايج به دست آمده اثر آبياري تكميلي در : وزن هزار دانه

و كمترين از تيمار ) گرم 58/39با  ADتيمار (طوري كه بيشترين وزن هزار دانه از تيمار دو بار آبياري در زمانهاي كشت و دانه بندي 
رندگي  يا آبياري و به طور كلي گزارش كرده اند كه بابرخي از محققان  .به دست آمد ) گرم 2/32با  NOتيمار (شاهد بدون آبياري 
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فراهمي آب در زمان خوشه دهي از بروز تنش خشكي و كاهش دوره رشد زايشي گياه در اثر تنش جلوگيري كرده ، قابليت دسترسي به 
ر مرحله دانه با توجه به نتايج آزمايش نيز مشخص مي شود كه كليه تيمارهايي كه د. آب و به تبع آن وزن هزار دانه را افزايش خواهد داد

  .بندي آبياري شده بودند از وزن هزار دانه بااليي برخوردار بودند
تيمار (بر اساس نتايج به دست آمده باالترين عملكرد اقتصادي از تيمار دو بار آبياري در زمانهاي گلدهي و دانه بندي  : عملكرد اقتصادي

CD  تيمار دو بار آبياري در زمانهاي كشت و دانه بندي يعني تيمار . به دست آمد) گرم در هكتاركيلو 2/2009باBC  كيلوگرم در  1952با
با مقدار ) NOتيمار ( يا بدون آبياري   از طرف ديگر كمترين عملكرد از تيمار شاهد. نشان نداد CDهكتار نيز اختالف معني داري با تيمار 

حساسترين مراحل گياه گندم ) 1384و امام،  1384كافي و همكاران، (اهد موجود بر اساس شو. به دست آمد  كيلوگرم در هكتار 2/1045
تنش خشكي در زمان گلدهي بر روي تعداد دانه و در زمان دانه بندي بر روي وزن . باشد به خشكي، زمانهاي گلدهي و دانه بندي مي

همچنين . است) افشاني گرده(سترين مرحله نمو گندم به تنش خشكي، مرحله گلدهي معتقدند كه حسا برخي. هزار دانه تاثير گذار است
به ). 1993گيونتا، (تنش در مراحل قبل و بعد از گلدهي ممكن است به كاهش عملكرد از طريق تعداد سنبله و باروري سنبلچه ها مي شود 

ياد همراه باشد، پيري برگ را تسريع و دوره پر شدن دانه را كاهش عالوه، تنش از گلدهي تا مرحله رسيدگي دانه، به ويژه اگر با دماي ز
دن گلچه ها، ممكن است تعداد تنش خشكي حتي براي مدت كوتاهي در زمان باز ش .داده و بنابراين، وزن دانه را كاهش مي دهد

به دليل كاهش سنبله هاي بارور و  تنش در مرحله سنبله دهي تا پر شدن دانه. هاي بارور را به صورت قابل توجهي كاهش دهد گلچه
  .ر سنبله موجب كاهش محصول مي گرددتعداد دانه در ه
بار آبياري  4، تيمار )CDتيمار (بر اساس نتايج بيشترين وزن خشك از تيمار دو بار آبياري در زمانهاي گلدهي و دانه بندي : وزن خشك

و تيمار سه بار آبياري در زمانهاي ساقه ) BCتيمار (انهاي ساقه دهي و گلدهي ، تيمار دو بار آبياري در زم)ABCDتيمار (يا آبياري كامل 
كمترين ميزان . كيلوگرم در هكتار به دست آمد 3382و   3485،  3709، 3863به ترتيب با مقادير ) BCDتيمار (دهي، گلدهي و دانه بندي 

تيمار (، بدون آبياري يا شاهد )كيلو گرم در هكتار 2573با   Aمار تي(وزن خشك نيز از تيمارهاي يك بار آبياري در زمانهاي جوانه زني 
NO  تيمار (، تيمار يك بار آبياري در زمان دانه بندي )كيلوگرم در هكتار 2680باD  و تيمار دو بار آبياري در ) كيلوگرم در هكتار 2999با

در تحقيقات انجام شده بر روي انواع گياهان روند نزولي  .مدبه دست آ) كيلو گرم در هكتار 2794با  ABتيمار  (زمان كشت و ساقه دهي 
بعضي از محققان بين عملكرد دانه و ). 2006استون و همكاران، (تر گزارش شده است  وزن خشك اندام هوايي طي پتانسيلهاي منفي

پهايي با توليد ماده خشك باال در به طوري كه شايد بتوان ژنوتي. اند توليد ماده خشك در شرايط تنش همبستگي بااليي گزارش كرده
  . شرايط تنش خشكي را به عنوان ژنوتيپهاي متحمل معرفي كرد

  نتيجه گيري
اعمال آبياري تكميلي در ديمزارهاي گندم، تاثير معني داري بر عملكرد  با توجه به نتايج به دست آمده مي توان اين گونه عنوان نمود كه

با . مي تواند منجر به افزايش بازده عملكرد ديمزارها گردد ،ر مراحل حساس گياه به تنش انجام پذيردگندم ديم داشته و بسته به اين كه د
توجه به نتايج پژوهش و داده هاي به دست آمده ، يكي از راههاي افزايش عملكرد گندم ديم، استفاده از تكنولوژي موثر و اجراي آبياري 
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نتايج اين پژوهش تاييد كرد كه  تامين آب كافي در مرحله گلدهي مي تواند منجر به . شدبا تكميلي در حساس ترين مراحل رشد گندم مي
  .توليد عملكرد قابل قبول تحت شرايط ديم گردد
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Abstract 
Iran is located in arid and semi-arid areas and has limited water resources. Yield reduction due to low 
irrigation in these areas can inhibit by programming and wise usage of facilities. Supplemental 
irrigation is a way that can lead to the satisfactory and sustainable yield in dryland. The effects of 
supplemental irrigation on growth and yield of rainfed wheat (Var. Azar2) was investigated in 1387-88 
in dryland research station of Shirvan. Four sensitive stages of wheat to drought stress are A) 
Germination, B) Tillering, C) Flowering, and D) Seed set. Single or combined irrigation patterns in 
these four stages result in 16 combination of irrigation that used as treatments to be carried out in the 
experiment in Randomized Complete Block Design with 4 replication. These treatments including 
single irrigation in each stage (A, B, C, and D), two times irrigation (AB, AC, AD, BC, BD and CD), 
three times irrigation (ABC, ACD, ABD and BCD), four times irrigation (ABCD) and control (No 
irrigation).  The results showed that supplemental irrigation had no significant effect on plant height, 
but its effect on spike length, tillers and fertile tillers number, seed number per spike, 1000-seed 
weight, grain yield, harvest index and dry weight  was significant. The highest yield was obtained from 
2 times irrigation in flowering and seed set stages (CD with 2009.2 kg/ha) which had no significant 
difference with 2 times irrigation in tillering and flowering stages. The lowest yield was obtained from 
no irrigation treatment (NO with 1045.2 kg/ha). The highest seed number per spike was obtained from 
BC and highest 1000-seed weight from AD treatment. According to the result of this study it can be 
said that supplemental irrigation in dryland wheat had significant effect on yield and can increase 



رزي، دانشكده كشاو)اصفهان(دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان   

  1389ماه  بهمن  28-27

ن ش     پ یھما شاورزی     م و        ایده     ی     
 

dryland wheat yield. It seems that enough water in flowering stage can increase the yield to a 
satisfactory level. 
Keyword: Dryland wheat, Azar 2, Supplemental irrigation, Growth stages, Yield. 
 

 


