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کم آبیاري در سطوح کودي نیتروژن بر عملکرد و اجزائ عملکرد گندم و کاهش مصرف آبتاثیر

*علی عصاره

.ایران،اهواز،گروه مهندسی علوم آب،واحد اهواز،دانشگاه آزاد اسالمی

Ali_assareh_2003@yagoo.com:نویسنده مسئول مکاتبات*

09/07/90: تاریخ پذیرش16/04/90: تاریخ دریافت

چکیده

یکی از این راهکارها .استبسیار مهمبکارگیري هر راهکار به منظور صرفه جویی در آب ،با توجه به محدود بودن منابع آب کشاورزي 

قطع آبیاري بر عملکرد و اجزائ عملکرد گندم رقـم چمـران در   صورت ه در این تحقیق هدف بررسی تنش خشکی ب.کم آبیاري می باشد

ایـن پـژوهش در سـال    . سطوح مختلف کود نیتروژن و تعیین راهکارهایی جهت دستیابی به افزایش بازدهی مصرف منابع آب می باشـد 

) آبیاري در مرحله ظهور سنبلهقطع(I2،) بدون تنش(I1در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزي اهواز در سه تیمار آبیاري 1386-87زراعی 

وN4= ١٢٠،N3= ٨٠، N2= 40بدون مصرف کود ،N1و پنج سطح نیتروژن با مقادیر  ) قطع آبیاري در مرحله شیري شدن دانه(I3و 

١۶٠ =N5کامـل  آزمایش به صورت اسپیلت پالت در قالب طـرح بلوکهـاي  .کیلوگرم نیتروژن خالص  در هکتار مورد بررسی قرارگرفت

با شـاخص سـطح بـرگ    I2بیشترین  و تیمار 37/7با شاخص سطح برگ I1که تیمار دادنتایج نشان . تصادفی در سه تکرار اجرا گردید

گرم بـر  1368با مقدار I2گرم بر متر مربع بیشترین و تیمار 5/1828با مقدار I1تیمار . اندکمترین  مقدار را به خود اختصاص داده27/6

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تیمارهاي آبیاري بر کل مـاده خشـک، عملکـرد    . کمترین مقدار ماده خشک را تولید کردندمتر مربع

دار بود ولـی  درصد معنی1ه در سطح لدانه، عملکرد کاه، شاخص برداشت، وزن هزار دانه، تعداد سنبله  در متر مربع و تعداد دانه در سنب

همچنین تیمارهاي نیتروژن بر کل ماده خشک، عملکرد دانه، عملکرد کاه، شـاخص برداشـت،   . دارنبودچم معنیگ پربربر میزان کروفیل 

بطوریکـه   .دار شـد درصـد معنـی  1وزن هزار دانه، تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله در متر مربع و میزان کروفیل برگ پرچم درسطح  

با راندمان I2وI1مربع به ازاء مصرف یک متر مکعب آب بیشترین راندمان اقتصادي و تیمارهايگرم دانه بر متر11/48با راندمان I3تیمار 

مکعب  آب در رده هاي بعدي با تفاوت معنی داري در سـطح  مترکدانه بر متر مربع به ازاء مصرف یمگر38/42و 02/47هاي به ترتیب 

.درصد از یکدیگر قرار داشتند5

.کود نیتروژن، قطع آبیاري، تنش خشکی،گندم:واژه هاي کلیدي
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مقدمه 

مـواد  ، تشعشـع عـواملی نظیـر دمـا، رطوبـت،    . باشدرشد و نمو گیاهان تحت تاثیر خصوصیات ژنتیکی و شرایط محیط می

خشـکی  .یاهان شـوند و یا افزایش عملکرد گغذایی و گازها می توانند رشد و نمو گیاهان را تحت تاثیر قرار داده و باعث کاهش 

ایـران   مهمترین عامل محدود کننده تولید موفقیت آمیز محصوالت زراعی در سراسر جهان به حساب می آیـد از  آنجـایی کـه    

باشـد  و بـا   شود  آب در تولید محصوالت کشاورزي حائز اهمیـت مـی  جزء کشورهاي خشک و نیمه خشک جهان محسوب می

توان با برنامه ریزي صحیح و درست  راندمان مصرف را باال بـرد  و حـداکثر   آب موجود میروز افزون  منابعتوجه به محدودیت

توان مساحت بیشتري از اراضی دیـم  کـم   لذا با صرفه  جویی در مصرف آب  می. استفاده از این مقدار آب محدود صورت گیرد

گندم به عنوان مهمترین محصـول زراعـی و نیـز بـه عنـوان      از آنجا که .بازده را با آب مازاد  به اراضی آبی پر بازده تبدیل کرد

با توجه به رشد روزافزون جمعیت و افزایش قیمـت  . محصولی استراتژیک، نقش مؤثري در تأمین نیازهاي اولیه غذاي بشر دارد

د این محصول، کـامالً  این مادة غذایی و از طرفی براي نیل به اهداف بلند خودکفایی و توجه به پتانسیل باالي منطقه براي تولی

ضروري است که با شناخت امکانات بالقوه و بالفعل در تولید این محصول مشکالت زراعی و غیرزراعـی آن بـا انجـام تحقیقـات     

لذا در این تحقیق با انجام آزمایش هاي مزرعه اي تاثیر کم آبیاري بر راندمان اقتصادي مصرف آب در کشت گنـدم  .مرتفع گردد

فرضیه این تحقیـق عبـارت از ایـن اسـت کـه      .وایی اهواز با هدف کاهش مصرف آب مورد بررسی قرار گرفتدر شرایط آب و ه

مصرف میزان باالي نیتروژن می تواند تاحدودي اثرات سوئ  تنش خشکی را بر کاهش عملکرد دانه کاهش دهد یا در نهایت با 

بـا  .مصرف آب در دوره پر شدن دانـه صـرفه جـویی نمـود     می توان به میزان زیادي درپذیرش کاهش اندکی در عملکرد دانه،

توان از آن بعنوان شاخص احتیـاج بـه آبیـاري اسـتفاده کـرد      توجه به حساسیت رشد برگها به تنش رطوبت، اعالم شده که می

اثر تنش آب در طول دوره رویشی گیاه منجـر بـه کوچـک شـدن برگهـا و کـاهش شـاخص سـطح بـرگ و          ). 1378، علیزاده (

دهد کـه برگهـاي گنـدم    گزارشها نشان می). 1372، سرمدنیا و همکاران(شود نین کاهش میزان جذب نور توسط گیاه میهمچ

همچنین اعالم شده زمانی که سطح بـرگ گنـدم در مرحلـه گلـدهی کامـل      .نسبت به کاهش پتانسیل آب تحمل زیادي دارند

بنـابراین در  ). 1376،صـارمی (بـرگ پـس از گلـدهی دارد    شود، عملکرد محصول در شرایط خشکی بستگی بـه دوام سـطح   می

هفته قبـل از  5چنانچه تنش آب ظرف .شرایط خشکی و تنش با کاهش دوام سطح برگ عملکرد محصول کاهش خواهد یافت

52دهد و در مقابل کل عملکـرد  مـاده خشـک فقـط     درصد کاهش می70ظهور خوشه گندم اتفاق بیافتد عملکرد محصول را 

Lingهش نشان خواهد داد درصد کا and I.EL-Kadi et al.,1998) .( دانایی)در آزمایشـات خـود اثـر قطـع آب     ) 1379

نتایج این تحقیق حاکی از این بود که رقم چمران در هـر دو  . رقم گندم مورد ارزیابی قرار داد8آخر و دو آب آخر را بر عملکرد 

.شاخص هاي حساسیت محیطی کمتري برخوردار بودتیمار داراي بیشترین عملکرد و از ضریب تغییرات و
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مرحله تشکیل ریشه هاي اصلی و برخی مرحله خوشه رفتن گندم تا اوایـل پـر شـدن دانـه را بـه کمبـود آب       ) 1376(گالشی و

Intalopو Day. مراحل ساقه رفتن تا گلدهی را بـه کمبـود آب حسـاس مـی دانـد     ) 1365(عبد میشانی. دانندمیحساس 

ها نسـبت  واکنش روزنه. رحله ساقه رفتن را حساس تر از مرحله گلدهی و خمیري دانه به کمبود آب گزارش نمودندم) 1970(

دهد، تا زمانیکه پتانسیل آب برگ به یک سطح بحرانی نرسد، بررسیها نشان می. به تنش آب از سالهاي قبل شناخته شده است

بواسطۀ . بار بسته خواهند شد-19تا -7هاي برگ در پتانسیل اند که روزنههمیالرودنمید گزارش داد. ها بسته نخواهد شدروزنه

باشـد و ایـن اثـر همـراه بـا کـاهش       ها مییابد که نتیجۀ آن بسته شدن روزنهتنش آب آماس سلولهاي محافظ روزنه کاهش می

همچنـین  .)Zand-Pasa ,2001(هـاي فتوسـنتزي خواهـد شـد    سطح برگ و فعالیتهاي پروتوپالسمی باعث تقلیل واکنش

هـاي  یابد، تنفس تـاریکی در گونـه  ها بسته و فتوسنتز کاهش میشواهد حاکی از این است هنگامی که بواسطۀ تنش آبی روزنه

هـاي  نکتۀ حائز اهمیت دیگر اینکه قسمت عمـدة مـواد خشـک تولیـدي دانـه در نتیجـه فعالیـت       . گیاهی کاهش خواهد یافت

اي بـه فعالیـت فتوسـنتزي    گیـرد، بنـابراین عملکـرد دانـه تـا انـدازه      ظهور سنبله ها صورت مـی باشد که پس از فتوسنتزي می

وقوع تنش در این مرحله باعث کاهش سطح بـرگ و پیـري   . قسمتهایی از گیاه که پس از تلقیح هنوز سبز هستند بستگی دارد

نشـان مـی   ) 1382(تحقیق پاك نـژاد و همکـاران  نتایج .دهدزودرس برگها شده و انتقال مواد ساخته شده را به دانه کاهش می

به طوري که قطع آبیاري از گلدهی تا پایان دوره رشد رشد داراي . معنی دار بود01/0اثر  تنش خشکی در سطح احتمال دهد

شرایط تنش موجب کاهش طول دوره پر شدن دانه .کمترین عملکرد و طول دوره پر شدن دانه و بیشترین سرعت رشد دانه بود

.افزایش سرعت رشد دانه گردیدو

هامواد و روش

در 1386-87به منظور تاثیر کم آبیاري بر راندمان اقتصادي مصرف آب در شرایط کشت گندم این آزمایش در فصل زراعـی  

براي تعیین ویژگی هاي  فیزیکی و شیمیایی خـاك مزرعـه قبـل از شـروع     . حقیقات کشاورزي اهواز انجام گرفتمزرعه مرکز ت

. برداشـت شـد  cm30هایی از اعماق مختلف خـاك بـه ضـخامت    آزمایش یک پروفیل در مزرعۀ تحقیقاتی حفر گردید و نمونه

بـه  . اسی تعیین شـد هاي یاد شده در آزمایشگاه خاکشنمواد آلی و بافت نمونهCEC,pH,ECمیزان نیتروژن،  فسفر، پتاس ، 

منظور فراهم کردن شرایط الزم جهت  بررسی تاثیر کم آبیاري بر راندمان مصرف آب بر رقم گنـدم جمـران آزمـایش بصـورت     

) MP(میزان آب با سه سطح بـه عنـوان فـاکتور اصـلی     . اسپیلت پالت با طرح بلوکهاي کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید

با وجود سه تیمار آبیاري . انتخاب شد)SP(یزان نیتروژن نیز با پنج سطح به عنوان فاکتور فرعی م. این آزمایش انتخاب گردید

9سطح خالص هـر کـرت فرعـی    . کرت آزمایشی به اجرا درآمد45و پنج تیمار نیتروژن در سه تکرار، این آزمایش مجموعاً در 
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متـر مربـع   70متـر،  سـانتی 100بین دو کـرت فرعـی   ، و همچنین سطح هر کرت اصلی با احتساب فاصلۀ )5*8/1(متر مربع 

متـر بـین هـر دو تکـرار     3متر انتخاب گردید با احتساب فاصـلۀ  2الزم به ذکر است که فاصلۀ بین دو کرت اصلی . انتخاب شد

20خـط بـا فاصـلۀ    9در هر کرت فرعی بذرها در . انجام پذیرفت) 42*20(متر مربع 882مجموعاً آزمایش در سطحی بالغ بر 

خـط، خـط   9از ایـن  . بذر بر متـر مربـع کشـت شـدند    400متر از یکدیگر با ماشین ردیف کار و با در نظر داشتن تراکم سانتی

تیمار هاي آبیاري عبـارت .برداري انتخاب شدندهاي نمونهبه عنوان ردیف8و 2به عنوان خطوط حاشیه و خط 9شمارة یک و 

نوبت و حذف 5انجام آبیاري در : I2،تیمار ) بدون تنش آبیاري(نوبت بدون حذف آبیاري 6انجام آبیاري در: I1از تیمار هستند

نوبت و حذف آبیاري در مرحله پنجم و تیمار هاي نیتـروژن عبارتنـد از  5انجام آبیاري در :  I3آبیاري در مرحله چهارم وتیمار 

40مصـرف  :N2تیمـار  .قدار کود نیتروژنه دریافت نکـرد در این سطح گیاه در تمام طول دوره هیچ م. مصرف صفر:N1تیمار 

:N3تیمـار .کیلوگرم نیتروژن را طی سـه مرحلـه دریافـت نمـود    40در این سطح گیاه در طول دوره . کیلوگرم نیتروژن خالص

کیلـوگرم نیتـروژن را طـی سـه مرحلـه دریافـت       80در ایـن سـطح گیـاه در طـول دوره     . کیلوگرم نیتروژن خالص80مصرف 

3کیلـوگرم نیتـروژن را طـی    120در این سطح گیاه در طـول دوره ي  . کیلوگرم نیتروژن خالص120مصرف :N4تیمار.مودن

کیلوگرم نیتروژن 160در این سطح گیاه در طول دوره . کیلوگرم نیتروژن خالص160مصرف :N5تیمار . مرحله دریافت نمود

. درصد نیتروژن تامین گردیده اسـت 46که کود نیتروژن از منبع کود اوره با الزم به ذکر است. مرحله دریافت نمودرا طی سه

3
کود نیتروژن به صورت پایه، 1

3
در مرحله ي پنجه زنی گیاه و 1

3
بر اسـاس آنـالیز خـاك    .در مرحله ي ساقه رفتن مصرف شد1

در ایـن آزمـایش رقـم گنـدم بـر      .  فسفر و پتاسیم قبل از کاشت مصرف و با دیسک زیر خاك قرار داده شدنیازتمام کود مورد 

مبـدا آن موسسـه   . اسـت )Attila50Y(رقم چمران بـا پـدیگري   . هاي مناسب و مرسوم در منطقه انتخاب گردیداساس واریته

باشـد و  باشد و شرایط توصیه شده براي کشت آن آبی میجزء گروه ارقام متوسط رس  و از نوع گندم نان می. باشدسیمیت می

زدن،  سبز شـدن، پنجـه   تاریخ کشت، جوانه: یادداشت برداریها شامل. از نوع ارقام داراي پنجه زیاد و داراي ارتفاع متوسط است

، ) زیولـوژیکی رسـیدن فی (رفتن،  ساقه رفتن، سنبله رفتن،  شروع پر شدن دانه، مرحله شیري، مرحلۀ خمیـري، نیمـه سـخت    

در مرحلۀ برداشت نهـایی پـس از حـذف    . زمان مصرف کودسرك و زمان اعمال تیمار آبیاري بود) مرحلۀ سخت(رسیدن کامل 

کـه در طـول دوره نمونـه بـرداري دسـت      6الی 4هاي متر از باال و پایین هر کرت آزمایش به عنوان حاشیه از ردیفسانتی75

سـپس عملکـرد بیولوژیـک بوسـیلۀ تـرازو در مزرعـه       . متر برداشـت شـد  6/0* 5/3اي به ابعاد نخورده باقی مانده بودند نمونه

هاي ها در پالستیکهاي هر کرت به طور جداگانه بوسیلۀ کمباین خرمنکوبی گردید و دانهبعد از توزین، نمونه. گیري شداندازه

هـا  ت از وزن عملکرد بیولـوژیکی کـه مربـوط  بـه دانـه     آن قسم. دار مخصوص هر کرت ریخته و به آزمایشگاه منتقل شدشماره
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1391119، بهار سیزدهم، شماره چهارمسال -آزاد اسالمی واحد اهوازدانشگاه -فصلنامه علمی پژوهشی فیزیولوژي گیاهان زراعی

آن قسمت از وزن عملکرد بیولوژیکی که برگ و سـاقه را  . باشد به عنوان عملکرد دانه یا عملکرد اقتصادي در نظر گرفته شدمی

خشـک عملکـرد   نسـبت وزن  . آیـد باشد و از تفاضل عملکرد دانه از عملکرد بیولوژیک بدست میگاه میدهد عملکردتشکیل می

تجزیه و تحلیل آمـاري  . گردددانه به وزن خشک عملکرد بیولوژیک شاخص برداشت نام دارد و معموالً بر حسب درصد بیان می

ها به ها و منحنیرسم شکل. انجام شدSASها بوسیلۀ نرم افزار صفات مورد مطالعه، محاسبات رگرسیون و آزمون کلیۀ فرضیه

شاخص سطح برگ یکی از صفحات مهم و اساسی است که در تجزیه و تحلیل روند رشـد  . جام گردیدانExcelوسیلۀ نرم افزار 

نظـر  صرف1در شکل . گیرد، که عبارت است از میانگین سطح برگ جامعه گیاهی در واحد سطحگیاهان مورد استفاده قرار می

چگـونگی پاسـخگویی و   آبیاري که هـر یـک نماینـدة   تأثیر تیمارهاي ) میانگین پنج سطح نیتروژن(از سطح نیتروژن بکار رفته 

در مقایسـه بـا دو تیمـار دیگـر همـواره      I1در تیمار LAIشود چنانکه دیده می. باشند آورده شده استتأمین نیاز آبی گیاه می

در رونـد  شـود همچنـین دیـده مـی   . از دوام سطح برگ بیشتري نیز برخوردار اسـت I1و عالوه بر این تیمار ) 37/7(بیشتر بوده

روز بعد از کاشت یک توقف موقتی اتفاق افتاده است که احتمـاالً ناشـی از وقـوع تـنش     85در حدود I2در تیمار LAIافزایش 

دهـد کـه آبیـاري در    همچنین نتایج نشان می. می باشدI2مربوط به تیمار 27/6با مقدار LAIکمترین مقدار .باشدخشکی می

مؤثر بوده است ولی با افزایش سطح نیتروژن و نیز مقدار آب نرخ تأثیرگذاري هـر دو کـاهش   حضور سطح باالتر نیتروژن بیشتر

و حتـی  LAIروي N5بـه  N4در مقایسه با تغییر سطح نیتـروژن از  N2به N1یعنی اینکه  تغییر سطح نیتروژن از . یابدمی

.گذارددوام سطح برگ تأثیر بیشتري می

)میانگین پنج سطح  نیتروژن(گندمLAIتیمارهاي آبیاري برمقایسه تاٌثیر:1شکل 
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120کم آبیاري در سطوح کودي نیتروژن بر عملکرد و اجزائ عملکرد گندم و کاهش مصرف آبتاثیر

ي رشد یکی از عواملی است که محققین را در اتخاذ تصمیمات مهم مـدیریت  اطالع از روند تجمع مادة خشک در طول دوره

یر تیمارهاي آبیـاري  تأث) سطح نیتروژن5میانگین (صرف نظر از سطح نیتروژن 2در شکل . زراعی تا حد زیادي یاري می نماید

بـا  2Iگرم بر متر مربع بیشترین و5/1828با مقدار 1Iرفت تیمار گونه که انتظار میهمان. بر ماده خشک نشان داده شده است

2Iشود که تفاوت تیمارهاي همچنین دیده می. اندگرم بر متر مربع کمترین مقدار تولید ماده خشک را باعث شده1368مقدار 

رسد اینکه در اوایل دوره رشـد تفـاوت   اي که یادآوري آن ضروري به نظر میلید ماده خشک چندان زیاد نیست نکتهدر تو3Iو 

. شود و این به لحاظ اعمال تیمارهاي آبیاري در مراحل پایانی رشد گیاه استچندانی بین تیمارها دیده نمی

بر روي تجمع ماده خشک) تروژنمیانگین پنج سطح نی(تاثیر تیمارهاي آبیاري :2شکل 

گیري شـده در  اساس روش آماري کرتهاي خرد شده، تجزیه واریانس براي کلیۀ صفات اندازهبا توجه به اهداف آزمایش و بر

خالصـه نتـایج واریـانس بصـورت میـانگین مربعـات در       . عملیات برداشت نهایی مربوط به عملکرد و اجزاء عملکرد انجام گردید

.رائه شده استا1جدول 
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1391121، بهار سیزدهم، شماره چهارمسال - دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز- فصلنامه علمی پژوهشی فیزیولوژي گیاهان زراعی

)میانگین مایعات(تجزیه واریانس صفات مؤثر بر عملکرد گندم رقم چمران در طول دورة رشد :1جدول 

منابع 
تغییرات

درجه 
آزادي

کل مادة خشک 
)کیلوگرم درهکتار(

عملکرد دانه 
)کیلوگرم درهکتار(

عملکرد کاه
)کیلوگرم در هکتار(

شاخص برداشت 
)درصد(

وزن هزار دانه 
)گرم(

ه در تعداد سنب
)مترمربع(

تعداد دانه در 
هلسنب

میزان کلروفیل 
برگ پرچم

r
i

i ×r

N

i×n

error

2
2

4

4

8

24

16078
341230

45648

12505005

n.s406058

37398

7284
1306729

2433

9784742

89278

5415

24354
418210

38388

1119427

211851

40312

12/2
82/114

01/1

81/571

98/3

61/1

021/0
05/75

606/1

825/98

n.s237/3

352/6

55
767

36

71452

97

39

267/0
867/26

333/0

20

n.s283/1

089/2

750/9
n.s394/7

024/3

021/43

n.s55/1

899/1
1دار در سطح اختالف معنی % ،و % 5دار در سطح اختالف معنیn.sدار نیستاختالف معنی.
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122بر عملکرد و اجزائ عملکرد گندم و کاهش مصرف آبکم آبیاري در سطوح کودي نیتروژن تاثیر

وزن ،شاخص برداشت ،عملکرد کاه،عملکرد دانه،نشان داد که تیمارهاي آبیاري بر کل ماده خشک 1جدولنتایج تجزیه واریانس

معنی دار است ولی بر میزان کلروفیل برگ پرچم معنـی دار  1%تعداد سنبله در متر مربع و تعداد دانه در سنبله در سطح ،هزار دانه

تعـداد دانـه در   ،وزن هـزار دانـه  ،شاخص برداشـت  ،عملکرد کاه ،عملکرد دانه ،نیتروژن بر کل ماده خشک همچنین تیمارهاي .نیست

شاخصـی کـه اهمیـت فـراوان در     . معنی دار شـده اسـت  1%تعداد سنبله در متر مربع و میزان کلروفیل برگ پرچم در سطح،سنبله

وري بـه صـورت میـزان عملکـرد     واحد مصرف آب است راندمان بهرهها دارد میزان محصول برداشت شده به ازاء یکاینگونه ارزیابی

تواند عمق یا وزن آب مصرف شده در نظـر گرفتـه شـود و در    واحد آب می. گردداقتصادي حاصل از مصرف یک واحد آب تعریف می

ت بخش فنی و مهندسی را کند و در سالهاي اخیر موضوع بسیاري از تحقیقاآبیاي موضوعیت پیدا میهمین راستاست که مفهوم کم

هاي انجام شده در دورة آزمایش و به گیريدر این تحقیق به استناد اندازه. در تحقیقات بخش کشاورزي به خود اختصاص داده است

گـرم دانـه در مترمربـع بـه ازاء یـک      (کمک اطالعات آب مصرفی هر تیمار و محصول برداشت شده شـاخص رانـدمان آب بـا واحـد     

تیمارهـا و تـأثیر فاکتورهـاي    نتـایج تجزیـۀ واریـانس   . محاسبه شده و مورد ارزیابی آماري قرار گرفتـه اسـت  ) رفیمترمکعب آب مص

اثـرات  1%دهد که  سه فاکتور آبیاري، نتیروژن و اثر متقابل آبیاري و نیتـروژن بـر رانـدمان مصـرف آب در سـطح      آزمایش نشان می

آورده شـده  2راندمان اقتصادي مصرف آب از تیمارهاي مختلف آبیاري کـه در جـدول  مقایسۀ میانگین تأثیرپذیري . داري داردمعنی

گرم دانه بر متر مربـع  11/48با راندمان I3دهد تفاوت اثر این سه تیمار کامالً از یکدیگر متفاوت بوده بطوریکه تیمار نشان می. است

گرم دانه بر مترمربـع  38/42و 02/47با راندمانهاي به ترتیب I2و I1بر متر مکعب آب بیشترین راندمان را داشته است و تیمارهاي 

مقایسۀ میانگین راندمان اقتصادي مصـرف  . از یکدیگر قرار دارند5%داري در سطح هاي بعدي با تفاوت معنیبر مترمکعب آب در رده

سـطوح  3تـایج منـدرج در جـدول    بطوریکـه مطـابق ن  . آب بطور مؤثري تحت تأثیر میزان نیتروژن مصرف شده نیز واقع شده اسـت 

گـرم دانـه بـر مترمربـع بـه ازاء یـک       84/25و 39/37، 72/41، 08/54، 15/70بـا رانـدمانهاي   N1و N5 ،N4 ،N3 ،N2نیتروژن 

به ترتیب به بیشـترین تـا کمتـرین رانـدمان مصـرف آب منجـر       5%دار در سطح مترمکعب آب مصرفی ضمن دارا بودن تفاوت معنی

.اندشده
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مقایسۀ میانگین راندمان مصرف آب تحت تیمار آبیاري:2دول ج
راندمان اقتصادي مصرف آبتیمار آبیاري

)32 mmgr //(
1I : بدون اعمال تنشb02/47

2I :تنش در مرحلۀ خوشهc38/42

3I :شیري شدنتنش در مرحلۀa11/48

مقایسۀ میانگین راندمان اقتصادي مصرف آب مربوط به سطوح مختلف نیتروژن:3جدول 

32راندمان اقتصادي مصرف آب تیمار نیتروژن mmgr //

1N :بدون مصرف کود نیتروژنe84/25

2N : یتروژنکیلوگرم ن40مصرفd٣٩/٣٧

3N : کیلوگرم نیتروژن80مصرفc72/41

4N : کیلوگرم نیتروژن120مصرفb08/54

5N : کیلوگرم نیتروژن160مصرفa15/70
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124بر عملکرد و اجزائ عملکرد گندم و کاهش مصرف آبکم آبیاري در سطوح کودي نیتروژن تاثیر

ثر متقابل آبیاري و نیتروژنمقایسۀ میانگین راندمان اقتصادي مصرف آب تحت تیمار ا:4جدول 

راندمان اقتصادي مصرف آب تیمار اثر متقابل آبیاري و نیتروژن
32 mmgr //

51NIa88/73

53NIa89/72

52NIb68/63

43NIc52/56

41NIc43/55

42NId31/50

33NIe75/42

31NIe31/42

23NIef73/40

32NIF11/40

21NIG52/37

22NIh92/33

13NIi67/27

11NIi97/25

12NIJ88/23

نتیجه گیري

با توجه به نتایج به دست آمده و نظر به اینکه کشور ما از نظر اقلیمی جزئ مناطق خشک و نیمه خشک محسوب مـی شـود و   

بنابراین در شرایطی که محدودیت آب وجود دارد ولی اراضی مستعد به حد آب یکی از عوامل محدود کننده تولید به شمار می رود،

شد می توان با اعمال تنش آبی به گیاه به خصوص در مراحل غیر حساس مقدار کـارایی مصـرف آب را افـزایش    کافی وجود داشته با

نتایج این تحقیـق نشـان مـی دهـد کـه در شـرایط آب و       .داده و در عوض سطح زیر کشت را باال برده تا عملکرد نهایی جبران شود 

میلیمتر در هکتار می شود ولی باعـث کـاهش   70باعث صرفه جویی هوایی خوزستان کم آبیاري در مرحله خوشه دهی در حالی که

عملکرد گیاه گندم در شرایط آب و هوایی استان خوزستان می گردد و باید از آن اجتناب کرد در صورتی مه کم آبیـاري در مرحلـه   

.  قتصادي آب نیز می شودمیلیمتر در هکتار می گردد باعث افزایش راندمان ا125شیري شدن در حالی که باعث صرفه جویی 
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1391125، بهار سیزدهم، شماره چهارمسال -دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز- فصلنامه علمی پژوهشی فیزیولوژي گیاهان زراعی
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