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 29/3/84تاریخ دریافت نسخه نهایی         15/10/83تاریخ دریافت مقاله  

  پژوهشی- علمینامهویژه

  علوم کشاورزی
  1385) 1(دهم، شماره دوازسال 

  
  
  
  
  

   ارقام جدید گندم نسبت به کم آبیاریواکنش
  

  ساسان رضادوست
  عضو هیات علمی واحد خوی

  محسن رشدی
  عضو هیات علمی واحد خوی و دانشجوی دکتری زراعت واحد علوم و تحقیقات تهران

  
  چکیده

باشـد   ستان آذربایجان غربی می   عنایت به محدودیت منابع آبی در نیمه دوم اردیبهشت که مصادف با مرحله دانه بندی گندم در ا                 
 گندم بررسی   آبیاری در پایان فصل رشد درارقام     حذف یک یا دو      ضرورت داشت تا آزمایشی را برای مشخص نمودن نیاز آبی گندم و           

های یکبار خرد شـده   این تحقیق در قالب طرح کرت. هدف از این تحقیق حذف یک یا دو آبیاری در پایان فصل رشد گندم بود . شود
دهـی،   خوشـه + دهـی    سـاقه ( سـطح    4نوان عامـل اصـلی و در        آن عامل کم آبیاری به ع      های کامل تصادفی اجرا شد که در        بلوک در

و ) عنوان شـاهد  ه  ها ب   مرحله شیری دانه  + گلدهی  + دهی   خوشه+ دهی   گلدهی و ساقه  +دهی   خوشه+ دهی   گلدهی، ساقه + دهی   ساقه
  .  سیمینه و زرین گندم به عنوان سطوح فاکتور فرعی مورد مطالعه قرار داشتند، دورومC – 73 – 20  ,C – 73 – 5ارقام 

هـا    اجرا گردید نتایج تجزیـه مرکـب داده        82 و   81آزمایش در ایستگاه تحقیقات کشاورزی شهرستان خوی و طی دو سال زراعی             
، لیکن دو صفت تعـداد پنجـه و عملکـرد دانـه             نشان داد که کلیه صفات مورد بررسی تحت تأثیر تیمار کم آبیاری و رقم قرار گرفتند               

با افزایش دفعات آبیاری ارتفاع بوته، تعداد دانـه در سـنبله، طـول سـنبله، وزن هـزار دانـه،            . تحت تأثیر رقم مورد کاشت قرار نگرفت      
 برابر بیشتر   2با  عملکرد دانه سطح آبیاری چهارم نسبت به سطوح اول و دوم تقری           . عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت بیشتر شدند      

 بـا   نهایتـاً . های فتوسنتزی به دانه تلقی شد      ا و سایر فراورده   ه بود و علت آن تسهیل و ایجاد شرایط مناسب جهت انتقال کربوهیدرات           
گلـدهی در  + خوشه بستن + دهی  و آبیاری آن در سه مرحله ساقهC – 73 – 20 عنایت به اینکه جهت نیل به این هدف کشت رقم 

به این ترتیب با اجرای این طرح ممکن است سطح زیر کشت محصوالت آبی              . قلیم مورد مطالعه مناسب تشخیص داده شد      منطقه و ا  
  .    کشور افزوده شده و به تبع آن عملکرد محصول در واحد سطح بیشتر گردد

 
  .رقم - کم آبیاری - گندم:های کلیدی واژه

  
  مقدمه

تواند به عنوان یک مدیریت آب در مزرعه در افزایش سطح زیر  ر مصرف آب میویی دهای کم آبیاری با صرفه ج استفاده از رژیم
عنوان یک استراتژی سودمند ه کم آبیاری ب. کشت و نیز در تعیین الگوی کشت و نیز در تعیین الگوی کشت بهینه کمک نماید

  ).9(فی مطرح است اقتصادی در وضعیت محدودیت آبیاری و با هدف حداکثر استفاده از واحد حجم آب مصر
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 محسن رشدی، ساسان رضادوست   124

نتایج این آزمایش .  رقم گندم مورد ارزیابی قرار داد8دو آب آخر را بر عملکرد   مطالعه خود اثر قطع آب آخر ودر) 1379(دانایی 
ای حساسیت محیطی کمی ه دارای بیشترین عملکرد و از ضریب تغییرات و شاخص دو تیمارحاکی است رقم چمران در هر 

ها و ارقام گندم را نسبت به تنش خشکی مورد  العمل الین عکس) 1379(ر این رابطه زارع فیض آبادی و قدسی د. باشد برخوردار می
 و در تیمار 4777) آبیاری کامل(ارزیابی قرار داد و به این نتیجه رسیدند که متوسط عملکرد دانه ارقام مورد بررسی در تیمار شاهد 

ش از نظر میزان مقاومت یا حساسیت به تن.  کیلوگرم در هکتار بود3397 و 4290رتیب قطع آب آخر و قطع دو بار آبیاری آخربه ت
  .)11( ترین ارقام بودند ترین و رقم الموت جزء حساس  جزء مقاومC – V – 17 در طول پر شدن دانه ارقام گندم

  . ستای انجام یافته ا  نسبت به کم آبی آزمایشات گستردهبه منظور شناسایی مراحل حساس گندم
ل پر شدن را به کمبود آب های اصلی و برخی مرحله خوشه رفتن گندم تا اوای مرحله تشکیل ریشه) 1375(گالشی و مشایخی 

 ای  در مطالعه.داند مراحل ساقه رفتن تا گلـدهی را به کمبـود آب حساس می) 1365(دانند و در حالیکه عبد میشانی  حساس می
 در نهایتاً. نمودندتر از مرحله گلدهی و خمیری دانه به کمبود آب گزارش   ساقه رفتن حساسمرحله) 1970(دیگر دی و اینتالوپ 

شود که نفوذ ریشه و  به هر شکلی که واقع گردد باعث میاظهار داشتند کمبود آب در خاک ) 1973(این رابطه چما و همکاران 
  ). 10( جام نپذیردصورت عادی انه خاک محدود شده و در نتیجه رشد گیاه ب رگسترش آن د

 1/22حاکی است در آبیاری تکمیلی متوسط کارایی مصرف آب ) 1999(نتایج تحقیقات انجام شده توسط اویس و همکاران 
 میلی متر آب و مدیریت خوب زراعی، عملکرد 800کیلوگرم به ازاء هر میلی متر آب مصرفی بوده اما با اعمال آبیاری کامل و مصرف 

 کیلوگرم به ازای هر میلی متر آب مصرفی 5/7در هکتار افزایش یافت در عوض مقدار کارایی مصرف آب برابر  تن 6دانه گندم به 
  . )32 (باشد دست آمده میه یعنی یک سوم آنچه که در آبیاری تکمیلی و با مدیریت مشابه ب

دانه، کاه کلش، عملکرد بیولوژیک، شاخص داری بر عملکرد  ه شده که آبیاری تکمیلی اثر معنینشان داد) 1382(در آزمایش توکلی 
 عملکرد بیشترین تأثیر آبیاری تکمیلی را بر) 1981(اما انیزو فورد . برداشت، ارتفاع بوته، وزن هزار دانه و تعداد دانه در سنبله دارد

که در ) 1376(مایش مرادمند که در آز طوریه تواند همیشه مؤثر باشد، ب اجرای آبیاری تکمیلی نمی. داند در مرحله گرده افشانی می
را بارندگی زیاد در سال زراعی  ایشان علت آن. دار نداشت  تکمیلی بر عملکرد گندم اثر معنیمنطقه گرگان اجرا شده بود آبیاری

  .مورد نظر ذکر نمودند
ی مناسب انتخاب و در ها شود تا ژنوتیپ ستگی آنها با عملکرد دانه سبب میترین صفات و اجزاء عملکرد گندم و همب تعیین مهم

 در سنبله گندم را به عنوان تعداد دانه) 1994( هانچینال و همکاران )24(.جهت افزایش عملکرد در واحد سطح استفاده گردند
 همبستگی بین عملکرد دانه گندم با معموالً. اند های مقاوم به تنش خشکی پیشنهاد نموده ترین صفت جهت انتخاب ژنوتیپ حساس

لوژیک و شاخص نه، ارتفاع بوته، تعداد پنجه در متر مربع، طول آخرین میان گره، تعداد دانه در سنبله، عملکرد بیووزن هزار دا
همبستگی بین عملکرد دانه و اجزاء آن، ) 1373(همچنین بنابر اظهار اهدایی و نورمحمدی ). 21(دار است  برداشت مثبت و معنی

  . )4(دار است اد دانه در سنبله در شرایط نامساعد محیطی مثبت و معنیارتفاع بوته، تعداد سنبله در بوته و تعد
بر اساس تجزیه علیت اظهار داشت درصد پوشش سبز و میزان ماده خشک هنگام شروع مرحله زایشی در شرایط ) 1381(علوی کیا 

علت داشتن اثرات مستقیم قابل توجه ها و ارتفاع نهایی بوته در شرایط دارای تنش به  عادی و صفات کارایی انتقال کربوهیدرات
دو صفت ) 1379(به نظر نادری  اما بنا). 16(نسبت به سایر صفات از اهمیت بیشتری به عنوان ابزار گزینش برخوردار هستند 

  .)23(ترین اجزاء توجیه کننده تغییرات وزنی دانه در شرایط کم آبی هستند  طور کلی مهمه عملکرد بیولوژیکی و شاخص برداشت ب
این نیاز مقصد برای پر شدن برشود، بنا توسنتز باعث کاهش عملکرد دانه میدر زمان پر شدن دانه، تنش خشکی از طریق تقلیل ف

بین سرعت و مدت پر شدن دانه رابطه منفی ). 27 و 7(گردد  واد فتوسنتزی ذخیره شده تأمین میدانه از طریق انتقال مجدد م
) 1379(و تاری نژاد و همکاران ) 1373(دار بین عملکرد دانه و عملکرد کاه توسط آقایی  و معنیهمبستگی مثبت ). 7(ار است برقر

  ).5 و 1(گزارش شده است 
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  125    ارقام جدید گندم نسبت به کم آبیاریواکنش

های مرفیزیولوژیکی مقاومت به خشکی در ارقام جدید گندم تحت شرایط محدودیت آب  ضمن بررسی شاخص) 1381(سنجری 
. ش خشکی با تعداد دانه در خوشه و تعداد خوشه در واحد سطح ارتباط داشتبیان نمود که کاهش عملکرد دانه ناشی از بروز تن

تر از هر دو آزمایش بدون  داری پایین طور معنیه همچنین عملکرد ارقام مورد مطالعه گندم در آزمایش با تنش خشکی اول فصل ب
  .تنش خشکی و با تنش خشکی آخر فصل بود

م ارزیابی کرده و نتیجه گرفت در منطقه شمال خراسان رقم سبالن از نظر تمامی اثر تنش رطوبتی را ارقام دی) 1380(شریفی 
اند که رقم  در تحقیقات خود باین نتیجه رسیده) 1380(طهماسبی و همکاران . جز تعداد پنچه، برتر از سرداری استه صفات ب

 1502ین عملکرد و رقم سرداری با متوسط  کیلوگرم در هکتار در تیمارهای مختلف آبیاری دارای بیشتر2214سبالن با متوسط 
 درصد 54انجام یک آبیاری در مرحله شیری شدن دانه در رقم سبالن موجب . کیلوگرم در هکتار دارای حداقل عملکرد است

 2/1436اختالف عملکرد شاهد واینیا با تیمار آبیاری در مرحله ساقه رفتن همان رقم . شود ایش عملکرد دانه نسبت به شاهد میافز
طی مطالعه ) 1379(دانایی . )20(باشد   کیلوگرم در هکتار می3/1631ر یک که این عدد برای خز در حالی. کیلوگرم در هکتار است

نتایج این آزمایش نشان داد رقم چمران .  رقم گندم مورد ارزیابی قرار داد8خود اثرات قطع آب آخر و قطع دو آب آخر را بر عملکرد 
  . های حساسیت محیطی کمی برخوردار بود یشترین عملکرد بود و از ضریب تغییرات و شاخصدر هر حال دارای ب

هدف از این تحقیق بررسی امکان تقلیل یک یا دو آبیاری پایان فصل رشد جهت فراهم آوردن آب کافی برای کشت زودتر 
 کم آبیاری حائز اهمیت ام متحمل به رژیمدر ضمن شناسایی ومعرفی ارق.  استمحصوالت زراعیتولید افزایش محصوالت بهاره و 

طور عملی قابل اجرا باشد، امکان اجرای کشت مضاعف و افزایش سطح زیر ه که این مسئله ب همچنین در صورتی. باشد بسزایی می
  . کشت محصوالت صیفی در منطقه فراهم خواهد شد

  
   :ها مواد و روش

 در مزرعه ایستگاه 1382 و81های کم آبیاری، آزمایشی طی دو سال زراعی رژیمالعمل ارقام گندم نسبت به  به منظور ارزیابی عکس
 ساله سازمان هواشناسی منطقه بیانگر این مطلب بود که میانگین 25نتایج میانگین . تحقیقات کشاورزی شهرستان خوی اجرا شد

  .ت میلیمتر اس295 درجه سانتیگراد و 10ترتیب ه درجه حرارت و بارندگی سالیانه هم ب
باشد که در آن عامل کم آبیاری به عنوان  های کامل تصادفی می های یکبار خرد شده در قالب بلوک صورت طرح کرته آزمایش ب

+ دهی  ، ساقه گلدهی+ دهی  گلدهی، ساقه +دهی  خوشه+ دهی  دهی، ساقه خوشه+ دهی  ساقه(فاکتور اصلی و در چهار سطح 
، زرین و )شهریار(C – 73 – 20 ، )سهند( C – 73- 5 و ارقام ) عنوان سطح شاهدشیری شدن دانه به + گلدهی +دهی  خوشه

الزم به توضیح است که تمام سطوح تیمارهای آبیاری در ابتدای فصل رشد و در زمان . سیمینه به عنوان سطوح فاکتور فرعی بودند
  . طور توأم آبیاری شدنده کاشت به منظور جوانه زنی یکنواخت ب

 کیلوگرم فسفر خالص در هکتار از 100، قطعه آزمایش شخم خورده و معادل  بذر جهت کاشتاده سازی بستر مناسببه منظور آم
سپس نسبت .  کیلوگرم ازت خالص در هکتار از منبع اوره به زمین داده و با دیسک با خاک مخلوط گردید70منبع فسفات آمونیم و 

کاشت بذر .  متر بود4 سانتیمتر و طول 25 خط کاشت به فاصله 5زمایشی شامل هر واحد آ. به ایجاد واحدهای آزمایشی اقدام شد
های مجاور،  های آبیاری به کرت جهت جلوگیری از نشت آب از جوی.  عدد در متر مربع اعمال شد400کم طور همزمان و با تراه ب

  .  عین حال فاصله کافی منظور شدها قبل از اعمال تیمارهای آبیاری کوبیده متراکم گشت و در خاک دیواره و کف جوی
عمق . های آبیاری پس از طی فصل پائیز و زمستان و با شروع فصل بهار و بر اساس مراحل فنولوژیکی فوق منظور شد اعمال رژیم

ر با نمونه گیری از خاک د( زراعی و بر اساس فرمول مربوطه آبیاری هر بار بر اساس کسر نمودن رطوبت خاک از رطوبت حد ظرفیت
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 در ابتدای هر تکرار نصب شده های مخصوص که حجم آب مصرفی نیز از طریق کنتور.محاسبه گردید) عمق ریشه  قبل از آبیاری
  . گیری شد بود، اندازه

گیری و پس از حذف  طور تصادفی در مزرعه اندازهه ، تعداد پنچه ده بوته ب آزمایشی ارتفاع بوته، طول سنبلهقبل از برداشت هر واحد
در آزمایشگاه تعداد دانه در خوشه، وزن هزار . های گندم در یک متر طولی برداشت و به آزمایشگاه انتقال یافت ای، بوته  حاشیهاثر

  . دانه، عملکرد کاه و عملکرد بیولوژیک تعیین شدند
کب قرار زیه واریانس مرمورد تجMSTATC های یکبار خرد شده با نرم افزار   سال آزمایش بر اساس طرح کرت2های حاصل از  داده

  . درصد مقایسه گردید 5ها هم با روش دانکن در سطح گرفت و میانگین تیمار

  
  نتایج و بحث 

  عملکرد و اجزا عملکرد
   تعداد پنجه-1

با . دار بود عنی سال آزمایش نشان داد که اثر آبیاری در سطح احتمال یک درصد بر پنجه زنی گندم گندم م2های مربوط به  داده
). 1جدول (دست آمد ه  بیشتر و در نتیجه تحریک رشد گیاه، حداکثر تعداد پنجه در تیمار آبیاری سطح چهارم بجه به مصرف آبتو

های تولید شده در سطوح مختلف آبیاری  همچنین کمبود بارندگی در سال اول آزمایش منجر به افزایش اختالف در تعداد پنجه
 در این رابطه به نتایج مشابهی دست یافتند و اظهار داشتند که کاهش تعداد پنجه در گیاه )1381(اکبری مقدم و همکاران . گردید

چنین . دار مشاهده نشد با این وجود مابین ارقام از نظر تعداد پنجه اختالف معنی. گردد های بارور هم می منجربه کاهش تعداد پنجه
نجه مشابهی برخوردار بودند و در ضمن اثرات آبیاری و کم آبیاری بر آنها از رسد که ارقام مورد آزمایش از پتانسیل تولید پ نظر میه ب

  .نظر این صفت یکنواخت بوده است
  
   تعداد دانه در سنبله-

از این رو آبیاری محدود سبب کاهش تعداد در ). 1جدول (تیمار آبیاری کامل حدکثر تعداد دانه در سنبله را به خود اختصاص داد 
+ دهی  دهی با آبیاری در سه مرحله ساقه خوشه+ دهی    دوم یعنی آبیاری در مراحل ساقه بین دو تیمار اول وسنبله گردید، اما

رسد که پتانسیل تشکیل دانه در سنبله از مراحل قبل از  نظر میه چنین ب. دست نیامده دار ب گلدهی تفاوت معنی+ دهی  خوشه
تواند تعداد دانه در  دهی از طریق تأثیر در لقاح می هری در مراحل پس از ساقگیرد با این وجود آبیا شکل می) دابل ریج(گلدهی 

های دیم باعث افزایش تعداد دانه  در تحقیقات خود اشاره نموده است که آبیاری تکمیلی گندم) 1382(توکلی . سنبله را افزایش دهد
دم نسبت به تنش آب مرحله ترین مرحله گن د که حساسان بر این عقیده) 1365(و عبدمیشانی) 1356(سپاسخواه . شود در سنبله می

  .دهی است که این موضوع با نتایج آزمایش حاضر مطابقت دارند ساقه
و حداقل آن در ) شهریار (C-73-20تعداد دانه در سنبله در ارقام مورد کشت متفاوت بود، به طوری که حداکثر تعداد دانه در رقم 

 دانه 50-25طور متوسط ه اظهار داشتند هر سنبله گندم ب) 1380( نور محمدی و همکاران .دست آمده  ب7/21رقم زرین معادل 
  . گرم دانه تولید نماید9/0 تا 8/0تولید نموده و قادر است 

  
   وزن هزار دانه-3

در این . عقیده دارد وزن متوسط دانه گندم به اندازه تعداد سنبله در واحد سطح در عملکرد کل سهیم است) 1374(سرمدنیا 
قبالً . لیکن دو سطح اول و دوم آبیاری از این نظر اختالف آماری نداشتند. دار شد آزمایش اثر آبیاری و رقم بر وزن هزار دانه معنی

در این مورد اظهار ) 1381(اکبری مقدم و همکاران . نیز این مسئله در مورد صفات تعداد پنجه و دانه در سنبله دیده شده بود
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ترین جزء عملکرد دخیل در این امر وزن دانه  شود و مهم  آب در مرحله ظهور سنبله سبب کاهش عملکرد میداشتند که قطع
عقیده دارد کاهش وزن دانه گندم ) 1992(کوباتا . اند نیز نتایج مشابهی را منتشر نموده) 29، 27، 13، 12(سایر محققین . باشد می

کثر ا حدC-73-5ما بین ارقام مورد کشت . ها به سنبله است ل مجدد آسیمیالتمتعاقب با کاهش دسترسی آب به علت تقلیل انتقا
توان چنین  ظاهراً می. مابقی ارقام از نظر گروه بندی به روش دانکن در یک سطح بودند) 1جدول (را داشت ) 84/37(وزن دانه 

  .ایط مختلف آبیاری داردهای سنگین را در شر  نسبت به سایر ارقام توان تولید دانهc-73-5قضاوت نمود که 
  
   عملکرد دانه -4

تواند به دو روش مستقیم  های متحمل با شرایط کم آبی در گندم می نماید برای ارزیابی تفاوت ژنوتیپ پیشنهاد می) 2000(سینگ 
 جدول تجزیه مشاهده نتایج. گیری تولید در واحد سطح است که در این بین بهترین روش مستقیم اندازه. و غیرمستقیم عمل نمود

. باشد دار می  درصد معنی99ها بیانگر آن است که اختالف عملکر دانه در بین سطوح مختلف آبیاری با اطمینان  واریانس مرکب داده
 کیلوگرم در هکتار بیشترین و سطوح اول و دوم 6809با عملکرد دانه ) آبیاری در مرحله چهارگانه فنولوژیکی(سطح چهارم آبیاری 

رسد مصرف متعادل آب طی مراحل  نظر میه ب.  کیلوگرم در هکتار کمترین عملکرد را تولید نمودند3682طور متوسط با ه آبیاری ب
اند  ای را گزارش نموده نتیجهعمل آمده در این زمینه چنین ه اکثر مطالعات ب. گردد مختلف منجر به بهبود عملکرد دانه گندم می

 این نتیجه رسیدند که در زمان پر شدن دانه، کمبود آب از طریق تقلیل فتوسنتز باعث به) 1983(کالرک و همکاران ). 29، 13(
  .شود کاهش عملکرد دانه در واحد سطح می

درصد و سطح  30که سطوح دوم و سوم آبیاری   درصد اختالف عملکرد داشتند در حالی5سطح اول و دوم تیمارهای آبیاری فقط 
دهی با مرحله گلدهی در تولید  ن آب در مرحله خوشهشاید بتوان چنین قضاوت کرد که تأمی.  درصد اختالف دارند20سوم و چهارم 

. ها نقش بسزایی دارد اما اجرای آبیاری پس از گرده افشانی در پر شدن دانه. محصول اقتصادی از اهمیت یکسان برخوردار هستند
ها و انتقال مجدد  های فتوسنتزی از برگ ها و سایر فرآورده راتممکن است آبیاری در مرحله آغازین دانه بستن به انتقال کربوهید

  .ها علت این امر باشد ها به محل ذخیره یعنی دانه ویژه ساقهه ها ب مواد از سایر اندام
 تعداد فاکتورهای مؤثر از اجزاء عملکرد در تعیین عملکرد نهایی محدود بوده و در اکثر منابع موجود تعداد پنجه، تعداد خوشه بارور،

رسد که  نظر میه ب) 2 و 1جدول (با توجه به مقایسات میانگین اثرات ساده و متقابل . اند دانه در خوشه و وزن دانه معرفی شده
چرا که در مقایسه اثرات . ترین جزء عملکرد در این ارتباط تعداد پنجه و وزن هزار دانه و در نهایت تعداد دانه در سنبله باشد مهم

خود اختصاص داده و در این تیمار وزن هزار دانه و تعداد پنجه ه متقابل فاکتورهای آزمایشی رقم زرین در سطح چهارم مقام اول را ب
گروه دوم رقم سیمینه بود که عالوه بر دو جزء عملکرد قبلی تعداد دانه در سنبله بیشتری نسبت به سایر . تنددر گروه اول جای داش

  .ارقام داشته و این عامل باعث افزایش عملکرد در آن شده است
  

  سایر صفات مورد ارزیابی 
  ارتفاع بوته 

داری در سطح  آبیاری و رقم از لحاظ این صفت اختالف معنیبررسی اثرات آبیاری و رقم بر ارتفاع بوته نشان داد که بین سطوح 
در این .  سانتیمتر گردید95حذف مراحل آبیاری در اواخر دوره رشد سبب کاهش ارتفاع گیاه تا . احتمال یک درصد وجود دارد

همچنین اهدایی و . گردد گزارش نمود که اجزای آبیاری تکمیلی در اراضی دیم موجب افزایش ارتفاع بوته می) 1382(رابطه توکلی 
ساعد محیطی یک رابطه مثبت و عقیده دارند که مابین عملکرد دانه و اجزاء آن با ارتفاع بوته در شرایط نام ) 1373( نورمحمدی 
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های انتهایی و میانی را که در میانگره  ه آب در گیاه توسعه و رشد مریستمدر هر حال محدودیت دسترسی ب. داری وجود دارد معنی
  ). 4(ماند   ارتفاع نهایی بوته کوچک باقی میاقه فعال است را کاهش داده، در نتیجهس
  

  عملکرد بیولوژیک 
بدیهی است با افزایش مقدار آب قابل دسترس گیاه رشد رویشی . دار بودند  بر عملکرد بیولوژیکی بسیار معنیمراحل آبیاری و رقم
شود در سطح چهارم آبیاری که   مشاهده می1همانطور که در جدول . نماید د میدار شاخ و برگ زیادی را تولیآن تحریک شده و مق

را )  کیلوگرم در هکتار9/14033(در چهار نوبت آبیاری مزرعه اعمال شده، نسبت به سایر تیمارها عملکرد بیولوژیکی حداکثر مقدار 
، معموال یک همبستگی مثبت بین آن دو وجود چون عملکرد دانه بخشی از عملکرد بیولوژیکی است. خود اختصاص داده استه ب

ترین اجزاء توجیه کننده تغییرات  اعتقاد دارد دو صفت عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت مهم) 1379(در این زمینه نادری  .دارد
انه و رد دهمبستگی قوی و مثبت مابین عملک) 1379(و تاری نژاد ) 1373(در ضمن آقایی . وزن دانه در شرایط کم آبی هستند

اند  هر سه به نتایج مشابه با این تحقیق رسیده) 1377(و محمدی ) 1380(، شریفی )1382(توکلی . اند عملکرد کاه را گزارش نموده
  .گردد که کمبود آب قابل دسترس سبب کاهش چشمگیر در عملکرد بیولوژیک گندم می

  
  نبله طول سنبله، تعداد پنجه بارور، هزار دانه، ارتفاع بوته، تعداد دانه در سصفات  مقایسه میانگین -1جدول 

   سطوح مختلف آبیاریدرچهار رقم گندم  در  دانه و بیولوژیکی و شاخص برداشتعملکرد

  
  . باشد  درصد با آزمون دانکن می5احتمال دار در سطوح  یحروف غیر مشابه نشانگر اختالف معن

  دهی سطح  خوشه+ گلدهی + دهی  آبیاری در مراحل ساقه: سطح سوم    دهی  خوشه+ دهی  آبیاری در مراحل ساقه: سطح اول
 )شاهد(شیری شدن دانه + دهی  خوشه+ گلدهی +دهی  آبیاری در مراحل ساقه: طح چهارم س      گلدهی + دهی  آبیاری در مراحل ساقه: دوم

  
  ه، تعداد پنجه، وزن هزار دانه و عملکرد دانه مقایسه اثرات متقابل فاکتورهای آزمایشی بر تعداد دانه در سنبله، طول سنبل-2جدول 

فاکتورهای 
  آزمایشی

 تعداد پنجه 
در متر ( 

  )مربع 

تعداد دانه 
  در سنبله

  وزن هزار دانه 
  )گرم(

  عملکرد دانه 
  )کیلوگرم در هکتار( 

  طول سنبله
  )سانتیمتر(

            سطح اول آبیاری
  e 250/511  h 125/14  f  725/30  e 100/3548  h 625/9  زرین

  de 500/534  gh 375/15  ef 338/32  e 750/3420  fgh 550/10  سیمینه 
C- 73 – 5  cd 750/571  f 750/18  cd 413/36  e 050/3789  def 750/11  

C- 73 – 20  de 500/551  fg 750/17  de 125/34  e 312/3648  efg 088/11  
            سطح دوم آبیاری 
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  de 500/533  fgh  250/16  ef 075/33  e 838/3575  gh 212/10  زرین
  de 125/540  fgh 500/16  e 450/33  e 150/3675  gh 037/10  سیمینه 

C- 73 – 5  de 875/553  fg  625/17  de 937/34  D 438/4113  efgh 875/10  
C- 73 – 20  Cd 750/573  fg 625/17  e 688/33  De  900/3689  de 025/12  

            سطح سوم آبیاری 
  bc 375/603  e 250/26  bc 713/38  c 588/5289  bcd  850/12  زرین

  cd 500/584  de 250/28  bc 750/38  c 188/5339  cd 763/12  سیمینه 
C- 73 – 5  cd 250/581  cde  125/29  bc 163/38  c 438/5298  cde 200/12  

C- 73 – 20  bc 625/607  bc 375/31  ab 500/40  c 175/5643  abc 537/13  
            سطح چهارم آبیاری 

  a 500/672  cd 250/30  a 975/42  a 475/7304  ab 150/14  نزری
  a 875/662  a 000/35  a 625/41  Ab 050/6820  ab 150/14  سیمینه 

C- 73 – 5  ab  625/643  ab 250/33  a 850/41  B 850/6660  abc  562/13  
C- 73 – 20  a  375/660  a 750/35  a   462/41  B 287/6452  a 300/14  

  . درصد با آزمون دانکن می باشد 5ر میانگین های هر ستون نشان دهنده عدم وجود اختالف معنی دار در سطح حروف مشابه بعد ا
  

  شاخص برداشت 
چهار ( چهارم آبیاری  سطح داری را نشان داد  و رقم قرار گرفته و اختالف معنیهای آبیاری خص برداشت تحت اثر تیمارهای رژیمشا

باالترین گروه و سطح دوم در ) درصد53/48(دنبال داشت با بیشترین شاخص برداشت ه  آب را بکه حداکثر فراهمی) بار آبیاری
مابین ارقـام مـورد . ترین مرتبه قرار داشتند در پاییـن) د درص44/43(با کمترین شاخص برداشت ) گلدهـی+ دهی  ساقه(آبیاری 

  ).1جدول (مقدار شاخص برداشت را داشتند )  درصد45/44( کمترین  C – 73 – 20 درصد بیشترین و 48آزمـایش رقم زرین با 
به   منجرترین کارهای اصالح گران بوده است که نهایتاً ترین و حیاتی افزایش شاخص برداشت در ارقام جدید گندم شاید یکی از مهم

عقیده دارد شاخص برداشت ) 1379(نادری . ها میسر گردید ها نسبت به وزن دانه این امر با کاهش قد بوته. پدیده انقالب سبز شد
به چنین رابطه مثبت و قوی اذعان ) 1377(همچنین محمدی .  دانه گندم در شرایط کم آبی داردحداکثر همبستگی را با عملکرد

در آزمایشات خود به این نتیجه رسید که آبیاری تکمیلی اراضی گندم دیم اثر مستقیم و مثبت در ) 1382(توکلی . کرده است
هم گزارش نموده است که اعمال تنش رطوبتی در مزرعه گندم ) 1380(شریفی .  شاخص برداشت و افزایش تولید دانه داردافزایش

  . گردد برداشت و عملکرد دانه میباعث کاهش طول دوره رسیدگی، شاخص 
  

  نتیجه گیری کلی 
یابد، ولی واکنش  یزان تولید به نسبت کاهش میدهد که با کاهش تعداد آبیاری در پایان دوره رشد م نتایج این تحقیق نشان می

آبیاری در پایان با توجه به اینکه هدف از این تحقیق بررسی امکان حذف یک یا دو نوبت . ارقام گندم به سطوح آبیاری یکنواخت بود
 به این منظور  جهت نیلC – 73 – 20دهی و رقم  خوشه+ گلدهی + دهی  باشد، آبیاری در سه مرحله ساقه فصل رشد گندم می

 درصد از میانگین عملکرد دانه در سطح چهارم 17فقط )  کیلوگرم در هکتار5643(چرا که عملکرد این تیمار . گردد توصیه می
اختصاص آب رها آبیاری کمتر بوده که با درنظر گرفتن فواید جانبی کاهش تعداد آبیاری در اقتصاد آبی آبیاری، حفظ منابع آبی و 

  .باشد ها قابل اغماض می اعتشده به سایر زر
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   :و مĤخذمنابع 
پایـان نامـه    . های اصالح شده جو    صفات وابسته در تعدادی از ژنوتیپ      تجزیه پایداری و تجزیه علیت عملکرد و         -1373. آقایی، م  -1

  . صفحه152. کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی تبریز
مجله علوم و صنایع . ثر کمبود آب در رشد و عملکرد ارقام مختلف گندما. 1369. نادری شهاب. ع.م.سرمدنیا وح، .غ.افالطونی، م -2

   .3-16، صفحات 1، شماره 4جلد . کشاورزی
های کاشت زود، کشت نرمال و کشت تأخیری بر عملکرد و اجزاء عملکرد و برخی                رات تاریخ بررسی اث . 1381. الف ،اکبری مقدم  -3

  . 51صفحه .  و اصالح نباتات، کرجقاالت هفتمین کنگره علوم و زراعتمچکیده . صفات مرفولوژیک در ارقام پیشرفته گندم
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Abstract 

Considering the limitations of water resources in the second half of Ordibehesht which coincides the seeding stage 
of Wheat in W. Azarbaijan, made us carry out a test to distinguish the plant’s need for water at the end of growth 
season and survey the possibilities of reducing 1-2 irrigation between the cultivars of this product. The research was 
done in Split Plot of the basis of complete block design where the insufficiency of irrigation as the main factor in 
four stages: (stem elongation + earing, stem elongation + flowering, stem elongation + earing + flowering and stem 
elongation + earing + flowering + milk development of the seeds, stage as a witness) and the cultivars of C-73-5 
(Sahand), C-73-20 (Shahriar), and the Dorum wheat of Simineh and Zarrin were in focus as the secondary Factors. 
The experiment was done in Khoy Agricultural Research Station, during the years of 81-82 and the result 
of the compound analysis of the data indicated that all the  qualities surveyed except the quality of tillers 
in number and seed function were under the deficiency of irrigation and the cultivar. Length of the stem. 
number of the seed in the spike, length of the spike, Weight of 1000 seeds, biological yield, and harvest 
index were increased by the alteration of irrigation. The seed yield in the fourth irrigation level was two 
times more than the first and second level. It was deduced that the reason could be in the ease and creation 
of the suitable conditions for the transmission of hydrocarbons and the other products of photosyntheses. 
Since the aim of this research was to eliminate one or two stages of irrigation at the end of wheat growth 
season, the plantation of the C-73-20 cultivars and their irrigation in three phases: stemming, earing, and 
setting on flower were considered suitable. By the following of this procedure, level of the land under 
cultivation will be increased and so will the yield of production on the surface unit. 
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