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  استحصال آب باران، روشي براي مديريت بر بارندگي  در مناطق خشك
  ات كشاورزي و منابع طبيعي خراسانمركز تحقيقاد طباطبايي يزدي، استاديار، جو

  عضو هيات علمي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي): P.hD(مسعود قدسي 
  مركز تحقيقات كشاورزي و منايع طبيعي خراسانسيد ابوالقاسم حقايقي ، عضو هيات علمي 

  محمد رضا رهنورد، كارشناس ارشد آبياري، شركت خدمات مهندسي آب و خاك
 Email: tabatabaee_j@yahoo.com، 05113822390: ، نمابر 09155000678: تلفن

 
  چكيده

مناسـب آن مـي باشـد كـه     ز بارندگي كم و نيز توزيع ناا ناشي  ،مشكل كمبود آب در مناطق خشك و نيمه خشك        
 منابع معمول تامين آب نظيـر چاههـا هـم در صـورت              .قتصادي نباشد اكشاورزي در اين مناطق      باعث شده است  

وجود اغلب دچار اضافه برداشت هستند كه بايد براي جبران عواقب اقتصادي و اجتماعي ناشي از آن چـاره اي                 
ه دنيا به سمت روزآمد نمودن بعـضي روش هـاي سـنتي             به عنوان يك راه حل در دهه هاي اخير، توج         . انديشيد

از ايـن ميـان، استحـصال آب        .  جلب شده است   ،كه عالوه بر ساده و ارزان قيمت بودن، قابل اطمينان نيز هستند           
 مـي باشـد كـه    ب باران براي مقابله با كم آبيبرداري از آ باران يكي از شاخص ترين تكنيك هاي  مديريت بهره         

آوري   مبناي اين روش اختصاص سطحي از زمين براي جمع        .  بسرعت در حال توسعه مي باشد      در نقاط مشكل دار   
با توجه بـه تنـوع روشـهاي استحـصال     . سازي آن براي استفاده در زمان مورد  نياز ميباشد نزوالت و سپس ذخيره 

ـ                   ع آن، توپـوگرافي    آب باران، بايد در انتخاب روش مناسب به ويژگيهايي از قبيل مقدار بارنـدگي و نحـوه توزي
 نتـايج  مقالـه،     ايـن  در.   اقتصادي و اجتماعي هر منطقه توجه جدي نمود        عواملين، نوع خاك، عمق خاك و       زم

 با هدف    و  با شرايط اقليمي مناطق خشك كشور      متناسب ، طرح پايلوت استحصال آب باران      و اجراي يك   طراحي
  .است  هد گردي منعكس،آبياري تكميلي كشت ديم

  استحصال آب، باران، آبياري تكميلي، كشت ديم، مناطق خشك :كليد واژه
   
  مقدمه -1

رويه آب مشكالت زيادي را در تامين آب شـهري و روسـتايي كـشور                 افزايش روزافزون جمعيت در كنار مصرف بي      
فاده از  از آنجا كه عمده مصرف آب مربوط به بخش كشاورزي ميباشد، لذا ضرورت تحقيق در زمينه است                 .است  فراهم نموده 

يكي از روشهايي كه بطور غير مـستقيم        . جويي در مصرف آب بسيار ضروري است        منابع آب جايگزين و نيز روشهاي صرفه      
ميتواند باعث كاهش اتكاء به منابع آب معمول نظير چاه و قنات و يا آب رودخانه باشد، استحـصال آب بـاران نـام دارد كـه                         

 تقريبا در ، به مقدار كم ان، هرچند از آنجا كه بار   . باشدز آب باران در محل بارش مي      رداري ا ب  آوري و بهره     از آن جمع   ر  منظو
ميتواند جهت جبران بخشي از     ،   استفاده قرار گيرد    مورد صحيحبا اعمال مديريت     بتوانده نقاط كشور وجود دارد، چنانچه       هم

 بخشي از    رواناب ناشي از بارندگي بر روي      ، براي جبران كمبود    مبناي كار اين است كه     .واقع شود  مفيد   ،كمبودهاي موجود 
 بطـور مثـال زمينـي بـا         در نتيجه اگـر   . شود  ه مي آوري نموده و به محل كشت انتقال داد          جمع هاي مجاور محل كشت را      زمين
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نظر از   صرف –، مقدار سهم آب دريافت شده توسط گياه         تصاص يابد  اخ آوري آب    مشابه زمين كشت شده، به جمع      وسعت
  .   به دو برابر افزايش خواهد يافت-التلفات انتق

اط خشك كشور گوياي ميزان توجه به استحصال آب بـاران جهـت             قود آب انبارهاي قديمي با معماري متنوع در اكثر ن         وج
ك مورد اسـتفاده بـوده اسـت، امـا تعـداد            چواگرچه اين روش بطور عمده در مقياس ك       . اشدميبدر گذشته   مصارف مختلف   

استحصال آب باران بصورت سنتي در نقاط مختلف با اسامي خاص همان منطقـه               .بسيار قابل توجه است   هاي اجرا شده      طرح
هاي سيستان و بلوچـستان و يـا بندسـارهاي اسـتان خراسـان اشـاره                  شناخته ميشود كه از آن جمله ميتوان به هوتك وخوشاب         

  .نمود
  متوسط بارندگي اول بار در صحاري فلسطين اشغالي با         اين روش  نشان ميدهد كه     موجود استحصال آب باران در دنيا     سوابق  

در استراليا سطوح آبگيـر نـاوداني شـكل جهـت           . كمك زيادي به توليد علوفه در منطقه نموده است         ميليمتر انجام شده و      90
ن هدايت آب باران به باغات استفاده شده كه نتايج آن بصورت دستورالعملي براي تامين آب اضـطراري منـاطق خـشك ايـ                      

  .]1[ كشور در آمده است
هـر  هدايت آب حوضه درختـان بـه پـاي    "  اين روش براي درختكاري ديم تحت عنوان     ازتحقيقاتي    در سپاسخواه و كامكار  

در  كـوثر . ]2[ اسـت   افـزايش محـصول و كيفيـت آن بـوده    ، افـزايش رشـد درختـان   ، آن استفاده نمودند كـه نتيجـه    "درخت
يمتـر در    ميل 100داد كه در بارندگي با شـدت        ردنه قوچك در نزديكي تهران نشان       مطالعاتي جهت كشت درختان ديم در گ      

 يـا هنگاميكـه خـاك در حالـت نزديـك بـه       عت و مدت بيش از يكساعت بارنـدگي و  ميليمتر در سا12ساعت و يا با شدت    
 به سطح كـشت شـده       براي نسبت سطح جمع آوري    سطوح آبگير باران به روش نواري استفاده شود،         از  اشباع است، چنانچه    

  .]3[ باشد ، نياز آبي سيستم قابل تامين مي5:1/1 برابر
در شـرايط آب و     ي كشت ديـم      استحصال آب باران جهت استفاده در آبياري تكميل         پتانسيل  برآورد ، حاضر تحقيق هدف از 

نيـز جهـت ارزيـابي      گنـدم   از گيـاه    ت طرق در مشهد بعنوان منطقه بررسي و         اايستگاه تحقيق . است  هوايي استان خراسان بوده   
  .اده شده استفتاثيرات طرح، است

  
  ها مواد و روش -2

  شكل سيستم: الف
 يكـديگر و داراي شـيب جـانبي مـساوي     ري نوارهـاي كوبيـده شـده مـوازي     يك سسطح آبگير در نظر گرفته شده به    

ك  نهرهـا آب بـاران را بـه يـ           ايـن  مجموعه. ميدهد  شكل V  هر دو نوار مجاور هم تشكيل يك نهر        نحويكه ه ب ،تقسيم گرديد 
 يـك مخـزن   هآوري كننـده بـ    زهكش جمـع ).1شكل (قال ميدهندآوري كننده كه در پايين دست قرار دارد انت     زهكش جمع 

  . ميشودرداريب بهرهاز جهت آبياري كشت مورد نظر شود كه از آن در مواقع ني ذخيره منتهي مي
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 ]4[ اي  بگير درون و برون مزرعههاي سطوح آ آوري آب در سيستم نحوه جمع: )1(شكل 

  هوا و اقليم: ب
 درجـه و    36منطقه مورد مطالعه در اراضي ايستگاه تحقيقاتي طرق واقع در استان خراسان رضوي با عـرض جغرافيـايي                 

   متـر از سـطح دريـا       1000 ثانيه  شرقي درارتفاع      5/54 دقيقه و    38 درجه و    59 ثانيه شمالي و طول جغرافيايي     2/55 دقيقه و    12
به منظور تحليل بارندگي از آمار روزانه ايستگاه سينوپتيك مشهد كه در مجاورت محل طرح قـرار دارد در                   . واقع شده است  

 ميليمتر، دماي حـداقل، متوسـط و   274 متوسط باران ساليانه منطقه مورد مطالعه        .استفاده شده است  1383-1356دوره آماري   
  .رجه سانتيگراد مي باشد د21 و2/14، 7/7حداكثر ساليانه به ترتيب

اقليم منطقه براساس روش دومارتن نيمه خشك و براساس منحني آمبروترميك دوران مرطوب سال منطبق بر فاصـله زمـاني                    
هـاي هواشناسـي، مقـدار     به منظور برآورد نياز آبـي گنـدم، و بـا اسـتفاده از داده           . اواسط آبان لغايت اول ارديبهشت مي باشد      

مونتيث و پنمن بدسـت  -تعرق واقعي گياه گندم كه با استفاده از روشهاي پنمن        -ل و از آنجا مقدار تبخير     تبخير و تعرق پتانسي   
  . ميليمتر برآورد گرديد525آمده برابر 

  ح آبگيرونحوه غير قابل نفوذ نمودن سط: ج
الت،پالسـتيك،  بـتن، آسف  روشهاي مختلفي براي پوشش آبگير و افزايش رواناب وجود دارد كه از جمله آنها ميتـوان                 

بارندگي آستانه رواناب و همچنين ضريب روانـاب مشخـصي اسـت             ها داراي   هر يك از اين پوشش    . قير و پارافين را نام برد     
 ماننـد    هـا    هزينه زياد بعضي از پوشـش       به با توجه  .كنند  يب سطح تفاوت مي   وجه به خصوصيات بارندگي و شكل و ش       كه با ت  

ع طبيعـي   در بخـش منـاب    اسـتفاده گـسترده      سـابقه    چنـين قيـري داراي ارزبـري كمتـر و هم        كه مـالچ    از آنجا   بتن و آسفالت و     
ارتفاع آستانه رواناب سطحي    . ، لذا اين نوع پوشش براي هدف مورد نظر انتخاب گرديد          ميباشد) هاي روان   تثبيت شن (كشور

نـشان ميدهـد كـه    موجـود   سوابق .]5[ تخمين زده شده است % 71 ميليمتر و ضريب رواناب آن 7/1با پوشش يك اليه قير، 
  .]3[  براي هر مترمربع سطح آبگير كافي ميباشدMC2  ليتر قير 1استفاده از 

  آوري آب معجانتخاب سطح : د
روش هـم تـاثير بـسزايي دارد، تعيـين          هاي ايـن      هاي سطوح آبگير باران كه در هزينه        راحي سيستم طمهمترين عامل در    

طح آبگير ميباشد بطوريكه رواناب ناشـي از آن بـا يـا بـدون انجـام عمليـات تثبيـت ،                     آوري آب يا همان س       سطح جمع  اندازه
يك روش سـاده بـراي تخمـين نـسبت           .دار بارندگي مستقيم روي سطح كشت شده را جبران نمايد         قبتواند كمبود ناشي از م    

   :]6[ آوري به سطح كشت استفاده از معادله زير ميباشد سطح جمع

                                                       )1(          
rES
SET

a
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*
−

==  
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  :كه در آن
ET :تبخير و تعرق در فصل زراعي  

S :بارندگي در فصل زراعي  
Er :ضريب رواناب سطح آبگير  
  .و سطح زير كشت ميباشند) آبگير(آوري آب   بترتيب سطح جمعa و Aو 

  : برابر rنسبت   E r=71% و ضريب روانابET=525mm با احتساب مقدار تبخير و تعرق واقعي گندم
  

5.1
71.0*245

262525
=

−
==

a
Ar  

  
 به اين معني است كه در ازاي هر هكتار سطح زير كشت نياز يـه يـك و نـيم هكتـار سـطح آبگيـر                            اين نتيجه  .آيد  بدست مي 

  .براي جبران كمبود آب باران ميباشد
فاده از آمار بارندگي روزانه درازمدت كه براي سطوح احتمال مختلف           با است آوري آب،     به منظور تخمين دقيقتر سطح جمع     

است و مقايسه آن با نياز آبي روزانه يا ماهانه ميتوان فرض نمـود كـه مـازاد بـر مـصرف را در مخزنـي ذخيـره و                             بدست آمده 
بر اين .  تامين گرددرضيذخيره ف از مخزن ي كمتر است، كمبود آببارندگي مستقيم از نياز آب    مقدار  سپس در زمانهايي كه     

  .]7[ جريان بصورت زير بكار برده ميشود معادله پيوستگيبراي محاسبه حجم مخزن موردنياز اساس، 
 

)2(          
dt
dVOI =−  

  
براي حـل معادلـه فـوق آن را    .  زمان ميباشندt حجم آب در مخزن فرضي و V ميزان خروجي، O ميزان ورودي، Iكه در آن   
  :آوريم سسته زير در ميبصورت گ

  

)3(  ttt
tttttt VVtOOtII

−=Δ
+

−Δ
+

Δ+
Δ+Δ+

2
)(

2
)(  

  
.   ميباشـند   t+Δt ميـزان ورودي و خروجـي در زمـان             Ot+Δt و   It+Δt و t ميزان ورودي و خروجـي در زمـان          Ot و   Itدر حاليكه   

روزانـه يـا    (اسـب   نياز آبي كشت مورد اسـتفاده در فواصـل زمـاني من           و مقادير   با استفاده از آمار بارندگي      چنانچه اين معادله    
هنگامي كه محاسبات به انتهاي دوره آماري ميرسد، حجـم مخـزن مـورد نيـاز و همچنـين                  حل شود،    بصورت متوالي ) ماهانه

نتايج تكرار  ) 2( شكل   .محاسبه ميگردد ) در اثر خالي بودن مخزن هنگامي كه گياه نياز به آب دارد           (دفعات و مقادير كاهش     
آوري بـه     سـطح جمـع   هـاي مختلـف        براي نـسبت   راو مقادير كمبود    رابطه بين حجم مخزن     الذكر را بصورت      محاسبات فوق 
  . نشان ميدهد)r (سطح كشت
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  نتايج حل معادالت پيوستگي براي تعيين حجم بهينه مخزن: )2 (شكل

  
مزرعـه بـا   ، r=2 متر مكعبي و 500  ذخيره آب  مخزن  يك  به ازاي  ،مشاهده مي شود  ) 2(همانطور كه درشكل    بطور مثال   

 بخاطر كوچـك بـودن    همچنين قسمتي از رواناب جمع آوري شده.شدكم آبياري مواجه خواهد كمبود ناشي از    درصد   44
، مقدار   در نظر گرفته شود    r=2 متر مكعب ساخته شود و       1000در صورتيكه مخزن به ظرفيت      . سرريز خواهد شد   ،مخزن
.  درصد كم آبياري مواجه خواهد شـد 32 مزرعه گندم  با ، انتخاب شودr=4.1 درصد مي گردد  و اگر     24ادل   مع كمبود

 مترمكعـب ضـرورتي     1000 ساخت مخزن بزرگتـر از       r=4.1همانطور كه در شكل مشخص است بديهي است با انتخاب           
 هدف اصلي دراين طـرح اسـتفاده   با توجه به اينكهحال  .نخواهد بود در دسترس  بيشتريندارد زيرا آبي به منظور ذخيره ساز 

از آب باران براي آبياري گندم ديم مي باشد و نياز به آبياري كامل نمي باشد و درصـورتيكه بتـوانيم نيـاز آبـي گنـدم را در                        
 هدف اصلي طرح برآورده شده ،امين نماييمت) ها اولين فرصت بعد از كاشت، گردافشاني و پرشدن دانه     (دمراحل حساس رش  

 شده انتخاب مترمربع 12380 متر مربع و سطح جمع آوري 6240سطح زيركشت   جهت احداث نمونه آزمايشي طرح،       .است
  .است كه تقريباً دوبرابر سطح زير كشت مي باشد

  آبياري نحوه كاشت و :ه
عمليـات آمـاده    . و چهـار تكـرار بـود      )  و آبياري تكميلـي    ديم(طرح مورد استفاده بلوكهاي كامل تصادفي با دو تيمار          

ميزان كـود مـورد     .  ه كمك لولر بود   سازي زمين شامل شخم با گاوآهن برگرداندار، يك مرحله، ديسك، و سپس تسطيح ب             
-50 بر اساس توصيه بخش تحقيقات خاك و آب مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي و به ميـزان                      نياز
 بـود كـه     2رقم گندم مورد استفاده گندم ديم آذر        .  خالص در هكتار مورد مصرف قرار گرفت       N-P-K كيلوگرم   75-100

بـا ميـزان بـذر      ) همـداني   ( كـار غـالت      بوسيله بذركار خطي   1384 آبان ماه    17بالفاصله پس از نزول اولين بارندگي موثر در         
 روز  12  تـا     10 متر مربع بـود و سـبز مزرعـه           1200 تيمار   مساحت كاشت هر  . كشت گرديد  كيلوگرم در هكتار     120مصرفي  

  .پس از كاشت بود
بدين منظور كل قطعه كشت شده به       . افشاني گندم انجام گرديد      عمليات آبياري نوبت اول در مرحله گرده       9/2/85در تاريخ   

براي آبيـاري از  . ري گرديد  مترمربع آبيا24×80 كرت هر يك به ابعاد       4از اين هشت قسمت ،      .  قسمت مساوي تقسيم شد    8
مقدار دبي آب ورودي به مزرعه با احتساب دبي هر سـيفون            .  اينچ استفاده بعمل آمد    5/0هايي از جنس پوليكا به قطر         سيفون
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بـا داشـتن حجـم كـل آب     .  ليتر در ثانيه برآورد شد24گيرند ، برابر با  هايي كه همزمان مورد استفاده قرار مي  و تعداد سيفون  
  . آيد  ميليمتر بدست مي80ه مزرعه و مساحت تحت آبياري ، ارتفاع آب آبياري برابر با ورودي ب

در ايـن نوبـت حجـم آب        . هـاي گنـدم انجـام شـد          عمليات آبياري براي بار دوم در مرحله پر شـدن دانـه            28/2/85در تاريخ   
 سـاعت بطـول   4آبيـاري بمـدت   . گيـري شـد   ازه ليتر در ثانيـه انـد  14 برابر با 4 تيپ  wscورودي به مزرعه با استفاده از فلوم        

  .  ميليمتر بود25انجاميد و ارتفاع آب آبياري برابر با 
 با استفاده از داده هـاي ايـستگاه هواشناسـي مـستقر در              84-85مقدار بارش مؤثر در طول فصل كاشت گندم در سال زراعي            

خير و تعرق گياه گندم بصورت ماهانـه نيـز از سـند             مقدار تب .  بوده است  )1 (مجاورت ايستگاه تحقيقات طرق ، بشرح جدول      
 ميليمتر آب مورد نياز گندم براي تبخير و 420گردد كه از  مالحظه مي. ملي آب استخراج و در اين جدول آورده شده است         

 متـر مكعـب در      2970 ميليمتر توسط بارندگي تامين گرديـده اسـت و مـابقي معـادل               123تعرق و توليد ماده خشك ، مقدار        
  . تواند حداكثر پتانسيل توليد خود را داشته باشد هكتار اگر بوسيله آبياري تكميلي تامين گردد ، گياه مي

  
   )84-85سال زراعي ( بارش مؤثر در كشت گندم ):1(جدول 

  ماه  رديف
  مقدار بارش

  )ميليمتر ( 
  تبخير و تعرق

  )ميليمتر ( 
  7  1/28  مهر و آبان  1
  14  7/13  آذر و دي  2
  14  1/26  بهمن  3
  39  5/27  اسفند  4
  96  20  فروردين  5
  144  6/9  ارديبهشت  6
  106  0  خرداد  7

  420  0/123  جمع
  

تصادفي از هر تيمار در هر تكرار گرفتـه شـد و بـه آزمايـشگاه                ) بوته  (  نمونه 5 تعداد   5/0 * 5/0 با استفاده از يك كوادرات      
اندازه گيري و سپس تعداد سنبله هاي بارور        )  عنوان عملكرد بيولوژيك     به( در آزمايشگاه ابتدا وزن كل نمونه ها      . منتقل شد 

پس از كوبيدن نمونه ها ابتدا وزن دانه هـاي هـر   . هر نمونه به دقت شمارش و ميانگين تعداد سنبله بارور در متر مربع ثبت شد 
همچنـين ميـانگين    .  محاسبه شد  نمونه توزين و با تقسيم نمودن وزن دانه بر بيولوژيك، صفت فيزيولوژيك شاخص برداشت             

پس از حـذف اثـرات حاشـيه اي، عمليـات برداشـت بـه       . وزن دانه در هر سنبله نيز ثبت و وزن هزار دانه نيز اندازه گيري شد             
 متر مربع انجام شد و عملكرد دانه هر تيمـار در هـر تكـرار بـه دقـت                    924كمك كمباين برداشت آزمايشات غالت از سطح        

 و بر اساس مـوازين طـرح   MSTATCليات تجزيه واريانس و تحليل هاي آماري به كمك نرم افزار         عم. توزين و ثبت شد   
  . استفاده شدtانجام شد و براي مقايسه دو ميانگين از آزمون 
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  :نتايج و بحث -3
نـه در سـنبله و           نتيجه تجزيه واريانس نشان داد اثر تيمار آبياري تكميلي بر صفات عملكرد دانه، شاخص برداشت، وزن دا                

، تعداد سنبله در متر مربـع و ارتفـاع          )كل ماده خشك    ( معني دار و بر صفات عملكرد بيولوژيك      % 5وزن هزار دانه در سطح      
دليل غير معني دار شدن اثر آبياري تكميلي بر صفات فوق اين اسـت كـه اعمـال آبيـاري      ). 2جدول ( بوته غير معني دار بود 

از ( فشاني بود و اين صفات معموال قبل از مرحله گرده افشاني تحـت تـاثير تيمارهـاي مختلـف                 تكميلي پس از مرحله گرده ا     
شواهد نشان مي دهد اعمـال تيمارهـاي مختلـف پـس از     . قرار  مي گيرند   ... )  جمله آبياري ، تنش رطوبتي ، مصرف كود و          

  .ين تحقيق مطابقت داردمرحله گرده افشاني بر اين صفات معموال غير معني دار بوده كه با نتايج ا
  

   تحت شرايط ديم و آبياري تكميلي2عملكرد و صفات زراعي گندم آذر  :)2(جدول 
              صفت

  
  شرايط زراعي

ــرد  عملكــــ
  بيولوژيك

)kg/ha(  

عملكــــــرد 
  دانه

)kg/ha(  

ــاخص  شــــ
  برداشت

(%)  

تعداد سنبله  
در متـــــــر 

  مربع

وزن دانه در   
  سنبله

وزن هــزار 
  دانه 

  )گرم(

ارتفــــــاع 
  هبوت

)cm(  
  ns7920  b978   b 12,18  ns 479  b 0,663  b 23,1  ns 56,5  ديم

  ns 8740    a1651  a 19,11  ns 539   a 0,924  a 32,8  ns 60,3  آبياري تكميلي
  .با يكديگر اختالف آماري معني داري دارند% 5ميانگين هايي كه داراي حروف مشترك نيستند در سطح 

Ns : اختالف غير معني دار  
 در حـالي كـه      ، كيلـوگرم در هكتـار افـزايش يافـت         1651 بـه    2مال تيمارهاي آبياري تكميلي عملكرد دانـه گنـدم آذر           با اع 

 كيلوگرم در هكتار و     673افزايش عملكرد معادل     ). 1جدول  (  كيلوگرم در هكتار بود    978عملكرد اين رقم در شرايط ديم       
حاصـل شـده    )  شيري شـدن دانـه هـا         - دانه ها   افشاني و پر شدن    گرده( اس نموي در نتيجه آبياري تكميلي در دو مرحله حس       

يكي از مهمترين مولفه ها و      . است كه فرضيه امكان افزايش عملكرد گندم ديم در شرايط آبياري تكميلي را اثبات مي نمايد               
فت مهـم   ايـن صـ   . صفات فيزيولوژيك موثر بر عملكرد دانه گندم بويژه در شرايط تنش خشكي، شاخص برداشت مي باشد               

نتـايج  . نشان مي دهـد   ) عملكرد اقتصادي   ( به دانه ها  ) شيره پرورده   ( توانايي ژنوتيپ گندم را براي اختصاص مواد فتوسنتزي       
 درصد افزايش يافـت در حاليكـه   11/19 به 2اين تحقيق نشان داد تحت شرايط آبياري تكميلي، شاخص برداشت گندم آذر          

 درصدي شاخص برداشـت يكـي از داليـل مهـم افـزايش              7افزايش حدود    ). 2 جدول(  درصد بود  18/12تحت شرايط ديم    
( همچنين نتايج نـشان داد صـفات وزن دانـه در سـنبله و وزن هـزار دانـه       . عملكرد دانه تحت شرايط آبياري تكميلي مي باشد       

ي تكميلـي بـه ترتيـب        گرم و در شرايط آبيـار      1/23 و   663/0تحت شرايط ديم به ترتيب      ) يكي از اجزاي مهم عملكرد دانه       
چروكيدگي و الغر بودن دانه ها تحت شرايط ديـم و انـدازه معمـولي دانـه هـا در شـرايط آبيـاري                        .  گرم بود  8/32 و   924/0

 105 نوبت آبياري به ميزان      2در اين تحقيق با انجام      ه  نتيجه نهايي اينك  . تكميلي نيز بر عملكرد دانه در هر دو شرايط موثر بود          
 كيلوگرم در هكتـار يعنـي حـدود         673آب موردنياز گياه ، مقدار      % 35ل حساس به تنش آبي گندم و تامين         ميليمتر در مراح  

چنانچـه بتـوان بـا عمليـات استحـصال و ذخيـره       . افزايش در عملكرد دانه گندم در مقايسه با تيمار ديم حاصـل گرديـد           %  70
نمود ، ميتوان انتظـار داشـت كـه افـزايش عملكـرد بـيش از       سازي آب باران ، درصد بيشتري از نياز آبي گياه گندم را تامين            

 . نيز بدست آيد% 100
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