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  چکیده

رشـد و   در این تحقیق اثر تنش آبی در مراحـل مختلـف  . آید کمبود آب مهمترین مانع بر سر راه تولید محصوالت زراعی به ویژه گندم به حساب می
آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب . لوم مورد بررسی قرار گرفت -در خاك سیلتی  N-80-19روشهاي مختلف کشت بر عملکرد گندم زمستانه رقم   
رحلـه  ، تـنش در م )تـاج پوشـش  (، تنش در مرحله توسعه )بدون تنش آبی(تنش آبی شامل شاهد . طرح بلوکهاي کامل تصادفی با سه تکرار انجام گردید

آب آبیاري بر اساس نیاز . اي، روش فارو غلطکی بود کشت مسطح کرتی، روش جویچه: و تنش در مرحله نهایی و روشهاي کشت نیز شامل) نمو(میانی 
بررسی، به  نتایج نشان داد که از بین کلیه صفات مورد. شد رطوبتی خاك تا نقطه ظرفیت زراعی در مراحل مختلف رشد در تیمارهاي تحت آبیاري اعمال 

درصد و تعداد دانه  1در سنبله و عملکرد بیولوژیک در سطح احتمال  تعداد سنبلچه عملکرد دانه، ،دانه صدوزن جزء تعداد سنبله و عملکرد کاه، بقیه شامل 
کتورهـاي مـورد مطالعـه    هاي مختلف کشت بـر فا درصد، اثر معنی داري نسبت به اعمال تنش خشکی از خود بروز دادند، ولی روش 5در سطح احتمال 

  .باشد اي در مراحل مختلف رشدي میبنابراین تفاوت در عملکرد دانه ناشی از اعمال تنشهاي دوره. دار نبودمعنی
  

  روش کشت، تنش دوره اي، تنش آبی، گندم :واژه هاي کلیدي

  

    1  مقدمه

گندم غذاي اساسی انسان بوده و با داشـتن بیشـترین سـطح زیـر     
به عنوان مهمترین محصول تأمین کننـده نیـاز غـذایی    کشت و تولید، 

اهمیـت  ). Sadat Noori and Neirly, 2000(شود جهان محسوب می
اقتصادي گندم چه از نظر تولید و چـه از نظـر تغذیـه در دنیـا بـیش از      
سایر محصوالت بوده و حتی در منـاطقی کـه بـه علـت متغیـر بـودن       

لیـد سـایر محصـوالت    شرایط اقلیمی و یا خشـکی محـیط، امکـان تو   
شک یکی از عوامـل  آب بی. گیرد زراعی نباشد، کشت گندم صورت می

مؤثر در تولید هر محصول بـوده و کـاهش عملکـرد در اثـر تـنش آب      
با توجه بـه  . )Ghassemi and et al, 2002(ناپذیر است  امري اجتناب

آبیـاري بـر روي    ، اعمال تنش آبی یا کـم محدودیت منابع آب در ایران
آبیـاري یـک   کم. پذیر استناعضی از محصوالت زراعی امري اجتنابب

تکنیک فنی و مهندسی جهت تأمین بخشی از آب مـورد نیـاز گیاهـان    
است به طوري که حداکثر استفاده از واحد حجم آب در شرایط  فاریاب

کمبود منابع آب و یا از واحد اراضی درشرایط محدودیت زمین بدسـت  
در غالت اجزاء اصـلی   .)Shayannejad and Moharrari ,2010(آید

                                                            
کارشناس ارشد اصالح نباتات مزرعه نمونه استان گلستان-1

  استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان -2

  )Email: a_zakerinia@yahoo.com             : نویسنده مسئول -(* 

  هاي آبی مزرعه نمونه استان گلستانرشد سازهکارشناس ا -3

، )تعـداد پنجـه بـارور   (عملکرد دانه شامل تعداد سنبله در واحـد سـطح   
اجزاي عملکرد مستقل .باشد  تعداد دانه در سنبله و متوسط وزن دانه می

از یکدیگر نبوده و افزایشی با مقدار معین در یک جـزء اغلـب موجـب    
تحقیقات زیـادي در ارتبـاط بـا    . شود  کاهش در یکی از اجزاء دیگر می

به طـور کلـی بـا    .  این سه جزء و نیز عملکرد دانه صورت گرفته است
افزایش تعداد بوته در واحد سطح، تعـداد سـنبله در هـر بوتـه کـاهش      

عملکرد کاه نیز به خصوص در کشورهاي در حال توسـعه کـه   . یابد می
طول دوره رشـد  . اردشود، اهمیت د از آن در موارد متعددي استفاده می

بـه نظـر   . رویشی نیز با تعـداد دانـه در سـنبله همبسـتگی مثبـت دارد     
رسد که ظرفیت باالیی که به وسیله تعداد بیشتر دانه در هر سـنبله    می

تعـداد دانـه در   . وجود دارد مزیتی براي دستیابی به عملکرد بیشتر باشد
نـه بـوده و تنـوع    سنبله به دلیل اینکه اصالح آن نسبتاً ساده و کم هزی

شـود، موضـوع     ژنتیکی براي آن وجود دارد و یا به سهولت ایجـاد مـی  
. )Koochaki and et al 1988(جالب توجهی در اصالح نباتـات اسـت   

Sharma (١٩٩٢)محصول گنـدم فقـط    اذعان نمود که تولید ارقام پر
از طریق افزایش عملکرد بیولوژیـک بـا ثابـت نگـه داشـتن شـاخص       

  .افزایش توأم آنها قابل استحصال استبرداشت و یا 
همچنین تحقیقاتی که اثر تنش آبـی را در مراحـل مختلـف رشـد     

آبیـاري در   توانـد بـراي مـدیریت کـم     گندم مورد بررسی قرار دهد، می
همچنین . شرایط محدودیت حجم آب موجود در منطقه مفید واقع شود

. ایانی نمایـد در تعیین بهترین زمان آبیاري با وجود کمبود آب کمک ش
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مفیـد مطـرح    اي به عنوان یـک گزینـه   آبیاري دوره در این خصوص کم
در این روش با توجه به کل حجـم آب آبیـاري در دسـترس    . گردد می

هـایی بـر مزرعـه     گردد، که تـنش آبـی در دوره   ریزي می طوري برنامه
 Galeshi. پیوندد  اعمال شود که کمترین کاهش محصول به وقوع می

and Bayattork(2005)   اثر تنش خشکی با شدتهاي مختلف نسـبت
به حالت بهینه رطوبتی را بر روي دو رقـم گنـدم زاگـرس و تجـن در     

. افشـانی مـورد بررسـی قـرار دادنـد      منطقه گرگان در دوره بعد از گرده
نتایج آنها حاکی از آن بود که با افـزایش تـنش خشـکی بعـد از گـرده      

همچنـین سـرعت   . یابـد  اهش مـی افشانی وزن هزار دانه هر دو رقم ک
امـا در قـدرت و   . کاهش وزن هزار دانه رقم تجـن بیشـتر بـوده اسـت    

بر ایـن  . یکنواختی جوانه زنی بذور حاصله تفاوت معنی داري دیده نشد
اساس تحقیقات بیشتري باید صورت گیرد تا مشخص شود که با توجه 
به کاهش عملکـرد از یـک طـرف و صـرفه جـویی در مصـرف آب از       

آبیاري  ها براي در نظر گرفتن اعمال کم یی دیگر، کدام یک از دورهسو
پـذیر   از نظر اقتصادي توجیه) مراحل توسعه، میانی و نهایی گیاه گندم(

  .خواهد بود
عالوه بر این، در برخی تحقیقات گزارش شده است که روشـهاي  
مختلف کشت گیاهان تـأثیرات متفـاوتی در عملکـرد و اجـزاي آن در     

ــان  ــف داردگیاه ــه  . مختل ــن زمین  Poorghasemian andدر ای

Zahedi(2009)  گــزارش نمودنــد کــه روش کاشــت مســطح، باعــث
بـه  . پشـته شـده اسـت    -بهبوددانه گیاه گلرنگ نسبت به روش جـوي 

 36نحوي که عملکرد دانه در روش مسطح نسبت بـه جـوي و پشـته    
اثـر سـه روش    (٢٠٠٥)Fanai and et al.درصد بیشـتر بـوده اسـت   

سانتی متري و  50خطی یا مسطح، کاشت دو ردیف روي پشته (شتکا
بر عملکرد کلزا را مـورد   )سانتی متري  60کاشت دو ردیف روي پشته 

نتایج ایشان حاکی از آن بود که بیشتر عملکرد دانـه  . بررسی قرار دادند
اما از نظر آماري بـا روش کاشـت   . در روش کاشت مسطح حاصل شد

ــی داري  ــاوت معنـ ــر تفـ ــت دیگـ ــق . نداشـ  Efioni andتحقیـ

Asadi(٢٠٠٦)      نشان داد که عملکـرد گنـدم آبـی را بـراي دو روش
کشت جوي و پشته اي و مسطح بر عملکرد دانـه و وزن هـزار دانـه و    

چنـد   (٢٠٠٦)Heydarpoor and et al.ارتفاع بوتـه معنـی دار نبـود   
روش معنی دار مراحل رشد، شـاخص سـطح بـرگ و عملکـرد کشـت      

پشـته و   -پشـته ، جـوي    -کرتی ردیفی، کرتـی ، جـوي    گندم اعم از
نتایج آنها نشـان داد کـه روشـهاي مختلـف     . پنجه غازي را بکار بردند

 Afzali and et. هیچکـدام در عملکـرد تـأثیر معنـی داري نداشـتند     

al(١٩٩٩)  مشاهده نمودند که روش کشت گندم تاثیر معنی داري در
 Polshekan and et . عملکرد و نیـز سـود دهـی آن نداشـته اسـت     

al(٢٠٠٧)   ــا  –روشــهاي مختلــف کاشــت مســطح، جــوي پشــته ب
سانتیمتر و روش کشت ردیفی با جویچه کوچـک   60و  120دوعرض 

نتایج نشان داد که روش ردیفی .  را براي گندم مورد مقایسه قرار دادند
ایـن امـر بـه    . با جویچه کوچک باعث بهبود رشد ریشه اي گندم شـد 

  .ساعد خاکورزي در این روش گزارش شددلیل وضعیت م
دهـد کـه عملکـرد گنـدم در      بررسی تحقیقات گذشته نشـان مـی  

شرایط مختلف رطوبتی و نیز روشهاي مختلف مرسوم کشـت متفـاوت   
بنابراین در این تحقیق اثر تنش آبی در دوره هاي مختلـف  . بوده است

 رشد و نیز روشهاي مختلف مرسوم کشـت گنـدم مـورد ارزیـابی قـرار     
  .گیرد می

  

  هامواد و روش

این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب بلوك کامل تصادفی در 
مزرعه تحقیقاتی شماره یک دانشگاه علوم کشـاورزي و  در  2010سال 

منابع طبیعی گرگان به منظور بررسی تأثیر فاکتور تنش آبی در مراحل 
مشتمل بر مختلف رشد گندم آبی و نیز فاکتور روشهاي مختلف کشت 

  .تیمار در سه تکرار انجام شد 12
روشهاي کشـت نیـز   . دبافت خاك مزرعه از جنس لوم سیلتی بو  
کشت مسطح کرتی، جویچه اي و فـارو غلطکـی بـود    : سطح 3شامل 

بدون تـنش  (سطح شاهد  4سطوح فاکتور تنش آبی شامل ). aفاکتور (
در مرحلـه   ، تنش در مرحله توسعه، تنش در مرحله میانی و تـنش )آبی

کرت، هـر کـدام     36مجموعاً تعداد  ). bفاکتور (نهایی رشد گندم بود 
-19بذر گنـدم، رقـم   . متر در نظر گرفته شد 3و عرض  5داراي طول 

80-N   مرحلـه  . بذر در هر متر مربع انتخاب شـد  250با تراکم کاشت
اول یک سوم از کود در قبل از کاشت بـه طـور یکنواخـت بـه همـراه      

براي ارتقاء رطوبت خاك و ایجاد شرایط مناسـب جوانـه زنـی،    آبیاري 
بقیه کود مذکور نیز در مراحل میانی رشد و مرحله سـاقه  . اضافه گردید

بذور قبـل از کشـت ضـدعفونی    . دهی به صورت کود سرك اضافه شد
از آنجایی که تنش در مراحل اولیه رشد گیاه، صـدمات جبـران   .  شدند

نماید به طوریکـه حتـی برخـی از بـذور سـبز       ناپذیري به گیاه وارد می
اي بعـد از مرحلـه اولیـه رشـد،     شود، بر این اساس تنش هاي دوره نمی

طول دوره هاي رشد گنـدم در منطقـه گرگـان، اعـم از     . اعمال گردید
ارائـه شـده    1مرحله رشد آغازین، توسعه، میـانی و نهـایی، در جـدول    

اي در تیمارهـاي تـنش    ها براي تعیین مدت تنش دوره این دوره. است
ایـن  ): Initial Stage(آبی استفاده گردید کـه شـامل مرحلـه آغـازین     

بـه  ) بـرگ  4حـدود  (مرحله شامل جوانه زنی و رویش ابتـدایی برگهـا   
  . شکلی که تا ده درصد زمین پوشانده شود

ــه ) Development Stage( مرحلــه توســعه ــان مرحل کــه از پای
هـا در  درصد مزرعه توسط بوتـه  80آغازین تا زمان پوشش موثر حدود 

  . شود  نظر گرفته می
که از پایـان مرحلـه توسـعه    ) Mid Season Stage(مرحله میانی 

شروع شده و تا مرحله پوشش کامل گیاه و معموالً بعد از رشد زایشـی  
  . گیاه و مرحله رسیدن ادامه دارد

نیـز از انتهـاي   ) Late or Final Season Stage(مرحلـه نهـایی   
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حله میانی تا رسیدن کامل محصول یا زمان انتهاي مرحله میانی تـا  مر
بـراي گنـدم   . یابـد   رسیدن کامل محصول یا زمان برداشت ادامـه مـی  

ها از حالت خمیري به صـورت کـامالً سـفت    معموالً در این مرحله دانه
  .آید  در می

براي انجام آبیاري ابتـدا بـا نمونـه بـرداري از خـاك در عمقهـاي       
سانتیمتر، رطوبت خـاك بـه    90تا  60و  60تا  30، 30فر تا مختلف ص

عنوان نمونه تعیین و سپس آب آبیاري مورد نیاز تا رسیدن رطوبت بـه  
نقطه ظرفیت زراعی در کرتهاي تحت آبیاري که از نظر طـرح آمـاري   

محاسبات نیاز آبی با توجـه  . شد در حالت تنش قرار نداشتند، اعمال می
  .شه و ضریب گیاهی هر دوره انجام شدبه دوره رشد، عمق ری

از آنجا که ممکن بود در حین انجام آزمایش و اعمـال تـنش آبـی    
برخی از کرتهاي آزمایشی در معرض بارندگی قـرار گیرنـد و در نتـایج    
تحقیق اثر معنی دار داشته باشد، لذا براي جلوگیري از ریزش بارشهاي 

شد خود تحت تنش آبـی  زمستانی و بهاري به پالتهایی که در مرحله ر
ــایلون     ــط ن ــه روي آن توس ــزي ک ــاي فل ــري حفاظه ــد، از یکس بودن

سـپس زمـانی کـه    ). 1شکل (پالستیکی مسقف شده بود، استفاده شد 
گرفتنـد ایـن حفاظهـا بـه       پالتها در مرحله جدیـدي از رشـد قـرار مـی    

در طول رشد . شد  پالتهاي تحت تنش در مرحله جدید رشد، منتقل می
آنکـه عالئمـی از بـروز بیمـاري و آفـت مالحظـه نشـد،        با توجـه بـه   

هیچگونه سمی نیز تحت عنوان قارچ کش و یا آفت کش در آزمـایش  
  .استفاده نشد

  

  

تصویر یک نمونه از حفاظهاي نایلونی با  - 1شکل 

  اسکلت میلگرد براي محافظت از بارش

  
هاي کنـاري بـه   گیري عملکرد دانه پس از حذف ردیفبراي اندازه

وان حاشیه هر پالت، ردیفهاي میانی هر کرت منهـاي نـیم متـر از    عن
صـفات تعـداد   . طرفین، برداشت و جهت مطالعه صفات انتقال داده شد

تعـداد   ، وزن کل گنـدم بـا بوتـه،   وزن کل دانه ،دانهصد وزن کل دانه، 
  .گیري شد اندازه تعداد سنبلچه ،سنبله

هـا،  یسه میانگینکلیه محاسبات آماري شامل تجزیه واریانس، مقا
صـفات  . انجام شد SASتعیین ضرایب تغییرات توسط نرم افزار آماري 

گیـري شـده    گیري شده براي هر کرت و میانگین صـفات انـدازه   اندازه
هـا بـا آزمـون     میـانگین . بوته مورد تجزیه واریانس قرار گرفت 5روي 
LSD   همچنـین کـارآیی   . درصـد مقایسـه شـدند    5در سطح احتمـال

گردیـد   محاسـبه   1در تیمارهاي مختلف از رابطه ) WUE(مصرف آب 
  ):2010علیزاده وهمکاران، (

 aET

Y
WUE 

تبخیـر   ETaمقدار وزن کل دانه تولید شده و  Yکه در این رابطه 
  .باشد و تعرق واقعی می

  

  نتایج و بحث 

با توجه به تنشهاي اعمال شده و محاسبات نیاز آبـی بـا در نظـر     
، 5/3، 6/5هاي مختلف رشد، بـه ترتیـب    فتن رطوبت خاك در دورهگر
مترمکعب آب در تیمارهاي شاهد، تنش در مرحلـه توسـعه،    9/4و  2/4

 2همچنین نتایج تجزیه واریانس در جدول . میانی و نهایی مصرف شد
وزن دهد که صفات تعداد کل دانـه،   این نتایج نشان می. است ارائه شده

داري از اعمـال   اثر معنـی  تعداد سنبلچه ها و با بوته مگند وزن ،دانه صد
بقیه صـفات از حیـث سـطوح مختلـف ایـن      . تنش خشکی نشان دادند

داري از خـود نشـان    هاي مختلف کشت، اختالف معنـی فاکتور و روش
به طور کلی رقم تحت کشت، نوسان چندانی از حیث عملکـرد  . ندادند

کـه  . از خود بروز نـداد  و سایر صفات نسبت به روشهاي مختلف کشت
و ) 1999(، افضلی نیا و همکاران )2006(با نتایج حیدر پور و همکاران 

  .همخوانی دارد) 2006افیونی و اسدي 
نتایج مقایسه میانگین سطوح مختلف تنش آبی در صفات مختلف 

مقایسه میانگین حاکی از آن بـود کـه    .ارائه شده است 3نیز در جدول 
ت وزن کل دانه و تعداد سنبله اختالف معنـی  بین سطوح تنش در صفا

  ).3جدول (داري وجود ندارد 

  

  مراحل مختلف رشد گندم و ضریب گیاهی مطابق با دوره هاي چهارگانه رشد - 1جدول

  )Kc(ضریب گیاهی   )روز(طول هر دوره   زمان رشد  مراحل رشد گندم

  Stage Initial(  25- 0   25  3/0(دوره اولیه 

  میانگین خطی دو دوره اولیه و میانی  Development s(   25- 140  115(دوره توسعه

  Midseason(  140- 200  60  15/1(دوره میانی 

  Final(  240-200  40  25/0(دوره نهایی 
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  دانه، کل دانه، تعداد سنبله و سنبلچه 100تجزیه واریانس صفات تعداد کل دانه، وزن  - 2جدول

تعدادسنبلچه تعدادسنبله انهوزن کل د دانه 100 وزن تعدادکل دانه درجه آزادي منابع تغییرات

            

11838.88ns ns165.72  378.1* 2.24* ns56509.36  2  بلوك  
ns16979.38  ns88.72  162.93ns 0.97ns ns45175.36  2   کشتروشهاي

66631.77* ns80.3  61.63ns 16.44** 124483.18* 3 تنش
ns22161.05 ns327.94  268.13ns 1.65ns ns14889.21  6 تنش* کشت روشهاي 

114537.11  731.61 904.17  5.1  475715.94  
  خطا  22

31.13 29.24 32.58 13.13 29.51   ضریب تغییرات

  و غیر معنی دار% 5،  ٪1دار در سطح احتمال  به ترتیب معنی nsو * ، **
  

ـ     نش در صفت تعداد کل دانه و تعداد سنبلچه بـین تیمـار بـدون ت
. داري مشاهده نشد اختالف معنی مرحله میانیدر تنش و تیمار ) شاهد(

در صـفت   تنش مرحله نهایی و تنش مرحله میانیهمچنین بین شاهد، 
  5در سـطح احتمـال   ( داري مشاهده نشـد  وزن کل گندم اختالف معنی

  ).درصد
  

  تعداد کل دانه در بوته

که تنش آبـی   دهدنتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس نشان می

  LSDآزمـون . ها تأثیر گذاشته اسـت  دوره اي بر تعداد کل دانه دربوته

ترین  تعداد کـل  نشان داد بیشترین تعداد کل دانه در تیمار شاهد و کم
کـه در حـدود   )  3جـدول  (دانه در تیمار تنش دوره توسعه مشاهده شـد 

هاي مختلـف کشـت   روش. نسبت به شاهد اختالف ارتفاع داشت% 43
  .  تأثیر بودتعداد کل دانه بی بر

  

  وزن صد دانه

. داري بر وزن صد دانه داشـته اسـت  تنش آبی دوره اي تاثیر معنی
-ترین وزن صد دانه در تیمار شاهد و کـم نشان داد بیش LSDآزمون 

کـه در  )  3جـدول  (ترین آن در تیمار تنش دوره توسـعه مشـاهده شـد   
هاي همچنین روش. داشتنسبت به شاهد اختالف ارتفاع % 37حدود  

  .  تأثیر بودمختلف کشت بر تعداد کل دانه بی

  وزن کل دانه

. داري بر وزن صـددانه داشـته اسـت   تنش آبی دوره اي تاثیر معنی
-ترین وزن کل دانه در تیمار شاهد و کـم نشان داد بیش  LSDآزمون 

ــدم مشــاهده    ــنش دوره توســعه از رشــد گن ــاع در تیمــار ت ــرین ارتف ت
نسبت بـه شـاهد اخـتالف ارتفـاع     %  6/7که در حدود  )  3جدول (شد

  . داشت
  

  تعداد سنبله

ترین تعداد سنبلچه در تیمار شـاهد و  نشان داد بیش LSDآزمون 
)  3جدول (ترین تعداد سنبله در تیمار تنش دوره توسعه مشاهده شدکم

  . نسبت به شاهد اختالف ارتفاع داشت%  19که در حدود 
    

  تعداد سنبلچه

. داري بر تعداد سنبلچه داشـته اسـت  نش آبی دوره اي تاثیر معنیت
-ترین تعداد سنبلچه در تیمار شـاهد و کـم  نشان داد بیشLSDآزمون

که در حدود  )  3جدول (ترین تعداد سنبلچه در تیمار تنش دوره توسعه 
هاي مختلف کشت بر تعداد روش. نسبت به شاهد اختالف داشت% 36

  .  ودتأثیر بسنبلچه  بی

  

  آبی و روش هاي کشتمقایسه میانگین صفات تعداد کل دانه، وزن صد دانه، وزن کل دانه، تعداد سنبله و سنبلچه در تیمارهاي تنش -3جدول 

  تعداد سنبلچه  تعداد سنبله  وزن کل دانه  وزن صددانه  تعداد کل دانه  

  a56/633  a79/4  a54/18  a33/17  a33/250  شاهد

  c33/355  c007/3  a12/17  a14  b67/159  تنش توسعه 

  ab22/539  bc31/3  a39/20  a96/15  ab11/237  تنش میانی

  bc89/473  b63/3  a45/17  a22/17  ab44/197  تنش نهایی

  a67/442  a55/3  b87/15  a33/14  a58/189  مسطح کرتی



  1392، زمستان  7، جلد  4، شماره نشریه آبیاري و زهکشی ایران      482

  a17/500  a63/3  ab74/17  a75/17  a92/230  جویچه اي

  a67/558  a87/3  c51/12  a30/16  a92/212  فارو

  باشندمی% 5دار در سطح هایی که داراي حروف مشترك هستند فاقد اختالف معنیمیانگین

  میانگین  کارایی مصرف آب را در سطوح مختلف تنش آبی - 1شکل 

  

نتایج مربوط بـه کـارآیی مصـرف آب در هـر کـدام از تیمارهـا در       
ادیر کارایی مصرف آب از روي داده مق. نمایش داده شده است 1شکل 

  .وزن کل دانه بر حجم آب مصرفی در طول دوره رشد محاسبه گردید
از آنجا که مقایسه آماري حاکی از آن بود کـه روش کاشـت تـأثیر    

است، لذا کارایی مصرف آب فقـط بـراي    معنی داري بر عملکرد نداشته
نتـایج کـارآیی   با توجه به . تیمارهاي مختلف تنش آبی ارائه شده است

مصرف آب مشخص شد کـه بیشـترین کـارآیی مصـرف آب را تیمـار      
بـه طوریکـه مقـدار کـارایی     . داشـته اسـت  ) بدون تنش(آبیاري شاهد 

. کیلوگرم بر مترمکعب آب حاصـل شـده اسـت    38/1مصرف آب برابر 
علت آن بود که مقـدار آب آبیـاري اعمـال شـده در مزرعـه از طریـق       

محاسبه کمبود یا نیـاز آب آبیـاري واقعـی     گیري رطوبت خاك و اندازه
بـه نحـوي   . خاك در دوره هاي مختلف رشد گیاه، صورت گرفته است

که تقریباً به اندازه نیاز واقعی آب بـه مزرعـه وارد گردیـده و کمتـرین     
از ایـن رو حـداکثر کـارایی    . تلفات نفوذ عمقـی صـورت گرفتـه اسـت    

  .مصرف آب به دست آمده است
 13ر مرحله توسـعه نسـبت بـه تیمـار شـاهد      کارایی مصرف آب د

مقادیر کارایی مصرف آب در تیمار تنش آبی . درصد کاهش یافته است
در مرحله توسعه بیشتر از مقادیر آن در مرحله میـانی بـه دسـت آمـده     

در این مرحله تنش باعث افزایش فعالیت گیاه براي جذب آب از . است
یی مصـرف آب، حـدود   رطوبت ذخیره در خاك شده به نحوي که کـارا 

این درحالی است کـه کـارایی   . گیري شده است درصد بیشتر اندازه 12
مصرف آب تیمار تنش آبی دوره میانی نسبت به تیمـار تـنش آبـی در    

کارایی مصرف آب در تیمار بـا  . درصد بیشتر است 5دوره نهایی حدود 

. درصـد کمتـر اسـت    24تنش دوره میانی نسبت به تیمار شاهد حـدود  
رین کارآیی مصرف آب در تیمار تـنش آبـی در مرحلـه نهـایی بـه      کمت

درصـد را   29دست آمده که نسبت به تیمار شاهد، کاهشـی در حـدود   
علت آنست که در این مرحله نیـاز آبـی گنـدم کـاهش     . دهد نشان می

یافته و رطوبت زیادي از خاك جذب نشده و در نتیجه آب اضافه شـده  
ك و خنک کردن فضاي اطراف گیاه به خاك بیشتر صرف تبخیر از خا

. بنابراین در مقدار محصول نهایی تأثیر کمتري گذاشته اسـت . گردد می
توان در برآورد مقدار ضریب گیاهی در این دوره دانست  علت آن را می

تـوان نتیجـه    بنابراین می. که باید براي شرایط منطقه آن را انطباق داد
جود کاهش معنی دار عملکرد گرفت که تنش آبی در مرحله توسعه با و

محصول کارایی مصرف آب را در مقایسه با تنش در مراحـل میـانی و   
  . برد نهایی باال می

  

  نتیجه گیري

با توجه به کمبود منابع آبی در کشـور و لـزوم اعمـال تـنش آبـی      
براي استفاده از آب در اراضی وسیعتر، بر اسـاس نتـایج ایـن تحقیـق،     

د باعـث کـاهش کمتـري در عملکـرد     تنش آبـی در دوره نهـایی رشـ   
از این رو اعمال تنش آبی در این دوره در صورت لزوم توصیه . شود می
به دلیل تأمین نیـاز آب آبیـاري بـر اسـاس شـرایط رطـوبتی       . گردد می

بـه  ) شاهد(خاك، بیشترین کارایی مصرف آب در تیمار بدون تنش آبی 
له نهایی به دسـت  کمترین کارایی نیز در تیمار تنش در مرح. دست آمد
با توجه به اینکه رقم مورد کاشت از نظـر آمـاري اخـتالف    . آمده است
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داري از حیث عملکرد و سایر فاکتورهاي مورد ارزیابی نسـبت بـه   معنی
هاي متفاوت کشت از خود بروز نداده است، مبناي انتخاب روش روش

کاشت برتر مالحظـات اقتصـادي و سـهولت کـار بـا وسـایل کاشـت        
  . ه در مزرعه خواهد بودمکانیز
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Investigation of the Effect of Periodic Water Stress and Cultivation Methods on 
Irrigated Wheat Yield

  

M. Reza Montazar1, M. Zakerinia2*, O. A.Moghaddasi3

Abstract

Water restriction is considered as main obstacle to the crops production, especially wheat. In this study the 
effect of water stress at different growth stages and different cultivation methods studied on yield of winter 
wheat N 80-19 in silt - loam soil. This experiment was done in Factorial with complete randomized block 

design with three replications. Water stress treatments were consisted of control (no water stress), stress in the 
development, midseason and final stages. And cultivation methods treatments were included flat basin, furrow 
method and roller furrow. Irrigation water was applied according to needs of soil moisture demand to field 
capacity point at different stages of growth. Measured included the total number of seeds, thousands seed weight, 
total grain weight, ear number, spike let number and efficiency of water use in different treatments. Results show 
that among all treatments, except number of spikes and straw, the grain weight, grain yield, number of spike lets 
per spike and biological yield at 1% probability level, and seed number at 5% probability level, have significant 
effect compared to the incidence of drought. But all studied cultivation methods treatments did not show 
significant differences. They have same reactions relative to different cultivation methods. Thus differences in 
yield are due to water stress for different stages of growth. The main reason is the role of water stress in forming 
of spike lets per spike and grain weight.

Keywords: Cultivation method, Periodic stress, Water stress, Wheat
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بررسی اثر تنش خشکی دورهای و روشهای کشت بر عملکرد در گندم آبی استان گلستان


محمد رضا منتظر1، مهدی ذاکرینیا2*، امید علی مقدسی3

چکیده

کمبود آب مهمترین مانع بر سر راه تولید محصولات زراعی به ویژه گندم به حساب میآید. در این تحقیق اثر تنش آبی در مراحل مختلف رشد و روشهای مختلف کشت بر عملکرد گندم زمستانه رقم   19-80-N  در خاک سیلتی- لوم مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام گردید. تنش آبی شامل شاهد (بدون تنش آبی)، تنش در مرحله توسعه (تاج پوشش)، تنش در مرحله میانی (نمو) و تنش در مرحله نهایی و روشهای کشت نیز شامل: کشت مسطح کرتی، روش جویچهای، روش فارو غلطکی بود. آب آبیاری بر اساس نیاز رطوبتی خاک تا نقطه ظرفیت زراعی در مراحل مختلف رشد در تیمارهای تحت آبیاری اعمال شد. نتایج نشان داد که از بین کلیه صفات مورد بررسی، به جزء تعداد سنبله و عملکرد کاه، بقیه شامل وزن صد دانه، عملکرد دانه، تعداد سنبلچه در سنبله و عملکرد بیولوژیک در سطح احتمال 1 درصد و تعداد دانه در سطح احتمال 5 درصد، اثر معنی داری نسبت به اعمال تنش خشکی از خود بروز دادند، ولی روشهای مختلف کشت بر فاکتورهای مورد مطالعه معنیدار نبود. بنابراین تفاوت در عملکرد دانه ناشی از اعمال تنشهای دورهای در مراحل مختلف رشدی میباشد.

واژه های کلیدی: روش کشت، تنش دوره ای، تنش آبی، گندم

مقدمه  
  

گندم غذای اساسی انسان بوده و با داشتن بیشترین سطح زیر کشت و تولید، به عنوان مهمترین محصول تأمین کننده نیاز غذایی جهان محسوب میشود(Sadat Noori and Neirly, 2000). اهمیت اقتصادی گندم چه از نظر تولید و چه از نظر تغذیه در دنیا بیش از سایر محصولات بوده و حتی در مناطقی که به علت متغیر بودن شرایط اقلیمی و یا خشکی محیط، امکان تولید سایر محصولات زراعی نباشد، کشت گندم صورت میگیرد. آب بیشک یکی از عوامل مؤثر در تولید هر محصول بوده و کاهش عملکرد در اثر تنش آب امری اجتنابناپذیر است (Ghassemi and et al, 2002). با توجه به محدودیت منابع آب در ایران، اعمال تنش آبی یا کمآبیاری بر روی بعضی از محصولات زراعی امری اجتنابناپذیر است. کمآبیاری یک تکنیک فنی و مهندسی جهت تأمین بخشی از آب مورد نیاز گیاهان فاریاب است به طوری که حداکثر استفاده از واحد حجم آب در شرایط کمبود منابع آب و یا از واحد اراضی درشرایط محدودیت زمین بدست آید(Shayannejad and Moharrari ,2010). در غلات اجزاء اصلی عملکرد دانه شامل تعداد سنبله در واحد سطح (تعداد پنجه بارور)، تعداد دانه در سنبله و متوسط وزن دانه میباشد.اجزای عملکرد مستقل از یکدیگر نبوده و افزایشی با مقدار معین در یک جزء اغلب موجب کاهش در یکی از اجزاء دیگر میشود. تحقیقات زیادی در ارتباط با این سه جزء و نیز عملکرد دانه صورت گرفته است.  به طور کلی با افزایش تعداد بوته در واحد سطح، تعداد سنبله در هر بوته کاهش مییابد. عملکرد کاه نیز به خصوص در کشورهای در حال توسعه که از آن در موارد متعددی استفاده میشود، اهمیت دارد. طول دوره رشد رویشی نیز با تعداد دانه در سنبله همبستگی مثبت دارد. به نظر میرسد که ظرفیت بالایی که به وسیله تعداد بیشتر دانه در هر سنبله وجود دارد مزیتی برای دستیابی به عملکرد بیشتر باشد. تعداد دانه در سنبله به دلیل اینکه اصلاح آن نسبتاً ساده و کم هزینه بوده و تنوع ژنتیکی برای آن وجود دارد و یا به سهولت ایجاد میشود، موضوع جالب توجهی در اصلاح نباتات است (Koochaki and et al 1988). Sharma (1992)اذعان نمود که تولید ارقام پرمحصول گندم فقط از طریق افزایش عملکرد بیولوژیک با ثابت نگه داشتن شاخص برداشت و یا افزایش توأم آنها قابل استحصال است.


همچنین تحقیقاتی که اثر تنش آبی را در مراحل مختلف رشد گندم مورد بررسی قرار دهد، میتواند برای مدیریت کمآبیاری در شرایط محدودیت حجم آب موجود در منطقه مفید واقع شود. همچنین در تعیین بهترین زمان آبیاری با وجود کمبود آب کمک شایانی نماید. در این خصوص کمآبیاری دورهای به عنوان یک گزینهمفید مطرح میگردد. در این روش با توجه به کل حجم آب آبیاری در دسترس طوری برنامهریزی میگردد، که تنش آبی در دورههایی بر مزرعه اعمال شود که کمترین کاهش محصول به وقوع میپیوندد. Galeshi and Bayattork(2005) اثر تنش خشکی با شدتهای مختلف نسبت به حالت بهینه رطوبتی را بر روی دو رقم گندم زاگرس و تجن در منطقه گرگان در دوره بعد از گردهافشانی مورد بررسی قرار دادند. نتایج آنها حاکی از آن بود که با افزایش تنش خشکی بعد از گرده افشانی وزن هزار دانه هر دو رقم کاهش مییابد. همچنین سرعت کاهش وزن هزار دانه رقم تجن بیشتر بوده است. اما در قدرت و یکنواختی جوانه زنی بذور حاصله تفاوت معنی داری دیده نشد. بر این اساس تحقیقات بیشتری باید صورت گیرد تا مشخص شود که با توجه به کاهش عملکرد از یک طرف و صرفه جویی در مصرف آب از سویی دیگر، کدام یک از دورهها برای در نظر گرفتن اعمال کمآبیاری (مراحل توسعه، میانی و نهایی گیاه گندم) از نظر اقتصادی توجیهپذیر خواهد بود.

علاوه بر این، در برخی تحقیقات گزارش شده است که روشهای مختلف کشت گیاهان تأثیرات متفاوتی در عملکرد و اجزای آن در گیاهان مختلف دارد. در این زمینه Poorghasemian and Zahedi(2009) گزارش نمودند که روش کاشت مسطح، باعث بهبوددانه گیاه گلرنگ نسبت به روش جوی- پشته شده است. به نحوی که عملکرد دانه در روش مسطح نسبت به جوی و پشته 36 درصد بیشتر بوده است.Fanai and et al(2005) اثر سه روش کاشت(خطی یا مسطح، کاشت دو ردیف روی پشته 50 سانتی متری و کاشت دو ردیف روی پشته 60 سانتی متری ) بر عملکرد کلزا را مورد بررسی قرار دادند. نتایج ایشان حاکی از آن بود که بیشتر عملکرد دانه در روش کاشت مسطح حاصل شد. اما از نظر آماری با روش کاشت دیگر تفاوت معنی داری نداشت. تحقیق Efioni and Asadi(2006) نشان داد که عملکرد گندم آبی را برای دو روش کشت جوی و پشته ای و مسطح بر عملکرد دانه و وزن هزار دانه و ارتفاع بوته معنی دار نبود.Heydarpoor and et al(2006) چند روش معنی دار مراحل رشد، شاخص سطح برگ و عملکرد کشت گندم اعم از کرتی ردیفی، کرتی ، جوی - پشته ، جوی - پشته و پنجه غازی را بکار بردند. نتایج آنها نشان داد که روشهای مختلف هیچکدام در عملکرد تأثیر معنی داری نداشتند. Afzali and et al(1999) مشاهده نمودند که روش کشت گندم تاثیر معنی داری در عملکرد و نیز سود دهی آن نداشته است.  Polshekan and et al(2007) روشهای مختلف کاشت مسطح، جوی – پشته با دوعرض 120 و 60 سانتیمتر و روش کشت ردیفی با جویچه کوچک را برای گندم مورد مقایسه قرار دادند.  نتایج نشان داد که روش ردیفی با جویچه کوچک باعث بهبود رشد ریشه ای گندم شد. این امر به دلیل وضعیت مساعد خاکورزی در این روش گزارش شد.


بررسی تحقیقات گذشته نشان میدهد که عملکرد گندم در شرایط مختلف رطوبتی و نیز روشهای مختلف مرسوم کشت متفاوت بوده است. بنابراین در این تحقیق اثر تنش آبی در دوره های مختلف رشد و نیز روشهای مختلف مرسوم کشت گندم مورد ارزیابی قرار میگیرد.


مواد و روش ها

این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب بلوک کامل تصادفی در سال 2010 در مزرعه تحقیقاتی شماره یک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به منظور بررسی تأثیر فاکتور تنش آبی در مراحل مختلف رشد گندم آبی و نیز فاکتور روشهای مختلف کشت مشتمل بر 12 تیمار در سه تکرار انجام شد.

  بافت خاک مزرعه از جنس لوم سیلتی بود. روشهای کشت نیز شامل 3 سطح: کشت مسطح کرتی، جویچه ای و فارو غلطکی بود (فاکتور a). سطوح فاکتور تنش آبی شامل 4 سطح شاهد (بدون تنش آبی)، تنش در مرحله توسعه، تنش در مرحله میانی و تنش در مرحله نهایی رشد گندم بود (فاکتور b). مجموعاً تعداد  36  کرت، هر کدام دارای طول 5 و عرض 3 متر در نظر گرفته شد. بذر گندم، رقم 19-80-N  با تراکم کاشت 250 بذر در هر متر مربع انتخاب شد. مرحله اول یک سوم از کود در قبل از کاشت به طور یکنواخت به همراه آبیاری برای ارتقاء رطوبت خاک و ایجاد شرایط مناسب جوانه زنی، اضافه گردید. بقیه کود مذکور نیز در مراحل میانی رشد و مرحله ساقه دهی به صورت کود سرک اضافه شد. بذور قبل از کشت ضدعفونی شدند.  از آنجایی که تنش در مراحل اولیه رشد گیاه، صدمات جبران ناپذیری به گیاه وارد مینماید به طوریکه حتی برخی از بذور سبز نمیشود، بر این اساس تنش های دورهای بعد از مرحله اولیه رشد، اعمال گردید. طول دوره های رشد گندم در منطقه گرگان، اعم از مرحله رشد آغازین، توسعه، میانی و نهایی، در جدول 1 ارائه شده است. این دورهها برای تعیین مدت تنش دورهای در تیمارهای تنش آبی استفاده گردید که شامل مرحله آغازین (Initial Stage): این مرحله شامل جوانه زنی و رویش ابتدایی برگها (حدود 4 برگ) به شکلی که تا ده درصد زمین پوشانده شود. 

مرحله توسعه( Development Stage) که از پایان مرحله آغازین تا زمان پوشش موثر حدود 80 درصد مزرعه توسط بوتهها در نظر گرفته میشود. 

مرحله میانی (Mid Season Stage) که از پایان مرحله توسعه شروع شده و تا مرحله پوشش کامل گیاه و معمولاً بعد از رشد زایشی گیاه و مرحله رسیدن ادامه دارد. 

مرحله نهایی (Late or Final Season Stage) نیز از انتهای مرحله میانی تا رسیدن کامل محصول یا زمان انتهای مرحله میانی تا رسیدن کامل محصول یا زمان برداشت ادامه مییابد. برای گندم معمولاً در این مرحله دانهها از حالت خمیری به صورت کاملاً سفت در میآید.

برای انجام آبیاری ابتدا با نمونه برداری از خاک در عمقهای مختلف صفر تا 30، 30 تا 60 و 60 تا 90 سانتیمتر، رطوبت خاک به عنوان نمونه تعیین و سپس آب آبیاری مورد نیاز تا رسیدن رطوبت به نقطه ظرفیت زراعی در کرتهای تحت آبیاری که از نظر طرح آماری در حالت تنش قرار نداشتند، اعمال میشد. محاسبات نیاز آبی با توجه به دوره رشد، عمق ریشه و ضریب گیاهی هر دوره انجام شد.

از آنجا که ممکن بود در حین انجام آزمایش و اعمال تنش آبی برخی از کرتهای آزمایشی در معرض بارندگی قرار گیرند و در نتایج تحقیق اثر معنی دار داشته باشد، لذا برای جلوگیری از ریزش بارشهای زمستانی و بهاری به پلاتهایی که در مرحله رشد خود تحت تنش آبی بودند، از یکسری حفاظهای فلزی که روی آن توسط نایلون پلاستیکی مسقف شده بود، استفاده شد (شکل 1). سپس زمانی که پلاتها در مرحله جدیدی از رشد قرار میگرفتند این حفاظها به پلاتهای تحت تنش در مرحله جدید رشد، منتقل میشد. در طول رشد با توجه به آنکه علائمی از بروز بیماری و آفت ملاحظه نشد، هیچگونه سمی نیز تحت عنوان قارچ کش و یا آفت کش در آزمایش استفاده نشد.


		



		شکل 1- تصویر یک نمونه از حفاظهای نایلونی با اسکلت میلگرد برای محافظت از بارش





برای اندازهگیری عملکرد دانه پس از حذف ردیفهای کناری به عنوان حاشیه هر پلات، ردیفهای میانی هر کرت منهای نیم متر از طرفین، برداشت و جهت مطالعه صفات انتقال داده شد. صفات تعداد کل دانه، وزن صد دانه، وزن کل دانه، وزن کل گندم با بوته، تعداد سنبله، تعداد سنبلچه اندازهگیری شد.

کلیه محاسبات آماری شامل تجزیه واریانس، مقایسه میانگینها، تعیین ضرایب تغییرات توسط نرم افزار آماری SAS انجام شد. صفات اندازهگیری شده برای هر کرت و میانگین صفات اندازهگیری شده روی 5 بوته مورد تجزیه واریانس قرار گرفت. میانگینها با آزمون LSD در سطح احتمال 5 درصد مقایسه شدند. همچنین کارآیی مصرف آب (WUE) در تیمارهای مختلف از رابطه 1 محاسبه گردید (علیزاده وهمکاران، 2010):

 

a


ET


Y


WUE


=




که در این رابطه Y مقدار وزن کل دانه تولید شده و ETa تبخیر و تعرق واقعی میباشد.

نتایج و بحث 

 با توجه به تنشهای اعمال شده و محاسبات نیاز آبی با در نظر گرفتن رطوبت خاک در دورههای مختلف رشد، به ترتیب 6/5، 5/3، 2/4 و 9/4 مترمکعب آب در تیمارهای شاهد، تنش در مرحله توسعه، میانی و نهایی مصرف شد. همچنین نتایج تجزیه واریانس در جدول 2 ارائه شدهاست. این نتایج نشان میدهد که صفات تعداد کل دانه، وزن صد دانه، وزن گندم با بوتهها و تعداد سنبلچه اثر معنیداری از اعمال تنش خشکی نشان دادند. بقیه صفات از حیث سطوح مختلف این فاکتور و روشهای مختلف کشت، اختلاف معنیداری از خود نشان ندادند. به طور کلی رقم تحت کشت، نوسان چندانی از حیث عملکرد و سایر صفات نسبت به روشهای مختلف کشت از خود بروز نداد. که با نتایج حیدر پور و همکاران (2006)، افضلی نیا و همکاران (1999) و افیونی و اسدی 2006) همخوانی دارد.

نتایج مقایسه میانگین سطوح مختلف تنش آبی در صفات مختلف نیز در جدول 3 ارائه شده است. مقایسه میانگین حاکی از آن بود که بین سطوح تنش در صفات وزن کل دانه و تعداد سنبله اختلاف معنی داری وجود ندارد (جدول 3).

جدول1- مراحل مختلف رشد گندم و ضریب گیاهی مطابق با دوره های چهارگانه رشد

		مراحل رشد گندم

		زمان رشد

		طول هر دوره (روز)

		ضريب گياهي (Kc)



		دوره اوليه (Stage Initial)

		25- 0 

		25

		3/0



		دوره توسعه(Development s)

		 25- 140

		115

		ميانگين خطي دو دوره اوليه و مياني



		دوره مياني (Midseason)

		140- 200

		60

		15/1



		دوره نهايي ( Final)

		240-200

		40

		25/0





جدول2- تجزیه واریانس صفات تعداد کل دانه، وزن 100 دانه، کل دانه، تعداد سنبله و سنبلچه

		تعدادسنبلچه

		تعدادسنبله

		وزن کل دانه

		وزن 100 دانه

		تعدادکل دانه

		درجه آزادی

		منابع تغییرات



		

		

		

		

		

		

		



		11838.88ns

		ns165.72

		378.1*

		2.24*

		ns56509.36

		2

		بلوک



		ns16979.38

		ns88.72

		162.93ns

		0.97ns

		ns45175.36

		2

		روشهای کشت



		66631.77*

		ns80.3

		61.63ns

		16.44**

		124483.18*

		3

		تنش



		ns22161.05

		ns327.94

		268.13ns

		1.65 ns

		ns14889.21

		6

		روشهای کشت * تنش



		114537.11



		731.61



		904.17



		5.1



		475715.94



		22

		خطا



		31.13

		29.24

		32.58

		13.13

		29.51

		

		ضریب تغییرات



		**، * و ns به ترتیب معنیدار در سطح احتمال 1٪ ، 5% و غیر معنی دار





در صفت تعداد کل دانه و تعداد سنبلچه بین تیمار بدون تنش (شاهد) و تیمار تنش در مرحله میانی اختلاف معنیداری مشاهده نشد. همچنین بین شاهد، تنش مرحله میانی و تنش مرحله نهایی در صفت وزن کل گندم اختلاف معنیداری مشاهده نشد( در سطح احتمال 5  درصد).


تعداد کل دانه در بوته

نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس نشان میدهد که تنش آبی دوره ای بر تعداد کل دانه دربوتهها تأثیر گذاشته است. آزمونLSD  نشان داد بیشترین تعداد کل دانه در تیمار شاهد و کمترین  تعداد کل دانه در تیمار تنش دوره توسعه مشاهده شد(جدول 3 ) که در حدود 43% نسبت به شاهد اختلاف ارتفاع داشت. روشهای مختلف کشت بر تعداد کل دانه بیتأثیر بود.  


وزن صد دانه

تنش آبی دوره ای تاثیر معنیداری بر وزن صد دانه داشته است. آزمون  LSD نشان داد بیشترین وزن صد دانه در تیمار شاهد و کمترین آن در تیمار تنش دوره توسعه مشاهده شد(جدول 3 ) که در حدود  37% نسبت به شاهد اختلاف ارتفاع داشت. همچنین روشهای مختلف کشت بر تعداد کل دانه بیتأثیر بود.  

وزن کل دانه

تنش آبی دوره ای تاثیر معنیداری بر وزن صددانه داشته است. آزمون LSD  نشان داد بیشترین وزن کل دانه در تیمار شاهد و کمترین ارتفاع در تیمار تنش دوره توسعه از رشد گندم مشاهده شد(جدول 3 ) که در حدود  6/7 % نسبت به شاهد اختلاف ارتفاع داشت. 

تعداد سنبله

آزمون  LSD نشان داد بیشترین تعداد سنبلچه در تیمار شاهد و کمترین تعداد سنبله در تیمار تنش دوره توسعه مشاهده شد(جدول 3 ) که در حدود 19%  نسبت به شاهد اختلاف ارتفاع داشت. 

تعداد سنبلچه

تنش آبی دوره ای تاثیر معنیداری بر تعداد سنبلچه داشته است. آزمون LSDنشان داد بیشترین تعداد سنبلچه در تیمار شاهد و کمترین تعداد سنبلچه در تیمار تنش دوره توسعه (جدول 3 ) که در حدود  36% نسبت به شاهد اختلاف داشت. روشهای مختلف کشت بر تعداد سنبلچه  بیتأثیر بود.  

جدول 3- مقايسه ميانگين صفات تعداد کل دانه، وزن صد دانه، وزن کل دانه، تعداد سنبله و سنبلچه در تیمارهای تنشآبي و روش های کشت

		

		تعداد کل دانه

		وزن صددانه

		وزن کل دانه

		تعداد سنبله

		تعداد سنبلچه



		شاهد

		a56/633

		a79/4

		a54/18

		a33/17

		a33/250



		تنش توسعه 

		c33/355

		c007/3

		a12/17

		a14

		b67/159



		تنش میانی

		ab22/539

		bc31/3

		a39/20

		a96/15

		ab11/237



		تنش نهایی

		bc89/473

		b63/3

		a45/17

		a22/17

		ab44/197



		مسطح کرتی

		a67/442

		a55/3

		b87/15

		a33/14

		a58/189



		جویچه ای

		a17/500

		a63/3

		ab74/17

		a75/17

		a92/230



		فارو

		a67/558

		a87/3

		c51/12

		a30/16

		a92/212





ميانگينهايي که داراي حروف مشترک هستند فاقد اختلاف معنيدار در سطح 5% ميباشند





شکل 1- میانگین  کارایی مصرف آب را در سطوح مختلف تنش آبی


نتایج مربوط به کارآیی مصرف آب در هر کدام از تیمارها در شکل 1 نمایش داده شده است. مقادیر کارایی مصرف آب از روی داده وزن کل دانه بر حجم آب مصرفی در طول دوره رشد محاسبه گردید.

از آنجا که مقایسه آماری حاکی از آن بود که روش کاشت تأثیر معنی داری بر عملکرد نداشتهاست، لذا کارایی مصرف آب فقط برای تیمارهای مختلف تنش آبی ارائه شده است. با توجه به نتایج کارآیی مصرف آب مشخص شد که بیشترین کارآیی مصرف آب را تیمار آبیاری شاهد (بدون تنش) داشته است. به طوریکه مقدار کارایی مصرف آب برابر 38/1 کیلوگرم بر مترمکعب آب حاصل شده است. علت آن بود که مقدار آب آبیاری اعمال شده در مزرعه از طریق اندازهگیری رطوبت خاک و محاسبه کمبود یا نیاز آب آبیاری واقعی خاک در دوره های مختلف رشد گیاه، صورت گرفته است. به نحوی که تقریباً به اندازه نیاز واقعی آب به مزرعه وارد گردیده و کمترین تلفات نفوذ عمقی صورت گرفته است. از این رو حداکثر کارایی مصرف آب به دست آمده است.


کارایی مصرف آب در مرحله توسعه نسبت به تیمار شاهد 13 درصد کاهش یافته است. مقادیر کارایی مصرف آب در تیمار تنش آبی در مرحله توسعه بیشتر از مقادیر آن در مرحله میانی به دست آمده است. در این مرحله تنش باعث افزایش فعالیت گیاه برای جذب آب از رطوبت ذخیره در خاک شده به نحوی که کارایی مصرف آب، حدود 12 درصد بیشتر اندازهگیری شده است. این درحالی است که کارایی مصرف آب تیمار تنش آبی دوره میانی نسبت به تیمار تنش آبی در دوره نهایی حدود 5 درصد بیشتر است. کارایی مصرف آب در تیمار با تنش دوره میانی نسبت به تیمار شاهد حدود 24 درصد کمتر است. کمترین کارآیی مصرف آب در تیمار تنش آبی در مرحله نهایی به دست آمده که نسبت به تیمار شاهد، کاهشی در حدود 29 درصد را نشان میدهد. علت آنست که در این مرحله نیاز آبی گندم کاهش یافته و رطوبت زیادی از خاک جذب نشده و در نتیجه آب اضافه شده به خاک بیشتر صرف تبخیر از خاک و خنک کردن فضای اطراف گیاه میگردد. بنابراین در مقدار محصول نهایی تأثیر کمتری گذاشته است. علت آن را میتوان در برآورد مقدار ضریب گیاهی در این دوره دانست که باید برای شرایط منطقه آن را انطباق داد. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که تنش آبی در مرحله توسعه با وجود کاهش معنی دار عملکرد محصول کارایی مصرف آب را در مقایسه با تنش در مراحل میانی و نهایی بالا میبرد. 


نتیجه گیری

با توجه به کمبود منابع آبی در کشور و لزوم اعمال تنش آبی برای استفاده از آب در اراضی وسیعتر، بر اساس نتایج این تحقیق، تنش آبی در دوره نهایی رشد باعث کاهش کمتری در عملکرد میشود. از این رو اعمال تنش آبی در این دوره در صورت لزوم توصیه میگردد. به دلیل تأمین نیاز آب آبیاری بر اساس شرایط رطوبتی خاک، بیشترین کارایی مصرف آب در تیمار بدون تنش آبی (شاهد) به دست آمد. کمترین کارایی نیز در تیمار تنش در مرحله نهایی به دست آمده است. با توجه به اینکه رقم مورد کاشت از نظر آماری اختلاف معنیداری از حیث عملکرد و سایر فاکتورهای مورد ارزیابی نسبت به روشهای متفاوت کشت از خود بروز نداده است، مبنای انتخاب روش کاشت برتر ملاحظات اقتصادی و سهولت کار با وسایل کاشت مکانیزه در مزرعه خواهد بود. 
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Investigation of the Effect of Periodic Water Stress and Cultivation Methods on Irrigated Wheat Yield
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Abstract 


Water restriction is considered as main obstacle to the crops production, especially wheat. In this study the effect of water stress at different growth stages and different cultivation methods studied on yield of winter wheat N 80-19 in silt - loam soil. This experiment was done in Factorial with complete randomized block design with three replications. Water stress treatments were consisted of control (no water stress), stress in the development, midseason and final stages. And cultivation methods treatments were included flat basin, furrow method and roller furrow. Irrigation water was applied according to needs of soil moisture demand to field capacity point at different stages of growth. Measured included the total number of seeds, thousands seed weight, total grain weight, ear number, spike let number and efficiency of water use in different treatments. Results show that among all treatments, except number of spikes and straw, the grain weight, grain yield, number of spike lets per spike and biological yield at 1% probability level, and seed number at 5% probability level, have significant effect compared to the incidence of drought. But all studied cultivation methods treatments did not show significant differences. They have same reactions relative to different cultivation methods. Thus differences in yield are due to water stress for different stages of growth. The main reason is the role of water stress in forming of spike lets per spike and grain weight.
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			1			2			3			600			3.29			22.68			2.52			19			268						تنش میانی			3.31


			1			3			1			686			3.61			24.56			1.25			24			301						تنش نهایی			3.63


			1			3			2			590			3.26			17.97			1.04			18			248


			1			3			3			653			4.59			30.3			2.3			18			253


			2			1			1			385			5.03			10.34			1.01			10			108


			2			1			2			408			4.62			18.43			1.71			11			132


			2			1			3			380			4.825			14.385			1.37			16			120


			2			2			1			390			4.64			32.68			0.53			42			356


			2			2			2			200			4.79			7.07			1.07			12			91


			2			2			3			420			5.4			23.25			2.321			20			186


			2			3			1			300			5.11			12.84			0.67			17			137


			2			3			2			344			3.96			15.86			1.07			12			147


			2			3			3			396			4.76			19.23			1.59			15			160


			3			1			1			487			2.56			14.38			1.64			14			197


			3			1			2			482			3.39			21.23			1.5			13			184


			3			1			3			503			2.89			22.43			1.6			21			386


			3			2			1			724			2.82			21.18			1.08			21			284


			3			2			2			736			3.22			22.26			1.09			24			320


			3			2			3			650			3.11			15.13			3.42			14			205


			3			3			1			671			3.025			22.325			2.35			1.69			12


			3			3			2			601			2.51			11.76			0.85			15			213


			3			3			3			870			3.54			32.89			3.85			20			333


			4			1			1			402			2.45			7.68			1.75			12			130


			4			1			2			441			3.84			17.26			1.6			11			180


			4			1			3			500			3.94			22.66			3.9			16			234


			4			2			1			419			3.07			13.17			2.12			11			166


			4			2			2			400			3.45			11.29			1.37			11			154


			4			2			3			405			3.83			14.56			4.93			10			162


			4			3			1			590			3.72			31.71			1.95			28			378


			4			3			2			562			3.82			13.04			1.12			11			135


			4			3			3			570			4.59			25.69			3.1			16			238
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