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  چکیده

کارهاي مدیریتی مناسـب،  رسد. یکی از راهنظر میههاي اخیر امري ضروري باستفاده بهینه از منابع آبی با توجه به شرایط اقلیمی کشور و خشکسالی

 وريبهـره آب در کشاورزي است. روش آبیاري و استفاده از سطوح مختلف کود نیتروژن از جمله عوامل تأثیرگـذار در افـزایش    وريبهرهافزایش 

تیمـار در   36آب دو رقـم گنـدم، بـا     وريبهره منظور بررسی اثر روش آبیاري و کود نیتروژن بر شاخص برداشت و. لذا این پژوهش بههستندآب 

در مزرعه پژوهشـی مرکـز تحقیقـات     97- 98هاي دو بار خرد شده با سه تکرار در سال زراعی صورت کرتقالب طرح آماري کامالً تصادفی و به

هـاي  کـرت  عنـوان بـه اي ته و قطـره سبکشاورزي و منابع طبیعی شهرستان کاشمر اجرا شد. تیمارها شامل دو روش آبیاري سطحی نواري با انتهاي 

هاي فرعی و دو رقم گندم پیشـگام و سـیروان   کرت عنوانبهکیلوگرم در هکتار  100و  50اصلی، سه سطح کود نیتروژن (از منبع اوره) شامل صفر، 

آب  وريبهـره دانه، شاخص برداشـت و   دراي عملکهاي فرعی فرعی بودند. نتایج نشان داد که با تغییر روش آبیاري از نواري به قطرهکرت عنوانبه

و  50آب در سـطوح کـودي    وريبهـره نشان داد که عملکرد دانه و اجزاي آن، شاخص برداشت و  همچنیني افزایش یافت. نتایج دارمعنیطور به

آب در رقـم سـیروان در    وريرههبي نداشتند. از طرفی عملکرد دانه و اجزاي آن، شاخص برداشت و دارمعنیکیلوگرم در هکتار با هم تفاوت  100

اي، تـوان روش آبیـاري قطـره   دست آمده در این پژوهش مـی ). با توجه به نتایج بهP > 01/0بودند ( بیشتري دارمعنیطور مقایسه با رقم پیشگام به

  .   کردکیلوگرم در هکتار و رقم سیروان را براي منطقه خشک کاشمر پیشنهاد  50سطح کودي 

  

  

  

  آب، شاخص برداشت وريبهرهعملکرد دانه،  :يدیکل يهاهواژ
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  مقدمه

اعـی و اولـین   رزترین گیـاه  ) مهم.Triticum aestivum Lگندم (

ي هـا زمـین اي دنیـا اسـت کـه در مسـاحت وسـیعی از      غله دانه

. توانـایی سـازگاري گنـدم بـا     شـود میکشاورزي در دنیا کشت 

هاي مختلف به حدي است که در سراسر کره زمین قابلیت اقلیم

). رشـد مطلـوب گنـدم و دسـتیابی بـه حـداکثر       6زراعت دارد (

ار کافی و متعـادلی  دقکیفیت و کمیت محصول، مستلزم وجود م

از عناصر کم مصرف و پرمصرف در خاك است. مصـرف بـیش   

از حد نیتروژن موجب تحریک رشد رویشی بیش از حـد گیـاه،   

و مصـرف   هابوتهنازك و دراز شدن ساقه و درنتیجه خوابیدگی 

. باال بـودن محتـواي نیتـروژن خـاك در     شودمیمقادیر زیاد آب 

تـر  ی کم باشد، باعث طوالنییاصورتی که مقدار سایر عناصر غذ

شدن دوره رشد گیاه شده و رسیدگی محصول گندم را به تأخیر 

ترین عنصر غـذایی در تولیـد گنـدم    ). نیتروژن مهم9اندازد (می

درصد از کل کود  67محسوب شده و تخمین زده شده است که 

مصرفی غالت در سطح جهـان، مربـوط بـه کودهـاي نیتـروژن      

 33تروژن بـراي تولیـد غـالت حـدود     ینجذب  وريبهرهاست. 

هـدررفت   صـورت بهدرصد بقیه  67گرفته شده و  درنظردرصد 

)، بنـابراین بـراي   23نیتروژن (تصعید، آبشویی و غیـره) اسـت (  

دست یافتن به حد مطلوب مقدار کود نیتـروژن بـراي هـر رقـم     

ي زیـادي مـورد نیـاز اسـت.     هـا پژوهشگندم و براي هر منطقه 

رسیدن  برايدار مورد نیاز گیاهان زراعی روژنتیمقدار کودهاي ن

به عملکردهاي بهینه بـه نـوع محصـول، خـاك، اقلـیم، شـرایط       

طوري که میـزان  زراعی و سن فیزیولوژیک گیاه وابسته است، به

رشد در ارقام مختلف یک گونه زراعی ممکن اسـت نسـبت بـه    

  ).7یک میزان مشخص نیتروژن، متفاوت باشد (

تـرین عناصـر غـذایی و عامـل کلیـدي      مهم زانیتروژن یکی    

و نقـش   استدستیابی به عملکرد مطلوب از محصوالت زراعی 

). از عمـده عوامـل مـؤثر و    18مهمی در افزایش عملکـرد دارد ( 

ویـژه  مهم بر خواص کمی و کیفی گندم توزیع متعادل کودها بـه 

. پویـایی و تحـرك بـاالي نیتـروژن در     اسـت نیتروژن و گوگرد 

شده است تـا زمـان مصـرف آن بـراي موفقیـت در       ثخاك باع

جذب نیتروژن توسط دانه و تولید دانه و پروتئین آن از اهمیـت  

). مصــرف نیتــروژن در مراحــل 10اي برخــوردار باشــد (ویــژه

مختلف رشد گندم از طریق افزایش تعـداد پنجـه در هـر بوتـه،     

 راتعداد سنبله در واحد سطح، تعداد دانه در هر سنبله، وزن هـز 

خشک موجـب افـزایش عملکـرد دانـه      ةماد بیشتردانه و تجمع 

  ). 25( شودمی

هـاي مختلـف آبیـاري را    ) تأثیر روش26شارما و همکاران (   

مصرف آب گنـدم در هندوسـتان مـورد     وريبهرهبر عملکرد و 

جـویی در مصـرف   بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که صـرفه 

درصـد   5/12آبیاري سـطحی   ابآب در آبیاري بارانی در مقایسه 

بود. عملکـرد دانـه در آبیـاري بـارانی نسـبت بـه آبیـاري         بیشتر

نشـان   همچنـین بود. نتایج  بیشتردرصد  22/16سطحی به اندازه 

آب در آبیاري بارانی نسبت به آبیـاري سـطحی    وريبهرهداد که 

  درصد افزایش داشت. 76/30

و نیتـروژن بـر    ) اثر کودهاي آلـی 1نژاد و همکاران (احمدي   

هاي رشد گندم (رقم الونـد) را  آب، عملکرد و ویژگی وريبهره

 300و  150مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که مصرف 

کیلوگرم اوره در هکتار، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، ارتفاع 

هـا و  گیاه، قطر ساقه، تعداد برگ در بوته، شاخص کلروفیل برگ

نسبت به تیمار شاهد افزایش داد امـا بـر تعـداد     اآب ر وريبهره

دانه در سنبله، وزن هزار دانه، تعداد سنبلچه در سنبله و شاخص 

  ي نداشت. دارمعنیبرداشت اثر 

) اثـر مقـادیر مختلـف کـود     20نسـب و همکـاران (  امیدي   

نیتروژن و تراکم بذر در کشت مستقیم دو رقم گنـدم بهـاره را   

ـ مورد مطالعه قـرار داد  نشـان داد کـه    آنهـا . نتـایج پـژوهش   دن

کیلـوگرم در هکتـار    150افزایش مصـرف نیتـروژن تـا سـطح     

.  کیخـایی و  شـد در عملکـرد دانـه    دارمعنـی موجب افـزایش  

) در پژوهشی نشـان دادنـد کـه اثـر روش     15گنجی خرم دل (

 آنهانبود.  دارمعنیآبیاري بر صفات مورفولوژیک گندم هامون 

آبیاري با دو روش نواري و شیاري بـر  کم در مطالعه خود تأثیر

آب گندم هـامون را مـورد بررسـی قـرار      وريبهرهعملکرد و 

) نشان داد که اثر سطوح 28دادند. پژوهش وفاپور و همکاران (
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مختلف کود بر ارتفاع بوته، تعـداد دانـه در سـنبله، وزن هـزار     

دانه، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه گنـدم رقـم الونـد اثـر     

طوري کـه بـا افـزایش سـطح کـود صـفات       داشت به دارنیعم

 همچنین آنهامورفولوژیک مذکور افزایش یافتند. نتیجه مطالعه 

نشان داد که سطوح مختلـف کـود بـر شـاخص برداشـت اثـر       

) اثر مقادیر مختلـف  16ي نداشت. خیاط و همکاران (دارمعنی

 دنیتروژن بر عملکرد دانـه گنـدم دوروم در خوزسـتان را مـور    

ین عملکــرد بیشــترمطالعــه قــرار دادنــد. نتــایج نشــان داد کــه 

بیولوژیک، عملکرد دانه، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانـه  

کیلوگرم نیتـروژن خـالص در هکتـار بـه     135در تیمار کاربرد 

در مطالعه خود از سه سـطح نیتـروژن شـامل:     آنهادست آمد. 

 عنـوان بـه ار تـ ککیلوگرم نیتروژن خـالص در ه  135و  90، 45

 S78عامل اصلی و سـه رقـم گنـدم شـامل یـاواروس، شـوا و       

  عامل فرعی استفاده کردند.  عنوانبه

ین بیشـتر ) در پژوهش خود نشان دادند که 27تدین و امام (   

شاخص سطح برگ، ارتفـاع بوتـه و عملکـرد دانـه از بـاالترین      

 دسـت آمـد.  کیلوگرم در هکتار) به 80ی سطح تیمار کودي (یعن

 80و  40در مطالعه خود کود نیتروژن را در سه سطح صفر،  آنها

) در 24کار بردند. شهراسـبی و همکـاران (  کیلوگرم در هکتار به

 150پژوهش خود نشان دادند که مصرف نیتروژن تا حد بهینـه ( 

کیلوگرم در هکتار) تأثیر مثبتی بر عملکرد دانه، اجزاي عملکـرد  

) نیـز در  21و همکـاران (  بنسـ آب داشت. امیـدي  وريبهرهو 

ازاي عملکـرد دانـه گنـدم را بـه     دارمعنـی پژوهش خود افزایش 

  ند. کردکیلوگرم در هکتار نیتروژن، گزارش  150مصرف 

بــا توجــه بــه محــدودیت منــابع آبــی و نشســت زمــین در     

شهرستان کاشمر، استفاده بهینه از منابع آبی موجود نقش مهمـی  

ن در این منطقه دارد. از طرفـی  اردر جلوگیري از تشدید این بح

هـاي آبـی، خطـر    رویه از کودهـاي ازتـه در زراعـت   استفاده بی

دنبال خواهـد داشـت. بنـابراین    آلودگی منابع آب زیرزمینی را به

اي آب در روش آبیاري قطره وريبهرههدف این مطالعه بررسی 

حد مطلوب استفاده از کود ازتـه در   همچنینو سطحی نواري و 

  گندم در شهرستان کاشمر بود. زراعت

  هامواد و روش

 5در مزرعه کشاورزي واقع در  1397این پژوهش در پاییز سال 

درجه  58ی کیلومتري جنوب شهرستان کاشمر، با طول جغرافیای

دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی  50درجه و  58دقیقه تا  30و  

فـاع  تردقیقه شـمالی و ا  24درجه و  35دقیقه تا  12درجه و  35

 8/17متر از سطح دریا اجرا شد. میانگین دماي سـالیانه   7/1109

متـر  میلـی  1/192گراد و میانگین بارنـدگی سـالیانه   درجه سانتی

. مشخصـــات فیزیکـــی و شـــیمیایی خـــاك مزرعـــه و اســـت

 2و  1 هـاي جدولترتیب در خصوصیات شیمیایی آب آبیاري به

  ارائه شده است.  

ي دوبار خرد شـده در قالـب   اهکرت صورتبهاین آزمایش    

تکرار و با سه عامل روش آبیاري،  3طرح پایه کامالً تصادفی در 

کود نیتروژن و رقم اجرا شد. در ایـن بررسـی دو روش آبیـاري    

کرت اصلی و سه سطح  عنوانبهاي و سطحی نواري شامل قطره

 100و  50کود نیتـروژن (از منبـع اوره) شـامل صـفر (شـاهد)،      

کرت فرعی و دو رقـم گنـدم شـامل     عنوانبهتار کهکیلوگرم در 

کرت فرعی فرعی مورد استفاده قـرار   عنوانبهپیشگام و سیروان 

گرفتند. کودهـاي مـورد نیـاز بـر اسـاس نتـایج آزمـایش خـاك         

. بر این اساس سطح مطلوب کود نیتروژن (با توجه شدمشخص 

ـ   وسـیله گیـاه، تلفـات از طریـق     هبه میزان آن در خاك، جـذب ب

کیلـوگرم نیتـروژن (از    100ویی و تصعید از سـطح خـاك)   شبآ

و صفر  50منبع اوره) در هکتار تشخیص داده شد. سطوح دیگر 

کیلوگرم بر این اساس اختیار شد که هدف بررسی عکس العمل 

  گیاه به تنش نیتروژن بود.

در تـاریخ اول   بنـدي، کاشت بذر پس از تهیه زمین و کـرت    

ردیف  10مایشی به عرض دو متر با زآهاي آذر انجام شد. کرت

از یکدیگر و طول پنج متر بودند.  مترسانتی 20کاشت به فاصله 

هاي فرعی هاي اصلی دو متر و فاصله بین کرتفاصله بین کرت

  بود.   مترسانتی 75به اندازه 

هـاي  اي از نوارهاي تیپ با فاصـله روزنـه  براي آبیاري قطره   

ازاي هر متـر  لیتر در ساعت به 2 یو آبده مترسانتی 20خروجی 

  متــر اسـتفاده شــد. بــراي   6تــا  5طـول لولــه در فشــار کـارکرد   
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  . خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك مزرعه1جدول 

  درصد رطوبت وزنی

  )gcm-3جرم مخصوص ظاهري (  بافت خاك  dS m pH  FC  PWP) cm(  OC )%(  )1-ECعمق خاك (

  65/1  لومی رسی  12  22  4/7  1/1  65/0  30-0

  

  . خصوصیات شیمیایی آب آبیاري2جدول 

)1-EC (dS m 
  مواد محلول  )meqL-1ها (ها و آنیونغلظت کاتیون

TDS (ppm)  
pH  

+Na 2++Mg2+Ca  -3HCO  Cl 

84/0  2/1  6/3  4/3  1/1  310  8/7  

  

گیري فشار و تنظیم مقدار حجم آب ورودي به هر یک از اندازه

از صافی، از شیرفلکه، کنتـور   تیمارهاي آبیاري پس از عبور آب

  و فشارسنج استفاده شد. 

  

 محاسبات نیاز آبی

محاسبه تبخیـر و تعـرق مرجـع از فرمـول پـنمن مانتیـث        براي

اسـتفاده از فرمـول پـنمن     بـراي ). 3اصالح شده اسـتفاده شـد (  

مانتیث اصالح شده، پارامترهاي مورد نیاز از جمله دماي بیشـینه  

و کمینه، سـرعت بـاد و سـاعات     هنو کمینه، رطوبت نسبی بیشی

صورت روزانه از ایستگاه همدیدي کاشمر اخذ و تبخیر آفتابی به

. سپس نیاز آبی گیـاه بـا اعمـال    شدو تعرق گیاه مرجع محاسبه 

ضریب گیاهی گندم در مراحل مختلف رشد (اقتبـاس از نشـریه   

  :شدفائو) و با استفاده از رابطه زیر تعیین  56

)1  (                                               C C 0ET = K ×ET  

  تبخیــر و تعــرق پتانســیل گیــاه     0ETکــه در رابطــه فــوق،   

متر بر روز) و نیاز آبی گیاه (میلی CETمتر در روز)، مرجع (میلی

CK  محاسبه بارنـدگی مـؤثر از روش    براي. استضریب گیاهی

) اسـتفاده  SCSحفاظت خاك امریکـا (  ارائه شده توسط سازمان

   :شد

)2                      (               
 t t

e

P × 125- 0.2×P
P =

125

    

 tPمتـر و  میزان بارندگی مؤثر برحسب میلی ePکه در این رابطه، 

  .  است) mmباران کل ماهانه (

ـ روز و براي آبیاري  3اي دور آبیاري براي آبیاري قطره  7اري ون

گرفته شد. براي محاسبه عمق  درنظرروز بر اساس عرف منطقه 

) و در آبیاري قطـره 3خالص آبیاري در آبیاري نواري از رابطه (

  ):2(شد ) استفاده 4اي از رابطه (

)3                         (               
7

n Ci e
i 1

d ET P


   

)4             (                      
3

n r Ci e
i 1

d = K ( ET - P )


   

ضـریب   rK) و mmعمق خالص آبیاري ( ndکه در روابط فوق، 

اندازي گیاه (یعنی درصد پوشـش گیـاهی    مربوط به سطح سایه

  .  استاي نسبت به کل سطح مزرعه) در آبیاري قطره

درصـد بـراي آبیـاري     90گرفتن راندمان کاربرد  درنظرسپس با 

درصد براي آبیاري نواري، عمق ناخالص آبیـاري   60و  ياقطره

و درنهایت حجم آب آبیاري مورد نیاز براي هر کرت از روابـط  

  :شدزیر محاسبه 

)5                             (                n
g

a

d
d =

E
  

)6                        (                  gV = d ×A  

رانـدمان   mm ،(aEعمق ناخالص آبیاري ( gdکه در روابط فوق، 

حجـم آب آبیـاري    Vمساحت هر کرت (مترمربع) و  Aکاربرد، 

. بعـد از عملیـات کاشـت اولـین آبیـاري در      استبرحسب لیتر 

هـاي بعـدي بـا    صـورت گرفـت و آبیـاري    01/09/1397تاریخ 

اي و نـواري تـا   یاري قطرهبآرعایت دور آبیاري در هر دو روش 

  .شدانجام  20/02/1398تاریخ 
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عملیات برداشت نهـایی بـراي تمـامی تیمارهـا زمـانی صـورت       

هاي هر کرت به رنگ زرد درآمدند. بـراي  گرفت که تمام سنبله

این منظور از وسط هر کرت با رعایت حاشـیه، سـطحی معـادل    

برداشـت   ،مربع براي مقایسه عملکرد دانه و بیولوژیـک  متر 5/1

هاي برداشت شـده  منظور محاسبه عملکرد دانه، کل سنبله. بهشد

کوبی، سـپس  مربع در هر کرت با دست خرمن متر 5/1از سطح 

مربع محاسـبه و درنهایـت بـر     هاي توزین و عملکرد در متردانه

. شاخص برداشـت از تقسـیم عملکـرد    شدمبناي هکتار محاسبه 

. شـد درصـد محاسـبه    تصـور دانه به عملکـرد بیولوژیـک، بـه   

) بـه مجمـوع   GY) از نسبت عملکرد دانـه ( WPآب ( وريبهره

) شامل آب آبیاري و بارش مؤثر با اسـتفاده از  TW( آب مصرفی

  ):17رابطه زیر محاسبه شد (

)4  (                          
GY

WP =
TW

  

عـب)،  کمآب (کیلـوگرم بـر متر   وريبهره WPکه در این رابطه، 

GY  عملکرد دانه (کیلوگرم) وTW     کـل آب مصـرفی در طـول

فصل رشد (شامل آب آبیاري و بارش مؤثر) برحسب مترمکعب 

  .هستند

منظور تعیین صفاتی مانند ارتفاع بوته، طول سنبله و تعداد به   

طـور  بوتـه از هـر کـرت آزمایشـی بـه      25دانه در سنبله، تعـداد  

 آنهـا قـرار گرفتنـد و میـانگین     تصادفی انتخاب و مورد ارزیـابی 

براي هر صفت محاسبه شد. ارتفاع بوته گندم با استفاده از خـط 

از محل طوقه هر بوته تا نـوك سـنبلک انتهـایی     متريمیلیکش 

وزن هزار دانه بـا اسـتفاده از تـرازوي     همچنینگیري شد. اندازه

هـا  گیـري شـد. داده  گرم اندازه 001/0دقیق الکترونیکی با دقت 

تحلیـل قــرار گرفــت و  ومــورد تجزیــه SPSSافـزار  نــرم طسـ تو

اي دانکـن در سـطح   ها بر اساس آزمـون چنددامنـه  میانگین داده

  احتمال پنج درصد مقایسه شدند.

  

  نتایج و بحث

  ارتفاع گیاه

) نشان داد که اثر متقابل رقم 3 جدولنتایج جدول تجزیه واریانس (

ین بیشـتر بود.  دارمعنیه یاو سطوح مختلف کود نیتروژن بر ارتفاع گ

کیلـوگرم در هکتـار و    100ارتفاع گیاه مربوط به سطح کود نیتروژن 

رقم سیروان و کمترین مقدار آن مربوط به تیمار شاهد (بدون کـود)  

ي با هـم داشـتند.   دارمعنیکه اختالف  )1(شکل و رقم پیشگام بود 

صـرف  م انتواند افزایش رشد رویشی در اثر افزایش میزدلیل آن می

نیتروژن باشد. در شرایطی که رطوبت مطلوب باشد، نیتروژن خیلـی  

هاي ساقه و درنتیجه افزایش ارتفـاع  گرهزیاد باعث طویل شدن میان

) نیز ثابـت کردنـد بـا افـزایش مصـرف کـود       13و  4( شودگیاه می

دست آمده در ایـن  یابد که با نتایج بهنیتروژن، ارتفاع گیاه افزایش می

  ت داشت.  بقطاپژوهش م

) نیز اظهار داشتند که ارتفاع ساقه 19مک مستر و همکاران (   

اي گیـاه قـرار گیـرد و    تواند تحت تأثیر عوامـل تغذیـه  گندم می

اي مناسب منجـر بـه افـزایش ارتفـاع سـاقه گنـدم       شرایط تغذیه

گزارش شده اسـت کـه مصـرف نیتـروژن در      همچنین. شودمی

اسـتفاده از کـود    همچنـین ). 8( شـود میگندم باعث ارتفاع بوته 

طـوري کـه اسـتفاده از    نیتروژن نیز ارتفاع بوته را افزایش داد. به

کیلـوگرم در هکتـار، ارتفـاع گیـاه را      100کود نیتروژن به میزان 

  افزایش داد.  مترسانتی 5/12

  

  عملکرد بیولوژیک

عملکرد بیولوژیک به کل ماده خشک تولید شده (دانـه، سـاقه و   

). دو رقـم مــورد بررســی در ایــن  20( شــودیمــ بـرگ) اطــالق 

پــژوهش از نظــر عملکــرد بیولوژیــک بــا هــم اخــتالف آمــاري 

طـوري کـه رقـم سـیروان بـا      بـه )، 3(جـدول  د ي داشتندارمعنی

تـن در هکتـار نسـبت بـه رقـم       2/17میانگین عملکرد بیولوژیک 

تن در هکتار برتـري   92/11پیشگام با میانگین عملکرد بیولوژیک 

تواند ایـن  بودن بیوماس کل در رقم سیروان می بیشتر یلدلداشت. 

ي رقـم سـیروان در شـرایط ایـن پـژوهش      هابوتهمطلب باشد که 

تـري سـطح مزرعـه را پوشـش داده و از     طور مناسباند بهتوانسته

ي استفاده کننـد، درنتیجـه میـزان    ترمطلوبعوامل محیطی به نحو 

ـ بیشترعملکرد بیولوژیک  ـ لیـد  توز ي در واحد سطح نی ). 21د (کنن

نتایج نشان داد که با افـزایش مصـرف کـود نیتـروژن مصـرفی در      

ــزایش    ــز افـ ــرد بیولوژیـــک نیـ ــزان عملکـ ــطح، میـ   واحـــد سـ
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کیلــوگرم  100طــوري کــه در رقـم ســیروان، تیمــار  یافـت بــه 

و صـفر   50تیمارهاي  باي دارمعنینیتروژن در هکتار اختالف 

ب  - 2 شـکل کیلوگرم نیتروژن در هکتار داشت. بـا توجـه بـه    

که بـین تیمارهـاي کـودي در رقـم پیشـگام       شودمیمشخص 

ین عملکرد بیولوژیـک  بیشتري وجود نداشت. دارمعنیتفاوت 

کیلوگرم در هکتار و رقم سـیروان   100مربوط به تیمار کودي 

دهد ب نشان می - 2شکل ر د دست آمدهنتایج به همچنینبود. 

و صــفر  50کــه بــراي رقــم ســیروان، بــین تیمارهــاي کــودي 

طـور  ي وجود نداشـت. بـه  دارمعنیکیلوگرم در هکتار تفاوت 

کلی استفاده از کود نیتروژن باعث افزایش عملکرد بیولوژیـک  

هاي مختلـف رویشـی   یند رشد قسمتا. این افزایش برشودمی

علت صرف کود نیتروژن بهم ت.در اثر مصرف کود نیتروژن اس

دنبـال آن  و بـه  هـا بوتـه ارتفـاع   دارمعنـی اینکه باعث افـزایش  

هـاي  موجب افزایش سطح سبز گیاه و درنهایت گسترش اندام

دهـد  هاي هوایی را افزایش میهوایی شده و ماده خشک اندام

و به این علت است که عملکرد بیولوژیک، با مصـرف مقـادیر   

دسـت  ). با توجه به نتـایج بـه  5یابد (می یشزانیتروژن اف بیشتر

که با تغییر رقم گندم از پیشگام به سـیروان،   شدآمده مشخص 

ي دارمعنـی عملکرد بیولوژیـک در تیمارهـاي کـودي افـزایش     

یافت. با تغییر روش آبیاري از نوار تیـپ بـه سـطحی نـواري،     

ي دارمعنـی طـور  عملکرد بیولوژیک در گندم رقم پیشـگام بـه  

ت حال آنکه عملکرد بیولوژیک گندم رقـم سـیروان   افی کاهش

ین بیشـتر ي نداشـت.  دارمعنـی در هر دو روش آبیاري تفاوت 

عملکرد بیولوژیـک در هـر دو روش آبیـاري متعلـق بـه رقـم       

سیروان و کمترین مقدار آن مربـوط بـه رقـم پیشـگام و روش     

آبیاري سـطحی نـواري بـود. عملکـرد بیولوژیـک بـراي رقـم        

درصـد نسـبت    67/22آبیاري سطحی نواري ش روپیشگام در 

  الف). - 2به روش آبیاري نوار تیپ کاهش یافت (شکل 

  

  عملکرد دانه

) نشان داد که اثر متقابـل  3نتایج جدول تجزیه واریانس (جدول 

نبـود. بـا    دارمعنـی روش آبیاري، کود و رقم بـر عملکـرد دانـه    

یر ادمقـ هـاي مختلـف آبیـاري و    مقایسه اثرات ساده عامل روش

کـه   شدمتفاوت کود ازته بر عملکرد دانه دو رقم گندم مشخص 

ین عملکرد دانه براي روش آبیاري نوار تیپ و رقم گنـدم  بیشتر

نشـان داد کـه    3نتـایج جـدول    همچنـین دست آمـد.  سیروان به

کیلـوگرم در هکتـار    100و  50عملکرد دانه در سـطوح کـودي   

ـ د ین عملکـرد بیشتري نداشت. دارمعنیتفاوت  ه بـراي تیمـار   ان

کیلوگرم در هکتار و کمترین مقدار آن بـراي تیمـار    100کودي 

دسـت آمـده در مطالعـه    دست آمد که با نتیجه بـه کودي صفر به

نتیجـه مطالعـه    همچنـین ) همخـوانی داشـت.   27تدین و امـام ( 

) نیز نشان داد که استفاده از کود ازتـه  24شهراسبی و همکاران (

در افـزایش عملکـرد دانـه گنـدم رقـم      ی بتـ در حد بهینه تأثیر مث

نـژاد و  سیروان در استان فارس داشـت. نتیجـه مطالعـه احمـدي    

عملکرد دانه گندم را در تیمار  دارمعنی) نیز افزایش 1همکاران (

کیلوگرم در هکتار نسـبت بـه تیمـار شـاهد      300و  150کودي 

  (بدون کود) نشان داد.

  

  وزن هزار دانه

نشـان داد کـه اثـر متقابـل روش      نسیـا نتایج جدول تجزیـه وار 

آبیاري و کود بر وزن هزار دانه در سـطح احتمـال یـک درصـد     

نشان داد که با تغییـر روش آبیـاري    همچنینبود. نتایج  دارمعنی

از نــوار تیــپ بــه نــواري، ســطوح مختلــف کــود نیتــروژن اثــر 

ي بر وزن هزار دانه هر دو رقم گندم مـورد اسـتفاده در   دارمعنی

ین وزن بیشـتر نداشتند. در روش آبیاري نوار تیـپ  ش وهاین پژ

کیلـوگرم در هکتـار و بـه     100هزار دانه مربوط به تیمار کودي 

گرم و کمترین مقدار آن مربوط به تیمار شاهد (بـدون   46مقدار 

الف). نتایج تحقیقات  -3 شکلگرم بود ( 5/33کود) و به مقدار 

آبیـاري سـطحی   م ست) نیز نشان داد که سی11قدمی و همکاران (

دست ي بر وزن هزار دانه گندم نداشت که با نتایج بهدارمعنیاثر 

  آمده در این پژوهش مطابقت داشت.   

 100میــزان نتــایج نشــان داد کــه افــزایش ســطح کــودي بــه   

وزن هـزار دانـه در    دارمعنـی کیلوگرم در هکتار باعـث افـزایش   

  . نتــایج شــدگنــدم رقــم ســیروان در مقایســه بــا ســایر تیمارهــا 
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 . اثر متقابل رقم و کود بر ارتفاع گیاه1شکل 

  

  

  
  کود و رقم بر عملکرد بیولوژیکب) روش آبیاري و رقم و  : الف). اثر متقابل 2شکل 

  )ها در سطح احتمال پنج درصد است.میانگین ۀداري مقایسعدم معنی بیانگرها حروف مشترك در هر یک از ستون(

 (ب)

 (الف)



   ...وري آب دو رقم گندم در روش آبیاري بر شاخص برداشت و بهرهبررسی اثر 

  

149 

  

  

  

  بر وزن هزار دانه روش آبیاري، کود و رقمج) کود و رقم و ب)  : الف) روش آبیاري و کود،متقابلر اث. 3شکل 
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نشان داد که بین تیمـار شـاهد (بـدون کـود) و سـطح       همچنین

ي از نظـر وزن  دارمعنـی م در هکتـار تفـاوت   گرلـو کی 50کودي 

نژاد و همکاران هزار دانه وجود نداشت. نتایج تحقیقات احمدي

نسبت به  هزار دانه) نیز نشان داد که با مصرف کود اوره وزن 1(

ي نداشـت. بررسـی نتـایج جـدول     دارمعنیتیمار شاهد افزایش 

 لـف ختتجزیه واریانس و مقایسه میـانگین تیمارهـاي سـطوح م   

کودي در رقم گندم پیشگام نشان داد که از نظر آمـاري تفـاوت   

ي در وزن هــزار دانــه گنــدم در ایــن تیمارهــا وجــود دارمعنــی

ین وزن هزار دانـه مربـوط بـه تیمـار رقـم گنـدم       بیشترنداشت. 

کیلوگرم در هکتار و کمترین مقـدار   100سیروان و سطح کودي 

ودي صـفر  کـ  طحآن مربوط به تیمـار رقـم گنـدم پیشـگام و سـ     

وزن  دارمعنـی ب). تفـاوت   -3کیلوگرم در هکتار بـود (شـکل   

هزار دانه بین دو رقم گندم در شـرایط یکسـان اسـتفاده از کـود     

نیتروژن، مؤید این مطلب است که وزن هزار دانـه تحـت تـأثیر    

  .    استژنتیک نیز 

کـه اثـر متقابـل     شـود مـی مشـخص   ج -3شکل با توجه به    

بود. با تغییر  دارمعنیم بر وزن هزار دانه رقو روش آبیاري، کود 

روش آبیاري از نوار تیپ به سطحی نواري و تغییر رقم گندم از 

ي کـاهش  دارمعنـی سیروان به پیشگام، وزن هزار دانه بـه طـور   

متعلق بـه رقـم سـیروان در روش     هزار دانهین وزن بیشتریافت. 

کیلوگرم در هکتار بـود. در   100آبیاري نوار تیپ و سطح کودي 

روش آبیاري نوار تیپ، وزن هزار دانه رقم پیشـگام و در روش  

اري وزن هزار دانه هر دو رقم گندم در هر سـه سـطح   آبیاري نو

تـوان گفـت   ي نداشت. بنابراین میدارمعنیکود مصرفی تفاوت 

ش آبیاري در اثر بخشی کود مصرفی بسـیار مـؤثر بـوده    تأثیر رو

 50است. در صورت عدم مصرف کـود نیتـروژن و یـا مصـرف     

کیلوگرم در هکتار، روش آبیاري و رقم گندم تأثیري در افزایش 

  وزن هزار دانه ندارند.    دارمعنی

  

 تعداد دانه در سنبله

. استي تعداد دانه در سنبله یکی از اجزاي مهم عملکرد اقتصاد

نتایج جدول تجزیـه واریـانس نشـان داد کـه اثـر متقابـل روش       

بـود. در روش   دارمعنـی آبیاري و کود بر تعـداد دانـه در سـنبله    

کیلوگرم در هکتار کـود نیتـروژن    100آبیاري نوار تیپ، مصرف 

در مقایسه با تیمار شاهد (بدون مصـرف کـود)، تعـداد دانـه در     

یافت. تعـداد دانـه در سـنبله در    ي افزایش دارمعنیطور سنبله به

کیلـوگرم در هکتـار    100تیمار شاهد در مقایسه با تیمار کـودي  

درصد کاهش یافت. در روش آبیـاري سـطحی    25/31به اندازه 

ي در افـزایش تعـداد   دارمعنینواري، مصرف کود نیتروژن تأثیر 

دانه در سنبله نداشت و تعداد دانه در سنبله در همـه تیمارهـاي   

الف). این اتفاق احتماالً بـه  -4 شکلم ردیف هم بود (کودي ه

دلیل توزیع نامناسب کود در روش آبیاري سطحی نواري نسبت 

اي بـه اي رخ داده است. در روش آبیـاري قطـره  به آبیاري قطره

دلیل توزیع مناسب و به اندازه مقدار کـود در محـدوده توسـعه    

تعداد دانه در  داریمعنریشه گیاه، اثر تیمارهاي کودي بر افزایش 

در هـر دو روش آبیـاري تعـداد     همچنینسنبله مشهودتر است. 

دانه در سنبله در تیمار بدون کود مشابه بود. تعداد دانه در سنبله 

در گندم در محدوده وسیعی از لحاظ زمانی تحت تـأثیر عوامـل   

طوري که هـر عامـل محـدود کننـده از     گیرد، بهمحیطی قرار می

افشانی موجب کاهش تعداد دانه ی تا مرحله گردهزنشروع جوانه

 ).  14خواهد شد (

بررسی اثر متقابل روش آبیاري و رقم بر تعداد دانه در سنبله    

ین بیشـتر نشان داد که رقم سیروان در روش آبیـاري نـوار تیـپ    

دانـه) و رقـم سـیروان در روش     36تعداد دانه در سنبله (یعنـی  

دانه) را دارا  21نه در سنبله (یعنی آبیاري نواري کمترین تعداد دا

 ب).  -4بودند (شکل 

بررسی اثر متقابل کود و رقم بر تعداد دانـه در سـنبله نشـان       

داد که با افزایش کود نیتروژن تعداد دانه در سنبله افزایش یافت. 

ارقام مختلف گندم از نظر تعداد دانه در سـنبله متفـاوت بودنـد،    

روان بـا افـزایش سـطح کـودي بـه      طوري که در گندم رقم سیبه

ین تعـداد دانـه در سـنبله در بـین     بیشترکیلوگرم در هکتار  100

. کمتـرین تعـداد دانـه در    شـد تیمارهاي مورد آزمایش مشـاهده  

سنبله نیز مربوط به تیمار شاهد (بدون کود) و رقم گندم پیشگام 

  بود. در رقـم گنـدم پیشـگام بـا افـزایش سـطح کـودي تفـاوت         
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ســنبله در تیمارهــاي مختلــف  ي بــین تعــداد دانــه دردارمعنــی

. اما در رقم گندم سیروان بین تیمار شـاهد (بـدون   شدمشاهده ن

کیلــوگرم در هکتــار تفــاوت  50کــود) و تیمــار ســطح کــودي 

ي در تعداد دانه در سنبله وجود نداشت اما بـا افـزایش   دارمعنی

کیلـوگرم در هکتـار تعـداد دانـه در      100سطح کودي به مقـدار  

ي افزایش یافـت (شـکل   دارمعنیطور گندم به سنبله در این رقم

رسد که در شرایط کمبود نیتـروژن و درنتیجـه   نظر می). بهج -4

هـا، دو عامـل شـاخص    نقصان مقدار تخصیص این ماده به برگ

آن مـواد   درنتیجـه دوام آن کاهش یافته و  همچنینسطح برگ و 

ـ   تپرورده الزم براي تشکیل دانه در سنبله کم ا ر شده اسـت کـه ب

ي هاپژوهش) مطابقت داشت. نتایج 16نتایج خیاط و همکاران (

) نیـز نشـان داد کـه افـزایش مقـدار      24شهراسبی و همکـاران ( 

کیلوگرم در هکتار باعـث افـزایش تعـداد     150نیتروژن تا سطح 

  که با نتایج این پژوهش همخوانی داشت. شددانه در سنبله 

 د -4شـکل  و نتایج ارائه شده در جـدول تجزیـه واریـانس       

نشان داد که اثر متقابل روش آبیاري، کود و رقم بر تعـداد دانـه   

 شـود میمشخص  د -4بود. با توجه به شکل  دارمعنیدر سنبله 

ین تعداد دانه در سنبله متعلـق بـه تیمـار روش آبیـاري     بیشترکه 

کیلوگرم در هکتـار و   100نوارتیپ، رقم سیروان و سطح کودي 

ترین مقدار آن متعلـق بـه تیمـار آبیـاري     عدد و کم 36به مقدار 

نواري، رقم پیشگام و سطح کودي صفر کیلوگرم در هکتار و به 

عدد بود. با تغییر روش آبیاري از نواري به تیپ، تغییر  21مقدار 

رقم گندم از پیشگام به سیروان و تغییر سطوح کـود مصـرفی از   

طـور  بـه کیلوگرم در هکتار، تعـداد دانـه در سـنبله     100صفر به 

  ي افزایش یافت.دارمعنی

  

  عملکرد کاه

مقایسه میانگین اثر متقابل روش آبیاري و رقم نشان داد که بـا  

اي به نواري و تغییر رقـم گنـدم از   تغییر روش آبیاري از قطره

ي افـزایش  دارمعنـی طـور  پیشگام به سیروان، عملکرد کـاه بـه  

کمتـرین   ین عملکرد کاه متعلق به رقـم سـیروان و  بیشتریافت. 

 شـکل مقدار آن متعلق به پیشگام و روش آبیاري نواري بـود ( 

الف). عملکرد کـاه بـراي رقـم سـیروان در هـر دو روش       - 5

ي نداشـت. عملکـرد کـاه بـراي رقـم      دارمعنـی آبیاري تفاوت 

اي نسـبت بـه رقـم پیشـگام در     سیروان در روش آبیاري قطره

 82/51و  88/27ترتیـب  اي و نواري بـه هاي آبیاري قطرهروش

  درصد افزایش نشان داد.

) نشـان داد کـه اثـر    3نتایج جدول تجزیه واریانس (جـدول     

متقابل کود و رقم نیز بـر عملکـرد کـاه در سـطح احتمـال یـک       

طوري که با افزایش سطح کود مصـرفی از  بود به دارمعنیدرصد 

ي دارمعنـی طور کیلوگرم در هکتار، عملکرد کاه به 100صفر به 

 100افت. تفاوت عملکرد کاه در سطح کودي صـفر و  افزایش ی

کیلوگرم در هکتار در هر دو رقم استفاده شده در ایـن پـژوهش   

کیلوگرم  100ین عملکرد کاه به تیمار کودي بیشتربود.  دارمعنی

ب). بین سطوح کـودي   -5در هکتار و رقم سیروان بود (شکل 

و سـیروان  کیلوگرم در هکتار در هر دو رقم پیشگام  50صفر و 

ي وجود نداشت. عملکرد کـاه در تیمـار کـودي    دارمعنیتفاوت 

کیلوگرم در هکتار رقـم پیشـگام بـا تیمـار شـاهد (بـدون        100

دهد که رقـم  مصرف کود) رقم سیروان مشابه بود. این نشان می

سیروان با شرایط منطقه مورد مطالعه بسـیار سـازگار بـوده و در    

ته نیز قادر است عملکـرد کـاه   شرایط عدم استفاده از کودهاي از

توان گفت با توجه به مصـرف  د. بنابراین میکنقابل قبولی تولید 

رویه کودهاي شیمیایی در کشور و خطر آلودگی منابع آبـی و  بی

، استفاده از ارقام گندمی که در شرایط اسـتفاده  آنهاخاکی توسط 

نکردن از کودهاي شـیمیایی عملکـرد قابـل قبـولی دارنـد قابـل       

که هر رقم بـا   کرد. البته باید به این نکته نیز توجه هستندصیه تو

توجه به شرایط اقلیمی موجود در هر منطقه، عملکرد متفاوتی از 

ـ    خود نشان می دسـت آمـده در ایـن    هدهد. با توجـه بـه نتـایج ب

رقـم مناسـبی در منطقـه     عنوانبهتوان مطالعه، رقم سیروان را می

کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن در  100. استفاده از کردپیشنهاد 

و صفر کیلوگرم در هکتار از این کـود، بـه   50مقایسه با مصرف 

 22/31و  03/26ترتیب باعث افـزایش عملکـرد کـاه بـه مقـدار      

 56/11درصد براي رقم سیروان و افزایش عملکرد کاه به مقـدار  

  . شددرصد براي رقم پیشگام  78/31و 
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  شاخص برداشت

مقایسه میانگین اثـر متقابـل روش آبیـاري و رقـم بـر شـاخص       

رقم گندم استفاده برداشت نشان داد که بین شاخص برداشت دو 

شده (یعنی پیشگام و سیروان) در روش آبیـاري نـواري و رقـم    

ي وجــود دارمعنــیاي تفــاوت ســیروان در روش آبیــاري قطــره

که شـاخص   شودمیالف مشخص  -6 شکلنداشت. با توجه به 

برداشت رقم پیشگام در روش آبیاري نوار تیـپ در مقایسـه بـا    

  تیمارهاي دیگر کمتر بود.  

مقایسه میانگین ارقام مختلف براي شـاخص برداشـت   نتایج    

که رقـم سـیروان بـا میـانگین شـاخص برداشـت        کردمشخص 

درصد نسبت به رقم پیشگام با میانگین شاخص برداشت  44/32

کمـالی و شـریفی   ). جـالل 4 جـدول درصد برتري دارد ( 82/27

هاي گندم از نظر صفت شـاخص  ) اظهار داشتند که ژنوتیپ13(

ي با هـم دارنـد. بنـابراین ارقـامی کـه      دارمعنیتالف برداشت اخ

هاي توانند کربوهیدراتداراي شاخص برداشت باالیی هستند، می

هاي سبز منتقل کنند و باعث افـزایش عملکـرد   ي را از اندامبیشتر

رسد در رقم سیروان نسبت به رقـم  نظر می). بنابراین به12شوند (

ها انتقـال  یره شده به دانهي از ماده خشک ذخبیشترپیشگام درصد 

آن افـزایش یافتـه اسـت.     درنتیجـه پیدا کرده و عملکرد دانـه نیـز   

هـاي آزمایشــی باعـث افــزایش   مصـرف کـود نیتــروژن در کـرت   

ب،  - 6، بـر اسـاس شـکل    شـد شاخص برداشت نسبت به شاهد 

کیلوگرم در هکتار با میانگین شاخص برداشـت   100سطح کودي 

  شـاخص برداشـت را داشـته و بـا     ین میـزان  بیشـتر درصد  48/32

ي دارمعنــیکیلــوگرم در هکتــار هــم اخــتالف  50ســطح کــودي 

   شـود مـی نداشتند. کود نیتروژن باعث بهبـود رشـد رویشـی گیـاه     

  تـا   شـود مـی مـواد فتوسـنتزي    بیشـتر که این موضوع باعث تولید 

 درنتیجهدر مرحله رشد و نمو دانه، به تولید دانه اختصاص یابد و 

  بر عملکـرد رویشـی افـزایش یابـد. بـا افـزایش کـود         نسبت دانه

 (الف)

 (ب)
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  . اثر متقابل روش آبیاري و رقم (الف) و کود و رقم (ب) بر شاخص برداشت6شکل 

  )ها در سطح احتمال پنج درصد است.میانگین ۀداري مقایسعدم معنی بیانگرها حروف مشترك در هر یک از ستون(

  

  هاي مختلف آبیاري، سطوح مختلف نیتروژن و رقم بر صفات مورفولوژیکی گندمه عامل روش. مقایسه میانگین اثرات ساد4جدول 

  ترکیبات تیماري

  ارتفاع 

گیاه 

  متر)(سانتی

عملکرد 

  بیولوژیک

  )تن در هکتار( 

  عملکرد 

  دانه 

  (تن در هکتار)

وزن هزار 

  دانه

  (گرم) 

تعداد 

دانه در 

  سنبله

  عملکرد

  کاه  

  (تن در هکتار)

شاخص 

ت برداش

  (درصد)

  وريبهره

  آب  

  )کیلوگرم بر مترمکعب(

  c49/15  c96/4  c11/40  c31  c33/11  c20/29  c42/1  -  نوار تیپ

  d64/13  d95/3  d29/33  d22  d89/8  d93/31  d85/0  -  نواري

  b25/83  b68/12  b65/3  b82/32  b22  b39/8  b40/28  b94/0  بدون کود

  ab75/90  ab28/14  ab24/4  ab95/35  ab26  ab71/9  ab50/29  ab08/1  کیلوگرم در هکتار 50

  a75/95  a72/16  a46/5  a35/41  a32  a23/12  a48/32  a40/1  کیلوگرم در هکتار 100

  f33/82  f92/11  f30/3  f25/32  f18  f92/7  f82/27  f84/0  رقم پیشگام

  e50/97  e20/17  e60/5  e16/41  e35  e31/12  e44/32  e43/1  رقم سیروان

  اي دانکن ندارند.داري در سطح پنج درصد بر اساس آزمون چند دامنهوه تیمار اعداد داراي حروف یکسان تفاوت معنیدر هر ستون و در هر گر 

  

 (ب)

 (الف)
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کیلـوگرم در هکتـار،    100کیلوگرم در هکتار بـه   50نیتروژن از 

ي در شاخص برداشت دیده نشـد کـه احتمـاالً    دارمعنیاختالف 

در مقایسـه بـا    نیتـروژن بـر رشـد رویشـی     بیشـتر ناشی از تأثیر 

بخش رویشـی نسـبت بـه بخـش      درنتیجهعملکرد دانه است و 

ي گنـدم در  هـا بوتهیابد، ارتفاع باالتر زایشی در گیاه افزایش می

دهـد کـه   کیلوگرم نیتروژن نشـان مـی   100و  50سطوح کودي 

صـرف افـزایش    بیشتراحتماالً مصرف زیاد از حد کود نیتروژن، 

بت کمتـري صـرف   دم شده و نسي گنهابوتههاي ارتفاع و برگ

. بنابراین مصرف شودمیعملکرد اقتصادي  تولید دانه و درنهایت

بهینه کود نیتروژن که بسته به شـرایط آب و هـوایی هـر منطقـه     

توانـد در افـزایش شـاخص برداشـت مـؤثرتر      متفاوت است می

  باشد.

  

  آب وريبهره

وش ) نشان داد که اثـر ر 3نتایج جدول تجزیه واریانس (جدول 

آبیاري و رقم در سطح احتمال یک درصد و اثر کود نیتروژن در 

طـوري  بود به دارمعنیآب  وريبهرهسطح احتمال پنج درصد بر 

اي و تغییر رقم گنـدم از  که تغییر روش آبیاري از نواري به قطره

. شـد آب  وريبهـره  دارمعنـی پیشگام به سیروان باعث افـزایش  

کیلوگرم در هکتـار   100مقدار مصرف کود نیتروژن به  همچنین

آب نسـبت بـه تیمـار شـاهد      وريبهـره  دارمعنـی باعث افزایش 

) نیــز در 24. شهراســبی و همکــاران (شــد(تیمــارکودي صــفر) 

مطالعه خود نشان دادند که افزایش بهینه کود ازته باعث افزایش 

که  شدآب گندم رقم سیروان در استان فارس  وريبهره دارمعنی

  دست آمده در این پژوهش مطابقت داشت. با نتایج به

 100و  50نشـان داد کـه بـین تیمـار کـودي       همچنیننتایج    

ي وجود نداشت. بنـابراین بـا   دارمعنیکیلوگرم در هکتار تفاوت 

رویـه کودهـاي شـیمیایی و خطـر آلـودگی      توجه به مصرف بـی 

ــودي    ــار ک ــی تیم ــابع آب زیرزمین ــاورزي و من  50اراضــی کش

. از شـود مـی ر در منطقه مورد مطالعـه توصـیه   کیلوگرم در هکتا

هـاي  طرفی دیگر مصرف کمتر کود باعث کـاهش هزینـه نهـاده   

  زارعین در منطقه خواهد شد. بیشترسودآوري  درنتیجهاولیه و 

آب  وريبهـره مقایسه میانگین اثر متقابل روش آبیاري و رقم بر 

یاري آب متعلق به روش آب وريبهرهین بیشترگندم نشان داد که 

کیلــوگرم بــر  79/1نوارتیــپ و رقــم گنــدم ســیروان بــه مقــدار 

مترمکعب و کمترین مقدار آن متعلق به روش آبیـاري نـواري و   

کیلـوگرم بـر مکعـب بـود. نتـایج       64/0رقم پیشگام بـه مقـدار   

آب  وريبهـره نشـان داد کـه در هـر دو روش آبیـاري      همچنین

بـود بـه   دارنیمعگندم بین دو رقم استفاده شده در این پژوهش 

آب رقم سیروان در  وريبهرهطوري که در هر دو روش آبیاري 

) بـه  22بـود. پـالتینو و همکـاران (    بیشـتر مقایسه با رقم پیشگام 

اي در گنـدم  اي، بارانی و جویچـه ارزیابی سه روش آبیاري قطره

ین میزان بیشترنشان داد که  آنهازمستانه پرداختند. نتایج پژوهش 

اي (نوار تیپ) و بهآب در آبیاري قطره وريبهرهو عملکرد دانه 

کیلوگرم بـر مترمکعـب حاصـل     97/2تن در هکتار و  6/6میزان 

دست آمده در این پـژوهش مطابقـت داشـت.    شد که با نتایج به

آب رقم پیشـگام در   وريبهرهنشان داد که بین  همچنین 7 شکل

نـواري   روش آبیاري نوار تیپ با رقم سـیروان در روش آبیـاري  

آن اسـت   بیـانگر ي وجود نداشت. این موضـوع  دارمعنیتفاوت 

که تغییر روش آبیاري از نـواري بـه نـوار تیـپ باعـث افـزایش       

آب شده است. قدمی فیروزآبادي و همکـاران   وريبهره دارمعنی

اي (تیـپ) و  ) نیز اثر سه نـوع روش آبیـاري بـارانی، قطـره    11(

رقـام الونـد و تـوس مـورد     آب گندم ا وريبهرهاي را بر جویچه

نشان داد که روش آبیاري  آنهاارزیابی قرار دادند. نتایج پژوهش 

درصـدي   45و  132ترتیـب باعـث افـزایش    اي (تیـپ) بـه  قطره

اي و بـارانی  آب گندم نسبت به روش آبیاري جویچـه  وريبهره

اي . نتایج پژوهش حاضر نیز نشان داد که روش آبیاري قطرهشد

آب نسـبت بـه روش    وريبهـره درصـدي   14/40باعث افزایش 

  .  شدآبیاري نواري 

  

  گیري کلینتیجه

در این پژوهش اثر روش آبیاري و کود نیتروژن بر عملکرد دانـه  

آب دو رقـم گنـدم    وريبهـره و اجزاي آن، شاخص برداشـت و  

  خشک کاشـمر مـورد   پیشگام و سیروان در منطقه خشک و نیمه
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  وري آباري و رقم بر بهره. اثر متقابل روش آبی7شکل 

  )ها در سطح احتمال پنج درصد است.میانگین ۀداري مقایسعدم معنی بیانگرها حروف مشترك در هر یک از ستون(

  

هاي این پژوهش نشان داد کـه در هـر   بررسی قرار گرفت. یافته

اي و نواري، رقم سیروان نسـبت بـه رقـم    دو روش آبیاري قطره

طـور کلـی اسـتفاده از    ي داشـت. بـه  یشتربپیشگام عملکرد دانه 

ــا آبیــاري ســطحی (روش روش آبیــاري قطــره اي در مقایســه ب

درصدي در مصرف آب باعث افزایش  35نواري) ضمن کاهش 

 وريبهرهعملکرد دانه و اجزاي آن، شاخص برداشت و  دارمعنی

هـاي ممنوعـه   . از آنجایی منطقه مورد مطالعه جزء دشتشدآب 

و از بحران آب و نشست سفره شودمیوب بحرانی کشور محس

برد استفاده از روش آبیـاري  شدت رنج میهاي آب زیرزمینی به

اي (نوار تیپ) براي کاشـت گیـاه اسـتراتژیک گنـدم رقـم      قطره

تواند راهکـار مـدیریتی مناسـبی بـراي     سیروان در این منطقه می

مقایسـه میـانگین    همچنـین د. شـو آبـی تلقـی   مقابله با بحران کم

) نشـان داد کـه بـین تیمـار     4عملکرد دانه و اجزاي آن (جدول 

ي وجـود  دارمعنـی کیلوگرم در هکتار تفـاوت   100و  50کودي 

رویـه کودهـاي ازتـه در    نداشت. بنابراین با توجه به مصرف بـی 

هـاي زیرزمینـی، تیمـار    ي کشاورزي و خطر آلودگی آبهازمین

ر قابل توصیه کیلوگرم در هکتار براي شهرستان کاشم 50کودي 

  .است
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Abstract 

Optimal use of water resources seem to be necessary due to climate change and the recent drought conditions. One of 
the most important and effective management strategies is increasing water productivity in agriculture. Irrigation 
method and the use of different levels of nitrogen fertilizer are the effective factors in increasing the water productivity. 
Therefore, this study was conducted to investigate the effect of the irrigation method and nitrogen fertilizer on the 
harvest index and water productivity of two wheat cultivars with 36 treatments as a split-split plot based on a 
completely randomized design with three replications in the research farm of Natural Resources and Agricultural 
Research Center of Kashmar, during the 2018-2019 time period. The treatments were two irrigation methods including 
end blocked border and drip irrigation (tape) as  the main plots, three levels of the nitrogen fertilizer from urea source 
including 0, 50 and 100 kg/ha as the  sub plots and two cultivars of wheat including Pishgam and Sirvan as the sub-sub 
plots. The results showed that by changing the border irrigation method to the drip irrigation (tape) method, the harvest 
index and water productivity were increasesignificantly. The results also showed that grain yield and its components, 
including harvest index and water productivity, had no significant difference in 50 and 100 kg/ha nitrogen levels. On 
the other hand, grain yield and its components, harvest index and water productivity, were significantly higher in the 
Sirvan cultivar rather than the Pishgam one (P<0.01). According to the results obtained from this study, the drip 
irrigation method, 50 kg/ha nitrogen level and Sirvan cultivar could be recommended for the study region.   
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