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 چکیده
 مراغهه  ديم تحقيقات ايستگاه در هاييآزمايش مجموعه ،کشت زمان به نسبت سبالن ديم گنديم آبياری تک و باران آب مصرف کارآئي واکنش بررسيبرای 

. بود يرپذيرتأث کشت زمان تيمارهای از عملکردانه داد نشان نتايج. بود هرسال مهرماه امسي و بيستم ،دهم ،اول ديم گندم کشت زمان. شد انجام سال سه مدت به
 مهدلي . نمهود  توليهد  را( هکتهار  در کيلهوگرم  2533 برابهر ) عملکرد بيشترين مترميلي 405 ميزان به بارندگي دريافت با کشت زمان در آبياری يک با مهر اول تيمار
 تها  23/0 بهين  آبيهاری  تک و باران آب مصرف کارآئي. آمد دست به 69/0 همبستگي ضريب با آبياری و باران از دريافتي آب ميزان و دانه عملکرد بين سيونيرگر
 ،حقيه  ت ايهن  ههای يافته بر اساس. نمود توليد را آب مصرف کارآئي و عملکرد بيشترين آبياری تک با مهر اول کشت زمان تيمار. بود مترمکعب بر کيلوگرم 96/0

 مشهابه  ههای اقليم و مراغه هوائي آب شرايط در مهرماه دهم و اول در سبالن گندم کشت ،آبياری تک و باران آب مصرف کارآئي و عملکرد بيشترين داشتن برای
 .باشد توصيه قابل تواندمي

 

 .گندم عملکرد ،ديم گندم ،آب مصرف کارآئي ،باران آب مصرف کارآئي :کلیدی هایواژه

 

 1مقدمه

 منبه   و زمهين  روی گياههان  تهرين باارزش و ينترمهم از گندم
 شهرايط  بهه  آن سهازگاری  دليهل  بهه  که است ايران در تغذيه اصلي
 هکتهار  ميليهون  4/4 از بهيش  در سهاننه  ،کشور وخاکآب و اقليمي
 رشد برای و گرددمي کشت پائيز در اغلب ديم گندم. گرددمي کشت
 عالوه. دارد نياز کافي نور و دما بارش، آب به محصول مناسب توليد

 در مههم  عوامهل  از يکهي  نيهز  کشهت  زمان بودن مناسب ها،اين بر
. اسهت  کشهور  ديهم  اراضهي  در محصهول  بهينه عملکرد به دستيابي

 بهينه و مناسب زماني در گندم کشتراجپات و ورما گزارش کردند، 
 Rajput)است داشته تأخير با کاشت به نسبت زيادتری دانه عملکرد

and Verma, 1994.)   کاشهت  جوشي و همکاران گهزارش نمودنهد 
شهود،  مي ريشه سيستم شدن ضعيفمنجر به  مناسب زمان از زودتر
 زنهي جوانهه  بودن نامنظم سبب بهينه دمای از هوا دمای بودن بانتر
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 زنيپنجه شدن ضعيف زمانمنجر به  زماني تأخير با کشت. شوديم

(Tillering)گرددمي زمستاني آسيب الياحتم رفتن بان و(Joshi et 

al., 1992). 
 لاو از پهائيزه  گنهدم  کاشهت  در تهأخير  که نموده گزارش وايت 
 دانه عملکرد کاهش برحسب مريکاآ کانزاس در دسامبر لاو تا اکتبر

 و حامهد (. Witt, 1996) گهردد مي هرماه ازای به درصد 16 اندازهبه
 تعهداد  شهدن،  سهبز  تها  روز تعهداد  کهه  انهد کهرده  گهزارش  همکاران

 روز تعهداد  مترمرب ، در پنجه تعداد مترمرب ، در شده سبز هایجوانه
 تأثير تحت داریمعني طورهب بوته ارتفاع و(Heading) دهيسنبله تا

 قهرار  نيتهرونن  سهوو   و بذر ميزان گندم، کاشت مختلف هایتاريخ
 گزارشهي  در همکهاران  و سهامره  .(Hameed et al., 2003)داشتند

. داد خواهد کاهش را دانه عملکرد زماني تأخير با اشتک کردند بيان
 ديم اراضي در کاشت مناسب زمان که داده نشان اردن در پژوهشي

 ديرتهر  مهاه  يهک  و زودتهر  مهاه  يک. است نوامبر 16 تا نوامبر 15 از
 و 363 انهداز   بهه  عملکهرد  کهاهش  برحسب مناسب زمان از کاشتن

 بهبهود يهان کردنهد کهه    بنيهز   و اسهت  هشهد  هکتار بر کيلوگرم 246
 سهبز  افهزايش  از اسهت  ممکهن  شده کاشته زود جو در دانه عملکرد
 سهو   واحد در(Spike) سنبلچه و بوته تعداد مزرعه، در بذر شدگي
 قهرار  کاشت زمان و تاريخ تأثير تحت کمتر دانه کيفيت و شود ناشي
زارش لل و ناصری و همکاران گه  .(Samarah. et al., 2006)گيرد
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 مراحهل  در آب کهاربرد  بها  و رطوبهت،  کمبهود  شرايط درنمودند که 
 ,Lal)اسهت  بهانتر  آب مصهرف  کارآئي آب، کمبود به رشد حساس

1985; Nasseri and Fallahi, 2007.) 
 گنهدم  محصهول  توليهد  واکنش بررسي تحقي  اين اصلي هدف

 شهرايط  در کشهت  مختلهف ههای  زمان به باران آب وریبهره و ديم
 .است مراغه مياقلي

 

 هاروش و مواد
 27ْ 14´تحقيقات کشاورزی ديم مراغه )در  مؤسسهها در آزمايش

دريای  طول شرقي و با ارتفاع از سو  59ْ 33´عرض شمالي و 

ت سه سال زراعي انجام شد. ميانگين متر( به مد 1730برابر با 

 6/5و  7/29بيشترين و کمترين دمای هوا در اين ايستگاه برابر 

ها بر روی رقم سبالن و در گراد است. انجام آزمايشرجه سانتيد

سازی زمين برای رسي صورت گرفته. عمليات آماده لؤميک خاک 

کشت اول  زمانمعمول صورت گرفته است. چهار  صورتبهکشت 

تيمارهای آزمايشي  عنوانبهام مهر مهر، دهم مهر، بيستم مهر و سي

کامل تصادفي با چهار تکرار و در  یهابلوکبوده که در قالب طر  

( و 4*5) مترمرب  30ها پالت است. اندازه اجراشدهه سال زراعي س

کاشت کود  زمانکيلوگرم در هکتار بود. در  60ميزان بذر مصرفي 

کيلوگرم در هکتار و همين مقدار نيز در  34 اندازهبهنيترونن 

 40يزان مه ب 5O2Pاستفاده شد. قبل از کاشت نيز  ماهينفرورد

کيلوگرم در هکتار استفاده شد. همة تيمارهای آزمايشي از آب 

کشت در اول مهر عالوه بر  زماناند. تيمار بارندگي برخوردار بوده

متر نيز ميلي 14آب بارندگي، از تک آبياری در زمان کشت به ميزان 

از نسبت عملکرد  (WUE)کارآئي مصرف آب. شامل بوده است

وری آب حجم آب مصرفي )مترمکعب( و بهره محصول )کيلوگرم( بر

از نسبت عملکرد محصول )کيلوگرم( بر حجم آب    (PIWP) باران

 ،صولپس از رسيدگي مح باران )مترمکعب( محاسبه شده است.

 ها برداشت گرديد.پالتعملکرد 

 

 نتايج و بحث

 تحلیل عملکرد دانه
 ازنظرم کشت بر روی عملکرد دانه گند زماننتايج نشان داد اثر 
دهم مهر، های دار بود. در تيماردرصد معني 4آماری در سو  آماری 

ميهانگين عبهارت    طوربه يدشدهتولعملکرد ام مهر بيستم مهر و سي
کيلوگرم در هکتار که در يهک گهروه    3154و  3140، 3231است از 
ام مههر  شدند. عملکرد حاصل از اعمال تيمار سهي  یبندطبقهمشابه 

کيلوگرم در هکتار داشت کهه در يهک گهروه     1761ر عملکردی براب
کشت دوّم اکتبهر   زمان(. بنابراين 1بندی گرديد)جدول ديگری طبقه

بيشترين عملکرد دانه را داشته است. اين نتيجه از وضعيت مناسهب  
متر و تيمار تک آبياری ميلي 599از ميزان بارش فصلي  يژهوبهاقليم 

اسهت. همچنهين زيهاد بهودن      شهده حاصلمتر ميلي 14به عم  آب 
م اکتبهر نسهبت بهه سهاير مواقه  کشهت را       دو زمانعملکرد دانه در 

 ههزار دانهه  توان به زياد بودن تعداد دانه در واحهد سهو  و وزن   مي
های زراعي نيهز قهرار   نسبت داد. عملکرد دانه تحت تأثير اثرات سال

 م بهه ترتيهب  ههای اول، دو لکرد حاصل از کاشت در سالداشتند. عم
م برابهر  کيلوگرم در هکتهار و در سهال سهو    1474و  1941عبارت از 

عمده از  طوربه(. اين نتيجه 3)جدول کيلوگرم در هکتار بودند 2106
 562و  596، 299در طههول سههال بهها ميههانگين  دادهرخهههای بههارش
 .متر در سه سال متوالي ناشي شده استميلي

 
ه شده در مواقع کاشت یهاپالتعملکرد دانه حاصل از  -1جدول 

 مختلف

 عملکرد دانه )کيلوگرم بر هکتار( مواق  کشت

 673a±3205 اول مهر

 623a±3140 دهم مهر

 625a±3154 بيستم مهر

 766b±1761 ام مهرسي

 
آماری  ازنظرکشت بر روی عملکرد دانه  زماناثر متقابل سال و 

م ل سهو کشت در اول مهر سا زماندار نبود. ولي تيمار ترکيبي معني
 405کيلوگرم در هکتار با بارش فصهلي برابهر بها     2533)با عملکرد 

ام متر( و تيمار ترکيبي سيميلي 14متر و عم  آب تک آبياری ميلي
کيلوگرم در هکتهار و بها بهارش     1335مهر در سال اوّل )با عملکرد 

متر( به ترتيب بيشترين و کمترين عملکهرد  ميلي 243فصلي برابر با 
ههای اوّل و  مهين جههت در کهالس   ه وليد نموده است. بهه دانه را ت

اند. بيشترين عملکرد دانه در سهال اوّل برابهر   بندی شدهچهارم گروه
متر و عم  آب تک آبياری برابر با ميلي 279)با بارش فصلي  1620

 576)بهها بههارش فصههلي  1703متههر(، در سههال دوّم برابههر ميلههي 14
کيلوگرم در هکتهار )بها بهارش     2533متر( و در سال سوّم برابر ميلي

متر( به ترتيب ميلي 14متر با عم  آب تک آبياری ميلي 566فصلي 
است  آمدهدستبهام مهر کشت دهم مهر، بيستم مهر و سي زماناز 

کشهت   زمهان (. نتايج نشهان داد کهه در دو سهال زراعهي،     3)جدول 
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کرد دانهه  اول مهر با تيمار تک آبياری در هنگام کشت بانترين عمل
مناسب کشت  زمان عنوانبهرا توليد نموده است. بنابراين، اين تيمار 

و تيمار مولوب برای کاشت گندم ديم در منوقه يا مناط  يا اقلهيم  
تيمار دهم مهر با ميهانگين عملکهرد    ازآنپسشود. مشابه توصيه مي

ت. کمتهرين عملکهرد دانهه در    کيلوگرم در هکتار مناسب اسه  3140
 1525م ل دومتر(، در ساميلي 243)با بارش فصلي  1335ل سال او

)بها بهارش    3965م متهر( و در سهال سهو   ميلي 551فصلي  )با بارش
ام متر( کيلوگرم در هکتار با کشهت گنهدم در سهي   ميلي 599فصلي 

در سهه سهال    کهه يهن ا(. با توجه به 3مهر بدست آمده است )جدول 
ام سهي کشت در  زمانمار آزمايش، کمترين مقدار عملکرد دانه از تي

، بنابراين اين تاريخ برای کاشت گندم ديم در اقليم آمدهدستبهمهر 
رسهد  شود. به نظهر مهي  های مشابه توصيه نميمنوقه مراغه يا اقليم

توزي  بارندگي و مقادير تجمعي آن موجب بروز تفاوت در بيشهترين  
بهرای   و کمترين عملکرد دانه در طول سه سال آزمايش بوده است.

بارش و تک  منشأتوصيف ارتباط بين عملکرد دانه و آب دريافتي با 
 زير به دست آمد:  صورتبهآبياری يک مدل خوي 

GY= 79/5  RW 
r = 69/0  

عملکرد دانه )کيلوگرم در هکتهار( و آب   RWو  GYکه در آن 
متر در است. به ازای تغيير يک سانتي متر(دريافتي توسط گياه )ميلي

کيلههوگرم در هکتههار در  56آبيههاری يهها بارنههدگي، حههدود ميههزان آب 
گيری شده و بهرآورد  شود. مقادير اندازهعملکرد دانه تغيير حاصل مي

کهه   شهده دادهنشهان   1شده عملکرد دانه با مدل حاصهل در شهکل   
 شود.ن دو مجموعه داده مشاهده ميتواب  بسيار خوبي بين اي

 
مارهای مواقع کشت در اعمال تی ازعملکرد دانه حاصل  -2جدول 

 سه سال زراعي

 کشت زمان
 زراعي یهاسال

 اول مهر دهم مهر بيستم مهر ام مهرسي

 سال اول 1620 1927 1713 1335
 سال دوم 1991 1703 1403 1525
 سال سوم 2533 2110 2331 3965

 با مدل برآورد شده شده و یریگاندازهعملکرد دانه  -1 شکل

 

 وری آب باران و تك آبیاریش بهرهواکن
و تک آبياری  (PIWP)وری آب باران ، ميانگين بهرهيطورکلبه

 59/0زراعهي برابهر   گندم برای مواق  مختلف کاشهت در سهه سهال    
 96/0تهها  23/0ه آن در محههدودکيلههوگرم بههر مترمکعههب و دامنههه  

ير کمتهر از آن مقهداری   مکعب قرار داشت. اين مقهاد کيلوگرم بر متر
( بهرای  3007( و ناصری و فالحهي ) 1666است که توسط ناصری )

اند. اين تفاوت ممکن به دليل عدم گندم تحت آبياری گزارش نموده
دريافت آب توسط گندم در مراحل بحراني رشد باشد و ايهن باعه    

وری آب باشد. اثهر  آن در بهره تب بهدر عملکرد و  توجهقابلکاهش 
وری آب بهاران و تهک آبيهاری در    های آزمايش بهر روی بههره  سال

کيلهوگرم بهر    95/0دار شد. بيشترين )سو  احتمال يک درصد معني
وری ب( مقدار بههره کيلوگرم بر مترمکع 22/0مترمکعب( و کمترين )

متهر  ميلهي  572و  567های فصلي م با بارشهای سوم و دودر سال
عالوه بهر بهارش تجمعهي در     رسد(. به نظر مي2بدست آمد )جدول 

وری آب مؤثر بهوده  طول فصل رشد، توزي  ماهانه بارش نيز بر بهره
وری آب باران و تهک آبيهاری   است. تأثير مواق  کاشت بر روی بهره

مکعهب( و  کيلوگرم بهر متر  56/0، بيشترين )همهينباادار نبود. معني
از مواقه   وری آب مکعب( مقدار بهرهکيلوگرم بر متر 53/0ن )کمتري

ها در مقهادير  است. تفاوت آمدهدستبهام مهر کاشت اول مهر و سي
وری آب بهاران و  بهره شود. مقداروری آب از بارندگي ناشي ميبهره

 56/0م مههر برابهر   های با تيمارههای دههم و بيسهت   آبياری از پالت
م ههای اول، دوم و سهو  بوده است. برای سهال مکعب کيلوگرم بر متر

متهر  ميلي 261)با  57/0وری آب به ترتيب برابر قدار بهرهبيشترين م
)بها   29/0متهر(،  ميلهي  14بارش فصلي و عم  آب آبياری برابهر بها   

مکعههب کيلههوگرم بههر متر 97/0متههر( و ميلههي 576بههارش فصههلي 
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متر( است ميلي 14متر و عم  آب آبياری ميلي 405)با بارش فصلي 
 آمهده دسهت بهو بيستم مهر  دهمکه در تيمارهای مواق  کشت اول، 

)با بارش فصلي  24/0وری آب (. کمترين مقدار بهره2)جدول  است
 46/0متهر( و  ميلهي  596)بها بهارش فصهلي     23/0متهر(،  ميلي 243

متهر( و از اعمهال   ميلهي  599مکعب )با بارش فصلي کيلوگرم بر متر
 های اول، دوم و سومدر سال مهرماهستم و اول ام، بيتيمارهای سي

وری آب باران و (. ميانگين بهره2)جدول  است آمدهدستبهآزمايش 
 95/0و  22/0، 52/0آبياری در سه سهال متهوالي بهه ترتيهب برابهر      

وری آب ناشهي  مکعب به دست آمد. تفاوت بين بهرهکيلوگرم بر متر
م ممکن است ناشي از توزي  بارش در سواز توزي  فصلي و در سال 
اقليمي باشد که بر روی ميزان بارش تأثير فصل رشد و ساير عوامل 

کشت اول مههر، دههم مههر،     زماندارند. از طرف ديگر، برای چهار 
، 56/0وری آب به ترتيب برابر ام مهر، مقادير بهرهبيستم مهر و سي

کشهت   زمهان مکعب بود. چون کيلوگرم بر متر 52/0و  53/0، 56/0
ست، بنهابراين کهاربرد   وری آب را توليد کرده ااول مهر حداکثر بهره

بهينه و مناسب کشت بهرای   زمان عنوانبهتک آبياری در اين زمان 
شرايط ديم بوده و در شرايوي که از فن تک آبياری اسهتفاده نشهود   

مواقه  نسهبتا     عنهوان بهه کاشت دهم و بيستم مهر  زمانتوان از مي
 اغه يا اقليم مشابه استفاده کرد.مناسب برای کشت محصول در مر

 
اعمال تیمارهای مواقع  ازآب باران حاصل  یوربهره -3جدول 

 کشت در سه سال زراعي

 کشت زمان
 های زراعيسال

 اول مهر دهم مهر بيستم مهر ام مهرسي

 سال اول 57/0 55/0 57/0 24/0
 سال دوم 22/0 29/0 23/0 22/0
 سال سوم 96/0 91/0 96/0 91/0

 

 گیریتیجهن
وری آب باران انه گندم ديم سبالن و بهرهتأثيرپذيری عملکرد د

شهد.  و تک آبياری از مواق  مختلف کاشت، در اين تحقي  بررسهي  
 زير است. قراربهنتايج حاصل 

الف( کاربرد تک آبياری در زمان کاشت در اول مههر، بيشهترين   
کيلهوگرم در هکتهار را داشهته     2533وری آب و عملکهرد دانهه   بهره

دون استفاده از فن تک آبياری، زمان دههم  است. برای شرايط ديم ب
مشهابه  ههای  مهر برای داشت گندم ديم سبالن در مراغه يها اقلهيم  

 تواند قابل توصيه باشد.مي
ب( بر اساس تاب  توليد محصول به ازای آب دريافتي، با تغييهر  

 56متر در مقدار آب باران يا آبياری، عملکرد محصهول تها   ميلي 10
 يابد.غيير ميکيلوگرم در هکتار ت

ج( تحقيقات بيشتر در مورد آبياری تکميلي در ساير مراحل رشد 
گندم و بررسي اثر متقابل استفاده از کود نيترونن و آبياری تکميلهي  

 .رسدبر روی عملکرد و اجزاء عملکرد گندم ضروری به نظر مي
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Precipitation Water Productivity for Dryland Wheat 

 

A. Salek Zamani1* 

Abstract 

 
This study was conducted to investigate wheat production and precipitation water productivity response to planting 

dates of Sabalan wheat variety at the Dryland Agricultural Research Institute in Maragheh located at the north-west of 

Iran. Four planting dates of 23 Sep., 2 Oct., 12 Oct. and 22 Oct.  Treatments were laid out in complete randomized 

blocks for three years. Results revealed that grain yield affected by planting dates. The planting date of 23 SPt. (with 

single irrigation at the sowing time) with seasonal precipitation of 504 mm produced the highest yield of 3422 kg ha-1. 

To describe the relationship between grain yield and received water from precipitation and single irrigation a linear 

model (r =0.96) was developed with high agreement between measured and predicted values. Also, results showed that 

received water productivity averaged 0.46 and ranged from 0.32 to 0.68 kg m-3. Planting date of Sep. 2 with single 

irrigation at the sowing time produced the highest water productivity and grain yield. Therefore date of Sep.2 for 

planting with supplemental irrigation and date of 2 Oct. can be recommended as the optimum planting date of wheat in 

in dryland condition of Maragheh and similar climate condition. 

 

Key words: Dryland wheat, Precipitation productivity, Single irrigation 
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