
 

 های مختلف گندم نانوری آب ژنوتیپای عملکرد و بهرهبررسی مزرعه

 2ییرضا محمد، *1نژاد یوردوحید رضا 

 چکیده
در ایستگاه  1386-87ای طی سال زراعی وری آب ارقام مختلف گندم نان، آزمایش مزرعهمنظور بررسی تأثیر مقدار آب آبیاری بر عملکرد و بهرهبه

 100،130، 70  ترتیا  باه 4Iو  1I ،2I ،3Iآبیاری شاام  دوآب واقع در استان آذربایجان غربی انجام گردید. سطوح مختلف تحقیقات کشاورزی میان
-C-80-4،C-81-10 ،C-81زرین، شهریار، الوند، سرداری،  ؛بر روی ده ژنوتیپ معمول گندم نان شام  Aمتر تبخیر از تشتک کالس میلی 160و

4 ،3 -83-C،8 -83-C 84- 9و-C  1اعمال شد. رقم بهینه عملکرد محصول، در سطح آبیاریI کیلاوگرم بار  7/7159، ژنوتیپ زرین باا عملکارد
کیلوگرم بر مترمکع   29/1و  36/1، 38/1، 98/0 ترتی  به 4Iو  1I ،2I ،3Iژنوتیپ برای سطوح آبیاری ده وری آب هکتار به دست آمد. متوسط بهره

کیلوگرم بر مترمکع  حاص  شد. بر اساس نتاای،، تحات تاابع  79/1با  C-84-9و ژنوتیپ  4Iب مربوط به سطح وری آبه دست آمد. بیشترین بهره
پیشنهاد  4Iدر سطح آبیاری  C-84- 9و C-83- 8وری آب، ارقام؛ اما باهدف حداکثر سازی بهره1Iهدف سود خالص، ژنوتیپ زرین در سطح آبیاری 

 .شودمی

 آبیاریسود خالص، کم آب، -تابع تولید وری آب،بهره های کلیدی:واژه

 

 1مقدمه
خشاااک کمباااود آب هماااواره یکااای از منااااطش خشاااک و نیمه2در

وری آب در این های توسعه کشاورزی بوده، لذا ارتقای بهرهمحدودیت
مناطش از اهمیت بسزایی برخوردار است. با توجاه باه متوااوت باودن 

محیطی، یکی از های پاسخ ارقام مختلف یک محصول نسبت به تنش
وری آب، انتخاااب رقاام مناساا  یااک عواماا  مهاام در ارتقااای بهااره

باشد. امروزه با افزایش روزافزون جمعیت و نیاز به غاذا و محصول می
شاده ازپایش روشنمحدودیت منابع آب، ارزش ماده حیاتی گندم بیش

که بیش از افزایش عملکارد در واحاد ساطح، افازایش طوریاست؛ به
زای واحد حجم آب مصرفی اهمیت یافته است. به هماین عملکرد به ا

وری آب از طریش مصرف بهینه آب و کود و استواده علت افزایش بهره
(. 1381باشاد ااناابی میالنای، از ارقام مناس  از اهداف محققاان می

های زراعی ایاران را باه خاود از زمین %50کشت گندم ساالنه حدود 
وری آب، آگاهی برای ارتقای بهره (.1389دهد ارضایی، اختصاص می

ی بین مصرف آب و عملکرد محصول تحت عنوان تابع تولید از رابطه
باشد. توابع تولید محصول رابطه کمای ریاضای محصول، ضروری می
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 های مصرفی( بوده کاه دربین عملکرد محصول و عوام  تولید انهاده
کناد. تواباع واقع نرخ تبدی  عوام  تولید، به عملکرد را مشخص مای
حاال تحات تولید عموماً برحس  حداق  عواما  کاه متغیار و درعین

خشاک، مقادار منااطش خشاک و نیمه شود.کنترل هستند، برآورد می
رابطه کمی ریاضای  باشد وآبیاری، از تأثیرگذارترین عام  بر تولید می
صاورت باشاد. ایان رابطاه بهبین عملکرد محصول و آب مصرفی می

کرد محصول با میزان آب آبیاری، رابطه باین عملکارد رابطه بین عمل
محصول با میزان تبخیر و تعرق و یا توابع نسبی عملکرد محصول باا 

سپاساخواه و گاردد امیزان آب آبیاری یا تبخیر و تعارق مشاخص می
(. با توجه به سطح کشات گنادم در کشاور و کمباود 1385همکاران، 

وری آب ایان آبیااری و بهارهساازی منابع آب در بیشتر مناطش، بهینه
وری آب گنادم، تحات عملکرد و بهرهباشد. محصول حائز اهمیت می

که برخی از ارقام آن طوریباشد؛ بهتأثیر نوع و واریته محصول نیز می
آبای به خشکی و تنش آبی مقاوم بوده و برخی ارقام، حسااس باه کم

عملکارد یاا  آب کشاورزی، به مقدار وری(. بهره1389باشند ارضایی، 
صاورت ارزش عملکرد به ازای واحد حجام آب مصارفی باوده کاه به

  (:1382گردد ااحسانی و خالدی، مختلف تعریف می
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وری تبخیر و تعرق، مقدار ترتی  بهره به  Yو  ETWP،ETکه در آن 
و وزن خشک اندام هاوایی گیااه ایاا تبخیر و تعرق طی فص  زراعی 

باشند. اگر مقدار آبیاری و بارش می عرضه به بازار(مقدار محصول قاب 
وری مصارف عنوان آب مورداستواده گیاه در نظر گرفته شاود، بهارهبه

 (: 2003et al.Kijne ,شود اصورت زیر تعریف می( بهI+PWPآب ا
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مقاادار آبیاااری و بارناادگی در طااول فصاا  زراعاای  Pو  Iکااه در آن 
 IWPباه  I+PWPباشند. در شرایطی که میزان بارش اندک است می

شود. با توجه به اهمیت اقتصادی تولیدات کشاورزی، صورت تبدی  می
صاورت ارزش عملکارد محصاول تعریاف ( به2( و ا1کسر معادالت ا

وری اقتصاادی آب آبیااری تاوان بهارهه در این صورت میشود کمی
 (: 2003et al.Kijne ,( تعریف کرد ا3صورت رابطه ا( را بهEWPا
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باشد. اگر در صورت کسر ارزش ریالی فروش محصول می $آن که در 
آب ، ساود خاالص باه ازای واحاد های تولید در نظر گرفته شودهزینه

وری آب کشاورزی در مقیاس مزرعه در آید. بهرهمصرفی به دست می
 و IWPمتوساط  1383-84منطقه برخوار اصاوهان در ساال زراعای 

ETWP  بار مترمکعا  گازارش  کیلوگرم 87/0و  49/0برای گندم را
وری مصرف آب گندم (. بهرهVazifedoust et al., 2008گردید ا

تاا  1996های طای ساال شدهانجامتحقیش  9در چین طی  (ETWPا
کیلوگرم بر مترمکع  گزارش شد. این رقام  63/1تا  84/0بین  2003

کیلاوگرم بار  45/1تاا  33/1و در ترکیاه  19/1تاا  64/0در هند بین 
(. Zwart and Bastiaanssen, 2004مترمکعا  گازارش شاد ا

ساال اخیار در نقااط  25وری آب طی تحقیش در زمینه بهره 84نتای، 
گنادم  ETWPدهد که متوساط مختلف روی محصول گندم نشان می

باشاد. در بررسای کیلوگرم بر مترمکع  می 7/1تا  6/0با دامنه  09/1
وری وری آب در شبکه آبیاری آبشار اصوهان، مقدار متوسط بهارهبهره

کیلاوگرم  55/0برابر  1385-86( برای سال زراعی I+PWPآب گندم ا
(. با توجه تأثیر 1389ترمکع  گزارش شد اوردی نژاد و همکاران، بر م

وری آب، آزماایش های مختلف گندم نان بار عملکارد و بهارهژنوتیپ
های مختلف محصاول منظور استخراج توابع تولید ژنوتیپای بهمزرعه

وری گنادم ماورد انجام گرفت و بر اساس این توابع، عملکارد و بهاره
 ار گرفت.تحلی  و ارزیابی قر

 
 
 

 هامواد و روش
در ایساتگاه تحقیقاات  1386-87ای طی سال زراعای مزرعهآزمایش 

دقیقاه، عار   6درجاه و  46کشاورزی میاندوآب با طول جغرافیایی 
متر از سطح دریا، واقع  1142دقیقه و ارتواع  58درجه و  36جغرافیایی 

آزمایش  در جنوب استان آذربایجان غربی انجام شد. بافت خاک مح 
شده ارائه 1سیلتی بوده و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن در جدول 
باشاد. می 2است. خصوصایات شایمیایی آب آبیااری مطاابش جادول 
دسای  75/1مطابش این جدول، هادایت الکتریکای آب آبیااری برابار 

، 1I ،2Iباشد. در این تحقیش سطوح مختلف آبیااری زیمنس بر متر می

3I  وI4   متار تبخیار از میلی 160و  130، 100، 70شاام : به ترتیا
بر روی ده ژنوتیپ گندم نان شام  زرین، شاهریار،  Aتشتک کالس 
و  C-80-4،C-81-10،C-81-4،C-83-3،C-83-8الوند، سرداری، 

C-84-9  مهار و باا  20انجام گردید. تاریخ کاشات در در چهار تکرار
باذر در  450کاشت  های گندم و با تراکمضدعوونی شده ژنوتیپ بذور

کیلوگرم در هکتار( انجام گردید. پاس از کاشات،  160حدود مترمربع ا
ها یک نوبت آبیاری در پاییز جهت سبز شدن گیاهچه ها و استقرار آن

در خاک انجام گرفت. بر اساس نتای، حاصا  از ایساتگاه هواشناسای 
زی ریهای هواشناسای، برناماهآوری دادهواقع در مح  آزمایش و جمع

تعیاین گردیاد. بار اسااس  Aکالس آبیاری بر طبش تبخیر از تشتک 
 8/0تحقیقات صورت گرفته، ضری  تشاتک تبخیار ایساتگاه ماذکور 

محاسبه گردیده اسات. جهات یکساان نماودن حجام آب آبیااری در 
فشار استواده شد تاا در تماام های آبیاری تحتها از کنتور و لولهکرت

ه در هار کارت بار طباش ساطوح شادفص  زراعی مقادار آب مصرف
مختلف تبخیر از تشتک، ثابت باشد. بازده آبیاری به توجه باه کنتارل 

لحاظ  95/0دقیش آب کاربردی و نیز در نظر گرفتن روش کرتی، برابر 
ی گردید. بر اساس مطالعات صاورت گرفتاه، بیشاتر محققاین رابطاه

 مقادار آب آبیااری -غیرخطی درجه دوم را بارای عملکارد محصاول
(. در این تحقیش نیاز 1385اند اسپاس خواه و همکاران، پیشنهاد کرده
آب در نظر گرفته شد -ی تابع تولید محصولعنوان رابطهاین رابطه، به

و برای ارقام مختلف گندم نان، استخراج گردید. تابع هزینه نیز مطابش 
 (. 5صورت خطی در نظر گرفته شد ارابطه بیشتر تحقیقات به
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عملکارد  Yمتار(، عمش آب آبیاری طی فص  رشاد امیلی Iدر آن که 

تابع  C، پارامترهای تابع تولید γو  α ،βمحصول اکیلوگرم بر هکتار(، 
های ثابات اریاال بار هزیناه aول گندم، هزینه اریال بر هکتار( محص

متار( و های متغیر اریاال بار هکتاار بار میلیضری  هزینه bهکتار(، 
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برای تعیین عماش آبیااری و  باشند.ژنوتیپ میمربوط به نوع  iاندیس 
ع هادف بر اسااس تواباع عملکارد محصاول، یاک تااب بهینه ژنوتیپ

رابطاه زیار  صاورتمنظور حداکثر سازی سود خاالص، بهغیرخطی به
 تعریف گردید:

(                6ا   bIaIIPNB  .Max ii
2

ii  

قیمات  iPسود خالص در واحد سطح اریال بر هکتار(،  NBکه در آن 
متار( عماش آب آبیااری امیلی Iفروش محصول اریال بار کیلاوگرم(، 

منظور باشاند. باهژنوتیپ میمربوط به نوع  iامتغیر تصمیم( و اندیس 
اساتواده گردیاد. بارای  Lingoافازار ساازی از نرمنهح  مسائله بهی

ی صورت رابطهوری بهوری آب، تابع هدف بهرهبررسی و تحلی  بهره
 زیر تعریف گردید:
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  10وری فیزیکاای اکیلااوگرم باار مترمکعاا ( و بهااره WPن در آکااه 
 

افازار نرمنیاز از  باشد. برای کد نویسی ایان مسائلهضری  تبدی  می
Lingo های ردید. با توجه به یکسان فار  کاردن هزیناهاستواده گ

وری فیزیکای و نیاز های مختلف، استواده از بهارهتولید برای ژنوتیپ
وری نتای، مشابهی را خواهد داشت. لذا تنها از بهره وری اقتصادیبهره

 فیزیکی استواده گردید.
 

 ایی خاک محل آزمایشخصوصیات فیزیکی و شیمی -1جدول 

 عمش 

 (cmا
 بافت خاک

 شوری عصاره اشباع اولیه 

(dS/m) 

 چگالی ظاهری

 (gcm-3ا
FC 

)3-cm3(cm 

PWP 

)3-cm3(cm  
 درصد اشباع

 55 6/13 1/31 24/1 76/1 لوم سیلتی 30-0

 48 2/14 2/33 38/1 5/1 لوم سیلتی 60-30

 45 1/12 7/38 48/1 42/1 لوم سیلتی 90-60

 صوصیات شیمیایی آب آبیاری محل طرحخ -2جدول 

EC 

)1-(dSm 
pH 
(-) 

 کربنات

(meq/L) 
 بیکربنات

(meq/L) 

 کلرید

(meq/L) 

 کلسیم

(meq/L) 
  منیزیم

(meq/L) 

 سدیم

(meq/L) 

75/1 6/7 0 4/8 1/11 8/4 2/5 2/7 

 

 نتایج و بحث
 های گندم نان نسبت به آبتابع تولید ژنوتیپ

 لعاه، شاام : زریان، شاهریار، الوناد،ده ژنوتیپ مختلاف در ایان مطا
-Cو  C-80-4،C-81-10،C-81-4،C-83-3،C-83-8ساارداری، 

 G1 ،G2 ،G3 ،G4 ،G5 ،G6 ،G7 ،G8 ،G9به ترتی  باا  84-9
گذاری گردید. بیشترین عملکرد گنادم ناان تحات ساطح نام G10و 

کیلوگرم بر هکتار حاص  شد.  7/7159و برابر  G1، در رقم 1Iآبیاری 
، مربوط به G1آبیاری مذکور، بیشترین عملکرد بعد از رقم  تحت عمش

G2  وG10   کیلاوگرم  9/6292و  2/6522بوده که عملکرد به ترتی
بر هکتار به دست آماد. کمتارین عملکارد در ساطح آبیااری ماذکور، 

کیلوگرم بار هکتاار باوده کاه  5/3085با عملکرد  G4مربوط به رقم 
، از عملکرد پایین برخوردار است. دهد این ژنوتیپ اسرداری(نشان می

متر(، بیشترین و کمترین میلی 7/387اعمش آبیاری  2Iدر تیمار آبیاری 
و باا عملکاارد  G4و  G7عملکارد محصاول بااه ترتیا  مرباوط بااه 

باشند. با افزایش تنش آبی و کیلوگرم بر هکتار می 1/3222و  5/6200
حصاول باه ترتیا  ، بیشترین و کمترین عملکرد م3Iدر تیمار آبیاری 

کیلاوگرم بار  9/2921و  0/4928و با عملکارد  G4و  G6مربوط به 
، بیشاترین و کمتارین 4Iهکتار محاسبه گردید. نهایتاً در تیمار آبیاری 
و باا عملکارد  G3و  G10عملکرد محصول باه ترتیا  مرباوط باه 

کیلوگرم بر هکتار به دست آمد. نتای، فوق نشاان  2/1906و  8/4327

  3های.... وری آب ژنوتیپای عملکرد و بهرهبررسی مزرعه

 



 

آبیاری کام  عملکرد خاوبی دارد  در G1 ه بااینکه ژنوتیپ دهند کمی
باشاد و الزم اسات کاه باا برتر نمی آبیاری، ژنوتیپاما در صورت کم

آبیاری، از ارقام بهینه برای این منظور استواده گردد. شدت کمتوجه به
اماا ؛ ای و برای چهار نقطاه، ارائاه گردیادصورت نقطهنتای، مذکور به

باشد تاا اینکاه اثار ی  اقتصادی، نیاز به تابعی پیوسته میمنظور تحلبه
ای از عمش آبیاری، بررسی گردد. برای این منظور عمش آبیاری در بازه

توابع تولید محصول استخراج گردید. تابع برازش غیرخطی درجه دوم، 
مربوط به  2Rدر اکثر تیمارها همبستگی باال نشان داد. حداق  ضری  

G7  مقاادیر ضارای  تبیاین  3به دست آمد. در جدول  906/0و برابر
شده است. توابع تولیاد ارقاام مختلاف در منظور نکویی برازش ارائهبه

صاورت ست. معادالت توابع تولید ده ژنوتیاپ بهارائه گردیده ا 1شک  
 باشند.می 17الی  8روابط 

27.3I + 0.02I- =  Y - 2220.8(                    8ا 2
1 

49.04I + 0.04I- =  Y - 7079.9(                  9ا 2
2 

54.7I + 0.052I-  =  Y - 8146.4        (           10ا 2
3 

14.78I + 0.015I-  =  Y - 189.5(                   11ا 2
4 

56.88I + 0.057I-  =  Y - 7586.7(                   12ا 2
5 

31.46I + 0.030I- =  Y - 1986.99(                   13ا 2
6 

46.16I + 0.046I- =  Y - 5139.97(                   14ا 2
7 

58.48I + 0.056I- =  Y - 8607.4(                   15ا 2
8 

11.86I + 0.007I- =  Y + 1807.5(                   16ا 2
9 

14.3I + 0.010I-  =  Y + 1382.1(                   17ا 2
10 

های ثابات، د، نیاز باه هزیناهبرای تحلی  اقتصادی عالوه بر تابع تولی
باشد. در سال زراعی مذکور قیمات متغیر و قیمت فروش محصول می

ریال بر کیلوگرم بوده است. تابع هزینه که  3050تضمینی خرید گندم 
باشاد، بار اسااس های ثابت و متغیر در واحاد ساطح میشام  هزینه

آبیااری و سازی زمین، کاشت، داشت، برداشت، زمین، های آمادههزینه
شده توسط جهاد کشااورزی آذربایجاان غربای در ساال بهای ارائهآب

 (:18ی ، محاسبه گردید ارابطه1387

 

I15506132110  =  C(                                   18ا  

 
 1550های ثاباات اریااال باار هکتااار( و هزینااه 6132110کااه در آن  

 د.باشنمتر( میهای متغیر اریال بر هکتار بر میلیضری  هزینه
 
 

 ژنوتیپ بهینه با هدف سود خالص

 G1، رقم 1Iژنوتیپ بهینه گندم نان در سطح آبیاری چنانچه ذکر شد، 
کیلاوگرم بار هکتاار باه دسات آماد. در شارایط  7/7159با عملکارد 

(، نتای، NBسازی سود خالص اآبیاری و بر اساس نتای، مدل بهینهکم
ای متغیار اآب و همدل نشان داد که در شارایط موجاود بارای هزیناه

شود. در این حالت آبیاری توصیه نمیآبیاری( و نیز وجود آب کافی، کم
بوده و مقدار سود خالص حاص  از کشت این  G1نیز رقم بهینه، رقم 

که کمباود آب باشاد. درصاورتیریال بر هکتار می 8/14×610ژنوتیپ 
ت در آبیاری الزامی باشد، در ایان صاورداشته باشیم و انجام عم  کم

 گردد.های مختلف پیشنهاد میآبیاری، ژنوتیپسطوح مختلف کم

و میازان ساود  G1 ینهبهآبیاری کام ، ژنوتیپ  %90آبیاری تحت کم
 %80آبیااری ریال بر هکتار به دست آمد. تحات کم 0/14×610خالص

ریاال  2/13×610و سود خالص برابر  G5آبیاری کام ، ژنوتیپ بهینه 
و  G5آبیاری کاما ، ژنوتیاپ بهیناه  %70یاری آببر هکتار؛ تحت کم
 %60آبیااری ریال بار هکتاار؛ تحات کم 4/12×610سود خالص برابر 

ریال  28/10×610و سود خالص برابر  G7آبیاری کام ، ژنوتیپ بهینه 
آبیاری کام ، ژنوتیپ بهینه  %50آبیاری بر هکتار و در حالت اعمال کم

G10  کتاار محاسابه گردیاد. باا ریال بار ه 03/8×610 سود خالصو
و ساود خاالص  G9آبیاری کام ، رقام بهیناه  %40آبیاری اعمال کم

آیااد. ریااال باار هکتااار بااه دساات می 52/6×610حاصاا  از کشاات آن
کااهش در آب مصارفی،  %10دهند که باا های فوق نشان میبررسی

ی آب مصرفی، ساود درصد 20کاهش و با کاهش  %4/5سود خالص 
حال در صورت وجود آب ینباااما ؛ اهد یافتکاهش خو %8/10خالص 

گاردد کاه دلیا  اصالی آن آبیاری در این منطقه توصیه میکافی، کم
( در ایان منطقاه اسات. در بهاآبیر اعمدتاً متغهای ارزان بودن هزینه

صاورت جزئای یااری مختلاف، بهآبکمژنوتیپ بهیناه تحات  4جدول 
هاای شادید، تنش ، تحاتG10و  G9 هاایشده اسات. ژنوتیپارائه

  دارند. قبولمقاوم بوده و عملکرد قاب 
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 ( گندم نان نسبت به عمق آبیاریG10تا  G1های مختلف )توابع تولید ژنوتیپ -1کل ش
 

 مقادیر ضرایب تبیین حاصل از برازش غیرخطی درجه دوم در ارقام مختلف -3جدول 
 (2Rمقدار ضریب تبیین ) رقم گندم

G1 999/0 
G2 988/0 
G3 985/0 
G4 999/0 
G5 999/0 
G6 999/0 
G7 906/0 
G8 999/0 
G9 993/0 

G10 969/0 

 

 آبیاری مختلف باهدف سود خالصیپ بهینه گندم نان تحت سطوح کمژنوت -4جدول 

 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 آبیاری ا%(سطح کم

 G1 G1 G1 G5 G5 G5 G5 G7 G6 G10 G10 G9 G9 مدل یبهینهژنوتیپ 

 77/5 53/6 29/7 04/8 12/9 28/10 49/11 39/12 97/12 22/13 44/13 00/14 45/14 *610× سود خالص 

 01/61 88/55 74/50 68/45 38/38 54/30 36/22 28/16 36/12 68/10 19/9 40/5 36/2 (%خالص اکاهش سود 

 * برحس  ریال بر هکتار
 

 وری آب بهره
تاابع بارازش  وری فیزیکی آب گندم نان نیزاستخراج توابع بهره برای

هاا نشاان داد. تواباع قبولی بردادهغیرخطی درجاه دوم، انطبااق قابا 
های مختلف به همراه تابع و ضاری  وری مستخرج برای ژنوتیپبهره

وری ، مقدار بهره2شک  با توجه به . شده استارائه 2تبیین، در شک  
یافتاه و یط تنش شدید، کم و با افزایش مقادار آب، افزایشآب در شرا

، G10و  G9 هااییابد. باا توجاه باه اینکاه ژنوتیپسپس کاهش می
هاا متوااوت باا ساایر وری آنآبی هستند، روند تابع بهارهمقاوم به کم

وری باالیی دارند. در ساطح های شدید، بهرهها بوده و در تنشژنوتیپ
 و  G4وری آب به ترتی  مربوط باه داکثر بهره، حداق  و ح1Iآبیاری 

G1 باشاد. روناد کیلوگرم بر مترمکعا  می 18/1و  51/0وری بهره با
 ،مختلفهای مختلف در سطوح آبیاری وری برای ژنوتیپتغییرات بهره

وری از رقام باشد. با توجه به شک ، مقدار بهارهمی 3صورت شک  به
G5  تاG10  اعمال  طورکلیبه دارند. همدیگرتغییرات اندکی نسبت به
، 3وری آب گردیاد. بار اسااس شاک  باعث افازایش بهاره آبیاریکم

طورکلی آمده اسات. باهدساتبه 1Iوری در سطح آبیااری حداق  بهره

، افاازایش 4Iتااا  2Iهااا( در تیمارهااای وری ادر اکثاار ژنوتیپبهااره
وری آب در نشان داد. متوسط بهاره 1Iای نسبت به تیمار مالحظهقاب 

کیلوگرم بار  29/1و  36/1، 38/1، 98/0ترتی   ، به4Iتا  1Iتیمارهای 
وری از یک ژنوتیپ باه حال، تغییرات بهرهاما بااین؛ باشدمترمکع  می

باشاد. در مالحظاه میژنوتیپ دیگر، در یک سطح آبیاری معاین قاب 
و  کیلوگرم بر مترمکعا  6/1وری برابر بیشترین بهره 2Iسطح آبیاری 
کیلوگرم بر  57/1وری برابر بیشترین بهره 3I، در سطح G7مربوط به 

وری برابار بیشاترین بهاره 4Iو در ساطح  G6مترمکع  و مربوط به 
به دست آمد. در ساود  G10کیلوگرم بر مترمکع  و مربوط به  79/1

قارار دارد؛ اماا در  1Iخالص، بااینکه ژنوتیپ بهیناه در ساطح آبیااری 
وری افزایش نشان داد االبته ا کاهش آب مصرفی، بهرهوری آب، ببهره

هااا(. ازنظاار عملکاارد و سااود خااالص بااینکااه نااه در تمااام ژنوتیپ
آبی شدید در حاد بهیناه نبودناد اماا در کم G10و  G9های ژنوتیپ

هاا باه وری آنهای بهینه بوده و میزان بهارهوری، ژنوتیپازنظر بهره
باشد. بار اسااس تاابع ترمکع  میکیلوگرم بر م 79/1و  77/1ترتی  

وری آب تحت سطوح مختلاف یپ بهینه بهرهژنوتوری آب، هدف بهره
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ارائاه گردیاده اسات. باا متغیار قارار دادن عماش  5آبیاری، در جدول 
کیلااوگرم باار  067/2یابی براباار دسااتقاب وری آبیاااری، حااداکثر بهااره

 به G9 یپ وتژنمتر و در میلی 180مترمکع  بوده که در عمش آبیاری 
 آمد. دست
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 ( گندم نانG10تا  G1مختلف ) هایژنوتیپآب  یوربهرهتوابع -2شکل 

 

 

 
 

 

 وری فیزیکی آب در ارقام مختلف گندم نان در سطوح مختلف آبیاریی بهرهمقایسه -3شکل 

 

 آبیاریدم نان تحت سطوح کمی )کیلوگرم بر مترمکعب( گنوری بهینهژنوتیپ بهینه و مقدار بهره -5جدول 

 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 آبیاری ا%(سطح کم

 G1 G1 G1 G5 G5 G5 G5 G7 G6 G10 G10 G9 G9 ژنوتیپ بهینه 

 89/1 76/1 66/1 58/1 55/1 53/1 52/1 48/1 43/1 36/1 30/1 26/1 22/1 وری فیزیکی آببهره

 
 گیرینتیجه

آبیااری پیشانهاد عملکارد در واحاد ساطح، کم هدف حداکثر سازی با

یپ بهینه در ساطح ژنوت G1شود. باهدف عملکرد در واحد سطح، نمی

کیلوگرم بر هکتار و مقدار ساود خاالص  7/7159با عملکرد  1Iآبیاری 

ریال بر هکتار حاص  گردید.  8/14×106یپ ژنوتحاص  از کشت این 

کیلوگرم  18/1ذکور برابر وری آب در این شرایط و برای ژنوتیپ مبهره

وری آب، حاداکثر باشد. باهدف حاداکثر ساازی بهارهبر مترمکع  می

وری در آبیاری به دست آمد. حاداکثر بهارهوری آب در شرایط کمبهره

 180کیلوگرم بر مترمکع  در عمش آبیاری  067/2 برابر G9 ژنوتیپ 

وری آب باا ی ارقام مرباوط باه بهارهمتر به دست آمد. با مقایسهمیلی

آبیاری بیشتر به دست آمده در حالت کمدستتحقیقات پیشین، ارقام به

باشاد. آمد؛ اما در حالت آبیاری کام  با نتای، تحقیقات قبلی مشابه می

مادیریت  البته بیشتر تحقیقات صورت گرفته در مقیاس شبکه و تحت

 د.زارعین بوده اما تحقیش حاضر در قال  طرح آزمایشی انجام گردی
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Field Investigation of Yield and Water Productivity for Various Bread 

Wheat Genotypes  

 

V. Rezaverdinejad 1*and M. Rezaei2 

 

Abstract 
In order to1 investigate the effects of water quantity on grain yield and water productivity of bread wheat 

genotypes, a field experiment was conducted in agricultural research center in Miandoab, located in West 

Azerbayjan during 1386-87. Different water level includes I1, I2, I3 and I4 corresponding with 70, 100, 130 

and 160 mm evaporation from class A pan, was applied on ten genotypes of bread wheat includes: Zarrin, 

Shahriyar, Alvand, Sardari, C-80-4, C-81-10, C-81-4, C-83-3, C-83-8 and C-84-9. Optimal yield genotype 

was Zarrin and gained in I1 irrigation level with 7159.7 Kgha-1. The average water productivity of ten 

genotypes calculated for I1, I2, I3 and I4 about 0.98, 1.38, 1.36 and 1.29 Kgm-3. The maximum water 

productivity gained 1.79 Kgm-3 for C-84-9 genotype in I4 irrigation level. Based on results, under net benefit 

objective function the Zarrin genotype in I1 level and under net water productivity objective function the C-

83-8 and C-84-9 genotypes in I4 level were purposed. 

 

Keywords: Crop Water Production Function, Deficit irrigation, Net Benefit, Water Productivity  
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