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 چکیده 

اثر  کننده کشاورزی است و استفاده بهینه از آن از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از این مطالعه، بررسیترین عامل محدودآب مهم
ها شامل سه روش آبیاریِ سطحی، وری آب بود. تیمار( و ارزیابی بهرهپیشتازهای مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم )رقم روش

آباد اجرا در شهرستان خرم 7981-89کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی  ای نواری بودند. آزمایش در قالب طرح بلوکبارانی و قطره
بر تعداد سنبله، تعداد دانه در سنبله، ارتفاع ساقه، وزن هززار دانزه،    (P < 0.01)داری شد. نتایج پژوهش نشان داد که روش آبیاری، اثر معنی

 871/5و  99/6،  918/1ای نواری به ترتیزب  وری آب داشت. مقدار عملکرد دانه در روش آبیاری سطحی، بارانی و قطرهعملکرد دانه و بهره
های آبیزاری بزارانی و   درصدی عملکرد دانه نسبت به روش 15/96و  17/79در هکتار بود، به عبارت دیگر آبیاری سطحی باعث افزایش تن 
( مربزو  بزه تیمزار آبیزاری     3kg/m 111/7وری آب )( و کمترین بهزره 3m 6177) ای نواری شد. همچنین بیشترین حجم آب کاربردیقطره

جویی در مصرف آب نسبت بزه آبیزاری   درصد صرفه 58مکعب آب آبیاری، باعث متر 9999ای نواری با حدود رهسطحی بود. تیمار آبیاری قط
 سطحی شد.
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گندم به عنوان غذای اصلی اغلزب جوامزا از جملزه ایزران، یز       
ای برخوردار است. همچنین بزه  بوده و از اهمیت ویژهکاالی راهبردی 

دلیل سازگاری گسترده با شرایط مختلف آب و هوایی، سهولت کشت، 
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امکان نگهداری طوالنی مدت، ارزش غذایی باال و قابلیت مصزرف در  
ای برخوردار است )ریزاحی و همکزاران،   جایگاه ویژه از اشکال مختلف،

( 7986-81کشاورزی )سزال زراعزی   (. براساس آخرین آمارنامه 7981
هکتزار و   5188978کل سطح زیر کشزت محصزول گنزدم در ایزران     

رتبزه   7986-81باشد. در سال زراعی تن می 79988887میزان تولید 
دوم میزان تولید آبی از بین محصوالت زراعی مربو  به گندم با تولید 

درصززد از کززل میزززان تولیززد  9/77میلیززون تززن و سززهم  1/9حززدود 
 88(. حزدود  7989حصوالت زراعزی بزود )وزارت جهزاد کشزاورزی،     م

شزود و در  درصد آب تجدیدپذیر کشور در بخش کشاورزی مصرف می
ی تولیزد اسزت. از طرفزی    مقابل کمبود آب عامل اصلی محدود کننده

رشد جمعیت و افزایش نیاز غذایی، نیازمند افزایش تولید از همان منابا 
اس در آینزده نزدیز  توجزه جزدی بزه      محدود آب است. بر همین اس
و راهکارهزای مربوطزه جززء     5(WUEافزایش کزارآیی مصزرف آب )  

واضزح اسزت کزه    (. smith et al, 2002های مهم خواهد شد )چالش
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وری آن در تمزامی  استفاده بهینه از این مایا حیزاتی و افززایش بهزره   
ها از جمله استحصال و مصرف، مستلزم مدیریت صحیح منزابا  بخش

های نوین آبیزاری اسزت )کبیزری    آبی، دانش کافی و آشنایی با روش
 (. 7989سامانی و باقری، 
های نوین آبیاری طی ی  قرن گذشته دو عامزل  در توسعه روش
هزا  اند. یکی از ایزن عوامزل و شزاید مهمتزرین آن    نقش اساسی داشته

کمبود منابا آب شیرین برای تولید محصوالت زراعزی و بزاغی بزوده    
های صنعتی است کزه  عامل دیگر پیشرفت تکنولوژی و فناوری است.

های آبیزاری  ها و نظریات در زمینه روشموجب گردید بسیاری از ایده
هایی بهره گرفتزه شزود کزه رانزدمان     از قوه به فعل درآمده و از روش

وری آب باشند. با توجه به این دو باالتر داشته و در جهت افزایش بهره
های جدید آبیاری بر این مفهزوم  ها در ابداع روشوریموضوع اکثر نوآ
اند که آب به اندازه و فقط به گیزاه داده شزود و از آبیزاری    استوار بوده
هایی از زمین که خارج از محدوده رشزد گیزاه اسزت جلزوگیری     بخش

های سطحی معموالً آب های سنتی آبیاری مانند روششود. در سیستم
هزای زمزین   ه و خاک در تمام قسزمت در تمام سطح مزرعه پخش شد

گردد. در صزورتیکه  شود و این امر موجب تلف شدن آب میخیس می
ای هزای بزارانی و قطزره   های نوین آبیزاری ماننزد سیسزتم   اکثر روش

(. 7998متمرکز بزر آبیزاری گیزاه اسزت نزه آبیزاری زمزین )علیززاده،         
 7ی آب اندوزهای آبیاراند که تکنولوژیمطالعات انجام شده نشان داده

کنند. همچنین ایزن تکنولزوژی   جویی آب کم  میبه ذخیره و صرفه
شود باعث کاهش آثار منفی تغییر اقلیم بر روی تولیدات کشاورزی می

(Zou et al, 2012.) 
تحقیقات متعددی در سرتاسر دنیا و از جملزه ایزران در رابطزه بزا     

نظزر میززان   های آبیزاری سزطحی و آبیزاری نزوین از     مقایسه سامانه
وری آب و عملکرد محصزول گنزدم صزورت گرفتزه     مصرف آب، بهره

اثر سه سیستم  در همدان (7986قدمی فیروز آبادی و همکاران )است. 
-بر عملکرد و بهره را ایو جویچهپ( تینواری ) ایبارانی، قطرهآبیاری 

تفزاوت بزین   وری آب چند رقم گندم بررسی کردند. نتزایج نشزان داد   
وری آب آبیزاری در  دار نبزود. مقزدار بهزره   نظر عملکرد معنی از هارقم

ای )بدون در نظر گرفتن ، بارانی و جویچهای نواریقطرهروش آبیاری 
کیلوگرم بزه ازای واحزد آب    68/8و  7/7، 6/7ترتیب بارندگی مؤثر( به
باعزث افززایش    ای نزواری قطزره عبارت دیگر، آبیاری به مصرفی بود. 

ای و بزارانی  آب نسبت به روش جویچزه  وریهرهبدرصدی  15و  791
های مختلزف آبیزاری بزر محصزول گنزدم در      . بررسی اثر روشگردید

منطقه مغان نشان داد که بیشترین عملکرد محصول مربو  بزه روش  
درصد نیاز آبی گیزاه   788ای نواری )تیپ( با سطح آبیاری آبیاری قطره

ای نزواری  آبیزاری قطزره  وری آب مربو  به روش بود و بیشترین بهره
درصد نیزاز آبزی گیزاه شزد. همچنزین کمتزرین عملکزرد         58)تیپ( با 
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زاده و همکزاران،  )شزیرین  محصول مربو  به تیمار آبیزاری فزارو بزود   
ارزیزابی تزیثیر   ( در 7981نیزا ) (. نتایج تحقیق دهقانیان و افضلی7986

-بهرهای نواری بر عملکرد و سه روش آبیاری سطحی، بارانی و قطره

وری آبِ محصول ذرت در تنزاوب بزا گنزدم در شهرسزتان مرودشزت      
های آبیاری تحت فشار بیشترین عملکرد را دارنزد.  نشان داد که روش
ای نواری نسبت به آبیاری بارانی و سطحی به ترتیزب  در آبیاری قطره

جززویی شززد. همچنززین درصززد در حجززم آب آبیززاری صززرفه 51و  91
کیلوگرم بزر مترمکعزب(    11/7ری )میانگین وری آب آبیابیشترین بهره

 91/8ای نززواری و کمتززرین آن )میززانگین مربززو  بززه آبیززاری قطززره
کیلوگرم بر مترمکعب( مربو  به روش سطحی بود. مقایسه اثر کاربرد 

وری آب ای بزر عملکزرد و بهزره   ای و جویچههای آبیاری قطرهسامانه
-ن عملکرد دانه در سامانهآبیاری گندم در اکباتان نشان داد که میانگی

کیلزوگرم در   5886و  1119ای و نشتی بزه ترتیزب   های آبیاری قطره
کیلوگرم بر مترمکعب بزرآورد شزد و    7و  98/7وری آب  هکتار و بهره

درصزدی در آب مصزرفی    99ای با کزاهش  بدین ترتیب آبیاری قطره
وری آب شد )قزدمی فیروزآبزادی و   درصدی در بهره 19باعث افزایش 

وری بررسی عملکرد گندم و بهزره در شهرستان خواف  (.7989باغانی، 
کزه  نشزان داد  ی در مقابل آبیاری سزنتی  اآب در سیستم آبیاری قطره

بزه ترتیزب   ای آبیاری سطحی و قطزره  هایعملکرد در روش میانگین
 55/7و  85/7 وری آببهزززرهو کیلزززوگرم در هکتزززار  1551و  9566

ای عزموه بزر کزاهش    . آبیاری قطزره برآورد شدکیلوگرم بر مترمکعب 
 19درصد، باعث افزایش عملکرد بزه میززان    76مصرف آب به میزان 

درصزد   58وری آب بهزره  که ایزن دو مزورد باعزث گردیزد     شددرصد 
 (.7988)طاووسی و تواناپور،  افزایش یابد
کزه   پنجزاب پاکسزتان نشزان داد    در بارانی آبیاری سیستم ارزیابی
گیری شد کیلوگرم بر مترمکعب اندازه 17/5وری آب گندم همیزان بهر

جزویی در مصزرف آب   درصد صرفه 95و همچنین آبیاری بارانی باعث 
(. عبدالرحمان در Kahlown et al., 2007نسبت به روش سنتی شد )

وری آب آبیاری پژوهشی در منطقه المغاره مصر میزان عملکرد و بهره
 1718، 1715( را به ترتیب giza69و  sakha8 ،giza7سه رقم گندم )

کیلززوگرم بزززر   79/7و  71/7، 18/7کیلززوگرم در هکتزززار و   1895و 
-(. مقایسه سزامانه Abd El-Rahman., 2009مترمکعب برآورد کرد )

ای در پاکستان نشان داد کزه عملکزرد   ای و جویچههای آبیاری قطره
ای بود، جویچهدرصد بیشتر از آبیاری  56/77ای گندم در آبیاری قطره

 96/99درصد مصرف آب کمتر و  56/76ای ضمن اینکه آبیاری قطره
ای داشت وری آب آبیاری باالتری نسبت به آبیاری جویچهدرصد بهره

(Saleem et al., 2010 .) بر اساس نتایج تحقیق وانگ و همکاران در
وری آب گنزدم تزیثیر   شمال چین، روش آبیاری بر عملکرد دانه و بهره

بیشزتر از   ای نزواری قطزره داری داشت و این مقزادیر در آبیزاری   معنی
ای وری آب در روش آبیزاری قطزره  آبیاری کرتی بود. بیشزترین بهزره  

درصزد  رفیزت زراعزی بدسزت آمزد       68تا  58نواری با رطوبت خاک 
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(Wang et al., 2013.)    ای و برای بررسی تزیثیر روش آبیزاری قطزره
وری آب گندم، تحقیقی در هنزد انجزام   بهرهکرتی بر عملکرد و میزان 

-ای میززان صزرفه  شد. براساس نتایج تحقیق در سامانه آبیاری قطزره 

درصد  11/11و  11/19وری آب به ترتیب جویی در مصرف آب و بهره
ای بیشتر از روش آبیاری کرتی بود ضمن اینکزه روش آبیزاری قطزره   

 ,.Chouhan et alدرصدی عملکزرد دانزه شزد )    9/78باعث کاهش 

وری فنگ و همکاران گززارش کردنزد در شزمال چزین بهزره     (. 2015
های آبیاری تحت فشار نسبت به اقتصادی آب گندم زمستانه در روش

 (.Fang et al., 2018) روش آبیاری سطحی کمتر بود
های آبیاری به دلیل داشتن راندمان متفاوت، میزان مصزرف  روش

بزا توجزه بزه     دهنزد. تیثیر قرار میوری آب را تحت آب آبیاری و بهره
وری و تولیزد در  اهمیت آب بایستی راهکارهایی بزرای افززایش بهزره   

های آبیاری و لذا استفاده از روش واحد حجم آب مصرفی داشته باشیم
میززان تولیزد محصزول گنزدم در اسزتان      نوین امری ضروری اسزت.  

اضی آبزی  درصد آن از ار 58باشد که تن در سال می 156955لرستان 
(. علیرغم اینکه اسزتان  7989شود )وزارت جهاد کشاورزی، حاصل می

هزای تولیزد کننزده گنزدم اسزت ولزی تزاکنون        لرستان یکی از استان
ای در خصوص بررسی همزمان تیثیر سه روش آبیاری سطحی، مطالعه
وری )تیپ( بر عملکرد، اجزاء عملکزرد و بهزره   ای نواریقطرهبارانی و 

در استان انجام نگرفته است. الزم به ذکزر اسزت در    آب این محصول
ای یزا بزارانی بزا سزامانه     اکثر مطالعات به مقایسه سامانه آبیاری قطره

وری آب محصزوالت  آبیاری سطحی به منظور ارزیابی عملکرد و بهره
پرداخته شده و اجزاء عملکزرد بررسزی نشزده اسزت. بنزابرین اجزرای       

تزوان  اجزاء عملکزرد گنزدم را مزی   همزمان سه روش آبیاری و بررسی 
 وجه تمایز این تحقیق قلمداد کرد.

 

 هامواد و روش

 19درجزه و   99بزه مختصزات   آباد این تحقیق در شهرستان خرم
دقیقه طزول شزرقی بزا ارتفزاع      17درجه و  19عرض شمالی و دقیقه 
انجزام گردیزد.    7981-89در سزال زراعزی   متر از سزطح دریزا    7719

نشزان داده شزده    7منطقه مورد مطالعه در شزکل   موقعیت جغرافیایی
است. اطمعات هواشناسی مورد نیاز برای اجرای تحقیق )شامل درجه 
حرارت و بارندگی در طی دوره رشد گیاه گندم( از ایستگاه سزینوپتی   

تزرین ایسزتگاه بزه منطقزه مزورد      آباد که نزدی واقا در فرودگاه خرم
بنزدی  رد مطالعزه براسزاس طبقزه   مطالعه است، اخذ گردید. منطقه مزو 

خش  سرد، همراه بزا روزهزای یخبنزدان در    آمبروژه دارای اقلیم نیمه
( بطوریکه سرمای نسبتاً زیاد 7981زمستان است )صارمی و همکاران، 
کننزده تولیزد   مزاه از عوامزل محزدود   از اواسط آذرماه تزا اواخزر بهمزن   

یزن منطقزه بزه    محصوالت کشاورزی در این منطقه است. معموالً در ا
شزود.  علت طوالنی بودن دوره رشد از ارقام مقاوم به سرما استفاده می

گندم رقم پیشتاز عموه بر مقاومت بزه سزرما دارای عملکزرد و تولیزد     
باالیی است و به همین دلیل در این منطقه و در تحقیق مذکور از این 

لیزات  رقم استفاده شد. با توجه به توضیحات فوق و همچنین انجام عم
 ورزی مناسب، کشت گندم در پاییز صورت گرفت. خاک

 

 
 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه -1شکل 

 

های کامل تصادفی با سزه تیمزار   این آزمایش در قالب طرح بلوک
( در سزه  ای نواریقطرهسامانه آبیاری )شامل آبیاری سطحی، بارانی و 

قبل از کاشت به منظور تعیین خصوصیات فیزیکی و  تکرار اجرا گردید.
برداری شزد. نتزایج مربزو  بزه     شیمیایی از خاک محل آزمایش نمونه
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 98تزا عمزق    خصوصیات فیزیکی و شزیمیایی خزاک محزل آزمزایش    
آب آبیاری از ی  حلقزه   ارائه شده است. 1و  7در جداول  متریسانتی

چاه عمیق کشاورزی برداشت شد که در کلیزه تیمارهزا از آن اسزتفاده    

بنزدی  آب آبیاری مورد استفاده طبزق تقسزیم   9شد. با توجه به جدول 
تزرین  گیرد که بهترین و مناسبقرار می C1S1ویل کاکس، در طبقه 

 (.Wilcox., 1960برای آبیاری است ) حالت
 

 بافت خاک محل آزمایش -1جدول 

 عمق

 متر()سانتی

 شن

 )درصد(

 رس

 )درصد(

 سیلت

 )درصد(
 بافت خاک

 لومی 98 11 91 98

 
 خصوصیات شیمیایی خاک محل آزمایش -2جدول 

 عمق

 متر()سانتی

Mn 
(mg/kg) 

Cu 
(mg/kg) 

Zn 
(mg/kg) 

Fe 
(mg/kg) 

K 
(mg/kg) P (mg/kg) N 

(mg/kg) EC     (dS/m) pH 
(-) 

98 9/9 19/8 61/8 76/1 715 6/9 858/8 68/7 17/1 

 
 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب آبیاری -3جدول 

pH 
(-) 

T.D.S 
(meq/L) 

++Mg 

(meq/L) 
++Ca 

(meq/L) 
-

4SO 

(meq/L) 
-

3HCO 

(meq/L) 
-Cl 

(meq/L) 
+Na 

(meq/L) SAR EC     (dS/m) 

86/1 168 8/8 1/7 7 6/5 1/8 7/1 91/7 58/8 

 
سازی اراضی مورد نظزر  عملیات آماده 7981در اواخر مهرماه سال 

ها از جمله آبیاری قبل از کاشت )این آبیاری در محاسبات حجم آبیاری
سازی زمزین جهزت   منجر به آماده انجام شد. آبیاری اولیهمنظور نشد( 

هزای هزرز گردیزد. عملیزات     شخم اولیه و جوانه زدن تعدادی از علزف 
انجام گرفت. بذر گزواهی شزده گنزدم     7981سال  ماهآبان 8شخم در 

 19زدایزی شزدن، در   رقم پیشتاز پس از کنترل از نظر سزممت و سزم  
. رقزم  با استفاده از دسزتگاه ردیزف کزار کشزت گردیزد      7981ماه آبان
شده دارای سابقه کشت در منطقه و مناسب محل اجزرای طزرح   کشت

ماه رخ داد که باعث جوانه زدن و آبان 11است. اولین بارندگی مؤثر در 
-سبز شدن گندم در مزرعه شد. کلیه شرایط اقلیمی، محیطی و تغذیزه 

ای برای تیمارها یکسان بود. سایر عملیات دوره داشت از قبیل مبارزه 
دهی نیز بطزور یکنواخزت در   های هرز و کودها و علفت، بیماریبا آفا

 118کلیه تیمارها انجام شد. بر اسزاس نتزایج آزمزایش خزاک، مقزدار      
کیلزوگرم   15کیلوگرم در هکتار کود اوره در طی چنزد مرحلزه )مقزدار    

همزمان با کاشت و مابقی آن طی دو مرحله در زمان چند برگی شدن 
 58در سطح مزرعه پخش گردید. همچنین مقدار و ابتدای ساقه رفتن( 

کیلزوگرم سزولفات پتاسزیم در هزر      58کیلوگرم سوپر فسفات تریپل و 
اسززفند مززاه  19هکتززار همزمززان بززا کاشززت توزیززا شززد. در تززاری   

های هرز پهزن بزرو و باریز  بزرو بزا      عملیات مبارزه با علف7981
 ترکیب سموم تاپی  و گرانستار انجام گرفت.

ی مورد مطالعه نسزبتاً مسزطح بودنزد.    شده در منطقهاراضی کشت
طرح آزمایشی شامل سه بلوک )تکرار( و هر بلوک نیز شامل سه کرت 

متزر و بزین    1ی های مجاور در هر بلوک فاصله)تیمار( بود. بین کرت

متزر و در   1ی فاصزله ای در آبیاری سطحی و قطزره های مجاور بلوک
ی از تلفات پاشش و بزادبردگی و عزدم   آبیاری بارانی به منظور جلوگیر

به عنزوان ضزریب اطمینزان    متر  78ی های دیگر فاصلهتیثیر بر روش
عدم نفوذ آب زیر سطحی در نظر گرفته شزد. مسزاحت تیمزار آبیزاری     
بارانی ی  هکتار و سیستم آبیاری از نوع کمسزی  ثابزت بزا آبپزاش     

سزاخت شزرکت   های آمبو اصلی متحرک بود. در این سامانه از آبپاش
Sim  متر استفاده شد. در  18×15بار و آرایش  1ایتالیا در فشار کارکرد

های تنظیمی استفاده شد و به اطراف تیمارهای آبیاری بارانی از آبپاش
منظور محاسبه دقیق حجم آب مصرفی و جلوگیری از هدر رفزت آب،  

بعاد )تیپ(، ا ای نواریقطرهحداکثر دقت به عمل آمد. در روش آبیاری 
متر بود. در این تیمار با توجه به تحقیقات انجام شزده   78×98ها کرت

توسط محققین و دانشجویان و در جهت تیمین نیاز آبزی محصزول، از   
متزر در  سزانتی  98های متری و فاصله روزنهسانتی 58فواصل خطو  
ای قطزره هزای  لیتر بزر سزاعت و از لولزه    1بار با دبی  7فشار کارکرد 

میکرون استفاده شد.  715یپ( از نوع بغل دوخت با ضخامت )ت نواری
ها در تیمار آبیاری سطحی نیز روش آبیاری از نوع شیاری و ابعاد کرت

متر بود. حجم کزل آب ورودی بزه هزر تیمزار در طزول دوره       78×98
کشت ثبت شد و بدین منظور از کنتورهای حجمزی جداگانزه اسزتفاده    

 9های آبیاری سطحی و بارانی برابر با روشها در گردید. تعداد آبیاری
نوبزت   9 ای نزواری قطرهروز بود و در آبیاری  78نوبت در دور آبیاری 
زمان برداشت محصول اوایزل  روز اجرا گردید.  1آبیاری در دور آبیاری 

هزای مخصزوص   بطور جداگانه داخل کیسهها بود. نمونه 7989تیرماه 
ار داده شزد و بمفاصزله بزه    )با نصب مشخصات روی هزر نمونزه( قزر   
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تعزداد سزنبله، تعزداد    و فاکتورهای تولید شامل آزمایشگاه انتقال یافتند 
دانه در سنبله، ارتفاع ساقه، وزن هزار دانه، عملکرد محصزول و نهایتزاً   

برای تعیین وزن هزار دانه،  گیری و محاسبه شدند.وری آب اندازهبهره
ها جدا کزرده  اری شده را از سنبلههای مربو  به گیاهان نمونه برددانه

گیزری شزد. بزرای تعیزین     و وزن هزار دانه با ترازوی دیجیتالی انزدازه 
های تفکی  شده مربو  به هر تیمار در داخزل  عملکرد محصول، دانه

های کاغذی )بصورت مجزا( قرار داده شد و به داخل آون انتقال پاکت
سزه روز نگهزداری    گزراد بزه مزدت دو تزا    درجه سانتی 18و در دمای 

هزا  هزا وزن خشز  دانزه   گردید. بعد از اطمینان از خش  شدن نمونه
گیری قرار گرفزت. بعزد از آن وزن   توسط ترازوی دیجیتال مورد اندازه

 دانه در سطح نمونه برداری شده به عملکرد در هکتار تبدیل گردید.
در نهایت تجزیه و تحلیل آماری شامل تجزیه واریانس و مقایسزه  

ای دانکن در سطح احتمزال پزنج   ها به روش آزمون چند دامنهانگینمی

 انجام شد. MSTATCافزار درصد و با استفاده از نرم

 

 نتایج و بحث

 آب کاربردی
با توجه به نزوالت جوی، متوسط بارندگی ساالنه در محل اجرای 

مترمکعزب در   7188متر بود و میزان بارندگی مزؤثر  میلی 188تحقیق 
گیری شد. در طول دوره رشد گیزاه گنزدم، تیمزار    رشد اندازهطی دوره 

ای نززواری مترمکعززب، تیمززار آبیززاری قطززره 1/9778آبیززاری بززارانی 
مترمکعززب آب  5177مترمکعززب و تیمززار آبیززاری سززطحی  91/1799

دریافت نمود. حجم کل آب کاربردی با احتساب بارندگی مزؤثر بزرای   
 ست. ارائه شده ا 1تیمارهای مختلف در شکل 
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آبیاری بارانی آبیاری  ی  آبیاری سطحی

  
 

ب
آ
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 یمارهای سامانه آبیاری

آب آبیاری  

ربارند ی م  

آب کاربردی

 
     آب آبیاری، بارند ی م  ر و آب کاربردی  حت  یمارهای مختلف سامانه آبیاری در طی ان ام پژوهش -2شکل 

 
نسبت به  ای نواریقطرهدر این پژوهش استفاده از سامانه آبیاری 

درصزد   58و  91سامانه آبیاری بزارانی و سزطحی بزه ترتیزب باعزث      
جویی در مصرف آب شد. همچنزین اسزتفاده از سزامانه آبیزاری     صرفه

جویی در مصرف آب نسبت به آبیزاری  درصد صرفه 18بارانی منجر به 
دهقانیزان و  سطحی شد. نتزایج پزژوهش حاضزر بزا نتزایج تحقیقزات       

بر کاهش حجم آب مصرفی در سامانه آبیاری ( مبنی 7981نیا )افضلی
بزر اسزاس نتزایج تحقیزق خزارو و همکزاران        ای همخوانی دارد.قطره

درصزد   18ای در زراعزت گنزدم، باعزث    اجرای سامانه آبیزاری قطزره  
 Kharrouجویی در آب مصرفی نسبت به آبیاری سطحی شزد ) صرفه

et al., 2011    ب در درصزد ذخیزره آ   1/6(. مصزطفی و همکزاران نیزز
ای نسبت به آبیزاری سزطحی را در کشزت گنزدم     سامانه آبیاری قطره
 (. Mostafa et al., 2018گزارش کردند )

 اجزاء عملکرد
هزای مختلزف گیزاه از یکزدیگر     هزا قسزمت  پس از برداشت نمونه

تفکی  و تعداد سنبله شمارش گردید. نتایج تجزیه واریانس نشان داد 
داری از نظر تعداد سنبله تفاوت معنزی که بین تیمارهای سامانه آبیاری 

(. میزانگین تعزداد سزنبله    1درصد( وجود داشزت )جزدول    7)در سطح 
ارائه شده است. مقایسه  5مربو  به تیمارهای سامانه آبیاری در جدول 

میانگین تعداد سنبله نشان داد که بیشزترین تعزداد سزنبله مربزو  بزه      
با تیمار آبیزاری بزارانی و   بود که  188تیمار آبیاری سطحی با میانگین 

تزوان گفزت   داری داشت. بطور کلی مزی اختمف معنی ای نواریقطره
تعداد سنبله تحت تیثیر نوع سامانه آبیزاری قزرار گرفزت بطوریکزه بزا      
-کاهش مقدار آب مصرفی، تعداد سنبله کاهش یافت. در آبیاری قطره

 1جزویی در مصزرف آب، باعزث کزاهش     درصد صزرفه  58ای نواری 
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صدی تعداد سنبله نسبت به آبیاری سطحی شزد. در آبیزاری بزارانی    در
درصزدی   1جویی در مصرف آب، منجر به کاهش درصد صرفه 18نیز 

تعداد سنبله نسبت به آبیاری سطحی گردید. کاهش تعداد سنبله در اثر 
آباد تییید کاهش حجم آب آبیاری در تحقیقات باقری و حیدری شریف

 (.Bagheri and Heidari Sharif Abad., 2007شززده اسززت )
( با مطالعه روی گندم به ایزن نتیجزه   7985دل )کیخانی و گنجی خرم

رسیدند که با کاهش مقدار آب آبیاری، تعداد سنبله در متر مربا بطزور  
ای که بیشترین و کمترین تعداد سنبله داری کاهش یافت به گونهمعنی

هزا  مشزاهده شزد، آن   درصزد  55و  788به ترتیب در تیمار نیزاز آبزی   
های بارور در واحد سزطح  کاهش تعداد سنبله را به کاهش تعداد پنجه

 نسبت دادند.
تعداد دانه در سنبله نیز همانند تعداد سنبله شمارش گردید. نتزایج  
تجزیه واریانس نشان داد که بین تیمارهای سامانه آبیاری از نظر تعداد 

درصزد( وجزود داشزت     7 داری )در سزطح دانه در سنبله تفزاوت معنزی  
(. میانگین تعداد دانه در سنبله مربو  بزه تیمارهزای سزامانه    1)جدول 

ارائه شده اسزت. مقایسزه میزانگین تعزداد دانزه در       5آبیاری در جدول 
سنبله نشان داد که بیشترین تعزداد دانزه در سزنبله مربزو  بزه تیمزار       

ای نزواری  هبود که با تیمار آبیاری قطزر  19آبیاری سطحی با میانگین 
داری داری داشت و با تیمار آبیاری بارانی اختمف معنزی اختمف معنی

از خود نشان نداد. کمترین تعداد دانه در سنبله مربو  به تیمار آبیزاری  
شزود در  بود. همانطور که مشزاهده مزی   98ای نواری با میانگین قطره

یزاری  این پژوهش بیشترین تعداد دانزه در سزنبله مربزو  بزه روش آب    
ای نواری است، سطحی و کمترین میزان مربو  به روش آبیاری قطره

ای نزواری نسزبت بزه آبیزاری     بطوریکه این کاهش در آبیزاری قطزره  
تحقیقزات  . نتزایج پزژوهش حاضزر بزا نتزایج      درصد است 79سطحی 

( در مزورد  7989( و کریمی و قدسی )7985دل )کیخانی و گنجی خرم
ر اثزر کزاهش حجزم آب مصزرفی در     کاهش تعزداد دانزه در سزنبله د   
 محصول گندم مطابقت دارد.

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین تیمارهای سامانه آبیاری از 
درصزد( وجزود داشزت     7داری )در سطح نظر ارتفاع ساقه تفاوت معنی

هزای مربزو  بزه تیمارهزای سزامانه      (. میانگین ارتفاع سزاقه 1)جدول 
هزا  است. مقایسه میزانگین ارتفزاع سزاقه    ارائه شده 5آبیاری در جدول 

نشان داد که بیشترین ارتفاع ساقه مربو  به تیمار آبیاری سزطحی بزا   
ای نزواری  متر بود کزه بزا تیمزار آبیزاری قطزره     سانتی 11/81میانگین 

داری داری داشت و با تیمار آبیاری بارانی اختمف معنزی اختمف معنی
ای اقه مربو  به تیمار آبیاری قطرهاز خود نشان نداد. کمترین ارتفاع س

متر بود. بر اساس نتایج تحقیق حاضر، سانتی 88/99نواری با میانگین 
ارتفاع ساقه با کاهش آب مصرفی روندی کاهشی داشزت. در آبیزاری   

 78جزویی در مصزرف آب، کزاهش    درصزد صزرفه   91ای نواری قطره
نتزایج تحقیزق   درصدی ارتفاع ساقه را نسبت به آبیاری بارانی داشزت.  

(، که در شیراز انجام گرفت نشان داد که 7989پورمنصور و همکاران )
و  78درصد به ترتیزب   58و  15ارتفاع گیاه گندم در تیمارهای آبیاری 

یابد. در واقا کزاهش  درصد کاهش می 788درصد نسبت به تیمار  78
های مریستمی در طول روز موجب نقصان پتانسزیل  پتانسیل آب بافت

شزود. بزه طزور    ها میری شده و در نتیجه مانا بزرو شدن سلولفشا
کلی در بسیاری از گیاهان خانواده گندمیان کاهش آب سبب تیخیر در 

-شود که این امر موجب کاهش فاصله میان گرهطویل شدن ساقه می

 (.7999شود )نباتی، ها و در نتیجه کاهش ارتفاع گیاه می
ه بین تیمارهای سامانه آبیاری از نتایج تجزیه واریانس نشان داد ک
درصد( وجود داشزت   7داری )در سطح نظر وزن هزار دانه تفاوت معنی

(. میانگین وزن هزار دانه مربو  به تیمارهای سامانه آبیزاری  1)جدول 
ارائه شده است. مقایسه میانگین وزن هزار دانه نشزان داد   5در جدول 

ار آبیاری سطحی با میزانگین  که بیشترین وزن هزار دانه مربو  به تیم
ای نواری اختمف گرم بود که با دو تیمار آبیاری بارانی و قطره 71/17
داری داشت. کمترین وزن هززار دانزه مربزو  بزه تیمزار آبیزاری       معنی
ای نواری و در آبیاری قطرهگرم بود.  89/91ای نواری با میانگین قطره

درصزد کمتزر از آبیزاری     9 و 71بارانی وزن هزار دانه گندم به ترتیب 
شود در این پژوهش بزا کزاهش   سطحی شد. همانطور که مشاهده می

 میزان آب آبیاری، وزن هزار دانه کاهش بیشتری یافت. 

 
  یری شده  ندم در اجرای آزمایش  زیه واریانس عملکرد و برخی صفات اندازه - جدول 

 میانگین مربعات
درجه 

 آزادی
وری مصرف بهره منابع  غییر

 آب

عملکرد 

 محصول
  عداد سنبله  عداد دانه در سنبله ار فاع ساقه وزن هزار دانه

ns886/8 ns781/8 ns 576/8 ns181/7 ns717/7 ns191/71 1 تکرار 
 تیمار 1 987/599** 881/58** 999/18** 886/99** 166/6** 781/8**

 خطا 1 159/8 189/8 686/8 791/8 878/8 887/8

 ضریب تغییرات )درصد(  71/8 98/7 91/8 81/8 51/7 59/1

ns  و  و  به ترتیب عدم معنی دار، معنی دار در سطح احتمال پنج درصد و معنی دار در سطح احتمال ی  درصد 
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 های آبیاری یمار یری شده  ندم  حت  أ یر مقایسه میانگین عملکرد و برخی صفات اندازه - جدول 

 وزن هزار دانه

 ) رم(

 ار فاع ساقه

 متر()سانتی
  یمارها  عداد سنبله  عداد دانه در سنبله

b81/91 a18/87 a16 b987 آبیاری بارانی 

c89/91 b88/99 b98 c919 آبیاری تیپ 

a71/17 a11/81 a19 a188 آبیاری سطحی 

 درصد با هم ندارند 5تفاوت معنی داری به روش دانکن و در سطح در هر ستون اعدادی که دارای حروف مشترک هستند 
 

( 7989آبززاد و همکززاران )براسززاس نتززایج تحقیززق باغبززان خلیززل
درصد نیاز آبی بدست آمد  788بیشترین وزن هزار دانه گندم، در تیمار 

ت و کمتزرین  داری نداشز درصد نیاز آبی تفزاوت معنزی   15که با تیمار 
آراس و  درصزد نیزاز آبزی بزود.     15وزن هزار دانه نیز مربو  به تیمزار  

همکاران عنوان کردند که کاهش مقدار آب آبیاری در مرحله پر شدن 
 ,.Arausها باعث چروکیدگی و کاهش وزن هزار دانه گندم شد )دانه

2002.) 
 

 عملکرد محصول
تیمارهای سامانه آبیاری از نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین 

درصد( وجود داشزت   7داری )در سطح نظر عملکرد دانه اختمف معنی
(. نتایج میزانگین عملکزرد محصزول مربزو  بزه تیمارهزای       1)جدول 

ها نشان داد ارائه شده است. مقایسه میانگین 9سامانه آبیاری در شکل 
ملکرد دانه تن در هکتار بیشترین ع 918/1که تیمار آبیاری سطحی با 

ای نزواری اخزتمف   را داشت که با هر دو تیمار آبیاری بارانی و قطزره 
ای نزواری بزا   داری از خود نشان داد، همچنین تیمار آبیاری قطرهمعنی
تن در هکتار کمترین عملکرد دانه را به خود اختصاص داد. در  871/5

این پژوهش با کاهش حجزم آب آبیزاری عملکزرد محصزول کزاهش      

ای نواری و بزارانی نسزبت بزه    بطوریکه در سامانه آبیاری قطرهیافت، 
جزویی در مصزرف   درصد صزرفه  18و  58آبیاری سطحی به ترتیب با 

درصد بزود. عملکزرد کمتزر     79و  96آب، کاهش عملکرد گندم حدود 
تواند به علت تعداد کمتر دانزه  دانه در تیمارهای با مقادیر کمتر آب می

در تیمارهزای بزا مقزادیر کمتزر آبیزاری را       باشد. کاهش عملکرد دانزه 
توان به اثر کمبود آب که با تسریا پیری و کاهش طول پزر شزدن   می

دانه گیاه همراه است و همچنین به عمئم ارسالی از ریشه به بزرو و  
ها و در نهایت کاهش فتوسنتز خزال،، نسزبت   القای بسته شدن روزنه

عزات دالورپزور و همکزاران    مطال(. 7996داد )کافی و مهدوی دامغانی، 
( مؤید این مطلب است که آبیاری نشتی، باعث افزایش عملکرد 7981)

ای کیلوگرم در هکتار( نسبت بزه آبیزاری قطزره    5588محصول گندم )
کیلوگرم بر هکتار( شد. همچنین تحقیقات واسیف و همکزاران   9885)

ی اهزای آبیزاری قطزره   نشان داد که عملکزرد دانزه گنزدم در سزامانه    
سطحی و زیر سطحی نسبت به سامانه آبیاری بارانی به ترتیب حزدود  

( کزه بزا   Wasif et al., 2009درصد کاهش یافزت )  51/16و  99/99
نسزبت بزه   ای نزواری  قطزره نتایج این تحقیق همخوانی دارد )آبیاری 

 درصد کاهش عملکرد دانه گندم شد(.  11آبیاری بارانی باعث 

 

 
 های مختلف آبیاریعملکرد دانه  ندم  حت  أ یر سامانه -3شکل 

 

 وری آببهره
وری آب، مقدار محصول تولید شده )گندم( به در این تحقیق بهره

-آبیاری+ باران مؤثر( را نشزان مزی  ازای مقدار کل آب کاربردی )آب 

دهد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین تیمارهای سامانه آبیزاری  
درصزد( وجزود    7داری )در سزطح  وری آب اختمف معنزی از نظر بهره
وری آب مربزو  بزه تیمارهزای    (. نتایج میانگین بهزره 1داشت )جدول 
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ها نشان داد میانگینارائه شده است. مقایسه  1سامانه آبیاری در شکل 
مکعزب  کیلزوگرم در متزر   598/7که تیمار آبیاری بزارانی بزا میزانگین    

ای وری آب را داشت که با هزر دو تیمزار آبیزاری قطزره    بیشترین بهره
داری از خود نشان داد. پس از آن تیمار نواری و سطحی اختمف معنی

مکعزب  کیلزوگرم در متزر   581/7ای نزواری بزا میزانگین    آبیاری قطره
وری آب را داشت و کمترین مقدار نیز مربزو  بزه تیمزار    باالترین بهره

مکعب بزود. در ایزن   کیلوگرم در متر 111/7آبیاری سطحی با میانگین 
ای های آبیزاری بزارانی و قطزره   وری آب در سامانهتحقیق میزان بهره

درصزد افززایش    11و  19ای به ترتیزب  نواری نسبت به روش جویچه
درصد بیشزتر   5وری آب در سامانه آبیاری بارانی چنین بهرهداشت. هم

ای نواری بود. چوهان و همکاران نیز در تحقیق از سامانه آبیاری قطره
ای وری آب در سزامانه آبیزاری قطزره   درصزدی بهزره   11خود افزایش 

 (.Chouhan et al., 2015)نسبت به روش سطحی را عنوان کردنزد  
وری آب ارقام گندم، بر روی بررسی بهره (7981نتایج تحقیق معیری )

ای( نشزان داد کزه   در سه نوع سامانه آبیاری )سطحی، بارانی و قطزره 
درصزد   18ای باعزث  هزای آبیزاری بزارانی و قطزره    استفاده از سزامانه 
های ما این تحقیق را تیییزد  شود که یافتهوری آب میافزایش در بهره

وری آب گندم در روش شیاری را فان و همکاران میزان بهره نماید.می
 (.Fan et al., 2014)کیلوگرم بر مترمکعب گزارش کردند  91/8

 

 
 های مختلف آبیاریوری آب آبیاری  حت  أ یر سامانهبهره - شکل 

 

  یرینتی ه

تحقیق حاضر بیشترین عملکرد دانه، اجزاء عملکرد و حجم آب در 
وری آب متعلق بزه سزامانه آبیزاری    کاربردی و همچنین کمترین بهره

هزای اخیزر در کشزور و نیزاز     سطحی بود که با توجزه بزه خشکسزالی   
روزافزون جامعه به مواد غذایی استفاده بهینه از منابا آبزی و افززایش   

ناپذیر است. بر اساس نتزایج بدسزت آمزده،    وری آب امری اجتناببهره
جویی باعث صرفهای نواری قطرههای آبیاری بارانی و استفاده از روش

شود. در این تحقیق کمترین وری آب میدر مصرف آب و افزایش بهره
وری بزود و بهزره  ای نزواری  قطرهحجم آب کاربردی مربو  به سامانه 

روش آبیاری بارانی بزود و لزذا   درصد کمتر از  5آب در این روش تنها 
استفاده از این روش در مناطقی که بزا محزدودیت آب روبزرو هسزتند     

با توجه به اینکه نیاز آبی گیاه گندم در ایزن تحقیزق   . شودپیشنهاد می
آبی تشدید شود بطوریکه بطور کامل تیمین شد، حتی اگر مشکمت کم

آب مصزرف شزده   میزان آب موجود در طول دوره رشد گندم برابر بزا  

مترمکعزب( باشزد    91/1799)ای نزواری  قطزره توسط سامانه آبیزاری  
-استفاده از این سامانه در مناطقی با اقلیم مشابه منطقی به نظزر مزی  

جزویی در  درصد صرفه 18رسد. استفاده از سامانه آبیاری بارانی ضمن 
 79وری آب را داشت و از نظر عملکرد تنها مصرف آب، باالترین بهره

رصد کاهش نسبت به آبیاری سطحی نشان داد، بنابراین در منزاطقی  د
باشد و حصول عملکرد بزاال مزد   که منابا آبی بیشتری در دسترس می

 شود.نظر است استفاده از این سامانه پیشنهاد می
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Abstract  

Water is the most important limiting factor for agriculture and its optimal use with special importance. The 
purpose of this study was investigating of the effect of different irrigation methods on yield and yield 
components of wheat (Pishtaz cultivar) and evaluate of water efficiency. The following treatments included three 
methods of surface, sprinkler and strip drip irrigation. The experiment was conducted in a randomized complete 
block design with three replications in 2018_2019 in Khorramabad city. The research results demonstrated that 
type of irrigation method had a significant effect (p < 0.01) on the number of spikes, number of seeds per spike, 
stem height, 1000-seed weight, grain yield and water efficiency. Grain yield in surface, sprinkler and drip 
irrigation methods were 7.870, 6.83 and 5.017 tons per hectare, respectively, in other words, surface irrigation 
increased grain yield by 13.21 and 36.25 percent compared to sprinkler and drip irrigation methods, respectively. 
Also, the highest volume of applied water (6411 m3) and the lowest water efficiency (1.22 m3) were related to 
surface irrigation treatment. Strip drip irrigation treatment with about 3333 m3 of water irrigation, saved 59% of 
water compared with surface irrigation and therefore. 

 
Keywords: Irrigation Method, Sprinkler Irrigation, Topical Irrigation, Volume of Water Consumption, 

Wheat. 
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