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چکيده
آبياري از مهمترين عوامل موثر در توليد غالت در اقليم گرم و خشک است .در حال حاضر روش آبياري مورد استفاده براي محصوالت گندم عمددتا
انواع روشهاي سطحي ميباشد که نسبت به روشهاي نوين آبياري ،بازده آبياري کمتر و حجم آب مصرفي بيشتري دارند .در صورت امکان استفاده از
سامانههاي آبياري تحت فشار ،در مصرف آب صرفه جويي نمود و کارايي مصرف آب را باال برد .هدف از ايدن پدووهش امکدانسدنجي اسدتفاده از روش
آبياري قطرهاي نواري در کشت گندم است .به اين منظور آزمايشي ،در قالب فاکتوريل با  6تيمار و سه تکرار در سال زراعي  69- 66در دشت پلبند استان
خراسان رضوي با هدف تعين مناسبترين فاصله بين نوارهاي آبياري و نيز تأثير خشدکي بخشدي متنداوب ريشده ) (APRDبدر کدارايي مصدرف آب و
همچنين عملکرد و اجزاي عملکرد گندم انجام شد .در نهايت ميزان آب مصرفي ،عملکرد و اجزاي آن با نتيجه روش شدياري مرسدوم منطقده بده روش
آماري مقايسه شد .تيمارها شامل تيمار آبياري قطرهاي  -نواري ثابت با فاصله ي  95سانتيمتر ) (I1و  65سانتيمتر )(I2و 05سدانتيمتدر ) (I3و سده
تيمار آبياري قطرهاي  -نواري متناوب با فاصلهي  95سانتيمتر ) (I4و 65سانتيمتر ) (I5و 05سانتيمتر ) ، (I6با سه تکرار و طول کرتها نيز  65متر
انتخاب شد .در تجزيه واريانس ميانگين مربعات مربوط به پارامترهاي گندم ،نتايج نشان داد که فاکتور فاصله نوار آبياري بر اجزاي عملکرد گندم ،عملکرد
و کارايي مصرف آب در سطح يک درصد اختالف معنيدار داشت و تناوب آبياري بر تعداد خوشه ،تعداد دانه در خوشده ،ارتفداع سداقه ،عملکدرد و کدارآيي
مصرف آب در سطح يک درصد و بر وزن هزار دانه در سطح  9درصد اختالف آماري معنيدار داشت .اثرات متقابدل بدر وزن هدزار دانده و تعدداد دانده در
خوشه اختالف آماري معنيداري نداشت بلکه بر تعداد خوشه و در سطح يک درصد اختالف معنيدار آماري داشت و هم چنين بر ارتفاع سداقه و عملکدرد
محصول و کارآيي مصرف آّب در سطح  9درصد اختالف آماري معنيدار داشت .عملکرد و کارايي مصرف آب مربوط به فاصله ي نوار آبيداري  95و ندوع
آبياري ثابت بيشترين مقدار در بين همه تيمارها بود در حاليکه که کمترين کارايي مصرف آب را داشدت  1/90کيلدوگرم بدر مترمکعدب ..در حداليکده
بيشترين کارايي مصرف آب در تيمار با فاصلهي نوار آبياري  05سانتيمتر و نوع آبياري متنداوب بده ترتيدب برابدر بدا  5559کيلدوگرم بدر هکتدار و 2/0
کيلوگرم بر مترمکعب است .استفاده از نوار آبياري با فواصل  95سانتيمتر و آبياري ثابت در مقايسه با آبياري شدياري عملکدرد  9955کيلدوگرم ،کدارايي
مصرف آب  1/19کيلوگرم در مترمکعب .حدود  1625مترمکعب در هکتار کمتر آب مصرف مينمايد و در شرايط خشکسدالي بدا کداهش کدمتدر از 955
کيلوگرمي محصول در هکتار توصيه ميگردد.
واژههاي کليدي :آبياري قطرهاي نواري ،آبياري متناوب ،کارايي مصرف آّب.
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به استناد گزارش وزارت نيرو کل منابع آب تجديدپذير کشدور در
حدود  155ميليارد مترمکعب ميباشد .کده در حدال حاضدر حددود 65
ميليارد مترمکعب استحصال ميگردد و سهم بخش کشداورزي از ايدن
 -1دانش آموخته کارشناسي ارشدد مهندسدي آبيداري و زهکشدي ،دانشدگاه علدوم
کشاورزي و منابع طبيعي گرگان
 -2دانشيار گروه مهندسي آب ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان
 -5دانشيار گروه مهندسي آب ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان
.Email: mzakerinia@gau.ac.ir
*-نويسنده مسئول:

مقدار در حدود  65/9درصد ميباشد .با توجه به ندر رشدد جمعيدت و
چالشهاي خشکسالي در حال و آينده و رقابت ساير بخشهدا بدراي
منابع آب ،کاربرد سامانههاي آبياري بدا کدارايي مصدرف آب بداالتر از
راهکارهدداي مددوثر در جهددت پايددداري توسددعه در بخددش کشدداورزي
ميباشد .مديريت آبياري مزارع و استفاده از روشهاي آبياري با بدازده
آبياري باالتر با هدف پايداري و افدزايش عملکدرد ضدروري اسدت .از
مشکالت بزرگ براي توليد گنددم کمبدود مندابع آب اسدت .بندابراين
ضرورت استفاده بهينه از منابع آب موجود و قابل استحصال و افزايش
کارايي مصرف آب امري اجتناب ناپذير است .از مهمترين سياستهاي
کشور رسيدن به خود کفايي در توليد گندم است .در اين راستا گدروه-
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هاي مختلفي تالش ميکنند که هر يک به نوبه خود پتانسديل بدالقوه
موجود را به عمل نزديک نمايند .از جمله مهمترين عوامل تأثيرگذار بر
افدزايش عملکدرد گندددم نحدوه مصددرف آب اسدت عليددزاده..1506 ،
سامانهي آبياري قطرهاي ،نمونهاي از سامانههاي آبياري است کده بده
منظور استفاده بهينه از آب مورد استفاده قرار ميگيرد .در اين سدامانه،
از لولههاي نواري با روزنههايي به صورت قطره چکان سرخود در بدين
رديفهاي کشت استفاده ميشود .اين لولهها سبک بدوده و بده فشدار
 5/0اتمسفر نياز است که يکندواختي پخدش مناسدبي داشدته باشدند.
روزنههاي لولهها با فشار پايين نيز کدارايي داشدته و حتدي مديتوانندد
بدون نياز به پمد ،،آب را از خدود عبدور دهندد طرفدي و همکداران،
 ..1539در گياهان مختلدف آبيداري قطدرهاي نسدبت بده روشهداي
سطحي عالوه بر صرفهجويي آّب به ميدزان  95تدا  05درصدد باعد
افزاش عملکرد به ميزان  15تا  05درصد ميشدود Sivanappan et
 ..all., 1988محققان بازده آب در زراعت هندوانه را نسبت به آبياري
شياري  2/9برابر بدست آوردند  ..Srininvas et all., 1989محققان
افزايش عملکرد آبياري قطرهاي نسبت به روش شدياري در هندوانده،
خربزه و گوجهفرنگي را به ترتيب  15 ،10 ،4درصدد گدزارش کردندد.
آنها کارايي مصزف آب در روش قطرهاي در مقايسه با شياري بدراي
سه محصول فوق به ترتيب  ،5،5و  2برابدر بدسدت آوردندد باغداني و
عليزاده ..1506 ،محققان بازدهي مصرف آّب سه روش آبياري قطدره-
اي ،شياري و باراني را در کشدت هندوانده بده ترتيدب 5/6 ،4/9 ،3/0
کيلوگرم بر مترمکعب بدست آوردند  ..Singh et all., 1990محققان
در مقايسه دو روش آبياري سطحي و قطرهاي در کشت سديبزميندي
به اين نتيجه رسيدند که روش قطرهاي باع افدزايش تعدداد غدده در
گياه و عملکرد غده در مقايسه بدا آبيداري سدطحي شدد و هدمچندين
آبياري قطرهاي باع صرفهجويي آب به ميزان  46درصد در مقايسده
با روش سطحي نيز شد  ..Ahire et all., 2000محققان بدا بررسدي
عملکرد محصول ،يکنواختي پخش آب و ارزيدابي اقتصدادي سيسدتم
آبياري قطرهاي و سطحي ،به اين نتيجده رسديدند کده نتدايج تجزيده
آماري از بين ترکيبدات مختلدف ،تيمدار  65-45-05فاصدله نوارهدا،
درصد نياز آبي ،طول لترال .را با بيشترين عملکدرد ترکيدب تيمداري
برتر نشان داد تدر ندواد و همکداران ..1539 ،محققدان بدا تحليدل
اقتصادي دو روش آبياري نشان دادند که هر چند نسدبت منفعدت بده
هزينه در آبياري سطحي بيشتر از آبياري قطرهاي بدسدت آمدده ،امدا
بهرهوري مصرف آّب به ازا هر واحد آب مصرفي در آبيداري قطدرهاي
 .2/90در مقايسه با روش سطحي  .1/53حدود دو برابدر بدود نتدايج
اين آزمايش اجرايي بودن روش آبياري قطرهاي در گندم را بده خدوبي
نشان داد .بر اساس اين نتايج و ساير مزاياي ايدن سيسدتمهدا شدامل
صرفهجدويي در مندابع و مدديريت بهتدر ،ارزانتدر و قابليدت کنتدرل،
گسترش اين سيستمها توصيه ميشود تر نواد و همکاران..1539 ،
بررسي اثر سيستم ميکدرو بدر روي محصدوالتي نظيدر سديبزميندي،

هندوانه ،خربزه و ...تحقيقي انجام شده است کده نشدان مديدهدد بدا
مصرف آب کمتدر عملکدرد مطلدوبي توليدد نمدود خزاعدي ..1506 ،
محققان در ايتاليا پنج رقم گنددم ندان را بدا اسدتفاده از روش آبيداري
قطرهاي مورد مقايسه قرار دادند .نتايج نشان داد که عملکرد دانه گندم
براي آبياري قطرهاي برابر با  0/25تن در هکتدار بدود Monotti et
 ..all., 1982نشان داده شد که سيستم آبياري قطرهاي مديتواندد در
زراعت گندم استفاده شود اما به دليل اين که مقدار نوار آبياري تيد.،
مصرفي در الگوهاي مختلف طراحي متفاوت است ،بنابراين هزينههاي
اجراي طرح تحتتأثير فاصله لترال قرار ميگيرد بدراي آنکده بتدوان
روشي پيدا نمود که هزينههاي طرح را افزايش ندهد همچندين مقددار
توليد و درآمد را کم نکند فاصلههاي مختلف نوار آزمايش گرديد .نتايج
نشان داد که هر چقدر فاصله لترالها بيشتر شود حجدم آب مصدرفي
نيز بيشتر ميگردد همچنين افزايش فاصله روزنه نيز باعد افدزايش
مصرف آب ميشود که اين امر به دليل طوالني شددن زمدان رسديدن
جبهه رطوبتي به يکديگر از دو روزنه مجاور و دو لترال مجاور اسدت از
طرفي بررسي عملکرد و اجدزا عملکدرد نشدان داد اعمدال تيمارهداي
مختلف فاصله لترال و روزنه تأثير معنيداري بدر آنهدا نداشدته اسدت
افشار..1561 ،
اهميت پووهش در زمينه استفاده از آبياري قطرهاي نواري تي ،در
زراعت گندم در سال هاي اخير به علت کمبود آب و استفاده صحيح از
منابع آب ،افزايش يافته و از طرفي با توجه به بافت خدا و فاصدلهي
مناسب نوارهاي تي ،و بهينه کردن هزيندههداي اقتصدادي و کدارايي
مصرف آب ،طوريکه با نزديدک کدردن فاصدلههداي نوارهداي تيد،
موجب افزايش هزينه نوارهاي تي ،و افزايش کارايي مصرف آب و بدا
زياد کردن فاصله نوارهاي تي ،موجب کاهش هزينههاي نوار تيد ،و
کاهش کارايي مصرف آب ميشود .اميد است که نتايج هرچند اندد
اين تحقيق بتواند در جهت توليد بيشتر گندم بهعنوان يک محصدول
استراتويک با حداقل ميزان مصرف آب بکار گرفته شود.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

به منظور برسي امکان بهرهمندي از سامانههاي آبيداري قطدرهاي
نواري تي .،در کشت گندم ،اين تحقيدق درسدال زراعدي  69-66در
دشت پلبند شهرستان تايباد واقع در شرق استان خراسدان رضدوي بدا
طول و عرض جغرافيايي بده ترتيدب  54/04درجده شدمالي و 65/00
درجه شرقي و با ارتفاع  356متر از سطح دريا و بدا متوسدط بارنددگي
ساالنه 195ميليمتر اجرا گرديد .به منظور تعين مناسدبتدرين فاصدله
آبياري و نوع آبياري از نظر کارآيي مصرف آب و همچنين تعين اجزاي
عملکرد ،اين طرح به صورت فاکتوريل با  6تيمار و سده تکدرار مدورد
مطالعه قرار گرفت و در نهايدت بدا روش شدياري  -غرقدابي مرسدوم

بررسي تأثير فواصل مختلف نوارهاي آبياري قطرهاي...

مقايسه انجام شد .تيمارها شامل تيمار آبياري قطرهاي  -نواري ثابدت
با فاصله ي  95سانتيمتر  . Iو  65سانتيمتدر  .I2و 05سدانتيمتدر
 .I3و سه تيمار آبياري قطدرهاي  -ندواري متنداوب بدا فاصدله ي 95
سانتيمتر  . I4و 65سانتيمتر  .I5و 05سانتيمتر  ،.I6با سده تکدرار
انتخاب شد .از آنجا که در کشدت گنددم معمدوال فواصدل رديدف 19
سانتيمتر انجام ميگيرد ،از اين رو در بين نوارهاي آبيداري بدا فاصدله
 05 ،65 ،95سانتيمتر به ترتيب  9، 4 ،5رديف گندم کشت ميگدردد.
از آنجا که کاهش فواصل نوارها به کدمتدر از  45سدانتيمتدر باعد
افزايش هزينههاي اجراي سامانهي آبياري به دليل طول بيشتر ندوار
آبياري مزرعه ميگردد و از طرفي اسدتفاده از فواصدل بديشتدر از 65
سانتي متر نيز باع کاهش يکنواختي و کارايي مصرف آب خواهد شد،
از اين رو فواصدل مدذکور انتخداب گرديدد .بده منظدور حدذف اثدرات
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حاشيه اي ناشي از نفوذ آب از تيمارهاي مختلف روي يکديگر ،فاصدله
ي کرتها از يکديگر  1متر در نظر گرفته شد در مجموع ،سدطح کدل
مزرعه تحقيق  5555مترمربع بود .استفاده از نوارهايي با ضخامت 109
ميکرون و فاصله سورا هاي آبده  25سانتيمتر کده در فشدار  5/6تدا
 5/0بار حدود  4ليتر در ساعت در هر متر طول لوله بود .شکل 1نحدوه
پهن کردن نوارهاي آبياري و انشعاب گرفتن از لوله مانيفولدد را نشدان
مي دهد .شکل  2هم آرايش نوارهداي آبيداري در مزرعده در مراحدل
آغازين رشد گندم را نشان مي دهد .همزمان در مزرعده مجداور طدرح
حاض ر نيز عمليات کشت مرسوم شياري گندم انجام گرفدت و مقدادير
دبي لوله آبرسان و تعداد آبياري مزرعه مذکور نيز جهت مقايسه نهايي
ثبت گرديد.

شکل  -1پهن کردن لولههاي تيپ با ماشين و نمايي از اجراي انجام شده

شکل- 2آبياري قطرهاي نواري تيپ در مزرعه گندم در مراحل آغازين رشد

مشخصات فيزيکي و شيميايي خا و آب مورد استفاده به ترتيب
در جدول  1و  2ارايه شده است .کالس آب استفاده شده طبق طبقه-
بندي ويلکاکس  S1C3تعين گرديد .ميانگين يکنواختي انتشار آب در
سامانه تي ،اندازهگيري شده برابر  60درصد که بدراي طدول ندوار 65
متر بهنسبت عالي است .ضريب تغييرات قطره چکانها و تغييرات دبي
قطره چکانها به ترتيب با ميانگين  16/23 ،5/41درصد تعيين گرديد.
کليهي عمليات زراعي مانند وجين ،کود دهي و سمپاشي براي تمدامي
تيمارها به صورت يکسدان انجدام شدد .در همده ي کدرتهداي ايدن

پووهش تاريخ کشت ،شرايط آمادهسازي خدا  ،ندوع بدذر و نحدوهي
کشت آن ،تغذيه گياهي متناسدب بدا نيداز کدودي مزرعده ،روشهدا و
شرايط مبارزه با آفات و بيماريهاي گياهي گندم ،به صدورت يکسدان
انجام شد .حجم آب /آبياري ورودي و خروجي در طول دورهي کشدت
ثبت شده و در انتهاي دوره کشت نيز فاکتورهاي توليد محصول شامل
عملکرد دانه عملکرد محصول ،.وزن هزار دانده ،ارتفداع سداقه بوتده،
تعداد خوشه دريک مترمربع ،تعداد دانه درخوشده و در نهايدت کدارايي
مصرف آب  .WUEدر هر تيمار محاسبه شد .ايدن شداخد در واقدع
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مينمايد و هرچه اين نسبت بيشتدر باشدد نشدان دهنددهي مصدرف
صحيحتر آب است فرشي و همکاران..1532 ،

نسبت مقدار محصول توليد شده گندم .به ازاي کل مقدار آب مصرفي
در مزرعه را با محفوظ داشتن راندمان کداربرد آب آبيداري .مشدخد

جدول -1نتايج شيميايي و فيزيکي خاک مزرعه تحقيقاتي
Mn
)(mg/kg

Cu
)(mg/kg

Zn
)(mg/kg

Fe
)(mg/kg

K
)(mg/kg

P
)(mg/kg

N
)(%

Oc
)(%

EC
)(dS/m

PH

3/0

5/31

5/69

4/12

226

6/6

5/596

5/62

5/30

0/36

شن

رس

سيلت

)(%

)(%

)(%

56

29

56

بافت
لومي

جدول  -2نتايج شيميايي آب مزرعه تحقيقاتي
SAR

TDS
)(mg/l

SO4
)(meq/l

HCO3
)(meq/l

K
)(mg/l

Na
)(meq/l

Cl
)(meq/l

Ca+Mg
)(meq/l

EC
)(dS/cm

PH

15/3

1552

6/31

2/33

5/56

10/62

11/92

9/9

2/559

0/44

با توجه به کمبود آب ،به نظر مديرسدد اسدتفاده از روش آبيداري
قطرهاي نواري عالوه بر باغات و محصوالت رديفدي جدوي پشدته اي
بلند مانند هندوانه ،خربزه ..گوجه فرنگي براي گندم ،ذرت ....نيز مدي-
تواند راه گشاي حل معضل کمبود آب به خصدو در اراضدي کده در
اقليم خشک و نيمه خشک با تبخير زياد و منابع آبي کم ،باشد .از ايدن
رو در اين تحقيق به منظور تعيين مناسبترين فاصدله آبيداري و ندوع
آبياري از نظر کارآيي مصرف آب و همچنين تعيدين اجدزاي عملکدرد،
اين طرح به صورت فاکتوريل با  6تيمار و سه تکرار مورد مطالعه قدرار
گرفت و در نهايت با روش شياري  -غرقدابي مرسدوم مقايسده انجدام
گرفت .دادههاي بدست آمده توسط ندرمافدزار آمداري  SASتجزيده و
تحليل گرديد و مقايسه ميانگين عملکرد و کارايي مصرف آب آبيداري
با آزمون  LSDمورد مقايسه قرارگرفت.

نتايج و بحث
نتايج تجزيه واريانس اثرات فاصله نوار آبياري ،نحوه تناوب و نيدز

اثرات متقابل آنها در جدول  5نشان داده شده است .نتدايج حداکي از
آن است که فاصله نوار آبياري در سطح  1درصد .بر تعداد خوشده در
يک مترمربع ،تعدداد دانده در خوشده ،ارتفداع سداقه ،وزن هدزار دانده،
عملکرد محصول وکارآيي مصرف آب تأثيرگذار و اختالف معنديداري
دارند .نوع آبياري نيز متناوب و ثابت .در سطح  9درصد .بر وزن هزار
دانه تأثيرگذار و اختالف معنيداري ايجاد نموده است ،همچندين ندوع
آبياري در سطح  1درصد .بر تعداد خوشه در يک مترمربع ،تعداد دانده
در خوشده ،ارتفدداع سداقه ،عملکددرد ،محصدول و کددارآيي مصددرف آّب
تأثيرگذار و اختالف معنيداري دارند.
اثرات متقابل فواصل نوارها و تناوب آبياري جدول  .5نيز بر تعداد
دانه درخوشه و وزن هزار دانه اختالف معنيداري ايجاد ننمدود امدا بدر
ارتفاع ساقه و عملکدرد محصدول و کدارآيي مصدرف آّب در سدطح 9
درصد تأثيرگذار و اختالف معنيداري داشت .همچنين اثدرات متقابدل
فواصل نوارها و تناوب آبياري درسطح  1درصد بر تعداد خوشه در يک
مترمربع تأثيرگذار و اختالف معنيداري داشت.

جدول  -3تجزيه واريانس ميانگين مربعات مربوط به پارامترهاي گندم
منابع تغيير
فاصله نوار آبياري
نوع آبياري
خطا
اثرات متقابل
ضريب تغييرات

درجه آزادي تعداد خوشه در متر مربع تعداد دانه درخوشه
**19/16
**196/02
2
**
165/53
**1163/59
1
5/16
4/9
12
5/53ns
**115/02
2
1/55
5/6
* :اختالف معنيدار در سطح % 9
: nsعدم اختالف معنيدار

نتايج مقايسه ميانگين فاصله ي نوار آبياري تيمار اصدلي ،.نشدان
ميدهد که فاصلهي نوار آبياري بر تعداد خوشه و تعداد دانه در خوشده
و ارتفاع ساقه و وزن هزار دانه و عملکرد محصدول و کدارايي مصدرف
آب در سطح يک درصد داراي اختالف آماري معنيدار بدود و فاصدله
نوار آبياري  95سانتيمتر ،عملکردي بيشتري نسبت به فاصدله  65و

ارتفاع ساقه وزن هزار دانه عملکرد
**5/06
**36/59
**55/16
**
*
6/34
13/55
**564/9
5/559
5/66
5/53
*5/56
5/16ns
*5/9
1/60
2/00
5/02
** :اختالف معنيدار در سطح %1

کارايي مصرف آب
**5/509
**5/05
5/5559
*5/556
1/06

فاصله  05سانتيمتر دارد و همچنين فاصله نوار آبياري تعداد خوشه در
دانه ،تعداد خوشه ،وزن هزار دانه ،ارتفاع سداقه و کدارآيي مصدرف آب
بيشترين آنها مربوط به فاصله نوار آبياري  95سانتيمتر و کمتدرين
آنها مربوط فاصله نوار آبياري  05سانتيمتر ميباشد.

بررسي تأثير فواصل مختلف نوارهاي آبياري قطرهاي...
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جدول  -4مقايسه ميانگين پارامترهاي کمي گندم در تيمارهاي مختلف فاصلههاي نوار آبياري
فاصلهي نوار آبياري

تعداد خوشه

تعداد دانه در خوشه

a1

590/55A
591/55B
540/16C

41/16A
56/55B
53/55C

a2
a5

نتايج مقايسه ميانگين فاصله ي نوار آبياري تيمار اصدلي ،.ارايده
شده در جدول  ،4نشان ميدهد که فاصدلهي ندوار آبيداري بدر تعدداد
خوشه و تعداد دانه در خوشه و ارتفاع ساقه و وزن هزار دانه و عملکدرد
محصول و کارايي مصرف آب در سدطح يدک درصدد داراي اخدتالف
معنيدار بود و فاصله نوار آبياري  95سانتيمتر ،عملکردي بديشتدري
نسبت به فاصلهي  65و فاصلهي  05سانتيمتدر دارد .نتدايج مقايسده
ميانگين نشان ميدهد که بديشتدرين ميدزان تعدداد خوشده در يدک
مترمربع مربوط به تيمار فاصله نوار 95سانتيمتر به ميدزان  590/55و
همچنين کمترين ميزان آن  540/61مربوط به تيمار فاصدله ندوار 05
سانتيمتر مشاهده گرديد .همچنين فاصلهي ندوار آبيداري در سدطح
1درصد .بر تعداد خوشه دريک مترمربع تأثيرگذار و اختالف معنيداري
ايجاد نمود .بطوريکه بيشترين تعداد دانه در خوشه مربوط بده تيمدار
فاصلهي نوار آبياري  95سانتيمتر به ميزان  41دانه در خوشه و کدم-
ترين آن مربوط به تيمار فاصلهي نوار آبياري  05سانتيمتر بده ميدزان
 53دانه در خوشه ميباشد .فاصلهي نوار آبياري در سطح 1درصد .بدر
ارتفاع ساقه تأثيرگذار و اختالف معنيداري داشته و بيشتدرين ارتفداع
مربوط به تيمار فاصلهي نوار آبياري  95سانتيمتدر بده ميدزان 33/55
سانتيمتر و کمترين آن مربوط بده تيمدار فاصدلهي ندوار آبيداري 05
سانتيمتر به ميزان  35/66سانتيمتر ميباشد .همچنين فاصلهي ندوار
آبياري در سطح 1درصد .بر وزن هزار دانه تأثيرگذار و اختالف معني-
داري داشته و بيشترين وزن هزاردانه مربوط به تيمار فاصدلهي ندوار

ارتفاع ساقه
سانتيمتر
33/55A
39/95B
35/66C

وزن هزار دانه
گرم
55/95A
26/55B
29/35C

عملکرد محصول
تن در هکتار
4/25A
5/32B
5/92C

آبياري  95سانتيمتر به ميزان  55/95گرم و کمتدرين آن مربدوط بده
تيمار فاصلهي نوار آبياري  05سانتيمتر به ميدزان  29/35گدرم مدي-
باشد .نتايج مقايسه ميانگين نشان ميدهد ،فاصدلهي ندوار آبيداري در
سطح 1درصد .بر عملکرد دانه تأثيرگذار و اختالف معنديداري ايجداد
نمود و بيشترين عملکرد مربوط به تيمدار فاصدلهي ندوار آبيداري 95
سانتيمتر به ميزان  4/25تن در هکتار و کمترين آن مربوط به تيمدار
فاصلهي نوار آبياري  05سدانتيمتدر بده ميدزان  5/92تدن در هکتدار
ميباشد .فاصلهي نوار آبيداري  95سدانتيمتدر بده ميدزان  15درصدد
عملکرد بيشتري ،از فاصلهي نوار آبيداري  65سدانتيمتدر بدود و بده
ميزان  16/0درصد بيشتدر از فاصدلهي ندوار آبيداري  95سدانتيمتدر
ميباشد همچنين فاصدله ندوار آبيداري  65سدانتيمتدر  0/39در صدد
بيشتر از فاصلهي نوار آبياري  95سانتيمتر به دست آمد.
نتايج مقايسه ميدانگين تدأثير تنداوب آبيداري تيمدار فرعدي .بدر
پارامترهاي مختلف عملکرد گندم در جدول  9ارايه شدده اسدت .ايدن
نتايج حاکي از آن است که تناوب آبياري بر پارامترهاي تعداد خوشده،
تعداد دانه درخوشه ،ارتفاع ساقه و عملکدرد محصدول در سدطح يدک
درصد اختالف آماري معنيدار داشت و بدر وزن هدزار دانده و کدارآيي
مصرف آب در سطح  9درصد داراي اختالف آماري معنيدار بدود .بده
طوري که مقدار همه پارامترها در آبيداري ثابدت .بديشتدر از آبيداري
متغير .و بيشترين تعداد خوشه در يک مترمربع  565و کدمتدرين آن
 545ميباشد.

جدول  -5مقايسه ميانگين پارامترهاي عملکرد گندم تحت تأثير تناوب آبياري
تناوب آبياري
b1
b2

تعداد خوشه
565/55A
545/33B

تعداد دانه در خوشه
42/00 A
56/22B

اثر تيمارهاي تناوب آبياري بر تعداد دانده خوشده در سدطح يدک
درصد معنيدار بوده و بيشترين تعداد دانه در خوشه مربوط بده تيمدار
نوع آبياري ثابت به ميزان  42دانه در خوشده و هدمچندين کدمتدرين
ميزان آن  56دانه در خوشه مربوط به تيمار نوع آبياري متغير مشداهده
گرديد .هم چنين اثر تيمارهاي تناوب آبياري بر ارتفاع سداقه در سدطح
يک درصد معنيدار بود و بيشترين ارتفاع ساقه مربوط به تيمدار ندوع

ارتفاع ساقه
65/55A
31/55B

وزن هزار دانه
55/44A
23/44B

عملکرد محصول
4/40A
5/24B

آبياري ثابت به ميزان  65/55سانتيمترو کدمتدرين ميدزان آن 31/55
سانتي متر مربوط به تيمار نوع آبيداري متغيدر مشداهده گرديدد .نتدايج
تجزيه واريانس تيمار هاي آزمايشي نشان داد که اثر تيمارهاي تنداوب
آبياري بر ارتفاع ساقه در سطح  9درصد معنيدار بود )جدول  .(5نتايج
مقايسه ميانگين نشان ميدهد که بيشترين وزن هزار دانه مربوط بده
تيمار نوع آبياري ثابت به ميدزان  55/44گدرم و کدمتدرين ميدزان آن
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نتايج اثرات متقابل آبياري بر تعداد خوشه در شکل  5ارايده شدده
است .اثرات متقابل آبياري بر ارتفاع ساقه و عملکرد محصول و کارايي
مصرف آب در سطح  9درصد داراي اختالف آماري معنديدار اسدت و
بر وزن هزاردانه و تعداد دانه در خوشه در سطح  9درصد و يک درصد
اختالف آماري معني داري ندارد و تعدداد خوشده در يدک مترمربدع در
فاصله نوار آبياري  95سانتيمتر با نوع آبياري ثابت بديشتدرين تعدداد
خوشه با  505تعداد خوشه در يدک مترمربدع و بعدد از آن بده ترتيدب
فاصله نوار آبياري  65با نوع آبياري ثابت با  593تعداد خوشده ،فاصدله
نوار آبياري  05با نوع آبياري ثابت با  591تعدداد خوشده ،فاصدله ندوار
آبياري  95با نوع آبياري متنداوب بدا  544تعدداد خوشده ،فاصدله ندوار
آبياري  65با نوع آبياري متناوب با  544تعداد خوشده و کدمتدرين آن
مربوط به فاصلهي نوار آبياري  05با نوع آبياري متناوب با  545تعدداد
خوشه در يک مترمربع مي باشد.

 23/44گرم مربوط به تيمار نوع آبيداري متغيدر مشداهده گرديدد .اثدر
تيمارهاي تناوب آبياري بر ارتفاع ساقه در سطح  9درصد معنيدار بدود
و بيش ترين وزن هزار دانه مربوط به تيمار نوع آبياري ثابت به ميدزان
 4/40تن در هکتار و کمترين ميزان آن  5/24تن در هکتار مربوط بده
تيمار نوع آبياري متغير مشاهده گرديد .عملکرد تيمار نوع آبياري ثابت
 20/9درصد بيشتر نسبت به تيمار نوع متغير ميباشد .در تحقيقي که
در مورد سطوح مختلف آبيداري قطدرهاي ندواري بدر روي عملکدرد و
اجزاي عملکرد دو ر قم کلزا در بهبهان انجام شد ،مشخد گرديد کده
اثر سطوح مختلف آب ،رقم و اثدر متقابدل آنهدا در آبيداري قطدرهاي
نواري بر عملکرد و اجزاي عملکرد دو رقم کلزا معنيدار است ،از نظر
کارايي مصرف آب ،اثر سطوح مختلف آب و رقم و اثدر متقابدل آنهدا
معنيدار ميباشد که با تحقيق انجام شده همخواني دارد Saleem et
..all., 2010

A
۳۷۰

C
D

D

D

a3b2

a2b2

a1b2

۳۵۰
۳۴۰
۳۳۰

تعداد خوشه در هر مترمربع

B

۳۶۰

۳۲۰
a3b1

a2b1

a1b1

شکل  -3مقايسه ميانگين اثرات متقابل تيمارهاي آبياري بر تعداد خوشه

تعداد دانه درخوشه در فاصله نوار آبيداري  95سدانتيمتدر بدا ندوع
آبياري ثابت بيشترين تعداد دانه در خوشه با  44دانه درخوشه و بعد از
آن به ترتيب فاصله نوار آبياري  65با نوع آبياري ثابت بدا  42دانده در
خوشه ،فاصله نوار آبياري  05با نوع آبياري ثابت با  41دانده درخوشده،
فاصله نوار آبياري  95بدا ندوع آبيداري متنداوب بدا 41دانده درخوشده،
فاصلهنوار آبياري  65با ندوع آبيداري متنداوب بدا  56دانده درخوشده و
کمترين آن مربوط به فاصلهي نوار آبياري  05با نوع آبيداري متنداوب
با  59دانه در خوشه ميباشد شکل ..4

نتايج مقايسه ميانگين در ارتفاع ساقه نشان ميدهد که در فاصدله
نوار آبياري  95سانتيمتر با نوع آبياري ثابت بيشترين ارتفاع ساقه بدا
 65سانتيمتر و بعد از آن به ترتيدب فاصدله ندوار آبيداري  65بدا ندوع
آبياري ثابت با  65سانتيمتر ،فاصله نوار آبياري  05با نوع آبياري ثابت
با  30سانتيمتر ،فاصله نوار آبياري  95با ندوع آبيداري متنداوب بدا 35
سانتيمتر ،فاصله نوار آبياري  65با نوع آبياري متناوب با  35سانتيمتر
و کمترين آن مربوط به فاصلهي نوار آبياري  05با نوع آبياري متناوب
با  35سانتيمترميباشد شکل ..9
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شکل  -4مقايسه ميانگين اثرات متقابل تيمارهاي آبياري بر تعداد دانه در خوشه
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اثرات متقابل
شکل  -5مقايسه ميانگين تأثير اثرات متقابل تيمارهاي آبياري بر ارتفاع ساقه

نتايج مقايسه ميانگين در وزن هزار دانده نشدان مديدهدد کده در
فاصله نوار آبياري  95سانتيمتر با نوع آبياري ثابدت بديشتدرين وزن
هزار دانه با  54/55گرم و بعد از آن به ترتيب فاصله نوار آبياري  65با
نوع آبياري ثابت با  52/66گرم با  9درصد کمتر از تيمدار فاصدله ندوار
آبياري  95سانتيمتر با نوع آبياري ثابت و بدا  3/1درصدد بديشتدر از
فاصله نوار آبياري  05با نوع آبياري ثابت ،فاصله نوار آبياري  05با نوع

آبياري ثابت با  55گرم و با  6/6درصد بيشتر از فاصله نوار آبياري 95
با نوع آبياري متناوب ،فاصله نوار آبياري  95بدا ندوع آبيداري متنداوب
با 23گرم ،فاصله نوار آبياري  65با نوع آبياري متنداوب بدا  20گدرم و
کمترين آن مربوط به فاصلهي نوار آبياري  05با نوع آبيداري متنداوب
با 24/66گرم با  01درصد کمتر از فاصله نوار آبياري  95سانتيمتر بدا
نوع آبياري ثابت ميباشد شکل ..6
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شکل -6مقايسه ميانگين تأثير اثرات متقابل تيمارهاي آبياري بر وزن هزار دانه

 a3b2،a2 b2 ،a1 b2 ، a3 b1،a2 b1بديشتدرين عملکدرد را دارد.
عملکرد و ساير پارامترهاي کمي گندم نشان مديدهدد کده تيمدار بدا
فاصله نوار آبياري  95سانتيمتر و نوع آبياري ثابت ،از عملکرد باالتري
نسبت به ساير کرتهاي آزمايشي برخوردار است شکل .0

شکل  0نيز نشان دهنده اختالف معنيدار اثرات متقابل تيمارهاي
آبياري بر عملکرد گندم در کرتهداي مدورد آزمدايش مديباشدد .بده
طوريکه تيمار  a1 b1با ميانگين عملکرد  4/69تن درهکتار بداالتر از
ديگر کرتهاي مورد آزمايش قرار دارد و پس از آن بده ترتيدب تيمدار
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شکل -7مقايسه ميانگين تأثير اثرات متقابل تيمارهاي آبياري بر عملکرد محصول
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شکل  -8مقايسه ميزان محصول(تن در هکتار) براي تيمارهاي آبياري و آبياري شياري
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شکل  -9مقايسه کارايي مصرف آب در تيمارهاي آبياري و آبياري شياري

نتيجهگيري
استفاده از روش آبياري قطرهاي براي گنددم در فواصدل مختلدف
نوارهاي آبياري و نوع آبياري ،فاصله  95سانتيمتر و نوع آبياري ثابدت
بهترين تيمار در افزايش عملکرد محصول و کمتدرين ميدزان کدارآيي
مصرف آب را دارا مي باشد به ترتيب برابر با  4693کيلوگرم در هکتار
و 1/90کيلوگرم در مترمکعب ..کمترين محصول و بيشترين کدارايي
مصرف آب را تيمار فاصله نوار  95سانتيمتر و نوع آبياري متناوب بده
خددود اختصددا داد بدده ترتيددب  5559کيلددوگرم در هکتددار و 5/69
کيلوگرم در مترمکعب ..به طور کلي روش اسدتفاده آبيداري قطدرهاي

براي گندم در اين تحقيق باع کاهش مصرف آب و افزايش عملکرد
محصول و کارآيي مصرف آب گرديد.
هرچند که کاهش محصدول نسدبت بده روش آبيداري کامدل بدا
فواصل نوار  95سانتيمتر معنيدار است اما در شرايط کمبود آب ،ايدن
روشها به خصو افزايش فاصله نوارهاي آبياري تيد ،بده  65و 05
سانتي متر قابل توصيه است .استفاده از روش آبيداري متنداوب در هدر
کدام از فواصل به محصول کمتري ميانجامدد و در حدال حاضدر بده
خاطر کاهش محصول شديد نسبت به آبياري ثابت توصيه نميشود .با
استفاده از نتايج اين تحقيق ميتوان گفت که از تيمدار فاصدلهي ندوار
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آبياري  95،65و05سانتيمتري با نوع آبياري ثابت براي کشدت گنددم
در منطقه مورد مطالعه توصيه ميشود چرا که باع کداهش مصدرف
آب نسبت به آبياري شياري  4006مترمکعب در هکتار .به ترتيب بده
 2936 ،5196و  2216مترمکعددب اسددت .بنددابراين اسددتفاده از روش
نواري با فواصل  95سانتيمتر در اين تحقيق ،نشان داد که در شدرايط
خشکسالي شديد با کاهش مصدرف آب در حددود  1625مترمکعدب
ميتوان به حدود  9تن محصول دست يافت که فقط  955کيلوگرم از
روش شياري کمتر است.
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Abstract
Irrigation is known as one of the most important factors in the production of grains in dry climate. The
present irrigation method used for wheat and alfalfa production is mainly surface irrigation (Basin, Border, and
furrow) and this method consumes more water and has less water efficiency than innovative irrigation methods.
Using pressurized irrigation systems can both save water and increase water use efficiency. The purpose of this
study is to investigate the feasibility of using strip drip irrigation in winter wheat. In order to determine the most
suitable distance between irrigation tapes and find out the effect of Alternate Partial Root Drying (APRD) on
water use efficiency, yield and components of wheat yield , a factorial experiment with 6 treatments and three
replications was conducted in Pelband plain-Khorasan Razavi province- in 2016-2017. Then, water consumed,
yield and its component yield were compared in traditional flooding method - conventional flooding. The
treatments applied in this research consisted of drip-tape irrigation with distance of 50 cm (I1) and 60 cm (I2)
and 70 cm (I3) and three intermittent drip-tape irrigation with spacing of 50 cm (I4) and 60 cm (I5) And 70 cm
(I6) and all of them with three repetitions. The results of mean square variance analysis showed significant
difference in tape irrigation distance and wheat component on, yield and water use efficiency was significant at
1% level, and irrigation interval on number of pancakes, number of seeds in the cluster, stem height, Yield and
water use efficiency were significant at 1% level and significant differences were observed on 1000 grain weight
at 5% level. And the interaction effects on 1000 grain weight and grain number per cluster was not significant,
but there was a significant difference between the number of pancakes and the level of 1%. Also, stem height
and yield and water use efficiency at 5% level were statistically significant Had The highest yield and water use
efficiency related to the irrigation bar spacing 50 and fixed irrigation type were 4958 kg / ha and 1. 57 kg / m3,
respectively, and the least irrigation bar spacing were 50 with alternating irrigation it is equal to 3005 kg / ha and
95 / kg / m3 respectively. The performance and efficiency of water use in irrigation were measured at 5030 kg /
ha and 1.05 kg / m3 respectively. The results of this study showed that irrigation intervals of 50, 60 and 70 cm
with irrigation method were recommended for wheat cultivation in the study area. the irrigation bar spacing 50
with fixed type is more better than furrow irrigation in drought years, becsusof saving water around 1620 cubic
meters and less than 500 kilograms decrease performance .
Keywords: Intermittent irrigation ,Tape drip irrigation, Water use efficiency
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