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  چکیده

دور آبیـاري،  شـت و  به منظور مطالعه برخی خصوصیات کمی و کیفی دو رقم گندم تحت شرایط مختلـف روش کا             
هاي کامل تصادفی و در سه تکـرار در مزرعـه آموزشـی و    هاي خرد شده نواري در قالب بلوك     آزمایشی به صورت کرت   

 اجـرا   1388 -89تحقیقاتی گروه زراعت و اصالح نباتات دانشکده کشاورزي دانشگاه شهید چمران اهواز در سال زراعـی                 
 آب قابـل اسـتفاده گیـاه در     درصـد  50 و    درصـد  25آبیاري بـر اسـاس تخلیـه        (سطح آبیاري   دو  :  شامل فاکتورها .گردید
 رقـم  دوو همچنـین  )  خط گنـدم روي پـشته     9 و   شش ،   سهکاشت خطی در کرت، کاشت      ( روش کاشت    سطحچهار  ،  )خاك

 بـذر،  و درصـد پـروتئین       عملکـرد کـاه   هاي کاشت، در صفات عملکرد دانه،        نشان داد که روش    نتایج. چمران واستار بودند  
 9 و شـش هـاي  کـه روش در حـالی .  خطـی بـود  سهدار داشتند و باالترین عملکرد دانه وکاه مربوط به روش   یاختالف معن 

 ارقـام نیـز رقـم       در بـین  . داري وجـود نداشـت    اما بین سطوح آبیاري تفـاوت معنـی       . روتئین باالتري داشتند   پ خطی درصد 
در حـالی کـه رقـم       .  برتـر بـود     و درصد پروتئین   کاهرد دانه، عملکرد    صفات ارتفاع بوته، عملک   داري در   چمران، بطور معنی  

، در اکثـر نقـاط   باتوجه به نتایج بدست آمده و شرایط کم آبـی موجـود    . استار داراي وزن بوته و طول سنبله بیشتري بود        
برد رقـم   کـار . شـود  خطی با سطح دوم آبیاري توصیه می       سههاي کاشت روي پشته، به ویژه روش        کشور، کاربرد روش  

  .گرددي در بسیاري از صفات پیشنهاد میبه دلیل برترنیز چمران 

  ، وزن بوته عملکرد دانه و کاهطح آبیاري،س ،روش کاشت ، درصد پروتئین، ارتفاع بوته:واژه هاي کلیدي
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Abstract 

       In order to study of some quantity and quality characteristics of two wheat cultivars under 

different planting method and irrigation levels conditions, an experiment was carried out in 2009-

2010 in field of Ahvaz Shahid Chamran University. Experimental design was strip split plot within 

randomized complete block with three replications. Row factor was planting methods that include: 

basin, 3 line on the ridges, 6 and 9 lines on the ridges. Column factor was irrigation that include two 

levels: irrigation after discharge 25% and 50% plant available water in soil, and two cultivars that 

include Chamran and Stare were in subplot.The test results showed that planting methods, the 

characteristics grain yield, straw yield and protein percent are significant differences with each 

other. Among planting methods, 3 line methods have significantly higher grain and straw yield 

compared to other methods, while 6 and 9 line methods have significantly highest protein percent. 

Irrigation levels, have been not a significant difference. Between cultivars, Chamran have 

significantly higher in shrub height, grain yield and straw yield. While, Starr has higher shrub 

weight and greater spike length. Based on the results of this test and according to water shortages in 

most parts of the country, ridge planting method, specialy 3 lines on the ridges whit second level 

irrigation and  Chamran cultivar is recommended.  

 

Keywords: Irrigation level, Planting method, Protein percent, Shrub height, Shrub weight, Yield of 
grain and straw  

  

  مقدمه
معروف . ترین گیاه زراعی روي زمین است      گندم مهم     

است که هر روز در نقطه اي از کره زمـین کاشـت و در               
ایـن امـر    . شـود اي دیگر، برداشت می    در نقطه  همان روز 

هاي لیمزش بسیار زیاد این گیاه با اق   حاکی از توانایی سا   
 درصـد   52سطح جهـانی نزدیـک بـه        در  . گوناگون است 

هاي قابل کشت دنیا به کشت غالت اختصاص دارد         زمین
هـاي اخیـر نقـش    تولید مواد غذایی در سال   ). 1384امام  (
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اســت و پیــداکردهاساســی را در حفــظ اســتقالل کــشور 
 تحقیقات جهان در جهت یافتن مواد غـذایی جدیـد و بـاال            

بـرداري حـداکثر از     واحد سطح و بهـره    بردن عملکرد در    
بـا  . شـوند هاي موجـود کـشاورزي هـدایت مـی        پتانسیل

توجه به رشد جمعیت، کمبود غذا و نیاز به آن در سـطح             
شود و از طرفی هم     هان، روز به روز بیشتر نمایان می      ج

در اکثــر منــاطق جهــان محــدودیت آب، خیلــی بیــشتر از 
 لـذا بایـد از      .محدودیت خاك براي تولید کشاورزي است     

واحد حجم آب حداکثر استفاده را نمـود و در تولیـد هـر              
چــه بیــشتر محــصول، تحقیقــات و برنامــه ریــزي الزم  

 میلیــون هکتــار از 5/7در ایــران حــدود . صــورت گیــرد
اراضی زراعی و باغی به صورت آبی و نیمه آبی کـشت            

 درصـد از  50می شوند و تقریباً در چند دهه اخیر حدود   
ی آبی به کشت گندم آبی اختصاص داشـته         اراضی زراع 

است ولی متأسفانه رانـدمان کـاربرد آب در ایـن بخـش             
هنوز رضایت بخـش نیـست و در بعـضی از برآوردهـا              

 درصـد گـزارش شـده مـی     25 تـا  15راندمان آبیاري از    
شود و با توجه به میزان بارش و محدودیت منـابع آبـی             
 کشور، ضروري است بـه ایـن موضـوع پرداختـه شـود            

ــرداد  ( ــبی و ف ــت  ). 1379طهماس ــتفاده از روش کاش اس
کـه  هاي عریض با مصرف آب کمتـر        گندم بر روي پشته   

کـاري در جهـت   راهشـود،  آبیاري محسوب مـی   نوعی کم 
هـاي زیـادي نیـز در ایـن     پـژوهش . تحقق این هدف است   

 .باره انجام پذیرفته و نتایج مختلفـی بدسـت آمـده اسـت           
هایی بـا بافـت شـنی تـا           در خاك ) 2005( و همکاران    بکر

لوم رسی شـنی، مـشاهده کردنـد کـه در روش جـوي و           
اي وزن مخصوص خاك، نفوذپـذیري و در نهایـت            پشته

 18ساختمان خـاك، بهبـود یافتـه و عملکـرد دانـه گنـدم               
آرمـسترانگ و  . درصد نسبت به کشت مسطح بیشتر شد      

هـاي شـور و بـا          در آزمایشی در خاك    )2001(همکاران  
ازت، (یفیـت پـایین بـا تیمارهـاي کـودي       مصرف آب با ک   

هاي مختلف اصـالح خـاك مـشاهده          و روش ) روي، مس 
هـا بـوده    کردند که باالترین عملکرد گندم با ایجـاد پـشته       

است و افزایش عملکرد تحت تأثیر روش کشت نسبت به          
ــارفوت و . اســـتفاده از کـــود، بیـــشتر بـــوده اســـت  کـ

ــاژور ــاري را در ،)1994(م ــق و دور آبی ــرات عم  ســه  اث
ي مراحـل رشـد    آبیاري در کلیه مدیریت آبیاري کامل، کم 

و تلفیق این دو در مراحـل رشـد رویـشی و زایـشی بـر                
.  گندم و جو بررسی کردند     کارایی مصرف آب  عملکرد و   

نتــایج نــشان داد کــه کوتــاه شــدن دور آبیــاري، ســبب  
، بـا بررسـی     )2002 (مک جینلی  .افزایش کاه گندم گردید   

م دوروم نتیجه گرفـت کـه آبیـاري بـا           اثر آبیاري بر گند   
صـد  تواتر کوتاه بـه ویـژه در مراحـل انتهـایی رشـد، در      

ــد   ــی ده ــاهش م ــه را ک ــروتئین دان ــودر. پ ، در )2003 (ب
مطالعات خود بر روي تولید گندم نتیجه گرفت که میزان          

ایـن  . در عملکردهاي بـاال کـاهش مـی یابـد         پروتئین دانه   
 آب در تولیـد     نـه تحقیق قدمی در جهت تعیـین بـازده بهی        

هـاي کاشـت مختلـف و همچنـین     گندم بـا مقایـسه روش    
تعیین زمان مناسب براي آبیاري مجدد بر اساس درصد         

  .تخلیه آب قابل استفاده در خاك می باشد
  

  هامواد و روش
 در 1388 -1389 این آزمایش در طی سال زراعی     

 گروه زراعت و اصالح نباتات 1مزرعه تحقیقاتی شماره 
شکده کشاورزي دانشگاه شهید چمران اهواز اجرا دان

این مزرعه در جنوب غربی اهواز به طول . گردید
 دقیقه شرقی و عرض 41 درجه و 48جغرافیایی 
 متر 20 دقیقه شمالی با ارتفاع 19 درجه و 31جغرافیایی 

استان خوزستان از نظر . از سطح دریا واقع شده است
 محسوب اقلیمی جزء مناطق خشک و نیمه خشک

هاي خرداد، تیر، مرداد و شهریور شود و در ماه می
بدون بارندگی و در ماههاي مهر و اردیبهشت معموالً 

ر طی آمار آب و هوایی د.  بارندگی غیرمؤثر استداراي
قبل از . استدرج شده  1اجراي این تحقیق در جدول 

کشت و افزودن کود به خاك قطعه مورد آزمایش،  مانجا
 سانتی متري نمونه 0-30ین قطعه در عمق  نقطه ا6از 

ها، نمونه بعد از مخلوط کردن نمونه. مل آمدبرداري به ع
مرکب حاصل شده مورد تجزیه قرار گرفت، خاك 
مزرعه مورد آزمایش داراي بافت شن لوم بوده که 

 آمده 2مشخصات شیمیایی و فیزیکی آن در جدول 
   .است

 نواري خرد هايبه صورت کرتاین آزمایش            
ی، با سه هاي کامل تصادفشده در قالب طرح بلوك

دو : هاي مورد بررسی شاملفاکتور. تکرار انجام شد
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 آب  درصد25آبیاري بر اساس تخلیه (سطح آبیاري 
 50قابل استفاده گیاه در خاك و آبیاري بر اساس تخلیه 

 روش  چهار،) آب قابل استفاده گیاه در خاكدرصد
 خط گندم روي سه کاشت ،ی در کرتکاشت خط(کاشت 

 خط 9 خط گندم روي پشته و کاشت ششپشته، کاشت 
 رقم چمران و استار دوو همچنین ) گندم روي پشته

روش ( کرت افقی چهارهر تکرارآزمایش شامل . بودند
است که ) سطوح آبیاري( کرت عمودي هشتو ) کشت

. هر سطح روش کشت و آبیاري براي ارقام تقسیم شد
 متر و طول آنها با توجه به تعداد 5/2ها  رتعرض ک

 20فاصله بین خطوط کشت . خطوط کاشت تنظیم شد
 بوته در مترمربع و 500سانتیمتر و تراکم به مقدار 

 1388آذر  20 در تاریخ .ها یکسان بود براي تمامی کرت
ها کشت انجام  داخل جوي(. عملیات کاشت انجام پذیرفت

روش چهار ( تیمار 16امل هر تکرار آزمایش ش). نگرفت
به طور کلی این . بود)  رقمدو سطح آبیاري و دوکشت، 

آبیاري .  بود3×2×2×4 واحد آزمایشی 48طرح شامل 
که داخل  اول به صورت کامل انجام گرفت، به طوري

هاي بعدي با  ولی آبیاري. ها پر از آب شد جوي
، مدل 1سنج با دستگاه رطوبت(گیري رطوبت خاك  اندازه

GMK-770S (جهت اعمال . در دو سطح اعمال گردید
نقطه  (WP3و ) ظرفیت زراعی( FC2تیمار آبیاري ابتدا 

در آزمایشگاه خاك شناسی و با دستگاه ) پژمردگی
اندازه گیري ) 1348سنجرخانی، (صفحه هاي فشاري 

بنابراین . مد به دست آشش و 14شد، که به ترتیب 
بعد از . ود درصد ب8ي خاك رطوبت قابل استفاده

آب قابل  درصد 50 یا 25آبیاري اول، هر زمانی که 
 سانتی متري تبخیر می شد، آبیاري 30استفاده در عمق 

وقتی  به عبارتی. مجدد در تیمار مربوط انجام می گرفت
 را نشان می داد تیمار اول آبیاري 12رطوبت سنج عدد 

اد تیمار دوم آبیاري  را نشان می د10و وقتی عدد 
 40با توجه به نتایج آزمون خاك، .  می شداعمال

کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص از منبع اوره به 
 کیلوگرم در هکتار پتاسیم خالص از 100عنوان پایه، 

                                                      
1Soil Moisture Meter (Model: GMK-770S) 
2 Field Capacity                                             
3Wilting Point                                               

 کیلوگرم در هکتار فسفر 70منبع سولفات پتاسیم و 
خالص از منبع فسفات آمونیوم استفاده شد و با خاك 

به صورت دستی هاي هرز وجین علف. مخلوط گردید
در دو نوبت، اواسط دي ماه و اواخر بهمن ماه انجام 

ي پنجه زنی  عملیات تنک در یک نوبت در مرحله.شد
کود سرك . صورت گرفت و تراکم مطلوب  به دست آمد

هم در اسفند ماه و در ابتداي مرحله ساقه رفتن به مقدار 
 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص از منبع اوره به 60
 21 در تاریخ عملیات برداشت. ك اضافه شدخا

پس از حذف  به صورت دستی 1389اردیبهشت ماه 
- بسته هاپس از برداشت نهایی بوته. انجام گرفتحاشیه 

بندي و سپس وزن شدند و در پایان با استفاده از 
قبل از برداشت . دستگاه خرمنکوب بذرها جدا شدند

متر  سانتی1000 (25×40با استفاده از کوادرات نهایی، 
برداري صورت  نمونهاز هرواحد آزمایشی )مربع

 . و پس از بسته بندي به آزمایشگاه منتقل شدپذیرفت
ها خرمنکوبی شدند و پس از برداشت نهایی، کل بوته

وزن دانه و کاه در هر واحد آزمایشی اندازه گیري شد 
و با داشتن سطح برداشت نهایی، عملکرد هر واحد 

  .به شدآزمایشی محاس
  

  نتایج و بحث
  ارتفاع بوته

اثـر ارقـام و بــرهمکنش آن بـا ســطح آبیـاري بــه         
دار  بـر ایـن صـفت معنـی         درصـد  5 و   1ترتیب در سطح    

  نـشد  دار ولی اثر سایر تیمارها بر این صـفت معنـی          ،بود
، یـانگین همچنین بـر اسـاس نتـایج مقایـسه م         ). 3 جدول(

از هـاي مختلـف کـشت،    مشخص شد که تیمارهاي روش 
داري نظر صفت ارتفـاع بوتـه بـا یکـدیگر اخـتالف معنـی         

داري در بین سطوح آبیـاري نیـز اخـتالف معنـی          . ندارند
داري رقــم  در بــین ارقــام، بطــور معنــی.وجــود نداشــت

 رقم  در   ). 4جدول  ( اشت   د  چمران ارتفاع بوته بیشتري   
   یک رقم  استار که
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 1388-1389تان در سال  آمار اداره کل هواشناسی استان خوزس- 1جدول 

 اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دي آذر آبان ماه

  میانگین حداکثر دما
 )گراد درجه سانتی(

6/34 8/22 6/23 6/27 4/36 5/36 5/44 

  میانگین حداقل دما
 )گراد درجه سانتی(

2/10 2/7 8/6 3 12 5/9 17 

  میانگین دما
 )گراد درجه سانتی(

1/24 7/15 7/15 2/16 1/21 22 1/31 

  میزان بارندگی
 )متر میلی(

5/55 1/68 5/21 8/17 0 9/29 3/12 

 
   مشخصات شیمیایی و فیزیکی خاك منطقه مورد آزمایش-2جدول 

  عصاره اشباع هدایت الکتریکی
 )دسی زیمنس بر متر(

 اسیدیته
  مواد آلی

(%) 

  نیتروژن کل خاك
(%)  

  فسفر
 )میلی گرم بر کیلوگرم(

  پتاسیم قابل تبادل
 )یلی گرم بر کیلوگرمم(

1/3 6/7 51/0 048/0 6/10 176 

  
  

تر  به دلیل طویل   ،اختالف رطوبت در خاك   دیررس است،   
و بودن حضور گیاه در شرایط دماي باال و تعریق زیـاد            

ها بیشتر نمود داشـته     جلوگیري آن از طویل شدن سلول     
ولی در رقم چمران که یک رقم متوسط رس است،          . است

ــاري، بــه دلیــل  تفــاوت رطوبــت  ــین ســطوح آبی خــاك ب
مصادف بودن گیاه با روزهاي با تعرق کمتر، اثـر منفـی            
کمتري در کاهش طویل شدن سلول و نهایتاً ارتفاع بوتـه      

نتایج مشابهی در جهت کاهش ارتفـاع بوتـه         . داشته است 
. با کاهش میزان آب قابل دسترس به دسـت آمـده اسـت            

آب قابل دسترس   اظهار داشت که کمبود     ) 1966(بینگهام  
زنـی، ارتفـاع و وزن بوتـه         براي گیاه موجب کاهش پنجه    

ي چنین امـري، بـدلیل کـاهش فتوسـنتز،           شده و مشاهده  
هـاي گیـاهی    کاهش مواد معدنی و تغییر میزان هورمـون     

نتــایج برادلــی و  .ي کمبــود آب بــوده اســت واســطه بــه
نیــز روي گیــاه اســفناج نــشان داد، بــا ) 1975(همکـاران  
 ارتفاع وشاخص سـطح بـرگ       ان آب مصرفی،  کاهش میز 

  . کاهش یافت
  

  وزن بوته
با توجه به جدول تجزیه واریانس، تنها اثر ارقام بر       

اس همچنین بر اس. )3جدول  (این صفت معنی دار است
-، مشخص شد که تیمارهاي روشنتایج مقایسه میانگین

هاي مختلف کشت، از نظر صفت وزن بوته با یکدیگر 
اما با افزایش خطوط کاشت، . داري ندارندعنیاختالف م

در بین سطوح آبیاري . وزن بوته روند کاهشی داشت
در بین ارقام، رقم . داري وجود نداشتنیز اختالف معنی

 ) گرم93/3 (باالتريداري وزن بوته نیطور معاستار به
رقم استار به علت دیررس بودن و . )4جدول (داشت 

تر نسبت به رقم چمران یطوالنداشتن دوره رشدي 
فرصت بیشتري جهت رشد سلول، فتوسنتز و ماده 
سازي داشته و در پایان فصل وزن بوته بیشتري پیدا 

اظهار داشت که کمبود آب ) 1966(بینگهام . کرده است
زنی، ارتفاع  قابل دسترس براي گیاه موجب کاهش پنجه

ي چنین امري، بدلیل کاهش  و وزن بوته شده و مشاهده
توسنتز، کاهش مواد معدنی و تغییر میزان ف

  . ي کمبود آب بوده است واسطه هاي گیاهی به هورمون
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   نتایج تجزیه واریانس برخی صفات کمی و کیفی گندم تحت تأثیر تیمارهاي آبیاري و روش کاشت-3جدول 

  منابع تغییرات
درجه 
  آزادي

  عملکرد کاه  دانهعملکرد  پروتئین درصد  طول سنبله  وزن بوته  ارتفاع بوته

  457/9  166/1  365/0  635/0  248/0  149/12  2  تکرار
  945/30**  117/8**  039/0*  788/0  621/0  941/61  3  روش کشت

  205/2  702/0  443/0  793/0  337/0  412/61  6  خطاي روش کشت
  551/4  225/0  874/0  399/0  11/0  88/0  1  سطح آبیاري

  988/9  250/0  658/0  640/1  731/0  645/29  2  خطاي سطح آبیاري
  ×روش کشت
  769/0  109/0  012/0  043/0  034/0  886/11  3  سطح آبیاري

خطاي روش 
  269/0  234/0  302/0  42/0  112/0  221/14  6  سطح آبیاري×کشت

  388/0  493/2*  421/0  754/5*  062/1*  75/593**  1  رقم
  790/0  124/0  016/0  234/0  037/0  665/19  3  رقم×روش کشت
  039/0  019/0  0007/0  260/4*  488/0  485/112*  1  رقم×سطح آبیاري
سطح ×روش کشت
  747/1  329/0  008/0  576/0  374/0  847/15  3  رقم×آبیاري

خطاي اثر متقابل 
  192/1  392/0  413/3  910/0  136/0  574/18  16  جانبه3

ضریب تغییرات 
)cv(  -  309/4  369/0  954/0  39/3  626/0  092/1  

     .تیب در سطح احتمال پنج و یک درصد معنی دار می باشند به تر** و *             
  

، نیز افزایش ماده خشک، )2002(نتایج شفیق و همکاران 
ت وزن بوته و عملکرد دانه را در روش کشت فاروئی ذر

  .نسبت به روش کرتی نشان می دهد
  
  طول سنبله 

 تنها اثر ارقام و به جدول تجزیه واریانس،با توجه       
دار معنیش آن با سطح آبیاري بر این صفت کنبرهم
 مقایسه همچنین بر اساس نتایج جدول. )3جدول  (است

هاي مختلف ، مشخص شد که تیمارهاي روشهامیانگین
کاشت، از نظر صفت طول سنبله با یکدیگر اختالف 

 خط روي پشته نسبت به 3روش . داري ندارندمعنی
نتایج . )4 جدول(روش کرتی طول سنبله بیشتري داشت 

، نیز  نشان داد، طول سنبله )2003(سیکاندر و همکاران 

افزایش اي گندم نسبت به کشت مسطح ر کشت پشتهد
خط روي پشته تعداد سنبلچه سه در روش . یافته است

در بوته و تعداد دانه در سنبله نیز افزایش یافته که منجر 
در بین سطوح . تر شدن طول سنبله شده استبه طویل

). 4جدول  (داري وجود نداشتاري نیز اختالف معنیآبی
هرچند با کاهش آب مصرفی طول سنبله نیز کاهش 

داري طور معنیدر بین ارقام، رقم استار به. داشته است
. )4جدول (داشت ) سانتی متر 69/8(باالتري  طول سنبله

برتري رقم استار در صفت طول سنبله به خصوصیات 
 است، همچنین طول دوره رشد   این رقم مربوط ژنتیکی

بیشتري نسبت به رقم چمران در جهت رشد و تقسیم 
  .ها داردسلول و طویل شدن آن
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   مقایسات میانگین برخی صفات کمی و کیفی دو رقم گندم تحت تأثیر تیمارهاي آبیاري و روش کاشت-4جدول 
روش 
  کشت

سطح 
  آبیاري

  رقم
ارتفاع بوته 

  )مترسانتی(
وزن بوته 

  )گرم(
طول سنبله 

  )مترسانتی(
درصد 
  پروتئین

عملکرد دانه 
  )تن در هکتار(

عملکرد کاه 
  )تن در هکتار(

  a62/86  a 79/3  a 25/8  b 31/13  b 19/2  b 19/6       کرتی
  a 83/87  a 10/4  a 49/8  b 32/13  a 62/3  a 21/9       خطی3
  a 90/84  a 65/3  a 61/8  ab 62/13  b 23/2  b 70/6       خطی6
  a 59/82  a 60/3  a 04/8  a 25/14  b 71/1  b 54/5       خطی9

  a62/85  a 83/3  a 26/8  a 49/13  a 42/2  a 60/6     %25تخلیه   
  a 35/85  a 73/3  a 44/8  a 76/13  a 46/2  a 22/7    %50تخلیه   
   a 01/89  b 63/3  b 8   a 72/13  a 67/2  a 7  چمران    
  b 97/81  a 93/3  a 69/8  a 53/13  b 21/2  a 82/6  استار    

  .باشندحروف مشابه در هر ستون در سطح پنج درصد به روش دانکن معنی دار نمی
  

  درصد پروتئین بذر
-، تنها اثر روش   ه به جدول تجزیه واریانس    با توج          

بـر ایـن صـفت داراي اخـتالف         % 5هاي کاشت در سطح     
همچنـین بـر اسـاس جـدول     . )3جـدول   (دار اسـت معنـی 

 تیمارهـاي    برخـی  شـد بـین   ، مشخص   هاایسه میانگین مق
داري وجــود دارد،  هــاي کــشت اخــتالف معنــی   روش

 خـط کاشـت     9باالترین درصد پروتئین مربوط به روش       
روي پــشته بــود کــه بــا کــاهش خطــوط کاشــت درصــد 

 و  در بین سـطوح آبیـاري     . پروتئین نیز کاهش نشان داد    
در بین  . )4جدول  (داري مشاهده نشد    ارقام، تفاوت معنی  

-طور معنی  خط روي پشته به    9، روش   هاي کاشت روش
 خـط روي پـشته برتـر        سـه هاي کرتـی و     داري از روش  

تـر بـودن پـشته و    تـوان بـه عـریض     علت آن را مـی    . بود
کمبود رطوبت در دسترس در طول فـصل رشـد نـسبت            

ثابت شده است که سنتز پروتئین نسبت به تنش آب          . داد
سایو، هــ(و کمبــود رطوبــت بــسیار حــساس مــی باشــد 

بـرد و   و کمبود رطوبت درصد پروتئین را باال می       ) 1973
مطالعات زیادي هم وجود دارد که نشان می دهد کـاهش   
پتانسیل آب برگ در اثر تنش رطوبتی باعث شـده اسـت            

هاي محلول کاهش چشمگیري داشته     که مجموع پروتئین  
؛ گوســتا و همکــاران، 1975دیندســا و همکــاران، (باشــد 
بـا بررسـی اثـر آبیـاري بـر          ،  )2002(مک جینلی   ). 1987

گندم دوروم نتیجه گرفت که آبیاري بـا تـواتر کوتـاه بـه       
ویژه در مراحل انتهایی رشـد، درصـد پـروتئین دانـه را             

، در مطالعات خود بـر روي       )2003( بودر   .دهدکاهش می 
در تولیـد گنــدم نتیجــه گرفــت کـه میــزان پــروتئین دانــه   

ات سـایر و    نتایج مطالعـ  . عملکردهاي باال کاهش می یابد    
هم، در زمینه تولید گندم آبی نشان داد        ) 2000(همکاران  

که مدیریت مصرف نیتروژن و واریتـه گنـدم بـر میـزان             
  .مؤثر استپروتئین دانه بسیار 

  
    عملکرد دانه

هـاي  ، اثر روش  وجه به جدول تجزیه واریانس       با ت       
 بـر   درصـد  5 و ارقام در سطح  درصد1کشت در سطح  

. )3جــدول  (دار اســتداراي اخــتالف معنــیایــن صــفت 
، مشخص شـد    ساس جدول مقایسه میانگین   همچنین بر ا  

 خـط   سـه هـاي کـشت، روش      که از بین تیمارهـاي روش     
 9و روش   )  در هکتار   دانه  تن 62/3(روي پشته بیشترین    

 در   دانـه   تـن  71/1(خط روي پشته کمترین عملکرد دانـه        
دهـد کـه روش     همچنین نتایج نشان مـی    . را دارند ) هکتار

-داري بـر روش  خط روي پشته به طور معنی  سهکاشت  
ــا یکــدیگر هــاي دیگــر برتــري دارد و ســایر روش  هــا ب

بـین  . )4جـدول   (دهنـد داري را نـشان نمـی    اختالف معنی 
در بین ارقام هـم،    . سطوح آبیاري اختالف معنی دار نبود     
 در   دانـه   تـن  67/2(رقم چمـران، عملکـرد دانـه بیـشتري          

با وجود اینکه مقدار آب آبیاري    ). 4جدول  (ت  داش) هکتار
 برابـر روش  63/0 خـط روي پـشته     3مصرفی در روش    

به دلیل اینکه   . کرتی است اما عملکرد بسیار باالتري دارد      
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هـا کمتـر و    خط روي پـشته، عـرض پـشته     سهدر روش   
همچنین در این   . هاي آبیاري به یکدیگر نزدیکترند    جویچه

هــاي دیگــر بیــشتر شروش کــارایی مــصرف آب از رو
در مقایـسه   . است در نتیجه باالترین عملکرد را داراسـت       

توان  خط کاشت روي پشته با روش کرتی می        سهروش  
اي به علت بهبود سـاختمان      گفت علت برتري روش پشته    

خاك، افزایش نفوذپذیري و افزایش ذخیره رطوبتی خاك        
 اختالف. است که در نهایت به افزایش عملکرد می انجامد        

طور رقم چمران به  . عملکرد بین ارقام نیز معنی دار است      
بـه علـت زودرس     . معنی داري از رقم استار برتـر اسـت        

بودن از رطوبت خاك حـداکثر اسـتفاده را بـرده و دوره          
رویشی آن قبل از برخورد با گرماي شدید آخر فصل به          

همچنین نتایج نشان می دهد که رقـم        . پایان رسیده است  
ی بـاالتري در اسـتفاده از هـر واحـد آب را      چمران توانای 

هایی بـا بافـت       نیز در خاك  ) 2005(بکر و همکاران    . دارد
شنی تا لوم رسـی شـنی، مـشاهده کردنـد کـه در روش               

اي وزن مخصوص خاك، نفوذپـذیري و در     جوي و پشته  
نهایت ساختمان خاك، بهبود یافته و عملکرد دانـه گنـدم            

.  شــددرصــد نــسبت بــه کــشت مــسطح بیــشتر      18
ــاران  ــسترانگ و همکــ ــشی در ) 2001(آرمــ در آزمایــ

هـاي شـور و بـا مـصرف آب بـا کیفیـت پـایین بـا                    خاك
هـاي مختلـف    و روش) ازت، روي، مس (تیمارهاي کودي   

اصالح خاك مشاهده کردند که باالترین عملکرد گندم بـا          
ها بوده است و افزایش عملکـرد تحـت تـأثیر             ایجاد پشته 

.  از کود، بیشتر بوده است     استفادهروش کشت نسبت به     
، مـشاهده کردنـد کـه ذخیـره         )1997(عکاشه و ابـو اواد      

 رطوبت خاك و عملکرد جو در تیمارهاي کاشت فـارویی         
شـفیق و همکـاران   . نسبت به کاشت مسطح افزایش یافت  

اي در یک خـاك شـور و          در یک آزمایش مزرعه   ) 2002(
سدیمی با بافت لومی رسی شنی مشاهده کردنـد کـه بـه     

،  درصد افـزایش بیومـاس تـر       68 و   45،  25رتیب حدود   ت
ــت روش    ــه تح ــرد دان ــه و عملک ــشک، وزن بوت ــاده خ م
آبیاري فـاروئی در مقایـسه بـا روش آبیـاري کرتـی در              

آنها همچنـین مـشاهده کردنـد       . ذرت به دست آمده است    
رصد نـسبت بـه     د 47که بیومس ریشه در روش فاروئی       

  . روش کرتی بیشتر بود
  

  عملکرد کاه
-، تنها اثـر روش    وجه به جدول تجزیه واریانس     با ت        

بـر ایـن صـفت معنـی دار          درصد   1هاي کشت در سطح     
ســاس جــدول مقایــسه همچنــین بــر ا. )3جــدول  (اســت

هـاي  ، مشخص شد کـه از بـین تیمارهـاي روش          میانگین
 تـن در    21/9( خط روي پـشته بیـشترین        3کشت، روش   

 تـن در    54/5( خط روي پشته کمتـرین       9و روش   ) هکتار
در بین سطوح   اما  . )4جدول   (عملکرد کاه را دارند   ) هکتار

جـدول  ( داري وجود نداشـت  تفاوت معنی   و ارقام  آبیاري
 خط روي پشته    سههمانند صفت عملکرد دانه، روش      ). 4

-داراي باالترین عملکرد کاه می باشـد و بـا سـایر روش        
هـاي  سـایر روش  . داري دارد هاي کاشت، اختالف معنـی    

بـه دلیـل    . ت با یکدیگر اخـتالف معنـی داري ندارنـد         کاش
ها کمتـر و   خط روي پشته، عرض پشته 3اینکه در روش    

هاي آبیاري به یکدیگر نزدیکترند، ذخیره رطوبتی       جویچه
خاك بیشتر بوده و گیاه مـاده سـازي و تولیـد بـاالتري              

همچنین در این روش کـارایی مـصرف آب         . داشته است 
ــشتر از روش ــر بی ــاي دیگ ــاالترین  ه ــه ب ــت در نتیج  اس

نسبت به روش کرتـی نیـز بـه علـت           . عملکرد را داراست  
نفوذپــذیري و ذخیــره رطوبــت بیــشتر عملکــرد بــاالتري 

، )2003(نتـایج سـیکاندر و همکـاران        . تولید کـرده اسـت    
نشان داد تفاوت عملکرد بیولوژیک، در دو کشت مـسطح          

 زیـرا . هاي پـشته اي معنـی دار بـود        در مقایسه با روش   
. هـاي بـارور در روش پـشته اي بیـشتر بـود            تعداد پنجه 

اثـرات عمـق و دور آبیـاري را      ) 1994(کارفوت و ماژور    
ي  آبیــاري در کلیــه در ســه مــدیریت آبیــاري کامــل، کــم

مراحل رشد و تلفیق این دو در مراحـل رشـد رویـشی و     
زایشی بـر عملکـرد و کـارایی مـصرف آب گنـدم و جـو             

اد کـه کوتـاه شـدن دور    نتـایج نـشان د  . بررسـی کردنـد  
   .گردیدآبیاري، سبب افزایش کاه گندم 

دست آمده و شرایط خشکـسالی      باتوجه به نتایج به          
موجود در بسیاري از نقاط کشور، و از طرفی نیـاز روز      
افزون به تأمین هرچه بیشتر مواد غذایی از جملـه گنـدم،     

هـاي  هاي کاشـت گنـدم بـر روي پـشته         استفاده از روش  
انجام آبیـاري بعـد   (  و کاربرد سطح دوم آبیاري  عریض

ــشنهاد )  رطوبــت قابــل اســتفاده درصــد50از تخلیــه    پی
   .گرددمی
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  سپاسگزاري
بدین وسیله از زحمات مسئولین و کارکنان           

هاي فیزیولوژي گیاهان مزرعه آزمایشی و آزمایشگاه
زراعی و تجزیه فرآورده هاي زراعی گروه زراعت و 

نباتات دانشکده کشاورزي، به ویژه جناب آقاي اصالح 
مهندس دلفیه و سرکار خانم مهندس راهداریان، تشکر و 

  .قدردانی می گردد
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