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مقدمه
غالت از مهمترین گیاهان زراعی هستند که تامینکننده
 70درصد غذای مردم کره زمین میباشند؛ به همین دلیل،
از دیرباز حکومتها ،برخوردی فعال در جهت ازدیاد غالت
مورد نیاز خود داشتند و در این بین ،گندم نقش بسیار
مهمی داشته است ( .)Emam, 2007گندم از سازگارترین
گیاهان زراعی محسوب میشود و به دلیل ارزش غذایی و
طیف نسبال وسیع سازگاری به شرایط آب و هوایی مختلف،
در مقایسه با سایر گیاهان زراعی ،در سطح وسیعتری کشت
میشود ( .)Emam et al., 2007گسترش کاشت گندم در
مناطق مختلف ،این گیاه را تحت تاثیرشرایط محیطی
مختلفی قرار داده است.
تنشهای محیطی ،یکی از مهمترین عوامل کاهش-
دهنده عملکرد گیاهان زراعی در دنیامیباشند ( Blum,
 .)1997چنانچه تنشهای محیطی رخ نمیدادند ،عملکرد
واقعی با پتانسیل عملکرد گیاهان برابر میشد ،در حالی که
در بسیاری از گیاهان زراعی به طور متوسط ،عملکرد
واقعی 10-20 ،درصد کمتر از پتانسیل عملکرد است
( .)Blum, 1997کشور ایران با متوسط بارندگی 250
میلیمتر در سال ،در زمره مناطق خشک جهان طبقهبندی
میشود و تنش خشکی ،بیشتر از هر عامل دیگری در
کاهش پتانسیل تولید نقش دارد و به طور کلی ،تولید را
تهدید میکند (.)Mazaheri & Majnoon Hosseini, 2008
بنابراین تحت این شرایط ،انجام تحقیقات مختلف
تولید این محصول استراتژیک ،هم در بحث مدیریت
تولید و هم از نظر مباحث فیزیولوژی زراعی ،جهت بهبود
توان مقاومت به تنش در این گیاه ،ضروری میباشد.
محققین بسیاری ،کاهش عملکرد دانه گندم تحت
شرایط تنش خشکی را گزارش دادهاند ( Yang and
 .)Zhang., 2006; Ahmadi et al., 2009دلیل اصلی چنین
واکنشی ،کاهش سرعت فتوسنتز و پیر شدن سریع برگها
(کاهش قدرت منبع) و کاهش قدرت مخزن عنوان شده
است ( .)Yang and Zhang., 2006تنش رطوبتی ،سبب
کاهش معنیدار سطح برگ (قدرت منبع) ،در اثر کاهش
تقسیم سلولی میشود .همچنین یکی از اثرات بارز تنش
رطوبتی ،کاهش بیوماس تولیدی و ارتفاع بوته میباشد.
تنش رطوبتی در مراحل مختلف رشد و نمو گندم ،از جمله

مراحل طویل شدن ساقه و پر شدن دان،ه سبب کاهش
معنیدار ارتفاع بوته ،طول سنبله و اجزای عملکرد میشود
( .)Dstfal et al., 2011عملکرد دانه گندم ،تحت تاثیر تعداد
سنبله در واحد سطح ،تعداد دانه در هر سنبله و وزن هزار
دانه میباشد که این اجزا ،بسته به مرحله فنولوژیکی گیاه
که با تنش خشکی مواجه میشود ،به نحو متفاوتی تحت
تاثیرقرار میگیرند ( .)Dstfal et al., 2011دورهی بحرانی در
گندم ،قبل از تمایز سلولهای زایشی و دقیقاً بعد از گلدهی
و تلقیح میباشد ((2007) .)Fischer & Maurer, 1987
 )2003( Paknejadدر بررسی تنش خشکی در مراحل
مختلف رشد بر روی سه رقم گندم زراعی گزارش داد که
تنش خشکی ،موجب کاهش عملکرد و اجزاء عملکرد شد،
به طوری که کمترین عملکرد دانه ،مربوط به تیمار تنش
خشکی در زمان گلدهی تا پایان دوره رشد است .در یک
بررسی در گندم ،با اعمال تیمارهای آبیاری پس از ،70 ،40
 100و  120میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر کالس A
گزارش شد که تیمار آبیاری پس از  40و 70میلیمتر
تبخیر ،حداکثر عملکرد را داشت ،در صورتی که کارآیی
مصرف آب در تیمار آبیاری پس از  100میلیمتر
تبخیرتجمعی از تشتک کالس  ،Aبه بیشترین میزان خود
رسید (.(Ghanbarpour & Sepahvand, 2003
بر این اساس ،انتخاب رژیم رطوبتی مطلوب جهت تولید
مقرون به صرفه ،تنها بر اساس راندمان مصرف آب ،منطقی
نیست و بر اساس عملکرد به تنهایی نیز ممکن است ،منجر
به بهبود راندمان مصرف آب نشود .بنابراین انتخاب رژیم
رطوبتی مطلوب باید بر اساس ترکیبی از این دو ویژگی
صورت پذیرد .از طرفی ،از میان معیارهای تعیین کننده
میزان رطوبت در اختیار گیاه ،تبخیر از تشت کالس  ،Aبا
ثابت در نظر گرفتن خصوصیات خاک (عمدتاً بافت و مواد
آلی) و رقم ،از سایر معیارهای اندازهگیری رطوبت خاک
آسانتر است و برای کشاورزان ،در دسترستر میباشد و
امکان مدیریت آبیاری علمی را برای زارعین فراهم می-
نماید .بنابراین ،هدف از این تحقیق ،یافتن مبنای علمی و
در عین حال عملی ،جهت تعیین زمان و میزان مناسب
آبیاری بود .اعمال تیمارهای رطوبتی ،با توجه به حساسیت-
های متفاوت مراحل مختلف رشد و ارزیابی رژیمهای
رطوبتی بر اساس نقطه تعادل بین عملکرد و راندمان
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مصرف آب صورت گرفت.

27

در کرج ( 50درجه و  54دقیقه طول شرقی و  35درجه و
 55دقیقه عرض شمالی و ارتفاع  1312متر از سطح دریا)،
اجرا شد .برخی از مشخصات خاک و پارامترهای اقلیمی
منطقه آزمایش در طول فصل زراعی ،به ترتیب در جدول 1
و  2نشان داده شده است.

مواد و روشها
پژوهش حاضر ،در سال زراعی ،1393 -94در مزرعه
آموزشی پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران ،واقع

جدول  -1میانگین ماهیانه بارندگی و تبخیر در شهرستان کرج در سال زراعی 1393-94
Table1- Mean monthly rainfall and evaporation in karaj, 2014-2015.
Total evaporation
)(mm
66.3
6.3
110.5
251.2
371.2

Total precipitation
)(mm
23.9
31.4
7.6
19.4
19.6
47.3
2
7.5

* تاریخ کاشت  17آبان و تاریخ برداشت  2تیرماه.

November
December
January
February
March
April
May
June

*Planting Date, 17 November and harvest date, 2 July.

جدول  -2ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه آزمایش.
Table2- Soil physical and chemical properties of experimental field.
Texture

)EC (ds m-1

Ph

Organic
)carbon (%

Total N
)(%

Available P
)(mg Kg-1

Available K
)(mg Kg-1

Loamy
clay

1.51

8.3

0.71

0.099

9.4
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میزان بذر مصرفی بر مبنای  240کیلوگرم در هکتار،
انتخاب شد که در 17آبان سال  1393و به صورت دستی،
در شیارهای ایجاد شده در سطح زمین مزرعه کشت شد.
بر اساس آزمایش خاک ،میزان 100کیلوگرم اوره (46
کیلوگرم  100 ،)Nکیلوگرم سوپر فسفات تریپل (46کیلوگرم
 100 ،)P2O5کیلوگرم سولفات پتاسیم (54کیلوگرم ،(K2O
به صورت پایه و  50کیلوگرم کود اوره ( 23کیلوگرم )N
بهصورت سرک در اواخر زمستان ،به روش پخش سطحی
به خاک افزوده شد .پس از سبز شدن و در مرحله چند
برگی ،مزرعه هایی با ابعاد  3/5×2/5متر تقسیم شد .آبیاری
کرتها به صورت دستی و با استفاده از لولههای انتقال آب
انجام شد .تیمارهای رطوبتی در شروع ساقهدهی که ارتفاع
گیاه برابر با  45-40سانتیمتر بود ،اعمال گردید .آزمایش
به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوکهای کامل
تصادفی با سه تکرار اجرا شد که عامل اول شامل سه رقم
گندم منطقه مورد بررسی (پیشتاز ،سیوند و پارسی) و عامل
دوم شامل  12رژیم رطوبتی بود که بر اساس میزان تبخیر
از تشتک تبخیر کالس  Aو با در نظر گرفتن میزان رطوبت

خاک در مراحل رویشی و زایشی اعمال شد .تیمار شاهد بر
اساس آزمایشهای قبلی ( )Papi, 2016و با در نظر گرفتن
میزان تبخیر تجمعی از تشتک کالس  Aدر این دوره زمانی
(در زمان شروع تیمارها) ،معادل  70و  90میلیمتر تبخیر
تجمعی ،به ترتیب در مرحله رویشی و زایشی تعیین شد.
تیمار  T79به عنوان شاهد در نظر گرفته شد (جدول  .)3به
طور کلی و با توجه به حساسیت متفاوت مراحل مختلف
رشدی گندم در پاسخ به میزان رطوبت در دسترس ،سطوح
رطوبتی عبارت بودند از  110 ،90 ،70و  130میلیمتر
تبخیر تجمعی در مرحله رویشی و سطوح  110 ،90و 130
میلیمتر تبخیر تجمعی از تشتک تبخیر در مرحله زایشی.
بدین ترتیب 12 ،تیمار رطوبتی در این آزمایش اعمال شد
(جدول  .)3آبیاری هر کرت بهصورت دستی و کنترلشده،
با استفاده از لولههای انتقال آب بهگونهای انجام شد که آب
موردنیاز ،بهطور یکنواخت در هر کرت توزیع شد .حجم آب
مورد نیاز در هر بار آبیاری برای هر کرت ،بر پایه حجم آب
مصرفی در واحد سطح ،از راه آبیاری تحت فشار در شرایط
مرسوم آبیاری در زراعت گندم تعیین شد .این حجم آب ،با
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توجه به دبی نازلهای پاشنده و سطح زیر پوشش هر
آبپاش و نیز زمان الزم برای رساندن رطوبت خاک در عمق
گسترش ریشه گندم به حد ظرفیت زراعی مزرعه ،تعیین
شد .به این ترتیب ،برای هر کرت (به مساحت 8/75
مترمربع) ،میزان  596لیتر آب در هر بار آبیاری محاسبه
شد که این حجم آب با توجه به دبی آب انتقالی ،با چهار

دقیقه آبیاری هر کرت تامین میشد .آخرین آبیاری
مشترک همه تیمارها (قبل از شروع تنش) ،در تاریخ 18
فروردین ( 1394مصادف با شروع ساقهدهی) انجام شد.
پس از آن ،با جمعآوری اطالعات مربوط به تبخیر روزانه از
ایستگاه هواشناسی واقع در مزرعه و محاسبه تبخیر
تجمعی ،تیمارهای رطوبتی مطابق جدول  3آبیاری شدند.

جدول -3تیمارهای رطوبتی بهکاررفته در این آزمایش.
Table 3: Experimental treatments used in this experiment.
moisture regimes

Describes treatments
Irrigation at 70 mm evaporation at vegetative stage and 90 mm evaporation at reproductive stage.
Irrigation at 70 mm evaporation at vegetative stage and 110 mm evaporation at reproductive stage.
Irrigation at 70 mm evaporation at vegetative stage and 130 mm evaporation at reproductive stage.
Irrigation at 90 mm evaporation at all growth stages.
Irrigation at 90 mm evaporation at vegetative stage and 110 mm evaporation at reproductive stage.
Irrigation at 90 mm evaporation at vegetative stage and 130 mm evaporation at reproductive stage.
Irrigation at 110 mm evaporation at vegetative stage and 90 mm evaporation at reproductive stage.
Irrigation at 110 mm evaporation at vegetative stage and 110 mm evaporation at reproductive stage.
Irrigation at 110 mm evaporation at vegetative stage and 130 mm evaporation at reproductive stage.
Irrigation at 130 mm evaporation at vegetative stage and 90 mm evaporation at reproductive stage.
Irrigation at 130 mm evaporation at vegetative stage and 110 mm evaporation at reproductive stage.
Irrigation at 130 mm evaporation at vegetative stage and 130 mm evaporation at reproductive stage.

افزون بر میزان تبخیر از تشتک تبخیر در تعیین
تیمارهای رطوبتی ،درصد رطوبت خاک نیز در هر تیمار و
پیش از هر بار آبیاری تیمارها اندازه گیری شد .بدین
منظور ،در هر بار ،از هر تکرار ،سه نمونه خاک از عمق سه

T79
T711
T713
T99
T911
T913
T119
T1111
T1113
T139
T1311
T1313

تا 35سانتی متری (عمق گسترش ریشه) ،تهیه شد
(درمجموع  9نمونه از سه تکرار) و درصد رطوبت وزنی
خاک محاسبه شد (جدول .)4

جدول -4میانگین درصد رطوبت خاک پیش از هربار آبیاری در رژیمهای رطوبتی

*

*Table 4. Mean soil moisture percentage before irrigation in the moisture regimes
130 mm

110 mm

6.50

90 mm

70 mm

moisture regimes
soil moisture percent

7.93

9.115

11.1

)gravimetric water content (%

9.88

12.0536

13.8548

16.872

)Volumetric water content (%

30.875

37.6675

43.29625

52.725

)Field Capacity (Fc%

* :توصیف رژیم های رطوبتی در جدول  3آمده است.

*: For description of moisture regimes see table 3.

صفات اندازهگیری شده به شرح ذیل میباشند:

محاسبه شد.

 -1عملکرد دانه ،عملکرد زیستتوده و شاخص

 -2کارآیی مصرف آب :در هر بار آبیاری ،حجم آب مورد

برداشت :برای اندازهگیری شاخص برداشت ،از یک

استفاده اندازهگیری شد و در آخر فصل ،از تقسیم عملکرد
دانه (کیلوگرم) بر جمع کل مقدار آب مصرف شده ،کارآیی
مصرف آب تعیین شد.

کوادرات با ابعاد یک مترمربع استفاده شد .بوتههای داخل
کوادرات ،کفبر شدند و پس از خشک کردن ،برای اندازه-
گیری زیستتوده توزین شدند .سپس بوتههای خشک شده
کوبیده شدند و میزان عملکرد دانه ،اندازهگیری شد .از
نسبت عملکرد دانه بهعملکرد زیستتوده ،شاخص برداشت

 -3تعداد دانه و وزن هزار دانه :در مرحله رسیدگی
فیزیولوژیک ،از هر کرت 10 ،سنبله به صورت تصادفی
انتخاب شد و پس از جداسازی پوشش دانهها ،تعداد دانه در
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هر سنبله و وزن هزار دانه اندازهگیری شد .در نهایت ،تجزیه
واریانس دادهها ،با استفاده از نرمافزار آماری  SAS 9.4انجام
شد .جهت رسم نمودارها و جدالها ،از برنامه Excel 2013
و برای مقایسه میانگینها از آزمون چند دامنهای دانکن در
سطح آماری پنج درصد استفاده شد.
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نتایج تجزیه واریانس عملکرد دانه و کارآیی مصرف آب
در جدول  5نشان داده شده است .اثر متقابل معنیداری
میان ارقام به کار رفته در این آزمایش و رژیم رطوبتی
اعمالشده مشاهده نشد .به عبارتی ،واکنش هر سه رقم
مورد بررسی که از ارقام کشت شده در اقلیمهای مشابه
محل آزمایش میباشند ،به تیمارهای رطوبتی اعمالشده،
مشابه بود و بنابراین ،اثرات اصلی رقم و رژیم رطوبتی مورد
بحث قرار گرفت.

نتایج و بحث
عملکرد دانه و کارآیی مصرف آب

جدول -5تجزیۀ واریانس صفات ارزیابی شده ارقام گندم تحت رژیمهای مختلف رطوبتی.
Table 5. Analysis of variance (mean square) of the wheat traits measured under different moisture regimes.
Mean of squares
Thousand
Grain
Weight
7.54 ns
**45.01

Number of grains
per spike

Water use
efficiency

Harvest
index

Biomass
Yield

Grain Yield

Df

Sources of Variation

2.70ns
**46.89

0.024 ns
**0.522

1.95 ns
**46.35

562500ns
2144112ns

7612ns
**30207295

2
2

**105.22

**33.72

**0.369

**88.91

**20606546

**5106716

11

Rep
Cultivars
Water regimes

11.38 ns

1.06ns

0.040 ns

2.58ns

1017455ns

114468ns

22

7.99
6.76

1.25
7.89

0.029
7.34

8.19
7.83

971034
7.37

175493
7.13

72

Cultivar × Water
regimes
Total error
CV%

 * ،nsو ** :به ترتیب غیر معنی دار و معنیدار در سطح احتمال  %5و .%1
ns, * and **: non-significant, significant at 5 and 1% probability levels respectively.

عملکرد ارقام ،تفاوت معنیداری در سطح احتمال یک
درصد داشتند به گونهای که رقم پیشتاز با  6850کیلوگرم
در هکتار ،دارای بیشترین عملکرد و رقم سیوند با 5036
کیلوگرم در هکتار ،کمترین عملکرد دانه تولیدی را به خود
اختصاص دادند (جدول  .)6از دالیل این اختالف عملکرد
در ارقام ،میتوان به عوامل مختلفی مانند سرعت پر شدن
دانه و توان متفاوت ارقام در انتقال مواد ذخیره شده در
اندامهای خود اشاره نمود ( Torkashvand 2008; Blum,
 .)1998; Yang et al., 2004همبستگی مثبت و معنیداری
میان عملکرد دانه با صفت کارایی مصرف آب (**،)r=0/86

مشاهده شد (جدول  .)7رقم پیشتاز با  2/46کیلوگرم در
متر مکعب ،بیشترین کارآیی مصرف را داشت و ارقام پارسی
و سیوند ،به ترتیب با  2/34و  2/22کیلوگرم در متر مکعب،
در رتبههای بعدی قرار داشتند (جدول  .)6رژیمهای
مختلف رطوبتی به کار رفته نیز اثر معنیداری در سطح
احتمال یک درصد بر عملکرد دانه داشتند (جدول  ،)5به
گونهای که بیشترین عملکرد ،از تیمار ( T79شاهد) به
دست آمد و در تیمار  ، T1313با 33درصد کاهش ،به
کمترین میزان خود رسید (جدول .)6

جدول -6مقایسه میانگین صفات ارزیابی شده ارقام گندم تحت رژیمهای رطوبتی*.
Table 6. Mean comparison of the wheat traits measured under different moisture regimes *.
Thousand Grain
Weight

Number of grains
per spike

Water use
efficiency

Harvest index

Biomass yield

Grain yield

Moisture
regimes

48.8a

18.5a

2.63a

41.9a

1.53a

7240 a

T 79

44.1bc

18.1ab

2.56ab

41.0ab

1.49a

6823 b

T 711

41.2def

18.1ab

2.42bc

38.7bc

1.51a

6806 b

T 713

45.3b

17.7ab

2.52ab

37.3c

1.47ab

5956 c

T 99

44.4bcd

18ab

2.45bc

37.4c

1.39bc

5984 c

T 911
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38.6fgh

17.2ab

2.50ab

37.2cd

1.30cde

5751 cd

T 913

43.3bcd

cd

cd

cd

cd

c

5834

T 119

42.6cde

14.2de

2.29cd

34.5de

1.27de

5601 cd

T 1111

40.4efg

13.4ef

2.19de

34.1e

1.23e

5384 de

T 1113

37.1gh

12.2fg

2.12e

33.9ef

1.22e

5112 ef

T 139

39.0fgh

12.2fg

2.07e

33.5ef

1.12f

5090 ef

T 1311

37.8h

11.2g

2.04e

31.3f

1.09f

4844 f

T 1313
Cultivars

43.0a

15.4a

2.46a

37.5a

-

6850.28a

Pishtaz

42.1b

13.6b

2.34b

36.7b

-

5720.56b

Parsi

41.1c

b

c

c

-

15.4

13.3

2.29

2.22

36.9

35.3

1.36

c

5036.39

Sivand

* :توصیف تیمارهای رطوبتی در جدول  3آمده است.
میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک در هر ستون ،براساس آزمون دانکن تفاوت آماری معنیداری ندارند (.)α=%5
*: For description of moisture regimes see Table 3.
Means with the same letters in the same column are not significantly different based on Duncan test (α= 5%).

.
Table 7-Simple correlation coefficients of studied traits.
Thousand
Grain Weight

1

Number of
grains per
spike

1
**0.71

Water use
efficiency

Harvest
index

Biomass
yield

1
**0.93
**0.76

1
**0.92
**0.89
**0.77

1
0.21ns
0.20ns
0.43ns
0.16ns

Grain
yield
1

Grain yield

0.19ns
**0.91
**0.86
**0.82
**0.73

Biomass yield
Harvest index
Water use efficiency
Number of grains per spike
Thousand Grain Weight

 * ،nsو ** :به ترتیب غیر معنی دار و معنیدار در سطح احتمال  %5و .%1
ns, * and ** n:on-significant, significant at 5 and 1% probability levels respectively.

مقایسه دادههای عملکرد نشان داد که در رژیمهای
رطوبتی اعمالشده در مرحله رویشی ،افزایش فاصله آبیاری
از  70به  90میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر ،تنها باعث
کاهش  15درصدی در عملکرد شد و از آنجا که میان
گروههای تیماری  T9و  T11در مرحله رویشی ،تفاوت
معنیداری وجود نداشت ،اعمال تیمار  ،T11سطح مطلوب-
تری از میان رژیمهای رطوبتی اعمالشده را دارا بود .به
عبارتی ،اگرچه با افزایش فاصله آبیاری از  T7به تیمار،T11
عملکرد 19 ،درصد کاهش یافت که این میزان برابر با
 1.316کیلوگرم در هکتار بود ،ولی به جهت صرفهجویی که
در مصرف آب آبیاری ،از طریق کاهش تعداد دفعات آبیاری
صورت گرفت ،نتیجهای بسیار حائز اهمیت و کاربردی می-
باشد که در شرایطی که محدودیت منابع آبی ،از اثرگذاری
باالیی برخوردار است ،قابل تأمل است .با افزایش فاصله
آبیاری از  110به  130میلیمتر ،عملکرد دانه نسبت به
تیمار شاهد ( 27 ،)T7درصد کاهش یافت که بیانگر

محدودیت شدید رطوبت در دسترس گیاه ،در مرحله رشد
رویشی تحت این رژیم رطوبتی میباشد .علت کاهش
معنیدار عملکرد در افزایش فواصل آبیاری (از  70به
130میلیمتر) را میتوان اینگونه تفسیر نمود که در این
مرحله ،تنش اعمالشده به حدی بوده است که توانسته
است قدرت منبع و پتانسیل اندازه مخزن را تحتتاثیرقرار
دهد ،به گونهای که مکانیسمهای سازگاری همانند افزایش
در میزان انتقال مجدد کربوهیدراتهای محلول از ساقه به
دانهها نیز نتوانستهاند این کاهش عملکرد را جبران نمایند
( .)Yang & Zhang, 2006از نتایج باال این نکته را میتوان
دریافت که رژیمهای رطوبتی اعمالشده در فاز رویشی،
سطح  ،T11هم به لحاظ میزان عملکرد به دست آمده و هم
به جهت میزان صرفهجویی در میزان آب مصرفی ،نسبت به
سایر رژیمهای رطوبتی ،سطح مطلوبتری میباشد.
در مقابل مقایسه عملکرد میان رژیمهای رطوبتی
اعمالشده در فاز زایشی ،حاکی از عدم وجود اختالف

علوم گیاهان زراعی ایران ،دورة  ،49شمارة  ،4زمستان 1397

معنیدار بین آنها بود .به عبارتی ،با افزایش فاصله آبیاری
در مرحله زایشی از  90به  110و 130میلیمتر ،کاهش
معنیداری در عملکرد روی نداد (جدول  .)6این نتیجه در
واقع بیانگر مقاومت نسبی مرحله پر شدن دانه (مرحله
زایشی) ،به کاهش رطوبت خاک میباشد .به عبارت دیگر،
چنانچه رشد رویشی در شرایط مطلوب انجام گیرد ،بوته
گندم میتواند با ساز و کارهای جبرانی که در اختیار دارد،
کاهش فتوسنتز ناشی از تنش خشکی آخر فصل را جبران
نماید ( (2016) Papi, .)Papi, 2014نیز در آزمایشی مشابه
که بر روی سه رقم گندم زراعی (پیشتاز ،سیوند و پارسی)،
تحت نُه سطح رطوبتی انجام داد ،گزارش کرد که در هر
گروه تیماری در مرحله رویشی ،افزایش فاصله آبیاری از 70
به  90و  110میلیمتر در مرحله زایشی ،کاهش معنیداری
در عملکرد به دست آمده ایجاد نکرد که علت این امر را به
مقاومت نسبی مرحله زایشی نسبت به کمبود رطوبت ،در
مقایسه با مرحله رویشی نسبت داد .از نتایج حاصل از
مقایسات تیمارهای رطوبتی اعمالشده در فاز رویشی و
زایشی میتوان اینگونه نتیجه گرفت که سطح رطوبتی
 T11در بین رژیمهای رطوبتی اعمالشده در فاز رویشیو
سطح رطوبتی  T13در فاز زایشی (تیمار ،)T1113
مناسبترین رژیم رطوبتی اعمالشده از نظر میزان عملکرد
تولیدی و میزان آب مصرفی میباشند .اگرچه باالترین
کارآیی مصرف آب در تیمار شاهد ( ،)T79با  2/63کیلوگرم
در مترمکعب به دست آمد ولی این مقدار با تیمارهای
 T99 ،T711و ،T913اختالف معنیداری نداشت(جدول
.)6
عملکرد زیستتوده
نتایج تجزیه واریانس عملکرد زیستتوده در جدول 5نشان
داده شده است .اثر متقابل معنیداری میان ارقام به کار
رفته و رژیمهای رطوبتی اعمالشده از نظر این صفت
مشاهده نشد .اثرات اصلی ارقام مورد بررسی در این
آزمایش نیز از نظر عملکرد زیستتوده با یکدیگر تفاوت
معنیداری را نشان ندادند .به عبارتی دیگر ،میان ارقام
(پیشتاز ،سیوند و پارسی) ،از نظر میزان زیست توده
تولیدی ،تفاوت معنیداری وجود نداشت .در مقابل ،رژیم-
های رطوبتی اعمالشده در سطح یک درصد ،اثرات متفاوت
و معنیداری بر این صفت داشتند (جدول .)6
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واکنش عملکرد زیستتوده به تیمارهای رطوبتی
اعمالشده ،روندی مشابه با واکنش میانگین عملکرد دانه،
تحت رژیمهای رطوبتی اعمالشده داشت ولی با شدت
کمتر .به عبارت دیگر ،شدت اثر رژیمهای رطوبتی
اعمالشده بر عملکرد زیستتوده تولیدی ،کمتر از صفت
عملکرد دانه بود (جدول .)6بیشترین میانگین عملکرد
زیستتوده در تیمار شاهد ( ،)T79با میانگین 1/53
کیلوگرم در متر مربع دیده شد که البته این مقدار با
تیمارهای دیگر این گروه یعنی  T711و  T713تفاوت
معنیداری نداشت .دیگر گروههای تیماری یعنی T11 ،T9و
 T13نیز به ترتیب موجب کاهش هشت 14 ،و  24درصدی
زیستتوده تولیدی شدند .همچنین در گروههای تیماری
اعمالشده (T11 ،T9و  ،)T13با افزایش فاصله آبیاری از
 90به  110و  130در مرحله زایشی ،میزان عملکرد
زیستتوده به صورت نزولی کاهش معنیداری پیدا کرد.
البته در گروه تیماری  ،T7تغییر معنیداری در میانگین این
صفت مشاهده نشد .این صفت ،در واقع به نوعی بیانگر
پتانسیل و قدرت منبع میباشد و علت کاهش عملکرد
زیستتوده تحت تنش خشکی را میتوان به دالیل مختلف
نسبت داد )2008( Fathi .گزارش داد که تنش رطوبتی،
موجب بسته شدن روزنهها و کاهش ورود دیاکسیدکربن
میشود که در نتیجه ،کمبود دیاکسیدکربن مورد نیاز برای
رشد و فرآیندهای نگهداری گیاه را به دنبال دارد(1993) .
 Giunta et al.,نیز با بررسی اثر تنش خشکی روی
چگونگی توزیع مواد فتوسنتزی در ارقام مختلف گندم
گزارش دادند که در شرایط تنش خشکی در مرحله
گلدهی ،عملکرد بیولوژیک کاهش معنیداری یافت.
شاخص برداشت
شاخص برداشت ،حاصل نسبت عملکرد دانه به عملکرد
بیولوژیک است و توانایی گیاه را برای انتقال و اختصاص
مواد فتوسنتزی به دانهها (اندام اقتصادی) نشان میدهد
) .)Mazaheri & Majnoon Hosseini, 2008مقدار این
صفت برای ارقام به کار رفته تحت رژیمهای رطوبتی
اعمالشده در جدول  5نشان داده شده است .اثر متقابل
معنیداری میان ارقام به کار رفته و رژیم رطوبتی
اعمالشده از نظر این صفت مشاهده نشد ولی اثرات اصلی
تیمارها از نظر این صفت معنیدار بود .اختالف میان ارقام
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نیز معنیدار بود (جدول .)5باالترین میزان شاخص برداشت،
به رقم پیشتاز با میانگین  37/5درصد تعلق داشت که البته
این مقدار با رقم پارسی تفاوت معنیداری نداشت .کمترین
میزان شاخص برداشت نیز متعلق به رقم سیوند با 35/3
درصد بود (جدول  .)6این نتایج با رتبهبندی ارقام از نظر
صفت عملکرد دانه نیز هماهنگی داشت .به عبارتی میتوان
گف ت که ارقام با عملکرد باال ،دارای توان باالتری از نظر
قدرت تخصیص مواد فتوسنتزی به مخزن برخوردار می-
باشند که این امر در شرایط محدودیت رطوبتی میتواند
بسیار حائز اهمیت باشد .رژیمهای رطوبتی نیز اثرات
متفاوت و معنیداری بر شاخص برداشت داشتند (جدول
 .)5مقایسه میانگین دادههای این صفت نشان داد که
بیشترین میزان شاخص برداشت در تیمار رطوبتی T79
(شاهد) ،به دست آمد؛ هر چند که این مقدار با تیمارT711
اختالف معنیداری نداشت .افزایش فواصل آبیاری ،با یک
شیب مالیم ،منجر به کاهش شاخص برداشت شد ،به گونه-
ای که کمترین میزان شاخص برداشت در تیمار T1313
مشاهده شد .گروههای تیماری اعمالشده ( T11 ،T9و
 ،)T13به ترتیب موجب کاهش هفت 13 ،و  18درصدی
شاخص برداشت شدند .همچنین در این آزمایش ،شاخص
برداشت ،بیشترین همبستگی مثبت (** )r=0/91را با
صفت عملکرد دانه داشت که بیانگر نقش بسیار مهم این
صفت در تعیین عملکرد دانه می باشد (جدول .)7محققان،
علت کاهش شاخص برداشت را به دلیل کاهش تعداد
سنبله بارور ،تعداد کمتر دانه در سنبله و وزن دانه کمتر،
گزارش کردهاند )Dehghan .(Fischer & Maurer, 1987
 (2009) Zadeh et al.,نیز در بررسی اثرات تنش خشکی بر
ارقام گندم گزارش دادند که اعمال تنش شدید ،باعث
کاهش شاخص برداشت شد.

موجب تغییرات معنیداری در میانگین تعداد دانه در سنبله
در ارقام به کار رفته در این آزمایش شد (جدول  .)6تعداد
دانه تشکیل شده در سنبله در گروههای تیماری  T7و ،T9
تفاوت معنیداری نداشت .در مقابل ،گروههای تیماریT11
و  ،T13موجب کاهش  19و  23درصدی در میانگین تعداد
دانه در سنبله شدند .به عبارتی دیگر ،با افزایش فواصل
آبیاری از 70و 90به  110و 130میلیمتر تبخیر تجمعی،
شدت تنش رطوبتی ایجاد شده به حدی رسیده است که
باعث اختالل در تشکیل دانه شد .محققان در این زمینه
گزارش کردهاند که حساسترین مرحله رشدی گندم به
تنش رطوبتی ،فاصله زمانی میان ایجاد برجستگی دوگانه تا
گردهافشانی است که میتواند تاثیر منفی ،بر تعداد سنبلچه
و تعداد دانه در سنبلچه داشته باشد (.)Royo etal, 1999
معموالً تنشهای رطوبتی در این مرحله (قبل از ظهور
سنبله) ،با کاهش تعداد پنجهها ،باعث کاهش تعداد سنبله
بارور و در نهایتف عملکرد محصول میشود ( Chu etal,
 .)2010در مقابل ،در هر گروه تیماری ،با افزایش فواصل
آبیاری از  90به  110و 130میلیمتر تبخیر تجمعی در
مرحله زایشی ،تغییر معنیداری در میانگین تعداد دانه
ایجاد نکرد که بیانگر این نکته بوده که تعداد دانههای
موجود در سنبله ،قبل از فرآیند گلدهی تعیین میشود .در
همین راستا ،محققان گزارش کردند که اگر تنش خشکی
در مرحله گردهافشانی یا کمی قبل از آن روی دهد ،تعداد
دانه در سنبله کاهش ،معنیداری مییابد ولی اعمال تنش
خشکی پس از این مرحله ،تاثیربسزائی بر تعداد دانه ندارد و
عملکرد دانه را بیشتر از طریق وزن هزار دانه کاهش می-
دهد ( .)Fischer, 1973بنابراین ،یکی از دالیل کاهش
عملکرد تولیدی تحت رژیمهای رطوبتی  T7و  T9را
میتوان به کاهش تعداد دانه در این رژیمهای رطوبتی
نسبت داد.

تعداد دانه در سنبله
اثر متقابل معنیداری بین ارقام به کاررفته و رژیم رطوبتی
اعمالشده در این آزمایش مشاهده نگردید (جدول  ).5در
مقابل ،اثرات اصلی ارقام و رژیمهای رطوبتی اعمالشده از
لحاظ آماری ،در سطح یک درصد معنیدار بود .رقم پیشتاز
دارای بیشترین تعداد دانه در سنبله بود ولی بین دو رقم
دیگر (پارسی و سیوند) ،از لحاظ آماری تفاوت معنیداری
وجود نداشت (جدول  .)6سطوح رطوبتی اعمالشده نیز

وزن هزار دانه
تفاوت ارقام از نظر میانگین وزن هزار دانه ،در سطح یک
درصد ،معنی دار بود (جدول  )5به گونهای که رقم پیشتاز،
دارای باالترین میانگین وزن هزار دانه در بین ارقام بود و
ازقام پارسی و سیوند ،در رتبههای بعدی قرار داشتند
(جدول  .)6رژیمهای رطوبتی به کار رفته در این آزمایش
نیز بر روی صفت وزن هزار دانه ،تاثیر معنیداری در سطح

علوم گیاهان زراعی ایران ،دورة  ،49شمارة  ،4زمستان 1397

یک درصد داشتند .باالترین میانگین وزن هزار دانه ،در
تیمار ( T79شاهد) ،با میانگین وزنی  48گرم مشاهده شد
که این میزان در تیمار با  22درصد کاهش ،به کمترین
مقدار خود رسید (جدول  .)6در بین گروههای تیماری نیز
( T11 ،T9 ،T7و  ،)T13با افزایش فاصله آبیاری از ( 90به
 110و  130میلیمتر تبخیر تجمعی) در مرحله زایشی،
میانگین وزن هزار دانه به تدریج کاهش پیدا کرد که این
امر ،به علت تشدید شدت تنش خشکی ،بهویژه در آخر
فصل رشد که از میزان رطوبت نسبی محیط کاسته میشود
و منجر به نقصان فتوسنتز جاری میگردد ،روی میدهد.
محققان در این راستا گزارش دادند که تنش رطوبتی
اعمالشده بر گندم ،از طریق افزایش دور آبیاری ،منجر به
کاهش سطوح فتوسنتز کننده گیاهی ،به عنوان بخش اصلی
سازنده مواد فتوسنتزی گیاهی شد که در نهایت ،کاهش
تجمع مواد فتوسنتزی در گیاه را به دنبال داشت
( .)Ghanbarpour & Sepahvand, 2003آنان بیان کردند
کاهش عملکرد دانه ،به علت کاهش در تعداد سنبله در
واحد سطح ،تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه اتفاق
افتاد .نامبردگان این گونه تفسیر نمودند که کاهش طول
مدت پر شدن دانه و همچنین کاهش سرعت انتقال مواد
فتوسنتزی از منبع به مخزن ،در نهایت منجر به کاهش
عملکرد دانه شد .به طورکلی ،در تنشهای خشکی پس از
گردهافشانی ،مهمترین صفتی که تحت تاثیر کمبود رطوبت
قرار میگیرد ،وزن هزار دانه است ( & Mazaheri
 .)Majnoon Hosseini, 2008کاهش وزن دانهها در اثر
تنش خشکی میتواند ناشی از تاثیرکاهش تولید شیره
پرورده و کاهش طول پر شدن دانه باشد ( Nabavi Kalat
.)& Al-Sharif., 2009

33

نتیجهگیری کلی
در بین ارقام به کار رفته در این آزمایش ،بیشترین عملکرد
و شاخص برداشت ،به رقم پیشتاز تعلق داشت که باال بودن
عملکرد در این رقم ،همراه با تعداد دانه و وزن هزار دانه،
بیشتر در مقایسه با دو رقم دیگر (سیوند و پارسی) بود.
رژیمهای مختلف رطوبتی نیز تاثیر متفاوتی بر صفات
عملکرد و اجزای عملکرد داشتند .با افزایش فاصله آبیاری از
 70به  110میلیمتر در بین رژیمهای رطوبتی ،میزان
عملکرد ،کاهش معنیداری یافت که البته این کاهش ،برابر
با  19درصد عملکرد بود که در شرایط محدودیت رطوبت
میتواند به جهت صرفهجویی که در میزان آب صورت
میگیرد ،از اهمیت برخوردار باشد .در مقابل و در مقایسه
میان رژیمهای رطوبتی اعمالشده در مرحله زایشی
مشاهده شد که در هر گروه تیماری اعمالشده در مرحله
رویشی ،با افزایش فاصله آبیاری از  90به  110و 130
میلیمتر تبخیر تجمعی در مرحله زایشی ،کاهش معنی-
داری در عملکرد رخ نداد که این امر ،بیانگر مقاومت نسبی
گیاه در مرحله زایشی نسبت به مرحله رویشی و با توجه به
میزان رطوبت در دسترس میباشد .با توجه به نتایج این
آزمایش برای نواحی با شرایط آب و هوایی و خصوصیات
خاک مشابه با منطقه آزمایشی میتوان توصیه نمود که در
مراحل زایشی نسبت به مراحل رویشی ،میتوان اقدام به
افزایش فواصل آبیاری تا  130میلیمتر تبخیر از تشتک
تبخیر نمود ،بدون این که کاهش معنیداری در عملکرد رخ
دهد که این عمل ،همزمان میتواند منجر به افزایش
راندمان مصرف آب گردد.
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