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 مصوب  رهبه شما “مقاومت به خشکی ارقام گندم آزمایش یکنواخت سراسری مناطق معتدل کشور“برگرفته از طرح تحقیقاتی  -1

    77063-)20-12(-109 . 

 .0511-3419788، دورنگار  488/91735 اعضاء هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان، مشهد، صندوق پستی -2

 : چکیده-1
مایش یکنواخـت سراسـریزرسی تحمل به خشکی الینها و ارقام گندم بهاره آ              به منظور بر  

با) Strip plot(، آزمایشی در قالب طرح کرتهای خرد شده نواری )M-75( مناطق معتدل کشور
ای کامل تصادفی با سـه تکـرار، در مـدت دو سـال زراعـی متـوالی بلوکه ۀاستفاده از طرح پای   

فـاکتور(کرتهـای اصـلی      .اجرا شد ) مشهد( کشاورزی طرق    در ایستگاه تحقیقات  ) 79-1377(
.بـود  روز با اسـتفاده از سیسـتم آبیـاری قطـره ای              30 و   20،  10: شامل سه دور آبیاری   ) افقی

یکنواخـته از آزمایشـات      الین یا رقـم گنـدم بهـار        20 :شامل) فاکتور عمودی (کرتهای فرعی   
 و کود مصـرفی بـر، کاشت، میزان بذرتاریخ. بود )M-75-1-20(سراسری مناطق معتدل کشور     

آبیـاری  با دور   که نتایج  آزمایشها نشان داد    .  شد در نظر گرفته  اساس نیاز گیاه و عرف ایستگاه       
بـاالترین تولیـد رابـه ترتیـب       M-75-16 و   M-75-8  ،M-75-6  ،M-75-2 روز، الینهای    10

 و در دورM-75-12 وM-75-2،M-75-14 ،M-75-16 روز الینهای 20در دور آبیاری . داشتند
حـداکثربـه ترتیـب    M-75-14   و  M-75-15   ،M-75-4،M-75-2 روز الینهـای 30آبیاری 

ی مصرفی باالتر و کارآ   ۀبا عملکرد دان   )M-75-2( الین   ،طور خالصه ه  ب. محصول را تولید کردند   
خشـکی در شرایط نرمال و تنش خشکی به عنوان یک الین متحمل بـه               تواند  می ،تر  آب مطلوب 

.دشومعرفی 



  
 . 

 :پیشگفتار -3
 قـرار گرفتـه   جهانکشور ایران در منطقه ای از         

 آن کمتـر از یـک سـوم         ۀکه متوسط بـارش سـاالن     
 عالوه بر کمبود    ؛است جهان   ۀمیانگین بارش ساالن  

، توزیـع زمـانی و مکـانی آن نیـز بسـیار             بارندگی
طوری که حتی در فصل تابستان      ه  ناموزون است ب  

در پربارانترین مناطق، گیاهان زراعی نیاز به آبیاری     
تـنش   کمبـود آب و   نیز  در سایر مناطق     .]2[دارند  

وارده به گیاهان زراعی به صورت عامـل محـدود          
ید محصـوالت زراعـی از جملـه      ای برای تول   کننده

 .گندم در آمده است
 تـنش خشـکی یـک اصـطالح         ،لـی به طـور ک       

بـه معنـای دوره ای اسـت کـه           هواشناسی است و  
مقدار تبخیـر و      کمتر از  بارندگیدرآن دوره مقدار    
 باعـث   بارنـدگی چـون کمبـود     . تعرق بالقوه باشد  

 1تـنش خشـکی    ۀتنش کمبود آب خواهد شد، واژ     
رود که کمبود آب در اثـر        کار می  هبرای مواردی ب  

اگر ). دیم(عدم وقوع بارش مفید ایجاد شده باشد        
گیاه به صورت مصنوعی در معرض تـنش کمبـود          

کار ه  را ب2رطوبت تنش کمبود آب قرار گیرد، واژه 
ــی ــد م ــه در     .]14[ برن ــامی ک ــه ارق ــتیابی ب  دس

ــوب  ــوبتی مطلـ ــرایط رطـ ــد   شـ ــوان تولیـ  از تـ
ــاالتری  برخوردار ــدب ــز   و دن ــنش نی ــرایط ت  ر ش

ــد    ــاچیز باشــ ــا نــ ــرد آنهــ ــاهش عملکــ   کــ
(Slow stressing)    یک هـدف اصـالحی اسـت 

]11[. 
تحقیقات نشان می دهد که مراحل گل دهـی و          

ز بحرانـی تـرین مراحـل رشـد و نمـو         ادانه بندی   
    و در صورت وقـوع تـنش رطـوبتی،         هستندگندم  

 

در . ]5[کــاهش در عملکــرد ایجــاد خواهــد شــد 
وی ده رقم گندم در شرایط اسـتان        ر که   آزمایشی  

 بـــا  همـــه آنهـــا  فـــارس انجـــام شـــد، در   
 افــزایش شــدت تــنش کــم آبــی، عملکــرد دانــه،  

ــنبله،    ــه در س ــداد دان ــه، تع ــزار دان ــداد  وزن ه  تع
ــنبل ــاخص   ۀسـ ــطح، شـ ــد سـ ــارور در واحـ   بـ

ـ       3 زیسـتی  ۀتودبرداشت،    طـور  ه  و ارتفـاع بوتـه ب
ــی ــرد   معنـ ــدا کـ ــاهش پیـ ــن . ] 4[ داری کـ  ایـ

 ، ]9[تـــایج بـــا نتـــایج آزمایشـــها در خراســـان ن
ــاران  ــواز ]3[گچسـ ــت ]10[ و اهـ ــز مطابقـ   نیـ

 .رددا
نشـان داد کـه تـنش       ) 1992(آزمایش اسـویرا        

رطوبت پس از گرده افشانی باعث کاهش سرعت        
پر شدن دانه و در نتیجـه کـاهش وزن هـزار دانـه              

کـوپرا و همکـاران    همچنین خانا. ]15[شده است
، قدسی  )1372(اهدایی    ،)1372(می  ، صار )1994(

، زارع فیض آبـادی و قدسـی        )1377(و همکاران   
و حسـینی   ) 1379(، دستفال و رمضـانپور      )1377(
تنش رطوبت   أثیرنتایج مشابهی در مورد ث    ) 1379(

ازگرده افشانی روی پرشدن دانه وکاهش وزن        پس
 .]3و 4، 6، 9، 1، 7، 13[ ه اندکرددانه گزارش 

آزمایشـی در   ) 1377-79(متـوالی       طی دوسال   
مرکز تحقیقات کشاورزی خراسـان انجـام گرفـت         

 . حاضر حاصل نتایج این پـژوهش اسـت        ۀکه مقال 
هدف از ایـن پـژوهش آن بـود کـه مقاومـت بـه               
خشکی بیست الین و رقـم از ارقـام گنـدم بهـاره             
شــرکت کننــده در آزمــایش یکنواخــت سراســری 

یسـه   بررسی و مقا   (M-75-1-20)مناطق معتدل   
 .شود
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  : مواد و روشها-4
 مواد -
 دو  ، آزمایش در دو سال متـوالی      یاربرای اج       

قطعــه زمــین مجــاور هــم در ایســتگاه تحقیقــات 
ــل از شــروع . دشــکشــاورزی طــرق انتخــاب  قب

گیـری و    آزمایش تا عمق یک متری خـاک نمونـه        
. هـا انجـام شـد      آزمایش های فیزیکی روی نمونـه     

قطعـه زمـین     دو  اک  نتایج نشان داد کـه بافـت خـ        
 مخصـوص ظـاهری     جـرم انتخابی سیلتی لـوم بـا       

 گـــرم بـــر ســـانتیمتر مکعـــب و رطوبـــت  38/1
 

ــی  ــت    55/17وزنـ ــد در شـــرایط ظرفیـ   درصـ
ــی  ــت(F.C)زراع ــه   آ. اس ــاز مزرع ــورد نی  ب م

ــتگاه   ــار ایسـ ــی تحـــت فشـ ــبکه زیرزمینـ  از شـ
ــ ــی مینأت ــد م ــود و   .ش ــوب ب ــت آب مطل  کیفی

ــاربرد در زرا   ــرای کــ ــدودیتی بــ ــت محــ  عــ
 .نداشت

 ایستگاه دما و بارندگی ازاطالعات مربوط به 
ایستگاه (هواشناسی مجاور محل اجرای طرح 

 در جدول شماره یک درج شده  کهاخذ شد) طرق
 .است

 )ایستگاه تحقیقات کشاورزی طرق( بارندگیو میزان  دماحداقل وحداکثر مطلق  -1جدول شماره 
 ماحداقل مطلق د

 ) گراددرجه سانتی(
 ماحداکثر مطلق د

 )درجه سانتی گراد(
 بارندگیمیزان 

 )میلیمتر(
 عامل

 78-7779-7678-7877-79 77-7678-7877-7779-7678-77سال
 5/81 5/188 5/267 8/23 3/25 8/23 -3/4 -8/2 -5/6 میانگین پاییز و زمستان

 17 34 144 7/36 7/33 35 +3/6 +2 +8/4 میانگین بهار
 

هـر  .  متـر بـود    6×4/2ر کرت فرعـی     ابعاد ه     
 سـانتیمتر   20 ۀ خط به فاصـل    12الین یا رقم روی     

 و بـین    3بـین کرتهـای اصـلی       فاصـله   . کشت شد 
میـزان بـذر مصـرفی براسـاس        . دبو متر   2تکرارها  

 با در نظر گـرفتن وزن       بود که  دانه درمترمربع    400
بـرای  . هزار دانـه هـر الیـن یـا رقـم تعیـین شـد              

 متر مربع   6برابر  ر تکرار مساحتی    از ه  ،گیری    اندازه
 هـر   ازپـس از حـذف یـک شـیار         و   ) متر 5×2/1(

 تکــرار نــیم متــر از ابتــدا و انتهــای هــر طــرف و
گنـدم  الینهـای    وارقـام    ۀشجر ونام  . برداشت شد 

 آمده  2شرکت کننده در آزمایش در جدول شماره        
 .  است
هـای   بـا توجـه بـه توصـیه      میزان کود مصرفی         

ــؤم ــۀسس ــاک و آب و  تحقیق ــرات خ ــاس  ب  اس
  -پتاســـیم(کیلـــوگرم ) 120-90-50(فرمـــول 

 .خالص در هکتـار محاسـبه شـد       )  نیتروژن -فسفر
 زمـان  نیتـروژن،  یک سـوم     یم و تمام فسفر و پتاس   

  در دو مرحلــــه نیتــــروژنکاشــــت و مــــابقی 
ـ    و خوشه  ساقه  صـورت سـرک مصـرف      ه   رفتن ب
 .شد
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 آزمایش   ارقام شرکت کننده در الینها وۀفهرست و شجر -2جدول شماره    
Varieties Plot no. 

Mahdavi M-75-1 
90 Zhong 86 M-75-2 
1-31-1317///11-5017//Y50m/3/cnojar/On/4/Fengkang15 M-75-3 
Bloudan/3/Bb/7e×2//Y50E/Ka/×3 M-75-4 
Stm/3/Kall//V534/jit1716 M-75-5 
Chen/Aldan”s”/lAS5840072-48 M-75-6 
Alvand/Aldan”s”/LAS58 40072-48 M-75-7 
Agri/Vlr M-75-8 
Qt/Ravi661Mxp65/3/Rsh/4/Zar75 1-69-42 M-75-9 
Gv/D630//Ald”s”/3/Azd M-75-10 
Kall/BbKal/3/Au/50E/3×Kal/4/Brochis/Arvand 40-1 M-75-11 
4778(8)//Fkn/Gb/3/Vee”s”/4Buc”s” M-75-12 
Kayson/Glenson-1-69-48 M-75-13 
R16043/4/×Nac M-75-14 
Jup/Biy//Kauz,1073-96 M-75-15 
Inia/A.Distichum//Inia/3/Vee”s”/Kauz M-75-16 
Atti/50Y=S-75-5 M-75-17 
Alborzx K629091/Cno//K58/Tob/3/Wa.40-71-1300 M-75-18 
Pfau/Seri//Bow”s” M-75-19 
A-12-1-32-438//Rsh/Bb/Kal/Ald”s”.1-70-27 M-75-20 

 
 اهروش -

آزمایش در قالب کرتهای خـرد شـده نـواری              
(Strip plot)  بلوکهـای  ۀ با استفاده از طـرح پایـ 

کامل تصادفی با سه تکـرار و بـه مـدت دو سـال              
کرتهــای اصــلی .  انجــام شــد)1377-79 (زراعــی

دور  (A0: شامل سـه سـطح آبیـاری      ) عامل افقی (
  و،)روز 20دور آبیـــاری  (A1، ) روز10آبیـــاری 

A2)   بـــود و کرتهـــای  )  روز30دور آبیـــاری 
 الیـن یـا رقـم       20 :شـامل ) عامل عمـودی  (فرعی  

 ری ـــــ یکنواخت سراساز آزمایشاتگندم بهاره 

 . بود(M-75-1-20)مناطق معتدل کشور 
 کـه در    است     دلیل انتخاب دورهای آبیاری این      

 و اغلب نقـاط کشـور، کشـاورزان         ،استان خراسان 
 خود را در فواصـل      ۀبا آبیاری یا حق   آب الزم برای  
ن ا روز بسته به تعداد مالکـ      15 تا   10(زمانی معین   

قنات یا چاه، مقدار زمین موجود، شـرایط اقلیمـی          
بــه پیـــروی از ایـــن  . در اختیــار دارنـــد  ) …و

 ضریبی از   محدودیت، دورهای آبیاری طرح تقریباً    
 بـرای   عمـق آب الزم   . اعداد مذکور انتخـاب شـد     

بـا معلـوم بـودن      رهـا در هـر مرحلـه،        تیما آبیاری
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  و انـدازه گیـری       (F.C)رطوبت ظرفیت زراعـی     
 ریشه قبل از آبیاری     ۀرطوبت خاک در عمق توسع    

  شـد    اعمـال  تعیـین و   ریـ ز ۀ با اسـتفاده از رابطـ      و
]8[:         

Fn = (θ 2-θ 1) * d * ρ                                                                                          

 برحسـب   عمق خالص آب آبیـاری  Fn که در آن
رطوبت وزنـی  ترتیب درصد ه ب 1θ و 2θمیلیمتر، 

خاک در شرایط ظرفیت زراعی مزرعه و رطوبـت         
 بـر حسـب      ریشـه  ۀعمق توسـع   d،  قبل از آبیاری  

گـرم بـر سـانتیمتر    (خـاک   چگـالی ρ و  ،میلیمتـر 
 بارندگی مقدار    عمالً ، در این روش   .است )مکعب

 .نیز به نوعی در عمق آب آبیاری لحاظ شده است         
 رطوبت حجمی خاک کرتها را در       3 ۀجدول شمار 
 . ریشه در دو سال نشان می دهدۀعمق توسع

مقدار آب بـرآورد شـده      دقیق تر   برای اعمال   
 اثر طول شـیارها بـر       کاهش برای    و برای هر کرت  

 میلیمتـری   16از لوله هـای        یکنواختی توزیع آب،  
طره چکانهـای   قکه روی آنها      استفاده شد  اتیلن پلی

لیتر در سـاعت قـرار       4با بده خروجی    خط  داخل  
  به عبارتی بـرای کنتـرل بیشـتر در  اعمـال             .داشت

 

یـت  بـا رعا  (حجم آب مساوی به تیمارهای مشابه       
در داخـل هـر شـیار یـک         ،  )شرایط آبیاری شیاری  

  . قطره چکان قرار داده شده بـود       ۀ دارای ردیف لول 
ــرت   ــک ک ــوگیری از حرکــت آب از ی ــرای جل ب
آزمایشی به کرت مجاور، ابتدا و انتهای شـیارهای         

گیـری   برای انـدازه  . هر کرت بسته شده بود    داخل  
 کنتورهـایی در   نیز،  مقدار آب مصرفی در هر تیمار     

 . محل کنترل مرکزی مجموعه نصب شده بود
ــاری در ســال اول       ــارم ، تیمارهــای آبی  از چه

اردیبهشت مـاه و در سـال دوم از بیسـت و یکـم              
در سال اول اجـرای طـرح       .  شد آغازفروردین ماه   

 بار 2 و 2، 4 به ترتیب A2 و  A0 ،A1 تیمارهای 
  علـت دو بـار آبیـاری شـدن تیمـار            .ندآبیاری شد 

A1 ، ادف شدن آبیاری سـوم بـا زرد شـدن و            مص
  کـه ایـن امـر باعـث         رسیدگی گنـدم بـوده اسـت      

  آب داده A2کمتــر از تیمــار   A1شــده بــه تیمــار 
   مــذکوردر ســال دوم اجــرا نیــز تیمارهــای. شــود

 کـه نتـایج     بـار آبیـاری شـدند        2 و   3،  5به ترتیب   
درج شـده    4 ۀدر جـدول شـمار    دو ساله آبیاریهـا     

 .است

 
 )درصد( ریشه قبل از هر آبیاری ۀمتوسط رطوبت حجمی خاک در عمق توسع -3 جدول شماره

 سال اول سال دوم
5 4 3 2 1 4 3 2 1 

نوبت آبیاری
     تیمار

86/8  94/9  77/14  65/10  7/15  93/18  17/13  3/15  20/16  A0 

06/8  - 73/11  - 7/15  - 07/11  - 20/16  A1 

- 11/6  - - 7/15  03/8  - - 20/16  A2 
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 نتایج آبیاری در دو سال متوالی -4جدول شماره 
 )1377-78(سال اول  )1378-79(سال دوم 

آب ی عملکرد به ازا
 مصرفی

 کیلوگرم بر متر( 

 )مکعب

حجم آب 
 مصرفی

 مترمکعب(
 )درهکتار

 تعداد
 آبیاری

آب ی عملکرد به ازا
  مصرفی

 کیلوگرم (

 )مکعب متر بر

  آبحجم
 مصرفی

 مترمکعب(
 )درهکتار

 تعداد
 آبیاری

 دور
 آبیاری

 )روز(

تیمار
آبیاری

99/0 5362 5 69/1 3345 4 10 A0 

39/1 3407 3 50/2 1710 2 20 A1 

72/0 2588 2 51/1 2034 2 30 A2 

 
 

ــول دور ــد وۀدر طـ ــو، یادداشـــت  رشـ  نمـ
ــل  ــای الزم از مراحـــ ــدی برداریهـــ  دوره بنـــ

) (Phenology و سایر صفات ظاهری انجام شـد .
 تولیـد ایل کمی     مس مقاله هدف بررسی      در این  اما

گیریها آورده    اندازه ۀهم نتایج   به همین علت  . است
 .نخواهد شد

 
 :ها  یافته-5
 : عملکرد دانه -

عملکرد دانه در دو سال متوالی میانگین نتایج  
 نتایج تجزیه واریانس مرکب صفت ۀو خالص

 6و  5ول شماره اجدترتیب در ه عملکرد دانه ب
 واریانس مرکب ۀ تجزیۀنتیج .درج شده است

اثر آبیاری و  اثرکه صفت عملکرد دانه نشان داد 
در اثر سال   و درصدیکسال در رقم در سطح 

 اــه و سایر اثراستدار  یـمعن  درصدپنجح ــسط
 اثر تیمارهای آبیاری بر عملکرد .یستنددار ن معنی

 و باعث شده با استدار  الینها و ارقام معنی
  آبیاریها عملکرد دانه کاهش پیدا ۀافزایش فاصل

 

به عملکرد کمترین  وطوری که بیشترین  هکند ب
دور آبیاری  (A0آبیاری های در تیماررتیب ـــت

مشاهده )  روز30دور آبیاری  ( A2 و)  روز10
 ن ــ میانگی ،A0اری ــار آبیـــدر تیم. شود یــــم

 و، M-75-8  ،M-75-6عملکرد دو ساله الینهای
M-75-2  از شاهد)M-75-1(  رقم مهدوی یا 
  M-75-7ش ـــدبخــامی ن الینهایـــو همچنی

 ،A1 آبیاری در تیمار .است بیشتر M-75-10 و
 از M-75-2 الین ۀمیانگین عملکردهای دو سال

 الین ،  A2در تیمار آبیاری . استکلیه الینها برتر 
M-75-2 با تفاوت اندکی از همه تیمارها برتر 
 عملکرد (M-75-1)ز هم از شاهد  بااست اما

طورکه قبالً نیز   همان،در مجموع. ردبیشتری دا
ارقام  ۀتولید دانذکر شد، با افزایش دور آبیاری 

 نسبت کاهش عملکرد در کند اما می پیدا کاهش
دست آمده با ه نتایج ب .یستها یکسان ن همه الین

نتایج تحقیقات بسیاری از محققان که کاهش 
ثر افزایش شدت تنش خشکی  را بر اعملکرد دانه 

 . مطابقت دارد]14 و 10، 9، 6[ کرده اندگزارش 
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و کارآیی مصرف آب  )کیلوگرم بر هکتار(میانگین دو ساله عملکرد دانه الینها و ارقام گندم  -5جدول شماره 
 )کیلوگرم بر متر مکعب(

 کارآیی مصرف آب 
 )مترمکعب / کیلو گرم(

 عملکرد دانه
 )در هکتارکیلو گرم ( 

A2 A1 A0 A2 A1 A0 
    رقم  

957/0 726/1 289/1 2214 4415 5611 M-75-1

203/1 996/1 396/1 2783 5107 6077 M-75-2

036/1 860/1 286/1 2397 4758 5556 M-75-3

252/1 838/1 234/1 2897 4702 5373 M-75-4

841/0 606/1 175/1 1945 4108 5115 M-75-5

117/1 773/1 416/1 2583 4537 6164 M-75-6

924/0 769/1 201/1 2138 4527 5227 M-75-7

019/1  894/1  503/1  2357 4846 6545 M-75-8

111/1  589/1  155/1  2571 4067 5027 M-75-9

796/0  628/1  314/1  1842 4166 5719 M-75-10

884/0  524/1  041/1  2046 3899 4532 M-75-11

068/1  901/1  298/1  2470 4865 5653 M-75-12

014/1  736/1  252/1  2345 4441 5453 M-75-13

203/1  937/1  182/1  2783 4957 5148 M-75-14

286/1  662/1  080/1  2976 4253 4704 M-75-15

145/1  911/1  373/1  2649 4889 5976 M-75-16

198/1  446/1  122/1  2359 3700 4886 M-75-17

117/1  841/1  214/1  2584 4710 5285 M-75-18

115/1  799/1  190/1  2580 4603 5179 M-75-19

013/1  743/1  353/1  2343 4460 5892 M-75-20

065/1  759/1  254/1 میانگین 5456 4527 2443 
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  واریانس مرکب صفت عملکرد دانهۀخالصه نتایج تجزی -6جدول شماره                 
 MSمیانگین مربعات 

 عملکرد دانه
 (S.O.V)  منابع تغییرات (.D. F)درجه آزادی 

902/29  سال 1 *

848/3  تکرار در سال 4 

107/73  آبیاری 2 **

423/3 n.s 2 سال در آبیاری 

326/1  خطا 8 

677/0 n.s 19 رقم 

675/0  سال در رقم 19 **

102/0 n.s 38 آبیاری در رقم 

153/0 n.s 38 سال در آبیاری در رقم 

155/0  خطا 228 

10/17   C.V% 

n.s.               ، معنی دار در سطح یک درصد،   **درصد؛ و 5، معنی دار در سطح  *غیر معنی دار؛ 
 

  واحد آب مصرفییعملکرد دانه به ازا -
 یا  ، واحد آب مصرفی   یمیانگین عملکرد به ازا       

در ارقــام مــورد  1 (WUE)  کــارآیی مصــرف آب
 شـده اسـت     آزمایش و در دو سال متوالی محاسبه      

درج شـده   5و 4 شـماره  هایدر جدولآن که نتایج  
 .بود

ــا دور        ــاری بـــ ــار آبیـــ   روز، 10در تیمـــ
ــای  و M-75-8 ، M-75-6  ، M-75-2الینه

M-75-16  ــاالترین کــارآیی بیشــترین تولیــد و ب
ــتند  ــرف آب را داش ــا   . مص ــاری ب  در تیمــار آبی

ــای 20دور  ، M-75-2 ،M-75-14 روز، الینهــ
M-75-16و M-75-12     نیـز حـداکثر تولیـد و 

در تیمار آبیـاری    . کارایی مصرف آب را دارا بودند     

، M-75-15  ،M-75-4  روز، الینها ی   30با دور   
M-75-2   و M-75-14  در مجمـوع   .برتر بودند ،
 میانگین کارآیی مصـرف آب در هـر سـه           باالترین

مربـوط   آزمـایش اجرای  تیمار آبیاری طی دو سال      
  و   M-75-2  ،M-75-16  ،M-75-8 به الینهای 
M-75-4بود . 

 
سنجش میزان تحمل به خشکی الینها و  -

 ارقام گندم مناطق معتدل
ــزان         ــابی می ــرای ارزی ــی ب ــای  مختلف معیاره

حساسیت الینها و ارقام گندم نسـبت بـه خشـکی           
بیشتر محققان اعتقاد دارند در شـرایط       . وجود دارد 

  در  عملکرد دانه را با عملکرد مشابه آندتنش بای

1 - Water Use Efficiency 
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در اینجا . کردشرایط بدون تنش مقایسه و بررسی 
 (Si) نیز با استفاده از شاخص حساسیت به تنش

که  ]12 [، ارزیابی انجام شد)1978(فیشر و مورو 
 . درج شده است7 ۀنتایج در جدول شمار

 انجام دو رابطۀ زیر  نیز با استفاده از Si ۀمحاسب
 شدت تنش و D ؛ در این دو رابطه،شده است

ترتیب شرایط تنش و ه  بp و dزیرنویسهای 
 Si .استکل ارقام   عملکرد درY معمول و 

 شاخص حساسیت به خشکی هر رقم و زیرنویس
iمربوط به همان رقم است ،. 

 D = Yd / Yp 
Si = 1-( Ydi / Ypi) / D  

 

)  روز 20دور آبیـاری     (A1  آبیـاری  تیمار در
 یعنـی    بـوده اسـت    171/0شدت خشکی محـیط     

 متوســط ) A0(شــاهد آبیــاری نســبت بــه تیمــار 
.  درصد کاهش یافته است    17عملکرد دانه حدود    

 A2آبیـاری      بـرای تیمـار      شدت خشکی محـیط   
 بــوده اســت 513/0برابــر )  روز30دور آبیــاری (

که متوسط عملکرد دانه الین هـا و ارقـام حـدود            
 درصـد نســبت بــه شــاهد کــاهش نشــان داده  51

 .است
 

 مناطق معتدل نسبت به تنش خشکی سنجش میزان حساسیت یا تحمل الینها و ارقام گندم -7ماره جدول ش
A1 )   روز20دور آبیاری ( A2 )   تیمار تنش  ) روز30دور آبیاری

 Si )کیلو گرم در کرت(عملکرد  Si )کیلو گرم در کرت(عملکرد     رقم
M-75-1 624/2  38/1  567/1  06/1  
M-75-2 787/2  12/1  801/1  93/0  
M-75-3 387/2  77/0  469/1  91/0  
M-75-4 611/2  13/1  472/1  06/1  
M-75-5 358/2  88/0  196/1  11/1  
M-75-6 245/2  28/1  452/1  01/1  
M-75-7 522/2  83/0  454/1  99/0  
M-75-8 340/2  76/0  067/1  18/1  
M-75-9 263/2  08/1  218/1  09/1  

M-75-10 519/2  35/1  353/1  14/1  
M-75-11 912/1  89/0  268/1  85/0  
M-75-12 573/2  77/0  572/1  92/0  
M-75-13 452/2  33/1  335/1  13/1  
M-75-14 471/2  05/1  729/1  83/0  
M-75-15 412/2  22/1  475/1  01/1  
M-75-16 763/2  56/0  646/1  90/0  
M-75-17 355/2  95/0  511/1  90/0  
M-75-18 585/2  99/0  475/1  03/1  
M-75-19 592/2  77/0  671/1  86/0  
M-75-20 467/2  95/0  270/1  12/1  
 D1  513/0=D2=171/0  شدت تنش
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در بررسی میزان حساسیت یا تحمل به خشـکی           
 مشخص شد کـه الیـن   A1 الینها و ارقام در تیمار 

M-75-16        شـاهد  (متحمل ترین و رقم مهدوی
M-75-1 (ــام ــترین ارق ــار. اســت حساس  در تیم

 A2الین M-75-14  متحمل ترین و الیـن     ءجز  
M-75-8 حساســترین الینهــا بــه خشــکی  ءجــز
 .ارزیابی شد

Si ) الیـن متحمـل   ) شاخص حساسیت به تنش
M-75-2  آبیـاری هـای  در تیمار  A1  وA2    بـه

 الینهـای   Si بوده است که با      93/0 و   12/1ترتیب  
ـ ،  متحمل فوق الـذکر      A2  ویـژه در تیمارهـای    ه  ب

ــه . شــتتفــاوت محسوســی ندا  ســخنی دیگــر،ب
میانگین عملکرد ایـن الینهـا در تیمارهـای تـنش           

بـاال بـوده    نیـز آنها بیش از سایرین و تحمل نسبی       
 .است

 
 :شو کا-6

دستیابی به ارقام گندم که در شـرایط مطلـوب              
داشـته باشـند و در      د محصول باالتری    یتوانایی تول 

عین حال در شرایط تنش نیز کاهش عملکردشـان         
بعضی از  .  این تحقیق بوده است    جزئی باشد هدف  

 نیز بیشتر با ایـن هـدف بررسـیهایی        ]11[محققان  
  .کرده اند

 بـه علـت کـاهش        طـرح  ی اجـرا  در سال دوم       
 مطلـق  نیز باالتر بودن میانگین حداکثر       و   بارندگیها

 

رغـم افـزایش مقـدار آب        بـه   در فصل بهار و     دما  
شده به مزرعـه در آن سـال، عملکـرد          داده  آبیاری  

در کلیه تیمارهای ارقام نسبت به تیمارهای مشـابه         
عملکرد . )4  شماره جدول (تر است   پایینسال قبل   

 20 روز به 10کلیه تیمارها با تغییر رژیم آبیاری از       
 ).5  شماره جدول (می کند  روز، کاهش پیدا     30و  
، 7،  4،  1[  دیگر از محققان   تعدادیتحقیقات  ج  یاتن

 روند  اما. استمطلب  موید این    نیز   ]14 و 3،   9،  6
تفـاوت عملکـرد     و   یسـت کاهش عملکرد خطی ن   

 A1خیلی کمتر از     A1 و A0  بین دو تیمار آبیاری   
بـا   ،سخنی دیگر به  . )1  شماره شکل ( است A2 و

 روز عملکـرد    20 روز بـه     10تغییر دور آبیاری از     
 کـاهش    درصد 17 تن در هکتار یا      93/0حدود  در  

ییر تیمار آبیـاری    که در تغ   پیدا کرده است در حالی    
 46هکتـار یـا       تـن در   08/2 روز   30به   روز   20از  

شـرایطی  ارقام مذکور در    . شده است کاسته   درصد
دست آمده است کـه میـانگین آب مصـرفی در           ه  ب

 A0تیمـار    نسـبت بـه      A1 تیمـار    مسـاحت واحد  
 حـدود  A1سبت به   ن A2 و تیمار     درصد 41 تقریبا

ر، سـخنی دیگـ  بـه  . کاهش داشته است    درصد 5/9
 کـاهش آب   درصـد 41 در مجموع با     عملکرد دانه 

  درصـد 48 و با کـاهش   درصد 17مصرفی، حدود   
بـا  (در مقدار آب آبیاری نسـبت بـه تیمـار شـاهد          

پیـدا   کـاهش       درصد 55حدود  ) تغییر دور آبیاری  
 . استکرده
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 اثر آبیاری بر عملکرد دانه الینها و ارقام گندم -1شکل شماره 

 
سـت   اابل توجه در موارد مـذکور ایـن     ق ۀنکت      
 ۀ و همـ   ارائه شده اند  میانگین  به صورت    عدادکه ا 

ــام  ــا ارق ــرد، ب ــر عملک ــاری   از نظ ــر دور آبی تغیی
 ، دیگـر  بـه عبـارت   . واکنشهای یکسانی نداشته اند   

در تیمار آبیاری شـاهد    بعضی از این الینها و ارقام       
برتــری نشــان ین نســبت بــه ســایر)  روز10دور (

کـه در تیمارهـای آبیـاری بعـدی           در حالی  اند داده
انـد و ارقـام یـا        را حفـظ نکـرده      خود الزاماً برتری 

ــ ــۀالینهــای دیگــری در مرتب ــرار  ازتراال ب ــا ق  آنه
 ارائـه شـده در      یبا عنایت بـه یافتـه هـا       . اند گرفته

ــی5 ۀجــدول شــمار ــوان نتیجــه گرفــت   م ــه ت       ک
بـه  آن   که تحمـل نسـبی     M-75-2عملکرد الین   

 اسـت، در شـرایط  معمـول         ابـل توجـه   قخشکی  
 و M-75-8ترتیــب بعــد از الینهــای ه آبیــاری بــ
M-75-6  قــرار دارد ولــی در شــرایطی کــه  دور
ــاری  ــی روز 20آبی ــود م ــرد ش ــداکثر عملک و ، ح

را در بین سایر الینها     ی مصرف آب      یباالترین کارآ 
ایـن   روز،   30ست با افـزایش دور آبیـاری بـه          رادا

 ولی باز هم جایگاه سوم را       درکاهش تولید دا  الین  
 با تفاوت انـدک  M-75-4 و  M-75-15بعد از 

و  M-75-8 عملکرد تیمارهـای  . ده است کرحفظ  
M-75-6   ــه ــاری ب ــزایش دور آبی ــا اف  ، روز20ب

 با افزایش دور    می یابد و   درصد کاهش    26حدود  
 58 و 64ترتیب ه بمیزان کاهش  روز  30به  آبیاری  

 M-75-8یــن ضــمن اینکــه ال .شــود مــیدرصــد 
 .حساسترین الین به خشکی ارزیابی شد

 10 در شرایط آبیاری با دور       M-75-15تیمار      
در و  نداشـت   را   توانایی تولیـد بـاالیی       ، روز 20و  

 37 روز در مقایسه با تیمار شـاهد،         30دور آبیاری   
 در مقایسه با سـایر الینهـا        امادرصد کاهش داشت    
الینهای متحمل   که از    دارا بود بیشترین عملکرد را    
 .دوش میبه خشکی محسوب 

 الیــن ) روز10دور (ر تیمــار آبیــاری شــاهد د    
M-75-14       عملکرد خیلی باالیی نداشت ولی در 

ـ   30 و   20تیمارهای آبیاری با دور      ترتیـب  ه   روز ب
 ، درصد کاهش نسبت به سـایرین      46 و   4با حدود   

ضمن اینکه این الین    . عملکرد بسیار خوبی داشت   
الیـن  . نیز هست ترین الینها به خشکی      متحمل   از

M-75-15   ــاری ــای آبی  روز 20 و 10در تیماره
 زمــانی کــه تیمــار امــاعملکــرد خــوبی نداشــت 
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د با وجود کـاهش تولیـد،       ش روز اعمال    30آبیاری
 تــن در هکتــار بــاالترین ســهبــا عملکــرد حــدود 

 .عملکرد را در بین سایر الینها داشت
 
 : توصیه و پیشنهاد-7

ــرای       شــرای ــاری ب ــار داشــتن آب آبی ط دراختی
 و اکثـر  یسـت کشاورزان مناطق مختلـف یکسـان ن   

.  دارند شخصیم حقابۀ   آنها در فواصل زمانی معین    
 اینکه در اوایل بهار در اکثر منـاطق، کاشـت           مضافاً

 با زراعـت غـالت      بعضی محصوالت زراعی دیگر   
 اغلب کشـاورزان    در این حالت،  . همزمان می شود  
آن همـواره     نتیجۀکه  د  ونشمی  اجه  با کمبود آب مو   

 کـه بـا مراحـل       اسـت حذف آبیاریهای آخر گندم     
ایـن  . باشـد  حساس رشد و نمو گندم مصادف می      

توان   می.استخود عاملی برای کاهش تولید گندم   
، بخـش غـالت      منـاطق معتـدل    برای :ردک پیشنهاد

 ی را کـه در زیـر از آنهـا نـام بـرده             کشور الینهـای  
 :  معرفی شـوند رقمبه عنوان   نامگذاری و  .می شود 

 
 امکان آبیاری محصـوالت    کشاورزانی که برای   -1

ــا دور ــد، روز 10را ب ــ دارن           الینهــای ترتیــب هب

M-75-6  ،M-75-2  16 و M-75- ــل  قاب
 .توصیه است

کشاورزانی که امکان آبیاری محصـوالت      برای   -2
ــا دور  ــت،   20ب ــدور اس ــا مق ــرای آنه   روز ب
 M-75-2 ،M-75-14، M-75-16الینهــای 

 تـوان  مـی را به ترتیب اولویـت       M-75-12 و
 .کردتوصیه 

 کشــاورزانی کــه بــا محــدودیت شــدید بــرای  -3
ــر  ــانی هــ ــله زمــ ــا فاصــ   روز 30آب و بــ

 ترتیــب اســتفاده  ه، بــهســتندبــار روبــرو  یــک
 M-75-15، M-75-4، M-75-2 از الینهای 

توصــیه را بــه ترتیــب اولویــت  M-75-14 و
  .شود می

 عنوان شـد، الیـن      که قبالً  وریدر مجموع همان ط   
M-75-2      در  است، از سازگاری خوبی برخوردار 

ی مصـرف   یشرایط مطلوب حداکثر تولیـد و کـارا       
در شرایط کمبـود رطوبـت کـاهش          و را دارد، آب  

 .توجه نیستعملکرد آن قابل 
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Effect of Irrigation Intervals on Yield of Wheat Lines and Cultivars 
 

J. Baghani and M. Ghodsi 
 

In order to study of drought tolerance levels in some wheat lines and cultivars based on 

uniform regional wheat yield trial (URWYT-M-75) an experiment was carried out 

using a strip plot design based on complete block design with 3 replications for two 

years (1998-2000) in Torogh Agricultural Research Station (Mashhad, Iran). The main 

plots (Horizontal factor) were 3 levels of irrigation: 10, 20 and 30 days irrigation 

interval. For irrigation were used on drip irrigation system. The sub plots (Vertical 

factor) were 20 lines or cultivars of spring bread wheat set up for URWYT  

(M-75-1-20). Sowing date, the amount of seed and fertilizer were as normal rates in 

region. For measuring of water requirement and irrigation, were used on drip irrigation 

system. For each irrigation, measured the soil moisture before that. The results showed 

that when irrigation interval was 10 days, the lines yield of M-75-8, M-75-6, M-75-2 

and M-75-16 were higher than other lines. When the irrigation interval was 20 days, the 

lines of M-75-2, M-75-14, M-75-16 and M-75-12 produced the highest. In 30 days 

irrigation interval, the lines of M-75-15, M-75-4, M-75-2 and M-75-14 had maximum 

yields. As summery, M-75-2 line was better than other because indicated good 

flexibility and water use efficiency, in normal and stress condition.     

    

Key words: Cultivar, Drought Stress, Irrigation Interval, Line, Wheat. 

 
 

 




