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 آن ياقتصاد يور بهره بهبود بر گندم رشد مختلف مراحل در ياريآب کم يريتمد اعمال اثر
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  دهيچک
  

 نييتع جستار نيا در هدف .است يضرور ،آب منابع عمدهة کنند مصرفعنوان  ، بهيکشاورز بخش در آب منابع از هنيبه استفاده
 منظور بدين .است شهرکرد در گندم ياريآب کم تيريمد ياقتصاد يور بهره و آن اعمالة نيبه زمان ،يمصرف آبة نيبه حد

 - تبخير درصد) ۵۵( E3 درصد)، ۷۰( E2 درصد)، ۸۵( E1 کامل)، (آبياري E0 شامل سطح ۵ در ليفاکتورصورت  به آزمايشي
 ،)T1( زني جوانه شامل گياه رشد مرحله شش در جداگانه طور به آبياري) بدون( E4 و اليسيمتر از حاصل گندم واقعي تعرق
 سال سه مدت به تکرار سه با )T6( گياه رسيدن و )T5( دانه خميري و شيري ،)T4( دهي گل ،)T3( دهي ساقه ،)T2( دهي پنجه
 ماريت هر از حاصل خالص سود و يمصرف آب زانيم به توجه با و ييجز بندي بودجه روش از شد. انجام شهرکرد در زراعي
 و تعرق -ريتبخ %۷۰ ماريت آبياري سطوح ميان در داد نشان جينتا شد. برآورد ياقتصاد يور بهره و ياريآب آب يور بهره ريمقاد

 با برابر ياقتصاد يور بهره داراي بيترت به و است درآمد کسب و آب مصرف بهينه حالت ،اهيگ دنيرسة دور در آبياري کم اعمال
  ند.هست ۱۷/۱ و ۱۳/۱

  
  .متريسيال گندم، آبياري، کم شهرکرد، اقتصادي، وري بهره :هاي کليدي واژه
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  مقدمه
 در ياقتصاد سودمند ياستراتژ کي عنوان به ،ياريآب کم

 واحد از استفاده حداکثر هدف با و آب تيمحدود تيوضع
 ).۱۳۸۱ گلکار، و (فرداد است مطرح ،يمصرف آب حجم
 پراكنش و خشكي كه ايران اقليمي خاص تيوضع

 آن انكارناپذير واقعيت بارندگي مكاني و زماني نامناسب
 منوط را پايدار كشاورزي و غذايي مواد توليد هرگونه است،

 كشور آب محدود منابع از منطقي و صحيحة استفاد به
 اعمال يطرف از ).۱۳۸۱ ،پاك ابراهيمي( است کرده

 از يفن يها جنبه بر عالوه ديبا يزراع تيريمد هرگونه
  .شود يتلق يکاربرد تا باشد ريپذ هيتوج ياقتصاد يها جنبه

 و نيتر يميقد از گندم ،يکشاورز داتيتول انيم در
 و مقدم ي(اکبر بوده جهان يزراع اهانيگ نيتر پرمصرف
 است. انسان هر ييغذا منبع نيتر مهم و )۱۳۸۳ ،همکاران

 به ،گندم کاشت به افتهي اختصاص يباال سطح به توجه با
 از يا دوره افتني و گندم ياريآب يساز نهيبه رسد يم نظر
 آب يور بهره نيشتريب و عملکرد کاهش نيکمتر که رشد

 مصارف در يا عمده سهم ،باشد دارا را ياقتصاد يور بهره و
  باشد. داشته کشور ياقتصاد ديتول و يکشاورز آب
 در عملکرد کاهش مجاز حد که است يکيتکن اري،يآب کم
 زانيم نيباالتر و دهد يم نشان را يمصرف آب کاهش اثر

 .دارد همراه به را يمصرف آب واحد هر ازاء به خالص درآمد
 ييجو صرفه و ديتول هاي نهيهز کاهش باعث ،نيا بر عالوه

 ياديز مطالعات ياريآب کمة نيزم در .شود يم آب مصرف در
 کاسکو دارد. موضوع تياهم بر داللت که است شده انجام

 دوره نيبهتر افتنيي برا يپژوهش در )۲۰۱۴( همکاران و
 افتنديدر ،فرنگي گوجه در ياريآب کم اعمال جهت رشد

 و خالص سود نيباالتر ،دنيرسة دور در ياريآب حذف
 و خالص سود يبرا کامل ياريآب و دارد را عملکرد نيبهتر

 )۲۰۱۴( چيداه و ارگگ شد. داده حيترج شتريب عملکرد
 تحت کشت يالگو نييتع يبرا يرخطيغ مدل کي

 با %۵/۹۲ تا هيسرما بازگشت زانيم دادند. توسعه ياريآب کم
 روبه ياريآب کم اعمال و رکشتيز سطح %۷/۱۰۹ اعمال

   بود. شيافزا
 جو، ما كشور در زراعي محصوالت بين در كلي طور به

 بااليي آب مصرف کارايي ،گندم و اي دانه ذرت يونجه،
 در آب مصرف كارآيي )۱۳۸۰( همكاران و اسدي دارند.
 را رقم نيا مقدار )۱۳۸۸( وند سپه ،۳۵/۱ تا ۶۱/۰ را گندم

 در كيلوگرم۷۳/۰ متوسط طور به )۱۳۹۰( يدريح و ۶۴/۱

 وري بهره از تر مهم بسيار موضوع .اند كرده اعالم مترمكعب
 گياهان در آب مصرف اقتصادي وري بهره آب، فيزيکي
 آب، وري بهره افزايش تنها اقتصادي، ديدگاه از .است زراعي
 آب يور بهره با( شده توليد محصول بلكه ،نيست كافي
 كشاورز نصيب بيشتري درآمد يا اقتصادي ارزش بايد )باال
  .کند
 نگرش در که دارد وجود نگرش سه ،يمصرف آبة نيزم در

 مربوط و سطح واحد در عملکرد حداکثر حصول هدف اول،
 با دوم نگرش .است کشاورزان و زراعت کارشناسان به

 و بوده يمصرف آب يور بهره و ييکارا حداکثر حصول هدف
 تينها در و شود يم اعمال ياريآب کارشناسان توسط
 و سود حداکثر هدف با اقتصاددانان به متعلق سوم نگرش
 ،يتوکل ؛۱۹۸۳ پروت، و واکس( است يينها خالص درآمد
 ،است کينزد هم به سوم و دوم نگرش اگرچه ).۱۳۹۰
 ديتول نهاده واحد يازا به ديتول به ياريآب کارشناسان فقط
 يکيزيف وري بهره )۲۰۰۴( انسنيباست و زوارت دارند. توجه
 مختلف کشورهاي ذرت و پنبه برنج، گندم، محصوالت آب
 پژوهش، نيا جينتا براساس .کردند گزارش و محاسبه را

 محصوالت براي متوسط طور به آب يکيزيف يور بهره
 مترمکعب بر لوگرميک ۲۳/۰ و ۶۵/۰ ،۰۹/۱ ،۰۹/۱ مذکور

ي برا يپژوهش در )۲۰۱۵( همکاران و کائو .است بوده
 مقدار يا دانه اهانيگ يبرا آب يور بهره يها شاخص نييتع

 )،WUE( آب مصرف کارايي ،)WPg( کل يور بهره
 )WPI( ياريآب و )WPET( تعرق -ريتبخ عنوان با يور بهره

 بر لوگرميک ۳۶/۱ و ۳۱/۱ ،۸۶/۰ ،۶۹/۰ برابر بيترت به
 کردند. گزارش مترمکعب

 محصول قيمت :از است عبارت آب اقتصادي وري بهره
 كه شده مصرف آبياري آب واحد ازاي به شده توليد
 کرد بيان مترمكعب بر ريال حسب بر را آن توان مي

 ارزيابي مذکور منابع در .)٢٠١٠ همکاران، و (هرناندز
 هشدن انجام رشد مختلف مراحل در آب مصرف اقتصادي

 آبة نيبه حد نييتع ،پژوهش نيا انجام از هدف .است
 اعمال زمان به مربوط يمارهايت ياقتصاد يابيارز ،يمصرف

 ياقتصاد يور بهره و ياريآب آب عمق زانيم و ياريآب کم
  است. شهرکرد در گندم ياريآب کم تيريمد
  

  ها روش و مواد
 شهركرد ةتخت چهار تحقيقاتي ايستگاه در آزمايش اين

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقيقات مرکز به وابسته
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 جغرافيايي عرض در بختياري و چهارمحال استان طبيعي
 ارتفاع و درجه ۵۶/۵۰ جغرافيايي طول و درجه ۱۸/۳۲

 كامل بلوك طرح قالب در و دريا سطح از متري ۲۰۶۶
 .شد انجام يزراع سال سه مدت به تکرار سه با تصادفي
 زراعي خاك عمق ،اي جلگهصورت  به منطقه اين اراضي

 در منطقه خاك متفاوت بافت و متر سانتي ۱۷۰ تا ۵۰ بين
 ليپروف يکيزيفي ها يژگيو يبرخ .است مختلف اعماق
 از و نيتأم چاه از آب است. شده ارائه ۱جدول  در خاک
  نداشت. وجود محدوديتي قليائيت و شوري نظر

  
  آزمايش انجام محل خاک پروفيل فيزيكي خصوصيات -١ جدول

 
 زراعت با تناوب در طرح انتخابي زمين که آنجا از

 قطعات و انجام زمين تهيه الزم عمليات ،بود چغندرقند
 هاي کرت ايجاد با کشي ماله و ديسک از پس آزمايشي
 دو بينة فاصل و شد اعمال متر ۵/۲*۴ با برابر آزمايشي

 ضريبعنوان  به آن از که بود متر ۵/۲ مجاور کرت
 ها کرت انتهاي و شد استفاده آب نفوذ عدم اطمينان

 وجود آب سطحي تلفات گونه هيچ بنابراين ؛بود بسته
 ۴ طول به کشت خط ۱۲ آزمايشي کرت هر در .نداشت

 الوند رقم از و گرفته نظر در متر سانتي ۲۰ة فاصل و متر
 - تبخير دقيق گيري اندازهي برا شد. استفاده کشتي برا

 تيوضع در دار زهکش اليسيمتر يک از گياه واقعيتعرق 
 مقدار دقيق گيري اندازه با .شد استفاده مزرعه مشابه

 - تبخير مقدار تعيين و اليسيمتر درون خاک رطوبت
 کرت هر آبياري آب مقادير گندم گياه واقعيتعرق 

 گيري اندازه باال، دقت با آب کنتور طريق از و محاسبه
 در .شد مي داده قرار کرت هر اختيار در و شده حجمي

 ياريآب يها عمق با آبياري تيمار پنج شيآزما نيا
 از حاصل تعرق - تبخير صد در صد برابر بيترت به

 درصد ٧٠ ،)E1( ET0 درصد ٨٥ ،)٠E( گندم اليسيمتر
ET0 )E2(، درصد ٥٥ ET0 )E3( ياريآب بدون و )E4( 

 آب نقصان يا آبي تنش دقيق ارزيابي يراب شد. اعمال
 دوره شش به زين گياه رشد دوران گندم، گياه در آبياري
 :T3 ،زني پنجه :T2 ،زني جوانه :T1 شامل اهيگ رشد
 :T6 و خميري و شيري :T5 ،گلدهي :T4 ،يده ساقه

 هاي دوره در ها تنش اعمال .شد ميتقس گياه رسيدن
 آبي تنش اعمال زمان در كه است بوده گونه بدين رشد

 آبياري T6 و T2، T3، T4، T5 رشد هاي دوره T1 روي
 ٣ در و تيمار ٣٠ ييعن T6 دوره تا آخر الي و شده کامل
 قرار استفاده مورد يآزمايش کرت ٩٠ مجموعاً تکرار
 خالص سود و يمصرف آب زانيم به توجه با .گرفت
 و ياريآب آب يور بهره ريمقاد ماريت هر از حاصل

  شد: محاسبه ريزة معادل براساس ياقتصاد يور بهره

)١(  
W
YPw =  

)٢(  
W
BP =$

  
 عملکرد Y ،ياريآب آب يور بهره شاخص Pw آن، در که
 بر يمصرف آب زانيم W لوگرم،يک برحسب يديتول

 سود B آب، ياقتصاد يور بهره $P مترمکعب، حسب
 حسب بر يمصرف آب زانيم W ال،ير حسب بر حاصل

  است. مترمکعب
 منافع اختالف براساس نهايي تحليل جزيي، يبند بودجه

 تيمار، هر هزينه به درآمد نسبت هزينه، اختالف به
 در مصرفي آب کل وري بهره تعيين خالص، سود ميزان

 و آبياري و آب قيمت به توجه با و تيمارها از يک هر
 ).١٣٩٠ ،ي(توکل است ياقتصاد تحليل در ها نهاده ساير

 يها تيريمد نييتع براي قيتحق اقتصادي يبررس در
 اگر .شد انجام ييجز يبند بودجه قيطر از ياريآب کم برتر

 شيافزا از يناش سود که باشد يزانيم از شيب آب متيق
 و آب هاي نهيهز با برابر اري،يآب تيريمد رييتغ با ديتول
  .شود يم گفته سودآوري حد آن به ،شود ارييآب

 در که رود يم کار به مواردي در ييجز يبند بودجه روش
 در باشد. داده رخ ييجز راتييتغ مزرعه، ديتول سازمان

  خصوصيات
  متر) عمق (سانتي

  ١٨٥ـ  ١٤٠  ١٢٠ـ  ١٤٠  ٧٥ ـ ١٢٠  ٥٠ـ  ٧٥  ٢٥ـ  ٥٠  ٠ـ  ٢٥
  ٦/٢٠  ٢/١٩  ٢/١٧  ٢/١٧  ٢٣  ٥/٢٢  (درصد وزني) FC رعهزداري رطوبت م ظرفيت نگه

  ١/١٠  ٧/٩  ٨/٧  ٨/٧  ٩/١٢  ٧/١٢  PWPنقطه پژمردگي خاك 
  ٦٧/١  ٦٩/١  ٦٧/١  ٧٨/١  ٥٧/١  ٣٤/١  )gr/cm3( مخصوص ظاهري جرم

  لوم سيلتي  لوم سيلتي  لوم شني  لوم شني  لوم رسي سيلتي  لوم رسي سيلتي  بافت خاك
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 يها نهيهز و درآمد بر ييجز رييتغ نيا آثار حالت، نيا
 رييگ ميتصم آن ينيگزيجا مورد در و نييتع مزرعه

 ،ييجز رييتغ ةدربار ميتصم اتخاذ براي البته شود. يم
 روش انتخاب از منتج نهيهز کاهش اي شيافزا برآورد

 روش انتخاب از يناش درآمد کاهش اي شيافزا و ديجد
 شيافزا و نهيهز کاهش مجموع هرگاه است. الزم ديجد

 مجموع از شتريب ديجد روش کاربرد از يناش درآمد
 روش انتخاب از يناش درآمد کاهش و نهيهز شيافزا
 است اقتصادي ديجد کيتکن انتخاب باشد، ديجد

  .)١٣٩٠ ،ي(توکل
 يها نهيهز شامل ديتول يها نهيهز شدن يواقع براي

 مکانيزه نيمه و تر يمعمو حالت برداشت، و داشت کاشت،
 يها نهيهز متوسط ٢جدول  .گرفت قرار توجه مورد

 احتساب بدون را گندم برداشت و داشت کاشت، مختلف
 بخش دو شامل ها نهيهز .هدد يم نشان ريمتغ يها نهيهز
 ريمتغ هاي نهيهز و است ريمتغ نهيهز و ثابت نهيهز

 نيهمچن و ارييآب و آب به مربوط يها نهيهز شامل
 هکتار هر در نيسنگ نيکمبا وسيلة به محصول رداشتب
 سطح واحد در خالص درآمد يعموم تابع شود. يم
  :است ريز صورت به
)٣(  N.B = B (w) - C (w) = (Yg.P1 

+ Ys.P2) - (C1 + β. w+ A.P3)  
 خالص درآمدة کنند بيان ترتيب به پارامترها رابطه نيا در
)N.B(، ناخالص درآمد )B(w)(، توليد يها هزينه 

)C(w)(، دانه عملکرد )Yg(، کلش و کاه عملکرد )Ys(، 
 ،)P1( )کيلوگرم بر ريال ۱۰۵۰۰( دانه فروش قيمت
 ،)P2( )کيلوگرم بر ريال ۲۵۰۰( کلش و کاه فروش قيمت
 مصرفي آب واحدة هزين ،)C1( توليد ثابت يها هزينه

)β(، مصرفي آب عمق )w(، کمباين انبار تعداد )براساس 
 انبار هرة هزين و )A( انبار) هر کيلوگرمي ٢٠٠٠ ظرفيت
 کلش و کاه و دانه فروش متيق است. )P3( کمباين
 الير برحسب ها نهيهز و درآمدها و ١٣٩٢ سال براساس

 متيق هکتار، در لوگرميک حسب بر عملکرد هکتار، در
 بر )کلش و (کاه يفرع و (دانه) ياصل محصول فروش
 حسب بر يمصرف آب نهيهز ،لوگرميک بر الير حسب

 -متر يليم حسب بر يمصرف آب عمق مترمکعب، بر الير
  .است هکتار هر در الير نيکمبا نهيهز و هکتار

 و درآمدها و مصرفي آب قيمت تعيين از پس بنابراين
 و زمان مديريت از گزينه دو بررسي به توليد، يها هزينه
 آزمون و آب وري بهره نتايج تحليل نيز و آبياري ميزان
 يها داده آماري تحليل و تجزيه .شد پرداخته آماري
 مقايسه و آب اقتصادي وري بهره هاي شاخص به مربوط

 و SPSS افزار نرم دو براساس دانکن روش به ها ميانگين
MSTAT-C ة دور و آبياري تيمارهاي از يک هر براي

ة دور و آبياري سطح بهترين اساس اين بر و انجام رشد
  د.ش مشخص گندم توليد براي آبياري کم اعمال

  
 ١٣٩٢ سال براساس برداشت و داشت کاشت، ثابت يها نهيهز -٢ ولجد

  فيرد
  اتيعمل شرح

  نهيهز
  هکتار) در الير هزار(

  ٢٠٢٥٠  تيريمد و بها اجاره گندم، بذر و کود ديخر ،يکارگر ار،يش ،يبذرپاش ،يکودپاش سک،يد شخم، شامل کاشت  ١

 ٣ (هر خاک شيآزما و کيارگان و يآل يکودها ،يپاش سم سن، و کش علف سموم حوادث، مهيب ،يکارگر رات،يتعم شامل داشت  ٢
  کبار)ي سال

٧٠٨٠  

  ٣٠٠  نشده ينيب شيپ يها نهيهز  ٣
  ٧٥٠  هکتار هر نقل و حمل و يآور جمع شامل برداشت  ٤

  ٢١٧٣٨  هکتار هر در ثابت يها نهيهز مجموع
    

  بحث و جينتا
 درآمد نسبت و خالص سود وکلش، وکاه دانه عملکرد
 آب واحد ازاي به خالص سود و ديتولة نيهز به ناخالص

 اي و يريگ اندازه از پس ارييآب آب وري بهره و يمصرف
 کلة نيهز نيانگيم يبررس ).۳(جدول  دش  ارائه برآورد

 اعمال از خالص سود حداکثر که داد نشان )۳جدول (
  .است )الير هزار ۴۰۴۹۲( يده پنجه دوره در E3 ماريت
 نشان را ها تفاوت ييتنها به خالص سود نکهيا به توجه با
 ياقتصاد يور بهره و نهيهز به درآمد نسبت از ،دهد ينم
 ياقتصاد يساز نهيبه يبرا ياريآب آب يور بهره و آب



 ٧٣                                                                                                        ١٣٩٨/ بهار ٣٢/ پياپي ١/ شماره ١٣ايران/ جلد  آب پژوهش مجله

 استفاده ياريآب کم ماريت اعمال زمان و آب يمارهايت
 نهيهز به درآمد نسبت حداکثر جينتا به توجه با شد.
 مرحله در شده اعمال E4 ماريت به مربوط و ۲۵/۲
 اعمال يمارهايت يتمام کل در است. بوده  اهيگ دنيرس

 و کي از تر بزرگ نهيهز به درآمد نسبت يدارا شده
 دوره و آب ياقتصاد يور بهره بودند. صرفه به مرقوم
 شده ارائه ٣جدول  در و محاسبه ماريت هر يبرا رشد

 يدارا اهيگ دنيرس دوره در شده اعمال E4 ماريت ست.ا

 بر الير هزار ۷۸/۱۲( ياقتصاد يور بهره زانيم حداکثر
 ۵۸/۱( ياريآب آب يور بهره حداکثر و مکعب) متر

 تجزيه نتايج ٤جدول  طبق بود. هکتار) بر لوگرميک
 آب عمق مختلف سطوح تأثير که داد نشان واريانس
 دانه، عملکرد بر رشد مختلف مراحل همچنين و آبياري
 نسبت و خالص درآمد توليد، هزينه ناخالص، درآمد
  ).P>٠١/٠( بود دار معني هزينه به درآمد

  
 يها دوره در ياريآب يمارهايت در نهيهز به درآمد نسبت و کلة نيهز خالص، و صدرآمدناخال کلش، و کاه و دانه لکردعم ريمقاد - ٣ جدول
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  يزن جوانه

E0 ٠١٢/١  ٩١/٦  ٩٥/١  ٣٧١٣٥  ٣٩٢٤٨  ٧٦٣٨٣  ٧٧٣٣  ٥٤٣٣  ٥٣٧  
E1  ٠٢٩/١  ٤١/٧  ٠٠/٢  ٣٨٩٠١  ٣٨٨٨٢  ٧٧٧٨٣  ٨٤٣٣  ٥٤٠٠  ٥٢٥  
E2  ٠٧٥/١  ٦٠/٧  ٠١/٢  ٣٨٨٨٦  ٣٨٥٣٠  ٧٧٤١٦  ٧٨٦٧  ٥٥٠٠  ٥١١  
E3  ٠١٤/١  ٤٢/٦  ٨٤/١  ٣٢٠٥٧  ٣٧٩٧٦  ٧٠٠٣٣  ٦٧٣٣  ٥٠٦٧  ٥٠٠  
E4  ٠٣٩/١  ١٠/٧  ٩١/١  ٣٤٢١٦  ٣٧٧١٧  ٧١٩٣٣  ٧٦٣٣  ٥٠٣٣  ٤٨٤  

  يده پنجه

E0 ٩٥٦/٠  ٠٠/٦  ٨٣/١  ٣٢٣٦٨  ٣٩١٩٨  ٧١٥٦٦  ٧٠٦٧  ٥١٣٣  ٥٣٧  
E1  ٩٢٠/٠  ٦١/٥  ٧٥/١  ٢٨٨٨٧  ٣٨٤٧٩  ٦٧٣٦٦  ٧٠٦٧  ٤٧٣٣  ٥١٥  
E2  ١١٣/١  ٨٦/٧  ٠٣/٢  ٣٩٣٠٦  ٣٨١٤٤  ٧٧٤٥٠  ٧٦٠٠  ٥٥٦٧  ٥٠٠  
E3  ١٦١/١  ٣٥/٨  ٠٧/٢  ٤٠٤٩٢  ٣٧٧٤١  ٧٨٢٣٣  ٧٦٣٣  ٥٦٣٣  ٤٨٥  
E4  ١٠٠/١  ٥٨/٧  ٩٦/١  ٣٥٦١٥  ٣٧١٣٥  ٧٢٧٥٠  ٧٤٠٠  ٥١٦٧  ٤٧٠  

  دهي ساقه

E0 ٩٠٦/٠  ٢٩/٥  ٧٣/١  ٢٨٤١٨  ٣٩٠٣٨  ٦٧٥١٦  ٦٥٦٧  ٤٨٦٧  ٥٣٧  
E1  ٠٠٠/١  ١٩/٦  ٨٢/١  ٣١١٣٢  ٣٨١٣٤  ٦٩٢٦٦  ٦٥٦٧  ٥٠٣٣  ٥٠٣  
E2  ٠٨٥/١  ٣٨/٧  ٩٣/١  ٣٤٦٦٥  ٣٧١٣٥  ٧١٨٠٠  ٧٣٠٠  ٥١٠٠  ٤٧٠  
E3  ٩٨٦/٠  ٨٨/٥  ٧١/١  ٢٥٢٦٦  ٣٥٧٦٧  ٦١٠٣٣  ٦٦٣٣  ٤٢٣٣  ٤٢٩  
E4  ٦٧٥/٠  ٤٣/٢  ٢٧/١  ٩١٢٢  ٣٣٨٩٤  ٤٣٠١٦  ٦٥٦٧  ٢٥٣٣  ٣٧٥  

  يگلده

E0 ٨٦٣/٠  ٠٥/٥  ٦٩/١  ٢٧١٣٥  ٣٩٠٩٨  ٦٦٢٣٣  ٧٠٣٣  ٤٦٣٣  ٥٣٧  
E1  ٩١٤/٠  ٤٦/٥  ٧٢/١  ٢٧٢٧٧  ٣٧٩٢٣  ٦٥٢٠٠  ٦٩٠٠  ٤٥٦٧  ٥٠٠  
E2  ١٣٠/١  ٣٨/٨  ٠٥/٢  ٣٨٨٣٢  ٣٧٠٣٤  ٧٥٨٦٦  ٨٣٦٧  ٥٢٣٣  ٤٦٣  
E3  ٠٧٥/١  ٥٤/٦  ٧٨/١  ٢٧٩٩١  ٣٥٧٢٥  ٦٣٧١٦  ٦١٦٧  ٤٦٠٠  ٤٢٨  
E4  ٦٧٢/٠  ٠٨/١  ١١/١  ٣٧٩٩  ٣٣٠٥١  ٣٦٨٥٠  ٤٨٠٠  ٢٣٦٧  ٣٥٢  

  يريش يريخم

E0 ٨٨١/٠  ٤٩/٥  ٧٥/١  ٢٩٥١٨  ٣٩٠٩٨  ٦٨٦١٦  ٧٥٦٧  ٤٧٣٣  ٥٣٧  
E1  ٠٥٥/١  ٠٣/٧  ٩١/١  ٣٤١٨٣  ٣٧٦٣٣  ٧١٨١٦  ٧١٦٧  ٥١٣٣  ٤٨٧  
E2  ١٩٢/١  ٠٨/٨  ٩٦/١  ٣٤٥٨٨  ٣٥٨٧٨  ٧٠٤٦٦  ٦٧٦٧  ٥١٠٠  ٤٢٨  
E3  ٣٢٩/١  ٥٤/٩  ٠١/٢  ٣٤٢١٧  ٣٣٧٤٩  ٦٧٩٦٦  ٧١٦٧  ٤٧٦٧  ٣٥٩  
E4  ٠٠٤/١  ٢٩/٦  ٥٩/١  ١٨٥٨٠  ٣١٦٥٣  ٥٠٢٣٣  ٧٦٣٣  ٢٩٦٧  ٢٩٦  

  اهيگ دنيرس

E0 ٩٩٦/٠  ٨٧/٦  ٩٤/١  ٣٦٨٩٣  ٣٩١٩٨  ٧٦٠٩١  ٧٩٦٧  ٥٣٥٠  ٥٣٧  
E1  ٠٣٢/١  ٧٨/٦  ٨٥/١  ٣١٥٣٦  ٣٦٩٤٧  ٦٨٤٨٣  ٧٢٣٣  ٤٨٠٠  ٤٦٥  
E2  ١٩٨/١  ٥٨/٨  ٠١/٢  ٣٦٠٧٢  ٣٥٦٩٤  ٧١٧٦٦  ٧٥٦٧  ٥٠٣٣  ٤٢٠  
E3  ٠٣١/١  ١٢/٦  ٦٨/١  ٢٣١٦٠  ٣٤٢٩٠  ٥٧٤٥٠  ٦٦٠٠  ٣٩٠٠  ٣٧٨  
E4  ٥٨٢/١  ٧٨/١٢  ٢٥/٢  ٤٠٩٥٣  ٣٢٧٤٧  ٧٣٧٠٠  ٥١١١  ٣٠٦٧  ٣٢٠  



 آن ياقتصاد يور در مراحل مختلف رشد گندم بر بهبود بهره ياريکم آب يريتاثر اعمال مد                                                                    ٧٤

 يها عامل متقابل اثر و ياريآب کم عامل ريتأث تنها
 در کلش و کاه وزن بر ياريآب کم اعمال زمان و ياريآب کم
 مراحل در گندم نبود. دار يمعن يبررس مورد سطح دو

 آب كمبود به يكساني حساسيت خود نمو و رشد مختلف
 ةدرج ).١٩٦٠ همکاران، و نونز و ١٩٧٢ ،يدان( ندارد

 مختلف مراحل در آب كمبود به واکنش يا حساسيت

 مثل( رقم اقليمي، عوامل خاك، وضعيت به بسته رشد
 .است متغير رويش فصل طول و )بودن بلند پا يا پاكوتاه

 باشند مطلوب آب كمبود تيوضع در است ممکن يحت
 دانه عملکرد ميانگين -۲ شکل در ).۱۹۵۸ اسالتر،(

  است. دهش ارائه رشد مختلف مراحل در گندم

 
 گندم ياقتصاد و آب يور بهره ها، آن نسبت و درآمد و نهيهز وکلش، کاه عملکرددانه، انسيوار هيتجز جينتا - ٤ جدول
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  ٩٥/١٢**  ٠٥٧/٠*  ١٩٥/٠**  ٢٩٧٠٠٠٠٠٠**  ١٧١٥٠**  ۳۱۱۴۰۰۰۰۰**  ۷۴/۴*  ٣٥٢/١**  ٢  تکرار
  ٥٥/١٩**  ١٢٨/٠**  ٢٤٥/٠**  ٣٥٤١٠٠٠٠٠**  ٢١٢١٧٢٣٨**  ٤٥٩٦٠٠٠٠٠**  ٦٣٦/٢*  ٨٩٠/٢**  ٥  ياريآب کم اعمال زمان

  ٢٩/١٢**  ١١٦/٠**  ٢٣٧/٠**  ٤١٣١٠٠٠٠٠**  ٦٢١٠١٤٠٧**  ns۴۷۲/۱  **۶۸۳۲۰۰۰۰۰  ٢٧١/٥**  ٤  آب عامل
  ٧٩/١٠**  ٠٧٢/٠**  ١٢٠/٠**  ١٥٠٢٠٠٠٠٠**  ٢٨٩٩٨١٨**  ١٧٠٧٠٠٠٠٠**  ns۳۷۴/۱  ١٤٨/١**  ٢٠  آب عامل* زمان

  ٢٧/٢  ٠١٣/٠  ٠٣٣/٠  ٤٥٦٣٤٠٠٦  ٢٢٢٦٧  ٤٧٣٧٩٩٤٢  ٠٣٣/١  ٢٩٥/٠  ٥٨  خطا
  دار غيرمعني ns%١% و ٥دار در سطح  معني **و  *

  
 )۱ شکل و ٥جدول ( نيانگيمة سيمقا جينتا به توجه با
 هکتار در تن ۲۵/۵ برابر يعملکرد زانيم با E2 ماريت
 تن ۸۵/۳ با برابر يعملکرد زانيم با E4 ماريت و نيشتريب

 عملکرد کاهش .داشت را دانه عملکرد نيکمتر هکتار در
عنوان  به E0 ماريت .نداشت يخطة رابط ،آب کاهش با
 a کالس در E2 و E1 يمارهايت با سو کي از شاهد ماريت
 قرار b کالس در E3 و E1 ماريت با گريد يسو از و
 اعمال از حاصل عملکرد نيانگيمة سيمقا رد.يگ يم

 T4ة دور داد نشان مختلف رشد يها دوره در ياريآب کم
 مقدار نيکمتر هکتار در تن ۲۸/۴ عملکرد مقدار با

 کاهش به مرحله نيتر حساس نيبنابرا داشت؛ را عملکرد
 در سو کي از T5 و T3 همراه T4 ماريت است. بوده آب

 در T2 و T1 يمارهايت استي گفتن دارد. قرار C کالس
  دارند. قرار a کالس

 b و a دسته دو به کلش و کاه در ياريآب کم ماريت ريتأث
 قرار b کالس در E3 و a کالس در E2 ماريت و ميتقس

 ؛دارند قرار b کالس در سو کي از مارهايت يمابق دارد.
 E2 ماريت يديتول کلش و کاه و دانه عملکرد لحاظ به لذا
 حداکثر داشتن يبرا و داشته تيارجح E3 ماريت به

 هيتوص مارهايت يتمام انيم در E2 ماريت کل عملکرد
  شود. يم

 در ياريآب کم اعمال از حاصل عملکرد نيانگيم سهيمقا
 سو کي از T6ماريت داد نشان مختلف رشد يها دوره

 گريد يسو از و دارد قرار a کالس در T1ماريت همراه
 اك .دارد قرار b گروه در T5 و T2 يمارهايت همراه

 و زني پنجه مراحل در آبياري كه كرد مشاهده )١٩٨٨(
 و رفتن خوشه مراحل در آبياري با مقايسه در گره تشكيل

 نتيجه و شود مي باالتري عملكرد به منجر افشاني گرده
 مرحله است، مقدور آبياري يك فقط چنانچه كه گرفت

 بررسي در .است آبياري زمان بهترين گره تشكيل
 ةمرحل اواخر در آبياري نيز )١٩٩٤( همكاران و گرگوري
 داري معني طور به افشاني گرده ةمرحل و گره تشكيل
  داد. افزايش را عملكرد

 E2 )۷۴۱۲۷ ماريت به مربوط ناخالص درآمد نيشتريب
 E4 ماريت به مربوط ناخالص درآمد نيکمتر و ال)ير هزار

 جينتا مشابه امترپار نيا جينتا بود. ال)ير هزار ۵۸۰۸۰(
 عامل ريتأث نبودن دار يمعن به توجه با .است عملکرد

 درآمد بر ياريآب ماريت ريتأث ،کلش و کاه بر ياريآب کم
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 .است سو هم دانه عملکرد بر عامل نيا ريتأث با ناخالص
 جينتا مشابه جينتا زين ياريآب کم اعمال زمان مورد در

 ماريت اعمال از ناخالص درآمد نيکمتر و بود دانه عملکرد
 )۱۳۸۱( گلکار و فرداد شد. حاصل T4 دره در ياريآب کم
 کاهش که دنديرس جهينت نيا به کرج در يپژوهش در
 ،کشت ريز سطح يبرابر سهة توسع و يمصرف آب ۶۵%

 .دارد همراه به گندم اهيگ يبرا را خالص سود نيشتريب
 شيافزا بدون حاضر پژوهش در که است يحال در نيا

 با ياريآب کم ماريت اعمال با تنها و رکشتيز سطح
 با توان يم ها روش و مواد در شده ذکر تيوضع

 و يمصرف آب يها نهيهز کاهش و آب در ييجو صرفه
 نيشتريب به تعرق -ريتبخ %۷۰ مصرف و ياريآب اتيعمل
   د.يرس دانه عملکرد و سود
 با E4 تا E0 ياريآب مختلف يمارهايت در ديتول نهيهز

 ۳۴۳۶۶ تا الير هزار ۳۹۱۵۶ از ترتيب به ينزول روند
 به موضوع نيا دارند. قرار e تا a سکال در الير هزار

 بوده تر پرآب يمارهايت در ريمتغ يها نهيهز شيافزا ليدل
   است.

 کي از تر بزرگ مارهايت يتمام در نهيهز به درآمد نسبت
 اعمال از و )E2 )۹۹/۱ در آن مقدار نيشتريب بود.
 در است. شده حاصل )T6 )۹۴/۱ة دور در ياريآب کم
 نيشتريب )٣ شکل و ٥جدول ( نيانگيم سهيمقا جينتا

 الير هزار E2 )۱۳/۱ ماريت به مربوط ياقتصاد يور بهره
 a کالس در E1 و E0 يمارهايت با که بود مترمکعب بر

 ۱۷/۱( T6ة دور در ياريآب کم اعمال از و گرفت) قرار
 )۱۹۸۱( نگيس شد. حاصل مترمکعب) بر الير هزار

 از بعد دوره و يشيرو مرحله که است داشته اظهار
 حساس تعرق -ريتبخ کمبود به نرم، شدن يريخم

 نگرفته قرار ريتأث تحت خوشه طول نيهمچن .ستندين
 گندم روي آزمايشي در )١٩٦٢( دومينگو و روبينز است.
 ةمرحل از قبل رطوبتي تنش كه گرفتند نتيجه بهاره

 ؛دهد نمي كاهش را عملكرد نسبي طور به رفتن خوشه
 داري معني طور هب آب كمبود بعد به مرحله آن از اما

 عملكرد كاهش بيشترين و داد يم كاهش را عملكرد
 بعد و رفتن خوشه طول در تنش كه افتد يم اتفاق يزمان
 .دهد يرو آن از

  
 گندم ياقتصاد و آب يور بهره ها، آن نسبت و درآمد و نهيهز کلش، و کاه دانه، عملکرد نيانگيم سهيمقا جينتا - ٥ جدول

  

مل
عوا

 
زما

آ
  يشي

کرد
عمل

 
( دانه

To
n/

ha
(  

 و کاه
ش

کل
 )

To
n/

ha
(  

آمد
در

 
ص

خال
نا

 )B- 
زار

ه
ير 

ل)
ا

  

 -C( ديتول نهيهز
زار

ه
 )الير 

آمد
در

 
ص

خال
 )

NB - 
زار

ه
ير 

  ال)

بت
نس

 
آمد

در
( نهيهز به 

B/
C

(  

هره
ب

 
ري

و
 

 آب
ري

آبيا
 )

kg
/m

3
(  

هره
ب

 
ري

و
 

دي
صا

اقت
 )

10
00

Ri
al/

m
3

(  

  ياريآب کم ماريت

E0 ab۰۲/۵  ab۳۲/۷  ab۷۱۰۶۸  a۳۹۱۵۶  b۳۱۹۱۱  b۸۱/۱  b۹۳/۰  c۹۴/۵  
E1  ab۹۴/۴  ab۲۳/۷  ab۶۹۹۸۶  b۳۷۹۹۹  b۳۱۹۸۶  b۸۳/۱  b۹۹/۰  bc۴۱/۶  
E2  a۲۵/۵  a۵۸/۷  a۷۴۱۲۷  c۳۷۰۶۹  a۳۷۰۵۸  a۹۹/۱ a۱۳/۱  a۹۸/۷  
E3  b۷۰/۴  b۸۲/۶  b۶۶۴۰۵  d۳۵۸۷۴  b۳۰۵۳۰ b۸۴/۱ a۰۹/۱  ab۱۵/۷  
E4  c۸۵/۳  ab۰۴/۷  c۵۸۰۸۰  e۳۴۳۶۶  c۲۳۷۱۴  c۶۷/۱ b۰۱/۱  bc۲۰/۶  

  گندم رشد دوره

T1  a٢٨/٥  a۶۸/۷  a۷۴۷۱۰  a۳۸۴۷۰  a۳۶۲۳۹  a۹۳/۱  b۰۳۴/۱  a۰۸۲/۷  
T2  a٢٤/٥  abc۳۵/۷  a۷۳۴۷۳  b۳۸۱۳۹  ab۳۵۳۳۴  a۹۲/۱  b۰۴۹/۱  a۰۸۵/۷  
T3  c٣٥/٤  bc۷۳/۶  c۶۲۵۲۶.  c۳۶۸۰۵  cd۲۵۷۲۱  b۶۹/۱  c۹۳/۰  b۴۳/۵  
T4  c٢٨/٤  c۶۵/۶  c۶۱۵۷۳.  d۳۶۵۶۶  d۲۵۰۰۷  b۶۷/۱  c٩٤/٠  b۳۰/۵  
T5  bc٥٤/٤  abc۲۶/۷  bc۶۵۸۲۰  f۳۵۶۰۲  bc۳۰۲۱۷ a۸۴/۱  ab۰۹۲/۱  a۲۸/۷  
T6  b٨٣/٤  ab۵۱/۷  ab۶۹۴۹۸  e۳۵۷۷۵  ab۳۳۷۲۳  a۹۴/۱  a۱۷/۱  a۲۲/۸  

  .دندارن %١ سطح در يآمار لحاظ به ياختالف و بوده سطح يک در مشترک حروف
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 وري بهره با گياه رسيدنة دور در آبياري کم اعمال
 با آن از بعد شود. مي توصيه ۱۷/۱ با برابر اقتصادي
 اقتصادي وري بهره با E4 و E3 تيمارهاي اندکي اختالف

 در آبياري کم اعمال و ۰۱/۱ و ۰۹/۱ با برابر ترتيب به
 با ترتيب به خميري) و زني (پنجه T5 و T2 رشدة دور
 سينگ شوند. مي توصيه ۰۹۲/۱ و ۰۴۹/۱ وري بهره

 كاهش براساس گندم رشد از را مرحله سه )١٩٨١(
 رفتن، خوشه :كند مي ذكر ترتيب اين به حساسيت

 و دورنبوس رويشي. مرحله و دانه تشكيل تا گلدهي
 آب كمبود از گندم عملكرد تأثيرپذيري )۱۹۷۹( كاسام

 دانند؛ مي زير ترتيب به رشد مختلف مراحل در را
  رويشي. دانه>مرحله گلدهي>>تشكيل

  

 
 مختلف تيمارهاي تحت گندم دانه عملکرد ميانگين - ١ شکل

  آبياري

 
  رشد مختلف مراحل در گندم دانه عملکرد ميانگين - ٢ شکل

 

 
  ياريآب کم مختلف يمارهايت اعمال يازا به گندم رشد مختلف يها دوره در آب ياقتصاد يور بهره - ٣ شکل

  
  يريگ جهينت

 ييجز يبند بودجه قيطر از آمده دست  هب جينتا براساس
 تيوضع در و يمصرف آب يور بهره شاخص نييتع و

 دنيرسي برا نيکمبا نهيهز ،ياريآب و آب متيق مختلف
 ماريت ياقتصاد يور هبهر حداکثر و عملکرد حداکثر به

E2 با برابر ياقتصاد يور بهره با تعرق -ريتبخ %۷۰ برابر 
 با اهيگ دنيرس دوره در ياريآب کم اعمال و ۱۳/۱
 از بعد شود. يم هيتوص ۱۷/۱ با برابر ياقتصاد يور بهره

 يور بهره با E4 و E3 يمارهايت ياندک اختالف با آن
 T5 و T2 رشد دوره در ياريآب کم اعمال و ياقتصاد
 نيا ذکر تينها در شوند. يم هيتوص )يريخم و يزن (پنجه
 به اهيگ حساس مراحل شناخت که ستا يضرور نکته
 عملکرد و آب مصرف نيب رابطه از يآگاه ،يآب هاي تنش

 به يابيدست براي .دارد تياهم ارييآب کم در محصول
 منابع از نهيبه ةاستفاد گندم، زراعت در مطلوب ديتول

  .است ريناپذ اجتناب امري آب محدود
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