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 اهيگ يبرا يليتکم ياريسامانه استحصال آب باران و آب يريکارگه آب با ب يور بهبود بهره يبررس
 جو
  

  ٤يطهماسبرمضان  و ٣يتوکلرضا يعل، ٢زاده کوچک يمهد، *١يخاص يعل يمهد
  
 
  دهيچک

  
 دباي و دارد محدوديت زيرکشت سطح افزايش طريق از توليد افزايشخشک  مهيکمبود آب در مناطق خشک و نبا توجه به 

 يها ستمير سين تأثييتع منظور بهرد. يگ قرار مدنظرآب  يور ش بهرهيافزا يبرا آبياري و بارش از بهينه استفاده رويکرد
ش يآزما ).Hordeum vulgare L( اه جو زمستانهيآب بر گ يور بهره يها بر شاخص يليتکم ياريآب باران و آب يآور جمع
 يها در قالب طرح کرت ين بررسيد. ات مدرس به اجرا درآميدانشگاه ترب يقاتيدر مزرعه تحق ۹۱-۹۰ يدر سال زراع يا مزرعه

در پنج سطح (دو مرتبه با  يليتکم يآبيار يو در سه تکرار اجرا شد. تيمارها يکامل تصادفهاي  طرح بلوک صورت به خرد شده
سطوح  يو تيمارها يکرت اصل عنوان به) يليتکم ياريک مرتبه با فاضالب و عدم آبيک مرتبه با آب، يآب، دو مرتبه با فاضالب، 

 دريآب جو رقم ميو کشت د يکرت فرع عنوان به) يعيده نشده و طبيده شده، کوبيآب باران در سه سطح (کوب يآور جمع
در  يکل آب مصرف يور نه بهرهيشيب يليتکم ياريک مرتبه اعمال آبيج نشان داد اعمال ياند. نتا شاهد تعريف شده عنوان به

نسبت به عدم اعمال  يدرصد ۲/۱۳ و ۳/۶ شيافزا سبب ترتيب بهعملکرد دانه را به دنبال داشته است و   عملكرد زيست توده و
در  يکل آب مصرف يور ش بهرهيافزا سبب آب باران به يآور شده جمع دهياستفاده از سطوح کوب ،نيشد. همچن يليتکم ياريآب

 شد.  يعيدرصد نسبت به سطوح طب ۹/۱۴، ۸/۱۵زان يبه م ترتيب بهتوده  ستيعملکرد دانه و عملکرد ز
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  مقدمه
كننده توسعه بخش يكي از عوامل اصلي و محدود

. ناكافي بودن رطوبت استكمبود آب   كشاورزي ايران،
مناطق ايران، گياهان را  شتريبخاك در طول دوره رشد در 

در  ).۱۳۸۵، يطهماسب( دهد يمقرار  آبي كمتحت تنش 
 محدودعامل  ،نينسبت به زم آب خشک،مناطق 

 است کشاورزي توليدات افزايش و بهبود در يتر کننده
مختلف مشخص  يها پژوهشدر ). ۲۰۰۴س و هاکوم، ياو(
 براي مناسبي شاخص ،سطح واحد در عملکردکه د ش

 آب محدوديت شرايط در ويژه به آبياري تيمارهاي ارزيابي
و شاخص  )٢٠١٠و همکاران،  يتوکلرود ( ينم شمار به

نه يبه ياريآب يزير برنامه يبرا يار مناسبيآب مع يور بهره
 براساس). ۱۹۹۹س، يژانگ و اوشود ( يغالت محسوب م

مقدار  ،در سطح کشورپنج سال  يطم يعملکرد جو د ،آمار
مناطق با بارش  يبارش برا يور بهرهشاخص ن يانگيم

بر لوگرم يک ۵/۴تا  ۷/۱ نيب ،متر ميلي ۲۵۰متوسط ساالنه 
مکعب)  لوگرم بر متريک ۴۵/۰تا  ۱۷/۰(در هکتار  متر ميلي

 کم لهأمس ).۱۳۹۲و همکاران،  ي(توکل گزارش شده است
 به است منطقه کشورهاي معضل ،بارش وري بهره بودن
ا و شمال يآس غرب در بارش وري بهره متوسط که طوري

 متر ميليبر لوگرم يک ۵/۳م حدود يد غالت ديدر تول قايآفر
ع مناسب بارش تا يو توز يت زراعيرياست و با مددر هکتار 

س و ياوابد (ي يمش يافزا در هکتار متر ميليبر  لوگرميک ۱۰
کشور  يخشک شمال غرب مهي). در منطقه ن۲۰۰۴هاکوم، 

م اختصاص دارد، يبه کشت د يدرصد از اراض ۸۰ن که يچ
است د يل توليدرصد از پتانس ٣٣تا  ٢٥ فقط ياهيد گيتول

 ۶-۵ن ين منطقه بيآب در ا يور بهرهو مقدار شاخص 
 استاه يط تنش گيشرا در هکتاردر  متر ميليبر لوگرم يک
 ).۲۰۰۱و همکاران،  ي؛ ل۲۰۰۰و همکاران،  يل(

بر  يليتکم يارير مثبت آبيمختلف تأث يها پژوهشدر 
، ۲۰۰۱و همکاران،  اويس( ش شده استارآب گز يور بهره

 ين، تد۲۰۰۳، فاکس و روکستروم، ۲۰۰۲دنگ و همکاران، 
ش يافزا سبب ،يليتکم ياريآب انجام . )۲۰۱۲و همکاران، 

درصد  ۶/۱۸زان ياه جو به ميم گيآب در کشت د يور بهره
نه يبا اعمال حد به ).۲۰۱۲و همکاران،  يصبوحشد (

 و بارش مجموع( مصرفي آب وري بهره، مقدار ياريآب
در  متر ميليلوگرم بر يک ۱/۲۲به  ۵/۳ م ازيغالت د )ياريآب

  ).١٩٩٩س و همکاران، ياود (يرس هکتار

خ کاشت مناسب، يانتخاب رقم مناسب، تار مانند يعوامل
ع بارش، يمقدار و توز ،ياريکم آب ،ياريآب يزير برنامه

ز در بهبود ينها  نه نهادهيمصرف بهو  يزراع يها تيريمد
و  ي(توکل ثر استؤم ميآب در کشت د يور بهرهشاخص 

رتز و ي؛ گ٢٠٠٧نز و همکاران، ي؛ کانترو مارت٢٠٠٤س، ياو
 جه احداثيمصرف آب در نت ييش کارايافزا .)٢٠٠٩ز، يرا

مختلف  يها پژوهشآب باران در  يآور جمع يها سامانه
؛ کو و ۲۰۰۷(نوازخان و همکاران،  گزارش شده است

؛ اندرسون ۲۰۰۲؛ روکستروم و همکاران، ۲۰۱۲همکاران، 
سگن، ي؛ تم۲۰۰۶ندا و همکاران، ي؛ کاه۲۰۱۳و همکاران، 

سامانه  يريبکارگ يبررس پژوهشن يهدف از ا ).۲۰۱۲
آب در  يور ش بهبود بهرهياستحصال آب باران در افزا

 يارياز آب زمان هم يريکارگ همختلف با بر يّآبگ سطوح
  .است يليتکم

  
  ها مواد و روش

ت مدرس در يدانشگاه ترب يقاتيمزرعه تحقن طرح در يا
-۹۱ يدر سال زراعغرب شهر تهران  يلومتريک ۱۶فاصله 
 ۱۰′ طول جغرافياييمورد نظر در  ي. اراضشداجرا  ۱۳۹۰

 ارتفاع با يشمال ۳۵° ۳۵′و عرض جغرافيايي  يشرق °۵۱
بافت خاک منطقه تا عمق  است.ا يمتر از سطح در ۱۲۶۹

با درصد شن،  ترتيب بهو  يشن ي، لوميمتر يسانت ۳۰
 يت زراعيو مقدار ظرف درصد ۱۴و  ۱۹، ۶۷لت و رس يس
)FC( يو نقطه پژمردگ )PWP( درصد  ۹و  ۲۱ ترتيب به

و  ير بارندگاع ماهانه مقديتوز ۱در جدول . است يحجم
ستگاه يادر طول دوره رشد در  ليپتانسر و تعرق يتبخ
از محل طرح  يلومتريک ۲تگر در فاصله يچک ينوپتيس

 ارائه شده است.
ت ياسپلخرد شده ( يها کرتاين پژوهش در قالب طرح 

و در سه  يکامل تصادف هاي طرح بلوک صورت به )پالت
شامل زمان،  يليتکم يآبيار يتکرار به اجرا درآمد. تيمارها

کرت  عنوان بهسطح  پنجدر  يآب آبيارت يفيت و کيکم
 يآور جمعسطوح رواناب در استحصال و  يو تيمارها ياصل

  اند. تعريف شده يکرت فرع عنوان بهآب باران در سه سطح 
تيمارهاي آبياري شامل دو نوبت آبياري تکميلي با فاضالب 

)، دو نوبت آبياري تکميلي با آب معمولي 2Wتصفيه شده (
)2F آبياري تکميلي با فاضالب تصفيه شده )، يک نوبت
)1W) 1)، يک نوبت آبياري تکميلي با آب معموليF و (

. تيمارهاي سطوح بود) 0Fعدم اعمال آبياري تکميلي (
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آوري آب باران شامل سطح رواناب در استحصال و جمع
) و سطح S1)، سطح کوبيده نشده (S2کوبيده شده (

جو رقم آبيدر ) است. همچنين، کشت ديم S0طبيعي (
)RF (وري بهرههاي  شاهد براي محاسبه شاخص عنوان به 

  گرفته شد. درنظر ها آب در مجاورت کرت
آوري آب باران به روش سطوح نواري انجام شد. در  جمع

شود، بخش  بندي مي تقسيم دو بخشاين روش، زمين به 
گرفته  درنظرآوري کننده آب  سطح جمع عنوان بهباالدست 

دست به کشت محصول اختصاص  بخش پايينشود و  مي
شود که بازدهي آن تحت تأثير ميزان رواناب از  داده مي

آوري بندي سطوح جمع شيبسطح باالدست خواهد بود. 
تراز انجام شد و در فاکتورهاي  شيلنگآب باران با استفاده از 

سازي  خاک کوبيده شده و خاک کوبيده نشده عمليات سطح
م و سطح کرت يکنواخت شد. همچنين درصد انجا ۵با شيب 

هاي خاک کوبيده شده، کوبيدن خاک با استفاده از  در کرت
غلطک دستي انجام و کشت گياه جو (رقم آبيدر) در تاريخ 

 صورت بهمتر  ۶×۳انجام شد. اندازه هر کرت ۲۰/۰۸/۱۳۹۰
 درنظر ۱:۱طولي با نسبت سطح کاشت به سطح رواناب برابر 

آوري آب باران  تري بين سطوح جمعگرفته شد. فاصله يک م
گرفته شد.  درنظربراي عدم تأثير گذاري تيمارها روي يکديگر 

آبياري تکميلي در زمان پر شدن دانه انجام شد. حجم آب 
 ۴۵کمبود رطوبت خاک تا عمق  براساسشده  اضافه
متري خاک محاسبه شد. مقدار حجم آب اعمال شده  سانتي

گيري شد.  تور حجمي اندازهدر هر کرت با استفاده از کن
و آبياري تکميلي  ۰۱/۰۲/۱۳۹۱اول در تاريخ  آبياري تکميلي
اعمال شد. آبياري تکميلي در  ۱۵/۰۲/۱۳۹۱دوم در تاريخ 

 2Wو  2Fدر نوبت اول و در تيمارهاي  1Wو  1Fتيمارهاي 
  انجام شد. در هر دو نوبت اول و دوم

  
  آمار بارندگي و دما در طول دوره رشد -۱جدول 

  )متر ميلي( تبخير و تعرق پتانسيل )متر ميلي( بارش ماه  )متر ميلي( تبخير و تعرق پتانسيل )متر ميلي( بارش ماه
٨/٣٩ *آبان  ٨/١١ ٠/٦ اسفند   ١/٧٧  
٢/٧ آذر  ١/٢٩ ٠/٥٤ فروردين   ٩/١٣٤  
٩/١٥ دي  ٠/٣٦ ٢/٩ ارديبهشت   ٨/١٨٣  
٠/٥٢ بهمن  ٤/٤٧ ٢/٠ خرداد   ٧/١٠٤  

٨/٦٢٤ ١٨٤ طول دوره     
  شده است. گرفته درنظرآبان (زمان کاشت)  ۲۱ها از  داده *

  
 تهران خانه شهرک قدس هيه شده از تصفيفاضالب تصف

ه شده در يآب و فاضالب تصف هاي ويژگي .دشن يتأم
از  يزراع يها و مراقبت ينگهدارارائه شده است.  ۲جدول 

 كاربردو  هرز يها دوره رشد با حذف علفدر طول  اه جويگ
در زمان  يميلوگرم در هکتار (نيک ۸۵زان يکود اوره به م

   .شد انجامدر بهار)  يميکاشت و ن
 يدست صورت بهو  ۱۴/۰۳/۱۳۹۱خ يبرداشت جو در تار

 يبرا کرت يها م متر کنارهيناز  يريگ . نمونهشد انجام
ک از يبرداشت جو در هر د. شن انجام يا هيحذف اثر حاش

کرت در  ييو انتها ياني، مييها از سه قسمت ابتدا کرت
 توده ستيزر عملکرد امساحت دو متر مربع انجام شد. مقد

کرت برداشت شده از  يها نمونه با استفاده ازو دانه، 
با توجه به  يمصرفآب  يور بهره يها و شاخص يريگ اندازه
مارها و با يک از تيار قرار گرفته در هر ياختر آب در امقد

  ن شد.يي) تع۴) تا (۱( معادالتاستفاده از 
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در عملکرد  يکل آب مصرف يور بهره TWPgyکه در آن 
ست يدر عملکرد ز يکل آب مصرف يور بهره TWPtyدانه؛ 
 IWPtyدر عملکرد دانه؛  ياريآب آب يور بهره IWPgyتوده؛ 
عملکرد  GYست توده؛ يدر عملکرد ز ياريآب آب يور بهره

مار يعملکرد دانه در ت GYRFست توده؛ يزعملکرد  TYدانه؛ 
 TWUمار شاهد؛ يست توده در تيعملکرد ز TYRFشاهد؛ 

 مقدار بارش. R؛ يمقدار کل آب کاربرد
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  ه شدهيو فاضالب تصف ياريآب آب هاي ويژگي -۲جدول 
    ياريآب آب ه شدهيتصف فاضالب پارامتر  ياريآب آب ه شدهيتصف فاضالب پارامتر

pH ٢/٧ ٥/٧ ٤/٢ ٢/١٨ )mg L-1ت (يترين   

٨/٠ ٣/١ )dS m-1( يشور  
  يژن خواهياز اکسين
 )mg L-1( يکيولوژيب

٨/٧ - 

٤/١ ٣/٢١  )mg L-1م (يپتاس  
  يژن خواهياز اکسين

 )mg L-1( ييايميش
٥/١٣ - 

٦/٠ ٦/٣ )mg L-1فسفر (  
  يفرم مدفوعيکل

)MPN 100 ml-1( 
٧٦٥ - 

٣/٠ ٩/١ )mg L-1ترات (ين ٣/١  ٨/٤ )mg L-1کل ( معلقمواد    

  
  يآب کاربرد

خاک،  يرطوبته يشامل بارش، تخل يآب کاربر ياجزا
. مقدار بارش استده به کرت يو رواناب رس يليتکم ياريآب

ح داده ياعمال شده در قسمت قبل توض يليتکم ياريو آب
مختلف در ابتدا و  يها مقدار رطوبت خاک در عمقشد. 
  ارائه شده است. ٣دوره رشد در جدول  يانتها

آوري آب  مقدار رواناب رسيده در هر يک از سطوح جمع
هاي بارش روزانه ايستگاه سينوپتيک  با استفاده از دادهباران 

آمده از نتايج  دست بهچيتگر و مقدار آستانه و ضريب رواناب 
؛ ۱۳۹۲توکلي، انجام شده قبلي تعيين شد ( هاي پژوهش

؛ ژايويان و ٢٠٠٨؛ کي و همکاران، ١٩٨٧هادسون، 
؛ اويس و هکوم، ۱۹۹۴بوئر، ، ١٩٨٦؛ شارما، ٢٠٠٤همکاران، 

هاي  ). با توجه به بررسي۱۹۹۸؛ اويس و همکاران، ۲۰۰۴

انجام شده در خصوص مقدار آستانه و ضريب رواناب در 
 درنظرمختلف، مقادير ضريب و آستانه رواناب  هاي پژوهش

ارائه شده  ٤گرفته شده در تيمارهاي مختلف در جدول 
  است.

مقدار رطوبت خاک تا  براساسمقدار آب آبياري تکميلي 
وسعه ريشه محاسبه و اعمال شد که مقدار رطوبت عمق ت

خاک قبل از انجام آبياري تکميلي و مقدار آب آبياري 
  ارائه شده است. ۵تکميلي در جدول 

با توجه به مقدار بارش، رطوبت اوليه خاک، رواناب رسيده به 
کرت و آبياري تکميلي اعمال شده، مقدار آب کاربردي در هر 

ياري تکميلي، يک نوبت آبياري يک از تيمارهاي بدون آب
ارائه  ٦در جدول  ترتيب بهتکميلي و دو نوبت آبياري تکميلي 

  شده است.
 

 
  مختلف خاک يها در عمق ييه و نهايرطوبت اول ريادمق -۳جدول 

  شرح
  متر) يعمق (سانت

٣٠-٤٥  ١٥-٣٠  ٠-١٥  
٨/٢٢  )يه (درصد حجميرطوبت اول  ٩/٢١  ١/٢٢  

٠/٩  *)ي(درصد حجم ييرطوبت نها  ٠/٩  ٣/١٠  

  ٩/٥٧  )متر ميليمقدار تفاوت رطوبت (
  ن شده است.يگزيجا PWPبوده مقدار  PWPکمتر از مقدار  ييکه رطوبت نها ي* درصورت

  
  آب باران يآور جاد شده در سطوح جمعيرواناب ا ريادمق -۴جدول 

  ماريت
  رواناب آستانه

  )متر ميلي(
  رواناب بيضر

  (درصد)
  رواناب ش از آستانهيب مقدار بارش

  )متر ميلي(
  ده به کرتيرس مقدار رواناب

  )متر ميلي(
  ٦/٣٠  ٤/١٢٢  ۲۵  ٠/٥ يعيسطح طب
  ٣/٤٦  ٤/١٣٢  ٣٥  ٢/٤ ده نشدهيسطح کوب
  ٦/٦٨  ٦/١٥٢  ٤٥  ٥/٣ ده شدهيسطح کوب
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  و مقدار آب اعمال شده يليتکم ياريآب يمارهايمقدار رطوبت قبل از اعمال ت - ۵جدول 
  اول يليتکم ياريآب  دوم يليتکم ياريآب

  (%) يرطوبت حجم  )mm( آب اعمال شده  (%) يرطوبت حجم  )mm( آب اعمال شده
٧/٩  ٥١  ٣/١٠  ٤٨  

  
  متر ميلي -مختلف يمارهايدر ت ير آب کاربرديمقاد -۶جدول 

 يليتکم ياريدو نوبت آب يليتکم ياريک نوبت آبي يليتکم ياريبدون آب ماريت
 ٥/٣٧١ ٥/٣٢٣ ٥/٢٧٢ يعيسطح طب
 ٢/٣٨٧ ٢/٣٣٩ ٢/٢٨٨ ده نشدهيسطح کوب
 ٥/٤٠٩ ٥/٣٦١ ٥/٣١٠ ده شدهيسطح کوب

  

  يل آماريتحل
 )GLMافته (يم يتعم يق مدل خطيانس از طريه واريتجز

ها  ماندهيع باقينان از نرمال بودن توزيو بعد از حصول اطم
مارها با ين تيانگيسه مي. مقاانجام شد SASافزار  نرم با

) در سطح LSDدار ( ياستفاده از آزمون حداقل تفاوت معن
 انجام شد. ۰۵/۰احتمال 

  
  ج و بحثينتا

  عملکرد دانه
اثر آب باران و  يآور ، سطوح جمعيليتکم يارياثر آب

بر آب باران  يآور در سطوح جمع يليتکم ياريمتقابل آب
 ياريدر سطوح آب. )٧جدول دار شد ( يعملکرد دانه معن

 2Wمار يزان عملکرد دانه مربوط به تين ميشتريب يليتکم
مار ين آن مربوط به تير هکتار) و کمترلوگرم بيک ۲۳۳۷(

0F )۱۴۶۴ ن ي). همچن٨جدول ( استر هکتار) بلوگرم يک
ش يافزا سببه شده يبا فاضالب تصف يليتکم ياريآب

درصد  ۵ش در سطح ين افزايا يول عملکرد دانه شد
به  يليتکم ياريک و دو بار آبي. اعمال ستين يدار يمعن

 يدرصد ۵/۵۳و  ۶/۳۵ش يافزاسبب  ترتيب بهطور متوسط 
. )٨جدول شده است ( 0Fمار يعملکرد دانه نسبت ت

د، اعمال دو نوبت شو يمشاهده م ٨جدول طور که در  همان
 يدرصد ۱۳ش يافزا سبببه طور متوسط  يليتکم ياريآب

 يليتکم ياريک نوبت آبيدر عملکرد دانه نسبت به اعمال 
ابوراشد و همکاران، دارد ( يهماهنگ يج قبليشد که با نتا

  ). a۱۳۹۱، ي؛ توکل۱۳۹۱زاده،  يو مدد يصفار؛ ۲۰۰۸
نسبت  0Fمار يدانه در ت علمکردتر بودن مقدار  نييپا ليدل

اه يدر آخر دوره رشد گ يمارها وجود تنش خشکيه تيبه بق
. تنش از مرحله است(مصادف با دوره پر شدن دانه) 

اد همراه يز يژه اگر با دماي، به ويدگيتا مرحله رس يگلده

ع و دوره پر شدن دانه و به دنبال يبرگ را تسر يريباشد، پ
و همکاران،  يدهد (تاتار يرا کاهش معملکرد دانه آن 

و  آبي كم). وجود تنش ۲۰۰۰و و همکاران، يرو ،۱۳۸۸
رشد و نمو  يگراد) رو يدرجه سانت ۲۰شتر از يباال (ب يدما

ش سرعت ير گذاشته و با افزايآندوسپرم تأث يها سلول
شود و با  يها م ن سلوليکوچک ماندن ا سببز، يتما

ند انتقال و تجمع نشاسته در داخل دانه، ياختالل در فرآ
) ۱۳۷۸و همکاران،  يشود (کاف يها م کاهش وزن آن سبب
 قيطر دانه از شدن پر مرحله در ارييآب که انجام يدر حال

 شيافزا در دانه فتوسنتزي به مواد انتقال و فتوسنتز شيافزا
  ).۲۰۱۲و همکاران،  يمحمد( استمؤثر  دانه عملکرد

) به دو عامل ي(رشد دانه بعد از گرده افشانپر شدن دانه 
جه يسرعت و طول دوره پر شدن دانه از مواد پرورده که نت

(آلوارو و  دارد يش وزن خشک دانه است بستگيآن افزا
تواند در  يش دوره پر شدن دانه مي. افزا)۲۰۰۸همکاران، 

تر  يق طوالنيت) از طريط (عدم محدوديط مطلوب محيشرا
شتر به يو اختصاص مواد فتوسنتزي بکردن دوره رشد 

 يش عملکرد دانه را فراهم آورد (احمدينه افزايها، زم دانه
در  يليتکم ياريجه، اعمال آبي). در نت۱۳۹۲پور،  نيو حس

ش دوره پرشدن دانه و در يافزا سبباه، ياواخر دوره رشد گ
  دانه شده است. عملکردش يجه افزاينت

ن يشتريآب باران، ب يآور سطوح جمع يمارهايدر ت
مشاهده شد که اختالف  S2مار يعملکرد دانه در ت

. استفاده از )٨جدول دارد ( S0و  S1مار يبا ت يدار يمعن
ش عملکرد دانه نسبت به يافزا سببده شده يسطوح کوب
و  ۱/۱۰زان يبه م ترتيب به يعيده نشده و طبيسطوح کوب

 يهماهنگ يقبل يها يبررسدرصد شده است که با  ۱/۲۲
 ).۲۰۰۶ل، ي؛ صالح اسماع۲۰۰۷(نوازخان و همکاران،  دارد
 يمارهاينسبت به ت S2مار يش عملکرد دانه در تيافزا ليدل
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S1  وS0در اين تيمار نسبت با شتر بودن مقدار رواناب ي، ب
در  .استمختلف  يها در اثر بارشساير تيمارها 

اه يگ ين رطوبت براير مثبت تأميمختلف تأث يها پژوهش
ط يبهبود شرا يدر زمان کاشت و قبل از سرد شدن هوا برا

، حصول عملکرد يره رطوبت کافيجاد ذخيزمان کاشت، ا

زه گزارش شده ييت کشت گندم و جو پايمطلوب و تثب
). ۲۰۰۴س، يو او يتوکل ،۲۰۱۰و همکاران،  ياست (توکل

ش رطوبت خاک در يافزا سببن يش گذاشتن زميآ يحت
اه يش عملکرد گيجه موجب افزايدر نتزمان کاشت شده و 

  .)۲۰۰۲لمپورالنز و همکاران، جو شده است (

  
 هاي مورد بررسي تجزيه واريانس صفات و شاخص - ۷جدول 

 درجه آزادي منابع تغييرات

 ميانگين مربعات

 TWPgy TWPty IWPgy IWPty  عملکرد دانه توده عملکرد زيست

  متر در هکتار) (کيلوگرم بر ميلي    (کيلوگرم بر هکتار)
٥/٠  ns ۵۳۶۸۵ ns  ۱۵۲۵۷۸ ٢ بلوک  ns ۵/۱  ns ٩/٢  ns ٧/٩  ns 

٢/١  ** ٨٣٨٩١٨ **  ٢٤١٩٢٣٤ ٤ )SIآبياري تکميلي (  * ٠/٢  ns ٧/٦  ns ٥/١٧  ns 

٤/٠  ٣١٧٦٧ ٧٧١١٤ ٨ aخطاي   ٩/٠  ٦/٢  ٠/٧  

٣/٣  ** ٥٧٤٦٩٧ **  ١٩١٥٩٢٤ ٢ )Sآوري آب باران ( سطوح جمع  ** ٩/١٠  ** ١/١٦  ** ٥/٦٤  ** 

SI×S ٧٩٩٠٤ ٨  ns ٣١١٥٤ ns  ٣/٠  ns ٦/٠  ns ٢/١  ns ٠/٣  ns 

١/٠  ١٣٢٣١ ٥٦٠٨٦ ٢٠ bخطاي   ٥/٠  ٧/٠  ١/٣  

١/٦   ضريب تغييرات (درصد)  ٨/٥   ٨/٥  ١/٦  ٧/١١  ٤/١٥  

  دار. معني غير ns% و ٥دار در سطح احتمال  معني *%، ١دار در سطح احتمال  معني **
TWPgyوري کل آب مصرفي در عملکرد دانه،  : بهرهTWPty :وري کل آب مصرفي در عملکرد زيست توده،  بهرهIWPgy :آب آبياري در عملکرد دانه،  وري بهرهIWPty :آب  وري بهره

  آبياري در عملکرد زيست توده.
  

  مورد بررسي در تيمارهاي مختلف آبياري تکميلي مقايسه ميانگين صفات - ۸جدول 

 تيمار
 TWPgy TWPty IWPgy IWPty     عملکرد دانه توده زيستعملکرد 

 متر در هکتار) (کيلوگرم بر ميلي     (کيلوگرم بر هکتار)

 آبياري تکميلي

2W ٤٤٣٣ a ٢٣٣٧ a   ۳/٦  ab ١/١٢  ١/۷  ٦/۱۱  

2F ٤٢٦٥ ab ٢١٥٣ a   ۰/٦  ab ٩/١١  ٦/۶  ٢/١١  

1W ٤٠٣٠ bc ٢٠٦٠ ab   ٧/٦  a ۰/۱۳  ٤/٨  ٦/١٣  

1F ٣٧٣٥ c ١٩٠٩ b   ٢/٦  ab ١/۱۲  ١/٧  ٢/١١  

0F ٣٠٥٦ d ١٤٦٣ c   ٧/٥  b ٨/١١  ١/٦  ٨/٩  

آوري آب  سطوح جمع
 باران

S2 ٤٢٥٧ a ٢١٦١ a   ٦/٦  a ١/۱۳  a ١/۸  a ٧/١٣  a 

S1 ٣٨٤٩ b ١٩٦٣ b   ٢/٦  b ١/١٢  b ٠/٧  b ٣/١١  b 

S0 ٣٥٤٥ c ١٧٧٠ c   ٧/٥  c ٤/١١  c ٠/٦  c ٥/٩  c 

٢/٤   ١٠٠٨ RF ۲۳۱۵ شاهد  ٦/٩  - - 
جداگانه مقايسه  صورت بهها در هر تيمار و هر صفت  دار نيستند. ميانگينمعني LSD% آزمون ٥هايي که حداقل داراي يک حرف مشترک باشند در سطح احتمال  ميانگين

 اند. شده
TWPgyوري کل آب مصرفي در عملکرد دانه،  : بهرهTWPtyوري کل آب مصرفي در عملکرد زيست توده،  : بهرهIWPgyوري آب آبياري در عملکرد دانه،  : بهرهIWPty :

  وري آب آبياري در عملکرد زيست توده. بهره
2W ،2: دو نوبت آبياري تکميلي با فاضالب تصفيه شدهF 1معمولي، : دو نوبت آبياري تکميلي با آبW ،1: يک نوبت آبياري تکميلي با فاضالب تصفيه شدهF يک نوبت :

  : سطح طبيعي.S0: سطح کوبيده نشده،  S1: سطح کوبيده شده، S2: کشت ديم، RF:عدم اعمال آبياري تکميلي، 0Fآبياري تکميلي با آب معمولي، 
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  توده ستيزعملکرد 
آب باران و  يآور سطوح جمع و يليتکم يارياثر آب
 يآور در سطوح جمع يليتکم يارين اثر متقابل آبيهمچن

. )٧جدول دار شد ( يمعن توده ستيزآب باران بر عملکرد 
زان عملکرد ين ميشتريب يليتکم ياريدر سطوح آب

ن آن يو کمتر 2W ياريمار آبيمربوط به ت توده ستيز
 ۱۳۷۷ش يکه افزا است 0F ياريمار آبيمربوط به ت

دهد  يدرصد را نشان م ۱/۴۵لوگرم در هکتار معادل يک
 )۱۳۹۰( و همکاران يعباد يها يبررسج ينتا. )٨جدول (

موجب کاهش  يدر زمان گلده يارينشان داد قطع آب
و همکاران  يزدي ييو طباطبا دشو يست توده ميعملکرد ز

در اثر اعمال  توده ستيعملکرد ز يدار يعدم معن)۱۳۸۹(
 اند. در مرحله پر شدن دانه را گزارش کرده يليتکم ياريآب

بروز  سببه شده ين استفاده از فاضالب تصفيهمچن
 . اه نشديگ توده ستيزدر عملکرد  يدار ياختالف معن

ن يشتريآب باران، ب يآور سطوح جمع يمارهايدر ت
مشاهده شد که اختالف  S2مار يدر ت توده ستيزعملکرد 

دارد. استفاده از سطوح  S0و  S1مار يبا ت يدار يمعن
 يعيده نشده و طبيده شده نسبت به سطوح کوبيکوب
 ۶/۱۰زان يبه م توده ستيزش عملکرد يافزا سبب ترتيب به
 يقبل يها پژوهش جيکه با نتا درصد شده است ۱/۲۰و 

؛ نوازخان و ۲۰۰۸ابوراشد و همکاران، دارد ( يهماهنگ
  ).۲۰۰۶ل، ياسماع ؛ صالح۲۰۰۷همکاران، 

  
  )TWPgy( در عملکرد دانه يآب مصرف کل يور بهره
آب باران بر  يآور سطوح جمعو  يليتکم يارياثر آب

TWPgy ياريدر سطوح آب. )۷دار شد (جدول  يمعن 
 1W )۷/۶مار يمربوط به ت TWPgyزان ين ميشتريب يليتکم
ن آن مربوط به يدر هکتار) و کمتر متر ميليبر لوگرم يک
 است) در هکتار متر ميليلوگرم بر يک 0F )۷/۵مار يت

 سببه شده يبا فاضالب تصف يليتکم ياريآب نيهمچن

درصد  ۵ش در سطح ين افزايا يشده ول TWPgyش يافزا
   .)۸(جدول  دار نشد يمعن

را  TWPgyتوانست مقدار  يليتکم ياريک مرتبه آبياعمال 
درصد  ٢/١٣به طور متوسط  يليتکم يارينسبت به عدم آب

دار در سطح  يجاد اختالف معنيا سببش دهد و يافزا
انجام  يها يبررس براساس). ۸(جدول د شودرصد  ٥احتمال 

رشد  ييدر مراحل انتها يليتکم ياريک مرتبه آبيشده انجام 
ه شده يدر عملکرد دانه توص يش راندمان آب مصرفيافزا يبرا

آب  يآور سطوح جمع يمارهايدر ت). b۱۳۹۱، ي(توکل است
مشاهده شد  S2مار يدر ت TWPgyن مقدار يشتريباران، ب

). ۸دارد (جدول  S0و  S1مار يبا ت يدار يکه اختالف معن
 TWPgyش يافزا سببده شده ياستفاده از سطوح کوب

زان يبه م ترتيب به يعيده نشده و طبينسبت به سطوح کوب
سطوح  يباال ريگر تأث انيدرصد شده که ب ۷/۱۵و  ۵/۶

 يبا اجرا .است TWPgyش يده شده در افزايکوب
مصرف آب  ييآب باران مقدار کارا يآور جمع يها ستميس

درصد و در  ٣٩زان ياه سورگوم به ميدر عملکرد دانه در گ
دا کرد يش پيدرصد افزا ٥/٤زان ياه ذرت به ميگ

  ).٢٠٠٢(روکستروم و همکاران، 
عملکرد زان يمبر  يآب کاربرد شيافزا راتييتغ ١ شكلدر 

 شكلن يدر اطور که  ارائه شده است. همان TWPgyدانه و 
دانه مقدار عملکرد  يش آب کاربرديد با افزاشو يه مديد

 و شيابتدا افزا TWPgyمقدار  يدارد ول يصعودروند 
ک ي با TWPgyن مقدار يشتريافته است. بيسپس کاهش 

از  يليتکم ياريآبش يافزاو  حاصل شد يليتکم ياريبار آب
شده  TWPgyکاهش مقدار  سبب ،ک نوبت به دو نوبتي

دوم  يليتکم يارين بدان معناست که اعمال آبياست و ا
که  ش دهديافزا يا به اندازهنتوانست مقدار عملکرد دانه را 

 يليتکم ياريک بار آبينسبت به  TWPgyش يافزا موجب
  د.شو

  

  
  TWPgyتأثير افزايش آب کاربردي بر عملکرد دانه و  - ۱شكل 

  
  

ست توده يدر عملکرد ز يکل آب مصرف يور بهره
)TWPty(  

دار شد  يمعن TWPtyآب باران بر  يآور اثر سطوح جمع
زان ين ميشتريب يليتکم ياريدر سطوح آب). ٧(جدول 
TWPty 1مار يمربوط به تW )۰/۱۳ متر ميليلوگرم بر يک 

 ۸/۱۱( 0Fمار ين آن مربوط به تيدر هکتار) و کمتر
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اعمال ). ۸(جدول  استدر هکتار)  متر ميليلوگرم بر يک
را نسبت  TWPtyنتوانست مقدار  يليتکم ياريک مرتبه آبي

 ٥ش دهد که در سطح احتمال يآنقدر افزا 0Fمار يبه ت
 يارين موضوع اعمال آبيا ليدلد. شودار  يدرصد معن

در  کمر يدر زمان پر شدن دانه است که موجب تأث يليتکم
 يارين آبيهمچنست توده شده است. يش عملکرد زيافزا
شده  TWPtyش يافزا سببه شده يبا فاضالب تصف يليتکم
در  نشد. يدار يدرصد معن ۵ش در سطح ين افزايا يول
 TWPtyن يشتريآب باران، ب يآور سطوح جمع يمارهايت

مار يبا ت يدار يمشاهده شد که اختالف معن S2مار يدر ت
S1  وS0  ده شده ي). استفاده از سطوح کوب۸دارد (جدول

ده نشده و ينسبت به سطوح کوب TWPtyش يافزا سبب
درصد شده که  ۹/۱۴و  ۳/۸زان يبه م ترتيب به يعيطب
شتر در طول فصل رشد در سطوح يد رواناب بيانگر توليب

   .است TWPtyش يجه افزايده شده و در نتيکوب
عملکرد زان يمبر  يآب کاربرد شيافزا راتييتغ ٢شكل در 
ن يطور که در ا ارائه شده است. همان TWPtyو  ست تودهيز

مقدار عملکرد  يش آب کاربرديد با افزاشو يه مديد شكل
ابتدا  TWPtyمقدار  يدارد ول يروند صعودست توده يز

ن مقدار يشتريافته است. بيش و سپس کاهش يافزا
TWPty  ش يو افزا حاصل شد يليتکم ياريک بار آبيبا

ک نوبت به دو نوبت، موجب کاهش ياز  يليتکم ياريآب
  شده است. TWPtyمقدار 

  

  
ست توده و يبر عملکرد ز يش آب کاربردير افزايتأث - ۲ شكل

TWPty  

  
  

  )IWPgy( در عملکرد دانه ياريآبآب  يور بهره
 يولدار شد  يمعن IWPgyآب باران بر  يآور اثر سطوح جمع

وجود بارش ). ٧دار نشد (جدول  يمعن يليتکم يارياثر آب
ن ماه موجب يدر فرورد متر ميلي ۰/۵۴زان يمناسب به م

ش يجه افزايشد و در نت 0Fمار يش عملکرد دانه در تيافزا
 IWPgyنتوانست مقدار  يليتکم ياريعملکرد دانه در اثر آب

 يارياثر آب يدار يمعن سببش دهد که يافزا يا به اندازه را
 يليتکم ياريدر سطوح آبد. شو IWPgyبر  يليتکم

لوگرم يک 1W )۴/۸مار يمربوط به ت IWPgyزان ين ميشتريب
 0Fمار ين آن مربوط به تيدر هکتار) و کمتر متر ميليبر 

). در ۸(جدول  استدر هکتار)  متر ميليلوگرم بر يک ۱/۶(
در  IWPgyن يشتريآب باران، ب يآور سطوح جمع يمارهايت
و  S1مار يبا ت يدار يمشاهده شد که اختالف معن S2مار يت

S0  سببده شده ي). استفاده از سطوح کوب۸دارد (جدول 
 يعيده نشده و طبينسبت به سطوح کوب IWPgyش يافزا
انگر يدرصد شده که ب ۰/۳۵و  ۷/۱۵زان يبه م ترتيب به
  . است IWPgyش يدر افزا ده شدهيسطوح کوب ير بااليتأث
  

  )IWPty( ست تودهيعملکرد ز در ياريآبآب  يور بهره
 يولدار شد  يمعن IWPtyآب باران بر  يآور اثر سطوح جمع

 يمليتک ياريآبر يعدم تأثدار نشد.  يمعن يليتکم يارياثر آب
در زمان پر شدن  يليتکم يارياعمال آب دليل به IWPtyبر 

آب باران،  يآور سطوح جمع يمارهايدر ت .استدانه 
مشاهده شد که اختالف  S2مار يدر ت IWPtyن يشتريب

). استفاده از ۸دارد (جدول  S0و  S1مار يبا ت يدار يمعن
نسبت به سطوح  IWPtyش يافزا سببده شده يسطوح کوب

 ۲/۴۴و  ۲/۲۱زان يبه م ترتيب به يعيده نشده و طبيکوب
ده شده در يسطوح کوب ير بااليانگر تأثيدرصد شده که ب

  . است IWPtyش يافزا
  
 يريگ جهينت

ش يآب باران موجب افزا يآور استفاده از سامانه جمع
ن يم شد. در بيط ديآب نسبت به شرا يور عملکرد و بهره

د يتول دليل به S2مار ي، تآب باران يآور جمع يمارهايت
آب نسبت  يور ش عملکرد و بهرهيافزا سببشتر يرواناب ب

ک مرتبه ين انجام يد. همچنش S0و  S1 يمارهايبه ت
 يور ن مقدار بهرهيشتريد که بشموجب  يليتکم ياريآب

 ياريو انجام آب آمد دست بهمختلف  يمارهاين تيآب در ب
ش يافزا يا دوم نتوانست مقدار عملکرد را به اندازه يليتکم

اب نسبت به انجام  يور شتر شدن بهرهيدهد که موجب ب
ستم يس ياجرا پسد. شو يليتکم ياريک بار آبي

در  يليتکم ياريک مرتبه آبيآب باران و انجام  يآور جمع
آب  يور ش بهرهيتواند در افزا يزمان پر شدن دانه، م
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