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  مقاله پژوهشی
  

 دشت در ميد عدس و گندم يرطوبت تنش و عملکرد زانيم ،يآب ازين نيتأم بر بارش نقش ليتحل
 زنجان
 

  ٤ياسد لياسماع و ٣فرد يفاخر احمد ،*٢سيهر يمجنون ابوالفضل ،١يرذهنيام پرستو
  
  

  دهيچک
  

 دارا بر عالوه حبوبات، نيب در عدس است. انيجهان ييغذا سبد در موجود محصول نيترياصل حبوبات و نيترياساس غالت
 هوا تروژنينة کنندتيتثب ،يا هيتغذ يالگو در غالت نيپروتئ براي مکمل و مناسب ارزش،ت و بايفيک با نيپروتئ اديز مقدار بودن
 ميد گندم متناوب کشت بيترت نيبد د.شو کشت غالت با تناوب در است شده باعث ،عدس تيخاص نيا که ،است زين خاک در
 گندم تياهمدليل  به مطالعه نيا در لذا ؛است توسعه درحال کشورهاي مزارهاييد در ديتول ثبات در يمهم عامل ،ميد عدس با
 تعرق، - ريتبخ با عملکرد نيب ارتباط يبررس به ،زنجان دشت ميد ياراض يزراع تناوب در عمده محصول دو عنوان به ،عدس و

 يبرا عدس و گندم يواقع تعرق - ريتبخ مقدار نيانگيم داد، نشان مطالعه جينتا است. شده پرداخته يآب تنش بيضر و بارش
 زنجان دشت يزراع تناوب غالب ميد محصول دو .بودمتر  ميلي ٢٦٢ و ٣٩٨ برابر بيترتبه ،مطالعه موردة دور در زنجان دشت
 عدس اهيگ و دوره درصد ٥٠تا ٢٥ حدوداً گندم اهيگ ها سالة هم يط و مواجه يآب تنش با همواره مطالعه مورد سال ازدهي در
 بيضر نيشتريب ها، برازش از حاصل جينتا اساس بر است. بوده کي از کمتر يآب تنش بيضر يدارا رشد،ة دور درصد ٤٥ تا ٢٠
 در .است ١٥/٠ و ٥٢/٠ ،٧/٠ ريمقاد با عملکرد -يآب تنش بيضر و عملکرد - بارش عملکرد، -تعرق و ريتبخ نيب بيترتهب نييتب

 و ريتبخ و عملکرد -بارش نيب يهمبستگ از شتريب يآب تنش زانيم -عملکرد نيب يهمبستگ و متفاوت روند نيا عدسمورد 
 افت باعث اهيگ يآب ازين نيتأم عدم و يآب تنش ،محصول دو نيا رشدة دور در که داد نشان هايبررس باشد.يم عملکرد - تعرق
 انجام و يحفاظت يکشاورز ،يورز خاک ديجد يهاروش از استفاده باال، ديتول به دنيرس يبرا نيبنابرا ؛دشويم عملکرد ديشد
 است. هيتوص قابل عدس يبرا يانتظار کشت روش از استفاده نيهمچن ،يليتکم ياريآب
  

  .ميد غالب محصوالت رشد، فصل ،يزراع تناوب ،يآب ازين نيتأم ،يبارندگ :يديکل واژگان
  

گندم و  رطوبتي تنش و ميزان عملکرد آبي، نياز تأمين بر بارش . تحليل نقش۱۳۹۹فرد ا. و اسدي ا.  اميرذهني پ. مجنوني هريس ا. فاخري ارجاع:
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 زنجان در دشت ديم گندم و عدس رطوبتي تنش و ميزان عملکرد آبي، نياز تأمين بر بارش تحليل نقش                                              ١٢٤

  مقدمه
 ةبه توسع يابيبراي دست مهم يها از روش يکي، ميکشت د

 درصد ٧٥ حدود .از آب سبز است نهيبا استفاده به ،داريپا
 بخش که است ميد صورت به ايدن در زيرکشت مساحت
 و (عدنان دهد يم ليتشک را ها  ملت اقتصاد از يمهم

 همچنانن روش، يز ايران نيدر کشور ا ).٢٠٠٩ همکاران،
ترين  مهم .است يکشاورز محصوالت ديتول ياصل يهاراه از

 عدم و ها تيمحدود و است بارش ميد کشت در عامل
 ،محصوالت کاشت فصل با ها بارش يمکان و يزمان تطابق
 بارش زانيم دهد. اهشک را ميد کشت بازده است ممکن
 ميد عملکرد زانيم در زمستان و زييپا بهار، فصل سه در
 ساالنه عملکرد زانيم شيافزا بر بارش يبررس است. مؤثر

 تيامن شيافزا و آب منابع تيريمد نظر از م،يد محصول
 دارد يشتريب اعتماد تيقابل و ژهيو تياهم ،ييغذا

 ).١٣٩٦ همکاران، و ي(محمد
 محصولترين  مهم د،يتول و زيرکشت سطح نظر از گندم
 صورت به که است کياستراتژ محصول کي و رانيا يزراع
 ونيليم ٦/٦ از شيب زيرکشت سطح با يآب و ميد کشت
 خود به را يزراع يها نيزم مساحت از يمين حدود هکتار

 مورد در قيتحق تياهم ر،ام نيا و است داده اختصاص
 و مقدم ي(نخجوان دهديم نشان را گندم يرو بهره

 ٦٠٠از شيب ساالنه ديتول با گندم امروزه ).١٣٨٩ ،همکاران
 براي دراتيکربوه ارزشمند منبع کي عنوان به تن ونيليم
 در ديتول نيشتريب برنج، و ذرت از بعد انسان، ها ونيليم
 ،همکاران و (آسنگ است داده اختصاص خود به را ايدن

 آثار يبررس به )٢٠٠٥( همکاران و کيکوک .)٢٠١١
 محصـوالت روي ييهوا و آب راتييتغ مدت يطوالن

 دو نهيزم نيا در نآنا پرداختند. اياسترال در ياسـاسـ
 دامنه و کردند مطالعه را يمياقل رييتغ مختلف وييسنار
 مختلف کشـاورزي محصوالت براي را طيمح هاي ييتوانا
 مشـخص شـوند، کشت تيوضع نيا رد اسـت ممکن که

 محصـوالت از اسـتفاده و يليتکم ارييآب انجام نآنا کردند.
 که ييها استراتژي عنوان به را يخشک به مقاوم هاي گونه با

 بارش ريمقاد کاهش مقابل در رييپذ بيآس کاهش براي
 زين )٢٠٠١( هـونـگـبوم و الکساندروف کردند. شـنهاديپ
 با آن ةرابط و ســتميب قرن يط در يمياقل راتييتغ

 و گندم مـاننـد يمهم محصــوالت عملکرد نوســانات
 قرار مطـالعـه مورد کايآمر اييجورج التيا در را ذرت

 گـل دوران در ژهيو بـه يبـارنـدگ کـاهش نآنـا دادنـد.

 مؤثر منطقـه آن ميد گندم عملکرد ليتنز در را يده
 ميرژ ريتأث )١٩٩٠( نهمکارا و رس دنـد.کر گزارش
 ةمنطق در ميد گندم عملکرد بر را دما و يبارندگ

 وقوع احتمال شانيا .کردند يبررس پاکستان بلوچستان
 نمو و رشد يبرا مختلف يهافصل در ازين مورد يبارندگ
 مقاوم ارقام کاشت که افتنديدر و نددکر محاسبه را گندم
 يشرق ينواح يراب زمستانه محصوالت و يخشک و سرما به

 و لئون ايگارس هستند. مناسب مطالعه مورد منطقه
 مختلف مناطق غالت عملکرد روابط )٢٠١٩( همکاران
 يبررس مورد يخشکسال و يمياقل يها شاخص با را اياسپان
 غالت عملکرد در هاشاخص نيا ميمستق ريتأث و ندداد قرار
 )١٩٩٤( انگژ .کردند گزارش را گندم جمله از
 و دما راتييتغ آثار نييتع يبرا يمتعدد يها شيآزما
 نيچ کشور در زمستانه گندم نمو و رشد يرو يبارندگ
 درجه راتييتغ که داد نشان پژوهش نيا جينتا داد. انجام
 عملکرد يرو يشتريب تياهم از يبارندگ به نسبت حرارت
   ت.اس برخوردار منطقه آن در دانه
 ييغذا منبع نيترياصل عنوان به حبوبات غالت، از بعد
 قابل يزراع و ييغذا تياهم که است بوده مطرح انسان
 نيب در عدس ).١٣٨٥ همکاران، و (باقري دارند يتوجه

 و تيفيک با نيپروتئ اديز مقدار بودن دارا بر عالوه حبوبات،
 يالگو در غالت نيپروتئ براي مکمل و مناسب ارزش، با
 خاک در هوا تروژنين ةکنندتيتثب نيهمچن و يا هيذتغ

 ،عدس تيخاص نيا که )٢٠٠٥ همکاران، و (انجم است
 يعبارت به ؛دشو کشت غالت با تناوب در است شده باعث
 در يمهم عامل ميد عدس با ميد گندم متناوب کشت
 .است توسعه درحال کشورهاي مزارهاييد در ديتول ثبات
 عملکرد و هکتار هزار ٢٢٥ رانيا در عدس زيرکشت سطح
 همکاران، و ي(نظام است هکتار بر لوگرميک ٥١٠ حدود آن

  .)١٣٩٥ همکاران، و يکمال و ١٣٨٩
 حبوبات کل ديتول درصد ٩/٦ اختصاص با زنجان استان
 نيا در عدس عملکرد .ددار را يکشور پنجم رتبه کشور
 دارد. فاصله مختلف ليدال به آن ديتول تيظرف از استان
 است نييپا کشور در عدس عملکرد يکل طور به البته
 يها استيس از يکي امروزه ).١٣٩٠ همکاران، و يني(حس
 ديتول زانيم شيافزا يبرا يکشاورز و جهاد وزارت

 يکشاورز ستميس از استفاده م،يد عدس مانند يمحصوالت
 کشت ،يحفاظت ةويش .است يحفاظت به يسنت ةويش از

 و کاشت يبرا يليتکم ياريآب از استفاده و شخم بدون
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 و خشک مناطق در ميد محصوالت عملکرد بهبود
 است آب يور هبهر شيافزا مهم يراهکارها از ،خشک مهين

 تيريمد در مهم عوامل از ).١٣٩٦ همکاران، و ي(هاد
 ييکارا بردن باال عدس، و گندم ميد محصول دو ديتول

 مطالعه نيا در لذا ؛است ثرؤم هاي يبارندگ از استفاده
 عمده محصول دو عنوان به عدس و گندم تياهمدليل  به
 در ،يزراع تناوب گرفتن قرار در ها آن تياهم و ميد
 ةدور بارش با عملکرد ارتباط زنجان، دشت يزارها ميد
 است. شده يبررس يآب تنش بيضر ،تعرق -تبخير د،رش

 دو نيا يآب ازين نيمأت در بارش زانيم ريتأث سپس
 يمياقل تيوضع رد ها آن به وارده تنش و مهم محصول
 .شد قرار يبررسمورد  زنجان دشت

  
  ها روش و مواد
 ٥ و درجه ٥٠ تا قهيدق ١٠ و درجه ٤٧ در زنجان استان
 و درجه ٣٧ تا قهيدق ٢٥ و درجه ٣٥ و ،يشرق طول قهيدق
 ٣٩٣٦٩ به کينزد يمساحت با ،يشمال عرض قهيدق ١٠
 داشتندليل  به استان نيا است. گرفته قرار مربع،لومتريک

 و آب تيوضع ممتاز، يکشاورز و ييايجغراف تيموقع
 مختلف يها بخش در باال يهاتيظرف و متنوع ييهوا
 چشم که است ييها استان جمله از يکشاورز بخش ژهيو به

 يمياقل يبند طبقه اساس بر دارد. توسعه يبرا يخوب انداز
 داده صيتشخ استان در مياقل نوع ازدهي مارتن، دو روش به

 خطه نيا ييهوا و آب تنوع از نشان امر نيا که است شده
 ييهوا و آب هيناح سه يکاربرد سطح رد دارد. کشور از

 ،است ييشناسا قابل يريگرمس مهين و معتدل ،يريسردس
متر  ميلي ۳۰۱ معادل گذشته ةده يبارندگ نيانگيم که

 يآمار يها داده مطالعه، نيا انجام يبرا است. شده گزارش
 از ٢٠١٤-٢٠٠٤ سال از يهواشناس اطالعات شامل
 از محصوالت، ردعملک يها داده و يهواشناس سازمان
 ستگاهيا اند. شده هيته يکشاورز جهاد يها آمارنامه

 ٤٨ترتيب  به ييايجغراف عرض و طول با زنجان کينوپتيس
 ،يشمال قهيدق ٣٩ و درجه ٣٦ و يشرق قهيدق ٣١ و درجه
 ١ شکل در .است آزاد يايدر سطح از متر ١٦٦٣ ارتفاع به

 جدول در و ناستا و کشور در مطالعه مورد ةمنطق ةمحدود
  ست.ا شده ارائه زنجان ستگاهيا يمياقل مشخصات ١
 

  
 زنجان دشت تيموقع - ١ شکل

 

  زنجان يهواشناس ستگاهيا يمياقل مشخصات -١ جدول
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٥٩/٢٤  ٤٠/٢٨  
  ٦٥/٢٩  ٩١/٢٩  ٧٦/٠  - ١٥/٠  فوريه
  ٢٥/٢٩  ٠٧/٤٥  ٣١/٦  ١٥/٥  مارس
  ٩٤/٥٨  ٤٨/٥٦  ٩٩/١٠  ٠٤/١١  آوريل
  ٣٠/٤٥  ٩٩/٤٠  ٥٥/١٥  ٠٢/١٦  مه
  ٣٤/١٣  ٩٦/١٠  ٩١/٢٠  ٢٢/٢١  ژوئن
  ٨٨/٩  ٩٩/٥  ٩١/٢٣  ٥٨/٢٤  ژوالي
  ٦٨/٤  ٨٠/٣  ٥٥/٢٣  ١١/٢٤  آگوست
  ٧١/٤  ٣٨/٤  ١١/١٩  ١١/١٩  سپتامبر
  ٩٩/٢١  ٥٩/٢٢  ٨٣/١٢  ٨٣/١٢  اکتبر
  ٦٢/٣٨  ٤٢/٣١  ٢٩/٥  ٢٩/٥  نوامبر
  ٩٧/٢٦  ١٣/٢٨  ٢٦/٠  ٢٦/٠  دسامبر

  

 غالب اهيگ دو مطالعه نيا در استفاده مورد محصوالت
 عدس و گندم يعني ،منطقه ميد يزراع تناوب در موجود
 سازمان يها هيتوص و يا منطقه اتيتجرب اساس بر .است

 يژوال ٣١ تا نوامبر کي از زهييپا ميد گندم رشد ةدور فائو،
 اول از عدس يبرا دوره نيا شد. گرفته نظر در روز ٢٧٣
 يبرا است. شده لحاظ روز ١٢٢ حدود ژوئن ٣٠ تا مارس
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 يانيپا و يانيم توسعه، ،ييابتدا رشد ةدور چهار کيتفک
 عمل ٥٦ فائو هينشر ةيتوص طبق اهيگ دو هر يبرا رشد
  .دش
 

 يآب تنش بيضر ةمحاسب
 ريز همعادل از روزانه (Ks) يآب تنش بيضر محاسبه يبرا

  :)۱۹۹۸ همکاران، و (آلن دش استفاده
)۱                                          (  =                
 آب RAW دسترس، قابل آب کل TAW آن در که

 .است شهير منطقه از هيتخل زانيم Dr و الوصول سهل
 ،TAW شامل آب تنش بيضر ةمحاسب يبرا مهم عوامل
RAW، تيظرف حد رطوبت خاک، يظاهر يچگال 
 يبرا دائم يپژمردگ ةنقط حد در رطوبت و يا مزرعه
 ذکر قابل است. هشد ارائه ۲ جدول در مطالعه مورد ةمنطق
 و بارش گرفتن نظر در با شهير ةمنطق از هيتخل که است

 طبق عمق و يرطوبت مجاز هيتخل محصوالت مصرف
 يبرا و متر ۱ در درصد ۵۵ گندم يبرا فائو، شنهاديپ

 است شده گرفته درنظر متر ۵/۰ عمق در درصد ۵۰ عدس
  .)۱۹۹۸ همکاران، و (آلن

  

   θ  مطالعه مورد محل خاک مشخصات -٢ جدول
(%)  

θ    
(%)  

ρ  
(gr/cm3)  

TAW 
(mm)  

RAW 
(mm)  بافت  

  لوم  ٢/٦٤  ٤/١٢٨  ٣٨/١  ٨ ٦١/٢٦
  

   يآب تنش وقوع يزمان درصد
 يآب تنش وقوع يزمان درصدة محاسب يبرا مطالعه نيا در

(Kst)  د:ش فيتعر ريزمعادلة     = ∑  (    )∑        )٢(                                         

di(Ks  و  K مقدار هر با رشدة دور يروزها  d آن در که <  کي از کمتر  K ريمقاد يدارا که ييروزها(1
 وقوع هب يآب تنش روزها آن در کهنيا يعني ؛هستند

 .است برداشت روزة شمار j و روزة شمار i است. وستهيپ
 يروزها يبرا) ١معادله ( يرو از روزانه  K منظور نيبد

 درصد و محاسبه مطالعه مورد يها سال تمام رشد دوره
 است. شده نييتع سال هر يآب تنش وقوع يزمان

 
  آب تنش به محصول تيحساس بيضر
 کاهش نسبت )Ky( آب تنش به محصول تيحساس بيضر
  و ورنباسد باتعرق  -تبخير ينسب کاهش به عملکرد ينسب

=       است: شده ارائه ريز صورتهب )۱۹۷۹( امکاس  1 −      ×  1 −            )۳(                   
 - تبخير و عملکرد ريمقاد بيترتبه ETm و Ym آن در که

 و Ya و (استاندارد) آب تنش بدون تيوضع رد يفصلتعرق 
ETa در آب تنش وجود تيوضع در مشابه ريمقادترتيب  به 
 ريمقاد چنانچه ۳۳ فائو هينشر مباحث اساس بر است. اهيگ
 يآب کم به متحمل اهيگ ،باشد کي از کمتر بيضر نيا

 به حساس اهيگ ،باشد کي از شتريب که يصورت در و است
 از ETm ريمقاد ،رابطه نيا در باشد.يم آب تنش

 مرجعتعرق  -تبخير در (Kc) ياهيگ بيضر حاصلضرب
)ETo( و ETa  حاصلضرب از زين ETm تنش بيضر در Ks 

 - تبخير البته ).۱۹۹۸ همکاران، و (آلن است شده محاسبه
 روزانه صورتهب ابتدا اهانيگ يواقع و استانداردتعرق 
 است. شده نييتع ها آن يفصل مجموع تينها در و محاسبه

  
  بحث و جينتا
 ستگاهياة ساالن يدما و بارشبلندمدت  راتييتغ
 است. شده داده نشان ٢ شکل در زنجان کينوپتيس

 بارش روند رياخ سال ٥٠ در شوديم مشاهده که گونههمان
 در ميد اهانيگ آب يدسترس بر روند نيا و يکاهش ساالنه
 باعث تواند يم امر نيا که است بوده رگذاريتأث منطقه
 ١٢ متوسط ٢ شکل در د.شو محصوالت عملکرد کاهش
 شده گرفته نظر در ساالنه يدما نيانگيم عنوان با سال ماه

 يحدود تا دما متوسط روند ،بلندمدت در اگرچه است.
 در است.  افتهي کاهش زين عملکرد ،يبارندگ کاهش با ،ثابت
 و گندم يواقع يآب ازين و عملکرد بارش، روند ٣ شکل
 مطالعه مورد يهادرسال ها آن نيانگيم همراه ميد عدس
  است. شده داده نشان زنجان دشت يبرا

دهد که امکان  نشان مي ٣بررسي مقادير بارش در شکل 
تأمين نياز کامل گياه در وضعيت ديم مقدور نيست و در 
صورت امکان از آبياري تکميلي براي افزايش عملکرد 

تعرق  - تبخير-عملکرد تغييراتتوان بهره برد. همچنين  مي
با کاهش  اي کهگونهکنند؛ بهو بارش از همديگر تبعيت مي

يابند. براي تعرق و عملکرد نيز کاهش مي -بارش، تبخير
 ١٥٨با کاهش وقوع بارش به  ٢٠٠٨نمونه در سال 

متر در فصل رشد گندم عملکرد به کمترين ميزان  ميلي
کيلوگرم بر  ١٧٠خود در يازده سال مورد مطالعه، يعني 

هکتار رسيده و از نظر اقتصادي عايدي براي کشاورزان 
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است. در آن سال عملکرد عدس هم کمترين مقدار  نداشته
کيلوگرم بر هکتار گزارش شده که خسارات  ٤٠را داشته و 

مالي زيادي را بر کشاورزان تحميل نموده است. البته 
و  ١١٨٠برابر  ٢٠١٠بيشترين عملکرد براي گندم در سال 

کيلوگرم بر هکتار  ٥٦١برابر  ٢٠٠٧براي عدس در سال 
ين عملکرد گزارش شده در اين دوره هم بوده است. بيشتر
  آل اختالف دارد.با وضعيت ايده

    
 ستگاهيا ساالنه يدما و بارشبلندمدت  تيوضع - ٢ شکل

  زنجان
  

  
  مطالعه مورد يهادرسال ها آن نيانگيم همراه ميد عدس و گندم يواقع يآب ازين و عملکرد بارش، روند - ٣ شکل

  
   ميد گندم
 مورد مدت در ميد گندم عملکرد و رشدة دور بارشة رابط

 است. داده نشان ٤  شکل در زنجان دشت يبرا مطالعه
 شيافزا با که دهديم نشان فوق شکل اطالعات يبررس
 ؛است افتهي شيافزا گندم عملکرد رشد، دوره بارش مقدار
 در اهيگ دسترس قابل آبة کنندنيتأم تنها بارش، چراکه
 يده دانهة مرحل به دنيرس )١٣٧٦( ايبهن است. ميد کشت

 ٣٠٠يباال بارش وقوع را گندم ياقتصاد ديتول و
 نيا يونيرگرسة معادل است. کرده گزارش يمتر ميلي
 ٣٠٠ بارش وقوع صورت در دهديم نشان هم مطالعه
 خواهد تن کي کينزد منطقه در دانه عملکرد يمتر ميلي
  بود.

در ادامه براي بررسي چگونگي عملکرد رابطه بين 
نشان  ٥هاي عملکرد نسبت به بارش در شکل باقيمانده

دهد که مدل برازش  داده شده است. اين نمودار نشان مي
و از نظر دار يافته بين بارش دورة رشد و عملکرد معني

هاي مانده جبري مناسب عمل کرده است؛ چراکه باقي

د (اختالف مقادير عملکرد واقعي با مقادير عملکرد عملکر
حاصل از رابطة رگرسيوني خطي) با بارش همبستگي 

ها به دهد؛ به عبارتي ديگر باقيماندهداري نشان نمي معني
نيا و همکاران . صالحهستندطورکامل تصادفي و نويز 

) مطابقت عملکرد گندم ديم را با بارش و ٢٠٢٠(
منطقة شمال غرب کشور تأييد هاي خشکي در   شاخص
  کردند.

  

  ميد گندم عملکرد و رشدة دور بارش نيبة رابط - ٤ شکل
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 زنجان در دشت ديم گندم و عدس رطوبتي تنش و ميزان عملکرد آبي، نياز تأمين بر بارش تحليل نقش                                              ١٢٨

 

 
 عملکرد و بارش برازش مدل به نسبت خطا نمودار - ٥ شکل

  ميد گندم
  
 و رشدة دور در يواقعتعرق  - ة تبخيررابط ٦ شکل در

 نيا نييتب بيضر است. شده آورده ميد گندم عملکرد
 برتعرق  -تبخير ميمستق ريتأث از نشان ،٧/٠ کينزد رابطه
 شيافزا با فوق شکل اساس بر .دارد ميد گندم عملکرد
 شيافزا زين عملکرد رشد،ة دورتعرق  - تبخير ريمقاد
  ابد.ي يم
 

 
   ميد گندم عملکرد و يواقعتعرق  - تبخير رابطه - ٦ شکل

 
 آخر ماه دو در )Ks( يآب تنش بيضر نيانگيم نيبة رابط
 ۷ شکل در عملکرد و ه)يژوئ و (ژوئن گندم رشد دوره
 نيب ينييپا نييتب بيضر ،شکل مطابق است. شده آورده
 با دارد. وجود ميد گندم عملکرد و يآب تنش بيضر
 وجود عملکرد و تنش بيضر نيب ميمستقة رابط حال نيا

 يعبارت ه(ب يآب تنش بيضر مقدار شيافزا با کهچنان ؛دارد
 است. افتهي شيافزا عملکرد ريمقاد آب) کمبود کاهش

 دوره گسترش پارامتر دو نيا نيب نييپا يهمبستگ ليدل
 وجود عدم چنانچه .است مختلف يهاماه در گندم رشد
 عمالً هاماه آن در گندم نييپا يآب ازيندليل  به آب کمبود
 يکيفنولوژة دور مقابل رد .ندارد عملکرد شيافزا در يريتأث

 بيضر ريمقاد که است يزمان آب کمبود به گندم حساس
 و دشويم مواجه تنش کثراحد با اهيگ و  کم يآب تنش

 )۱۳۹۶( همکاران و يهاد دارد. عملکرد يرو ياديز ريتأث
ة دور نيترحساس را ماه خرداد اي يگلدهة مرحل
 که کردند يمعرف ميد گندم آب تنش يبرا يکيفنولوژ
  د.شو يم عملکرد ريچشمگ افت باعث

  

 
   ميد گندم عملکرد و تنش بيضر نيانگيمة رابط - ۷ شکل

 
 ديجد شاخص عملکرد بر تنش ريتأث مناسب ريتفس يبرا
 يجاهب و دش يمعرف (Kst) تنش وقوع يزمان درصد بيضر
 و Kst رابطه از گندم عملکرد و )Ks( يآب تنش بيضرة رابط

ة رابط .شد استفاده باالتر نييتب بيضر با عملکرد
 گندم عملکرد با تنش وقوع يزمان درصد نيب يونيرگرس
 است. شده داده نشان ٨ شکل در زنجانة منطق ميد

 عملکرد زانيم تنش، يزمان درصد شيافزا با شکل مطابق
 در يشتريب يروزها گندم چه هر يعني ؛ابدييم کاهش
 زانيم ابد.ي يم کاهش آن عملکرد ،باشد يآب تنش معرض
 ساله، ازدهي يزمانة باز در متوسط تنش وقوع يزمان درصد
 در درصد ٥/٥٠ برابر آن مقدار نيشتريب و درصد ٣٦ برابر
 سال در تنش زمان نيا که است ميد گندم رشدة دور

 نيانگيم به نسبت بارش يدرصد ٢٨ کاهش با ٢٠٠٩
 کي بارش نيکمتر که ستيحال در نيا بوده، ساله ازدهي

 نظر به بود. داده رخ ٢٠٠٨ سال يعني ،آن از قبل سال
 زمان زانيم بر ٢٠٠٨ سال رطوبت و بارش کمبود .رسد يم

 زمان نيکمتر است. بوده مؤثر ٢٠٠٩ سال تنش وقوع
 نييتع درصد ٢٩ زانيم به ٢٠١٢ سال به مربوط تنش
 در درصد ٢٥ يباال تنش وقوع يزمان درصد وجود د.ش
 منطقه، تيظرف که داد نشان مطالعه مورد يهاسالة هم

 دنيرس و ندارد را گندم اهيگ استاندارد ازين نيمأت امکان
 عملکرد شيافزا يبرا لذا ؛ستين ممکن حداکثر عملکرد به

 يبرا شيآ و يحفاظت يکشاورز يهاروش از استفاده
  است. هيتوص قابل رطوبت شتريبة ريذخ

y = 1E-15x - 5E-13 
R² = 1E-31 
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y = 1362.5x + 615.62 
R² = 0.153 
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  ميد گندم عملکرد و تنش وقوع يزمان درصد رابطه -٨ شکل

 

 نييتب بيضر نيشتريب ها، برازش از حاصل جينتا اساس بر
 يزمان درصد بيضر عملکرد، - تعرق - تبخير نيبترتيب  به

 -يآب تنش بيضر و عملکرد -بارش عملکرد، - تنش وقوع
  .است ١٥/٠ و ٥٢/٠ ،٦٣/٠ ،٧/٠ ريمقاد با عملکرد

 
  ميد عدس
 يهاسال در ميد عدس عملکرد و رشدة دور بارشة رابط
 شده داده نشان ٩ شکل در زنجان دشت در مطالعه مورد
 مقدار شيافزا با شوديم مشاهده که گونههمان است.
 ازين مورد آبة کنندنيتأم تنها عنوانهب رشدة دور بارش
 است ذکر قابل ابد.ييم شيافزا زين عدس عملکرد اه،يگ

 مورد يهاسال مدت در عدس رشدة دور بارش متوسط
 و ٢٠٠٧ سال در ٢٤١ بارش حداکثر ،١٤٧ مطالعه
 بوده ٢٠٠٨ سال درمتر  ميلي ٣٣ برابر بارش نيکمتر
 از توانديم ميد اهيگ ميمستق يهابارش ن،يا بر عالوه است.
  د.کن استفاده زين قبل يهازمان در يرطوبتة ريذخ
 يهاماندهيباق نيبة رابط برازش، يچگونگ يبررس يبرا

 داده نشان ١٠ شکل در بارش به نسبت عدس عملکرد
 افتهي برازش مدل د،شويم دهيد که گونههمان است. شده
 مناسب و بوده داريمعن عملکرد و رشد دوره بارش نيب

 بارش با عملکرد يهامانده يباق چراکه ؛است کرده عمل
  دهد.ينم نشان يدار يمعن يهمبستگ

  

  
  ميد عدس عملکرد و رشدة دور بارش نيب ةرابط - ٩ شکل

  
   عملکرد و بارش برازش در مدل به نسبت خطا نمودار - ١٠ شکل

 

 عملکرد و رشدة دور در يواقعتعرق  -تبخير نيبة رابط
 نشان ١١ شکل در ٥٥/٠ نييتب بيضر با زنجان ميد عدس
 عملکرد ،تعرق -تبخير ريمقاد شيافزا با است. شده داده
 مورد يهاسال در عدس عملکرد ريمقاد ابد.ي يم شيافزا

 را آن نييپا عملکرد و يآب ازين نيتأم عدمة لأمس مطالعه
 استانداردتعرق  -تبخير مطالعه نيا در کند.يم دييتا کامالً
 د.ش برآوردمتر  ميلي ٤٦٣ برابر زنجان دشت در عدس

 مورد يهاسال در يواقعتعرق  -تبخير متوسط مقدار هب
 ميد عدس رشد فصل درمتر  ميلي ٢٦٢ برابر زين مطالعه

تعرق  -تبخير ريمقاد NETWAT افزار نرم در شد. نييتع
 ۵۲۵ برابر هيسلطان -زنجان دشت يبرا عدس يواقع
 -تبخير ساالنه ريمقاد يبررس است. شده گزارشمتر  ميلي

 در را استانداردتعرق  - تبخير وقوع عدم يواقعتعرق 
 مورد کي در فقط کهچنان ؛کنديم انينما منطقه
متر  ميلي ٣٤٥ عدد به عدس يواقعتعرق  - تبخير يياستثنا
 به يآب ازين نيمأت درصد و دهيرس ٢٠٠٧ پرباران سال در
 همکاران و يکمال است. افتهي شيافزا درصد ٦٦/٠

 کشت در نيقزو دشت در را عدس عملکرد مقدار )١٣٩٥(
 رييتغ با و کردند گزارش هکتار بر لوگرميک ٣٢٢ برابر بهاره
 عملکرد به يانتظار کشت به بهاره کشت از کاشت خيتار

  افتند.ي دست تن کي از باالتر
  

  
 ميد عدس عملکرد و يواقع تعرق - ريتبخ رابطه - ١١ شکل

y = -30.584x + 1845 
R² = 0.6304 
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y = 1.6368x + 21.284 
R² = 0.5396 
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 )ميلي متر(بارش دوره رشد 

y = 4E-16x - 4E-14 
R² = 6E-32 
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 )ميلی متر(بارش دوره رشد 

y = 1.8266x - 217.42 
R² = 0.5493 
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 دو در يآب تنش بيضر نيانگيم نيبة رابط ١٢ شکل در
 بيضر با عدس عملکرد و ژوئن) و ي(م رشدة دور آخر ماه
 و شتريب تنش بيضر هرچه است. شده آورده۶۶/۰ نييتب
 و بوده کمتر يآب تنش مقدار يعني ؛شود يم کي به کينزد

  است. افتهي شيافزا زين عدس عملکرد
  

  
  ميدعدس عملکرد و يآب تنش بيضر نيانگيمة رابط -۱۲ شکل

  
 عملکرد با تنش وقوع يزمان درصد نيب يونيرگرسة رابط
 داده نشان زنجانة منطق يبرا ١٣ شکل در ميد عدس
 وقوع يزمان درصد شيافزا با فوق شکل مطابق است. شده
   ابد.ييم کاهش ميد عدس عملکرد زانيم تنش،
 تنش که ييروزها تعداد شيافزا با که دهد يم نشان جينتا
 رايز ؛ابدييم کاهش عملکرد زانيم است، داده رخ يآب
است. شده محدود آب کمبوددليل  به اهيگ رشد و تيالفع 
 ازدهية مطالعة باز در متوسط تنش يزمان درصد زانيم

 تنش وقوع زمان مقدار نيشتريب و درصد ٣٣ برابر ساله،
 نيا که است ميد عدس رشدة دور در درصد ٤٤ برابر
 بارش يدرصد ٧٨ کاهش با ٢٠٠٨ سال در تنش مقدار
 زمان نيکمتر است. داده رخ ساله ازدهي نيانگيم به نسبت
 درصد ٢١ زانيم به ٢٠٠٧ سال به مربوط تنش وقوع
 در درصد ٢٠ يباال تنش يزمان درصد وجود د.ش نييتع
 دييتأ را موضوع نيا عدس مطالعه مورد يهاسالة هم
 ازين نيتام تيوضع منطقه، يمياقل تيظرف که کند يم

 به دنيرس امکان و ندارد زين را عدس اهيگ استاندارد
 عملکرد، شيافزا يبرا پس ست،ين ممکن نهيبه عملکرد
 يکشاورز و مدرن يورز خاک يهاروش از استفاده
 رهيذخ يبرا شيآ و خاک رطوبت حفظ يبرا يحفاظت

 کشت از استفاده امروزه د.شويم هيتوص رطوبت شتريب
 حفظ و خاک يزيحاصلخ شيافزا يبرا در شخم بدون
 ياريآب انجام اي عدس يانتظار کشت روش و رطوبت
 توجه البته .دشويم هيتوص عملکرد شيافزا يبرا يليتکم

 با سازگار و يخشک به متحمل ديجد ارقام از استفاده به
  است. يضرور هم منطقه تيوضع

  
 عملکرد و يآب تنش وقوع يزمان درصد نيب رابطه - ١٣ شکل

زنجان دشت در ميد عدس  
 

  آب تنش به محصول واکنش بيضر نييتع
ة دور در متوسط و حداکثر بارش ريمقاد گرفتن نظر در با

 ،متوسط و حداکثر عملکرد و مطالعه مورد يهاسال رشد
 يبرا Ky اي يآب تنش به محصول واکنش بيضر ريمقاد
 ،٣٣ فائو ةينشر در د.ش نييتع ٣٣/١ عدس و ١٤/١ گندم
 است شده گزارش ٠٥/١ برابر Ky مقدار زه،ييپا گندم يبرا

 يبرا .)١٩٩٨ همکاران، و آلن و ١٩٧٩ کاسم، و (دورنباس
Ky مقدار يول ؛ندارد وجود يگزارش عدس Ky از ايلوب 

 دوم گام در است. شده گزارش ۱۵/۱ برابر حبوباتة خانواد
 - تبخير متوسط بارش، ريمقاد يجا هب Ky ةمحاسب يبرا

 شده اصالح اي يواقعتعرق  -تبخير و (ETc) استانداردتعرق 
(ETa) بيضر مقدار و استفاده Ky در عدس و گندم يبرا 
 شد. نييتع ٢/١ و ٩٢/٠ برابرترتيب  به مطالعه موردة منطق
 استفاده و رياخ يهاسال در گندم ارقام رييتغ به توجه با

 ميد رقم مانند يخشک به متحمل ديجد ارقام از کشاورزان
 تيواقع به ٩٢/٠ يعني ،دوم روش Ky زانيم يسردار
 عدسة باردر يکاف اطالعات نبود وجود با است. ترکينزد
  ست.ا حبوبات خانواده به کينزد ٢/١عدد

  
  يريگجهينت

 يآب ازينة کنندنيتأم تنها عنوان به بارش شک بدون
 شتيمع و اهانيگ عملکرد در يمهم نقش ميد اهانيگ

 بارش بر عالوه که داد نشان مطالعه نيا دارد. کشاورزان
 ديتول يرو هم آن از قبل سال در بارش رشد فصل

 يبرا لذا ؛است اثرگذار ميد اهانيگ تنش زانيم و محصول
 مطالعه، موردة منطق مثل خشک مهين و خشک مناطق
 شتريب ديتول يبرا رطوبتة ريذخ و شيآ از استفاده

y = 719.82x + 19.621 
R² = 0.6577 
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 ميانگين ضريب تنش آبي

y = -9.9136x + 591.51 
R² = 0.418 
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 هب ميد عملکرد بهبود يبرا مدنظر يراهکارها از تواند يم
 دو که داد نشان مطالعه نيا د.شو عدس عملکرد ژهيو

 ازدهي در زنجان دشت يزراع تناوب غالب ميد محصول
 و اندبوده مواجه يآب تنش با همواره مطالعه مورد سال
 گندم يبرا رشد، دوره در تنش وقوع يزمان درصد نيانگيم

 جينتا شد. نييتع درصد ٣٣ معادل عدس و ٣٦ برابر
تعرق  - تبخير وقوع عدم ازتعرق  - تبخير يبررس از حاصل

 منطقه در ميد عدس و گندم اهانيگ يبرا استاندارد
 اي و نهيبه محصول به دنيرس امکان و دارد تيحکا

 د،يتول تيوضع بهبود يبرا پس ؛ندارد وجود حداکثر
 کم اي يورز خاکيب ،يحفاظت يکشاورز از استفاده
 کود دادن با کشت که يطور به کاشت، يبرا يورز خاک
 و يسطح آب رهيذخ موجب امر نيا که باشد اريش درون
 ياريآب نيهمچن ،شود يم خاک رطوبت حفظ جهينت در
  است. هيتوص قابل يليتکم
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