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  چکیده
  

 وري بارش براي گندم دیم درهاي برتر مدیریت آبی و زراعی بر عملکرد و بهرهتحقیق با هدف بررسی تاثیر روش این
براساس شرایط اقلیمی و  AquaCropابتدا مدل واسنجی و صحت سنجی شده . انجام گردید منطقه هنام شهرستان الشتر

اجرا گردید و سپس سناریوهاي مدیریتی به  1392-93مزرعه گندم دیم منتخب منطقه در سال زراعی  10پایش زراعی 
در مرحله بعد، سناریوهاي برتر مدیریتی در سال زراعی . وري بارش گندم دیم تعریف شدمنظور افزایش عملکرد و بهره

برتر (اي دو سطح مدیریت زراعی هاي مزرعهدر آزمایش. گندم دیم منطقه اجرا گردید در سه مزرعه تحقیقاتی 94-1393
مطابق با بهترین سناریوهاي پیشنهادي مدل . مورد مطالعه قرار گرفت) دیم و تک آبیاري بهاره(و دو سطح آبیاري ) و سنتی

AquaCrop ، دهی گندم دیم ول، میانه و انتهاي دوره گلمیلیمتر و در سه زمان ا 60تیمار تک آبیاري بهاره با عمق ثابت
مدیریت برتر زراعی بر مدیریت سنتی زراعی  ،مـید یطارـشدر نتایج نشان داد که . در مزارع تحقیقاتی اعمال گردید

با  .یافت یشافزادرصد  36در مدیریت برتر نسبت به مدیریت سنتی زارع به میزان  وري بارشبرتري داشت، زیرا بهره
 70/0در تولید گندم در سه مزرعه تحقیقاتی به ) آبیاري+ بارش (وري کل آب ک آبیاري بهاره، متوسط بهرهکاربرد ت

نتایج نشان داد . درصد افزایش نشان داد 74کیلوگرم بر متر مکعب افزایش یافت که نسبت به شرایط دیم به طور متوسط 
متر در میلی 60ت برتر زراعی با تک آبیاري بهاره به مقدار که بهترین برنامه مدیریتی در منطقه هنام ترکیبی از مدیری

وري بارش را در مدیریت سنتی زارع را به گیاه است، زیرا عملکرد دانه و بهره) هازمان لقاح گل(دهی میانه دوره گل
هاي زراعی تطابق خوبی با سناریوهاي پیشنهادي مدل نتایج آزمایش. درصد افزایش داد 134و  176ترتیب به میزان 

AquaCrop داشت.  
  

   .هنام، AquaCrop، مدل ، عملکردتک آبیاري: هاي کلیديواژه
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 مقدمه
 تنوع اقلیمیمنطقه باالدست کرخه اگرچه از 

و از نظر بارندگی قطب تولید آب  باشدبرخوردار می
مدیریت زراعی عواملی چون، ولی  ،است شیرین کشور

ضعیف، محدودیت دسترسی به ماشین آالت و تغییرات 
برداري نامطلوب، ضعف  ، نظام بهرهمقدار و پراکنش بارش

گذاري مناسب در بخش  ها و عدم سرمایه آگاهی
وري بارش پایین بودن عملکرد و بهرهکشاورزي، سبب 

مالک براي گندم دیم در این منطقه بویژه در اراضی خرده 
 . استشده

زراعت گندم دیم تحت تأثیر عوامل   
ها و عوامل، علیرغم پدیده بسیاري از. زیادي است

از جمله . گذار بودن، غیرقابل کنترل یا تعدیل هستندتأثیر
توان به تغییرات مقدار و پراکنش بارش از این عوامل می

ها سالی به سال دیگر، تغییرات دما، بروز آفات و بیماري
عالوه براین مسائل ). 1390توکلی و اشرفی، (اشاره نمود 

) مقدار، زمان و منبع کود(نباید از مدیریت مصرف کود 
آماده سازي (، مدیریت کاشت )2002توکلی و اویس، (

و مدیریت ) زمین، نوع شخم و ادوات آن و آرایش کاشت
رقم، میزان و کیفیت بذر، زمان کاشت، (زراعی 

توکلی و ) (ی گیاه وپتانسیل تولیدخصوصیات فیزیولوژیک
از لحاظ دوره زمانی پراکنش . غافل شد )2012همکاران، 

بارش در فصل زراعی، دو مرحله ممکن است بیشترین 
تأثیرات را ایجاد کند، یکی در زمان کاشت است که ممکن 
است اولین بارندگی موثر پاییزه با تأخیر مواجه شود 

یگر در انتهاي دوره مرحله د). 2004توکلی و اویس، (
-بستن گندم میدهی تا دانهرشد و در مراحل حساس گل

باشد در این مراحل ممکن است رطوبت کافی براي 
و  توکلی(باشد تشکیل و پرشدن دانه وجود نداشته

تواند رو انجام آبیاري تکمیلی میاز این). 1389همکاران، 
م به عملکردي پایدار و رضایت بخش در مزارع گندم دی

مدیریت آبیاري ). 2002، اویستوکلی و (منجر شود 
هاي تکمیلی یا تک آبیاري بطور معمول در قسمت

 600تا  300(مرطوب مناطق خشک و نیمه خشک 

اویس و همکاران، (رود به کار می) میلیمتر بارندگی سالیانه
آبیاري، کاربرد منظور از آبیاري تکمیلی یا تک). 1999

مان توقف بارندگی است تا آب مقدار محدودي آب در ز
ها و افزایش عملکرد دانه تامین کافی براي تداوم رشد بوته

شده، به تنهایی بدیهی است که این مقدار آب داده. گردد
؛ 1999اویس و همکاران، (براي تولید گیاه کافی نیست 

  ).2002، اویستوکلی و 
بر اساس  آبیاريیا تک عمق آبیاري تکمیلی

اویس و (شرایط اقلیمی سال زراعی تعیین می شود 
هاي محققین در طول سالیان اخیر یافته). 2009هاچوم، 

-است که اعمال مدیریت آبیاري تکمیلی توانستهنشان داده

-است عملکرد غالت دیم را به نحو چشمگیري افزایش

؛ اویس و هاچوم،  2012اریکول و همکاران، (دهد 
ترین دهی گندم دیم را مناسبن مرحله گلمحققی). 2012

اند آبیاري بهاره توصیه نمودهزمان براي اعمال تک
  ). 2007؛ ژانگ و همکاران،  1376مرادمند، (

 براي ديمتعد يهالمد ،گذشته هۀدر د  
بینی عملکرد محصول، سازي رشد محصول، پیششبیه
بهبود مدیریت آب در سازي جریان آب در خاك و شبیه
 AquaCrop لدـم آنهااز  یـیکاست که ارائه شده عهمزر

سادگی، نیاز به حداقل  .است) 2009استدیتو و همکاران، (
ورودي و دقت قابل قبول مدل از مزایاي استفاده از   داده

 .)2009گریتس و همکاران، (است  AquaCrop لدـم
نشان دادند که این مدل در ) 2009(گارسیا و همکاران 

-آب و هوایی قابلیت خوبی براي بهینه شرایط متفاوت

) 1394(محمدي و همکاران . سازي مدیریت آبیاري دارد
 مدلی ندامیتو AquaCrop لدـم گزارش نمودند که

 زيشبیهساو  رهبها مگند دعملکر زيشبیهسا ايبر شمندارز
نتایج تحقیقات  .باشد مشهد منطقهدر  ريشوو  طوبتر

هابال و بوالك در غرب کانادا نشان داد که مدل مک
AquaCrop سازي مطلوب عملکرد و قادر به شبیه

طی تحقیقی ) 1393(خلیلی و همکاران . رطوبت خاك بود
، شمالی نسااخراستان  بسیسا یمد تتحقیقادر ایستگاه 
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 زيساشبیه قابلیت باالیی قتد با مذکور لمد دریافتند که
یکی از قابلیت هاي مهم  .استرا را دا گندم دیم دعملکر

مختلف  يوهایسنار فیتعر AquaCropسازي مدل شبیه
 زانیآنها بر م ریتأث یو بررس) زانیزمان و م( یلیتکم ياریآب

توکلی و ( است میدگندم و جو محصوالت  دیتول
  ).2015همکاران، 

 از باالدست بخشی عنوان به و لرستان استان در

 تنها نه بارش وريبهره دیم وکرخه، عملکرد گندم  حوضه

 این است که شدیدي تغییرات داراي کم است بلکه

 محدودیت ضعیف، زراعی از مدیریت متأثر موضوع

تغییرات مقدار و پراکنش  و زراعی ادوات به دسترسی
 براي). 2010توکلی و همکاران، (باشد بارندگی می

وري بارش در عملکرد گندم دیم و بهبود بهره افزایش
منطقه مذکور، بایستی ضمن در نظرگرفتن شرایط اقلیمی، 

هاي نوین مدیریت زراعی و آبیاري تکمیلی از شیوه
اگرچه در تحقیقات مختلف در سطح دنیا، . استفاده نمود

نقش آبیاري تکمیلی بر زراعت محصوالت مختلف از 
اویس و هاچوم، (جمله گندم دیم بررسی گردیده است 

؛ توکلی و همکاران،  2012ان، ؛ اریکول و همکار2009
، ولی شناخت تاثیر پذیري محصول از آبیاري )2012

ترین بحث تکمیلی نسبت به عمق و زمان اعمال آن مهم
از اینرو مطالعه حاضر با ). 2012اویس و هاچوم، (است 
شامل عمق و (ارائه سناریوهاي برتر مدیریتی ) الف: هدف

به  AquaCropسازي توسط مدل شبیه) زمان آبیاري

وري بارش گندم دیم در منظور افزایش عملکرد و بهره
بطور ویژه دشت هنام در (باالدست حوضه آبریز کرخه 

آزمون عملی و ارزیابی بهترین ) و ب) استان لرستان
مدیریتی در مزارع گندم دیم منطقه اجرا  هايسناریو
  .گردید

  
 هامواد و روش

  منطقه مورد مطالعه
باالدست حوضه آبریز کرخـه و  حوضه هنام در 

بـین طـول   ) مرکز شهرستان سلسله(در جنوب شهر الشتر 
دقیقـه   28درجـه و   48دقیقه تا  12درجه و  48جغرافیایی 

 51درجـه و   33دقیقـه تـا    45درجه و  33شرقی و عرض 
این حوضه از شمال بـه  ). 1شکل (دقیقه شمالی قرار دارد 

داریکنـان و   هـاي اسـپش،   دشت الشتر، از جنوب بـه کـوه  
نشانه، از شرق به دامنه رشـته کـوه گـرین و از غـرب بـه      

پـوش   منطقه دوآب الشـتر و روسـتاهاي زیرطـاق و سـیاه    
هکتار اسـت   14200مساحت حوضه حدود . محدود است

دهنـد   هکتار از آن را اراضی زراعی تشکیل مـی  4270که 
منطقه هنام الشتر جزء مناطق سرد استان ). 1390وند، سپه(

-هاي سرد و تابستان شده و داراي زمستانتان محسوبلرس

سـاله منطقـه    17میانگین بارندگی . هاي نسبتاً معتدل است
 446) 1392-93لغایت سـال   1376-77سال زراعی (هنام 
  ). 2شکل (متر است  میلی

  
  موقعیت جغرافیایی منطقه منتخب پژوهشی در باالدست حوضه کرخه - 1شکل 
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 )1376- 1393(هاي مختلف میزان بارندگی منطقه الشتر طی سال - 2شکل 

 
  وري بارش در سطح مزارع منطقهبررسی بهره

مدیریت زراعی سنتی گندم دیم منطقـه هنـام بـا    
اي و پایش زراعـی تعـداد   هاي پرسش نامهاستفاده از داده

در . منطقه مـورد بررسـی قـرار گرفـت    مزرعه منتخب  10
. اسـت مشخصات مزارع منتخـب ارائـه گردیـده    1جدول 

هـایی در نقـاط   براي شناسایی خاك مزارع منتخب، نمونـه 
. متري تهیه گردیدسانتی 80تا  0مختلف مزارع و از اعماق 

هاي خاك در آزمایشگاه بخش تحقیقات خاك و آب نمونه
طبیعـی لرسـتان آنـالیز    مرکز تحقیقات کشاورزري و منابع 

  ).2جدول (شد 
  

 تحت پایش زراعی قرار گرفتند 1392-93کشاورزانی که در سال زراعی  مشخصات مزارع منتخب - 1جدول 
  نام روستا  نام کشاورز  شماره مزرعه  نام روستا  نام کشاورز  شماره مزرعه

  سیاهپوش  ملک محمد فاضلی  6  حسین آباد  مراد عزیزاللهی 1
  سیاهپوش  حمید کرم اللهی  7  حسین آباد  ملکی صادقی.. نصرا  2
  عباس آباد  حمید جوانمرد  8  زیرطاق  میرزایی... نصرا  3
  سیاهپوش  شیر محمد سیاهپوش  9  نوراللهی  یونس نورالهی  4
  به تکی  نورمحمدي  10  سیاهپوش  منصور سیاهپوش  5

  
  1392-93فیزیکی خاك مزارع منتخب کشاورزان در سال زراعی متوسط مشخصات  - 2جدول 

 عمق خاك
(cm) 

  بافت خاك  (%) سهم ذرات خاك
  

 درصد اشباع % خاكحجمی رطوبت 
θsat سیلت  رس  شن  PWP FC 

  2/49  6/39  9/23  رسی سیلتی  53  40  7  20- 0
  4/51  1/42  7/27  رسی سیلتی  48  47  5  20-40
  50  2/41  6/26  رسی سیلتی  47  45  8  40-60
  6/49  7/40  1/26  رسی سیلتی  46  44  10  60-80

  
هاي زراعی و خاکی مزارع با داشتن متوسط داده

منتخب و همچنین اطالعـات اقلیمـی منطقـه بـراي سـال      
، مقادیر عمکرد دانه بـا اسـتفاده از مـدل    1392-93زراعی 

مقدم نخجوانی( AquaCropشده سنجیواسنجی و صحت
در پایـان فصـل   . سـازي گردیـد  شـبیه ) 1395و همکاران، 

مقادیر عملکـرد دانـه واقعـی هـر کـدام از       92-93زراعی 

-با مقادیر شبیه گیري تعیین ومزارع منتخب از طریق نمونه

هـاي  بـا توجـه بـه تـاریخ کشـت     (شده توسط مدل سازي
میـزان  توجـه بـه    همچنـین بـا  . مقایسـه گردیـد  ) متفاوت

وري بـارش مـزارع   ، بهـره 1392-93بارندگی سال زراعی 
امـل مـوثر بـر    در ادامه با بررسی عو. منتخب تعیین گردید

سـازي شـده در   اختالف عملکرد دانه گندم واقعی و شـبیه 
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شـامل،  (منطقه مورد مطالعه، سناریوهاي مدیریتی متفاوت 
-توسط مدل شبیه) آبیاريتاریخ کاشت و عمق و زمان تک

با بررسی نتـایج مـدل، سـناریوهاي    . سازي تعریف گردید
وري آب به منظور افزایش عملکـرد و بهـره  برتر مدیریتی 

-94گندم براي اجرا در مزارع تحقیقاتی در سـال زراعـی   
سـال زراعـی   (در سال دوم پژوهش . انتخاب گردید 1393

سه مزرعه گنـدم دیـم بـه    در منطقه هنام الشتر ) 94-1393
عملــی ســناریوهاي پیشــنهادي مــدل    منظــور آزمــون  

AquaCrop ــد ــات . انتخــاب گردیدن ــاز عملی ــل از آغ قب

بـرداري  کاشت، از نقاط مختلف مـزارع تحقیقـاتی نمونـه   
آوري شـده در  هـاي خـاك جمـع   نمونـه . صورت گرفـت 

مجتمع آزمایشگاهی پارس وابسته به بخـش خصوصـی و   
همچنین در آزمایشگاه تحقیقات مهندسـی آب و خـاك و   

ب موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزي آنالیز فاضال
ــد ــدول . گردی ــاتی و    3در ج ــزارع تحقیق ــات م مشخص

همچنین میانگین نتایح آزمون خـاك مـزارع مـذکور و در    
متوسط مشخصات فیزیکی خاك مزارع تحقیقاتی  4جدول 

  .ارائه شده است 1393-94در سال زراعی 
  *مشخصات و میانگین نتایج آنالیز شیمیایی خاك مزارع تحقیقاتی - 3جدول 

شماره 
  روستا  نام کشاورز  مزرعه

سطح 
  مزرعه

)m2(  
  بافت خاك

Ec  
 

dS/m 

ماده 
  آلی
(%)  

  ازت کل
N  

(%)  

پتاسیم قابل 
  استفاده
(ppm)  

فسفر قابل 
  استفاده
(ppm)  

  48/11  472  17/0  73/1  44/0  رسی سیلتی  5000  سیاهپوش  سیاهپوش. ع  1
  48/12  386  20/0  11/2  53/0  رسی سیلتی  3000  نوراللهی  نوراللهی. ي  2
  11/15  600  25/0  5/2  61/0  رسی سیلتی  5000  زیرطاق  میرزایی. ن  3

  15-20  200-220  <3/0  <2  >5/1  دامنه مطلوب
  تعیین شده توسط مجتمع آزمایشگاهی پارس *

  
  * 1393- 94متوسط مشخصات فیزیکی خاك مزارع تحقیقاتی در سال زراعی  - 4جدول 

 عمق خاك
(cm)  

  بافت خاك  (%)سهم ذرات خاك 
  

  چگالی ظاهري
BD(gr/cm3) 

 درصد اشباع % خاكحجمی رطوبت 
θsat سیلت  رس  شن  PWP FC 

  4/50  3/35  3/20  35/1  رسی سیلتی  3/47  3/40  3/12  20- 0
  5/50  9/36  23  29/1  رسی سیلتی  3/49  3/38  3/12  20-40
  8/50  2/34  7/19  32/1  رسی سیلتی  50  40  10  40-60

  تعیین شده توسط آزمایشگاه تحقیقات مهندسی آب و خاك و فاضالب موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزي *
سناریوهاي مدیریتی اجراشده در مزارع 

هر . تحقیقاتی شامل مدیریت برتر زراعی و آبیاري بودند
نیمی از مزرعه . مزرعه تحقیقاتی به دو قسمت تقسیم شد

در اختیار زارع قرارگرفت و در قسمت دوم مزرعه 
  . مدیریت برتر زراعی اجرا گردید

: شامل فتهر رکاهـب عیزرا برتر يهامدیریت
ه ـک دهوـب نوعی به عیزرا وبتنا(عی زرا وبتنارعایت 
 ،)شتدا ارقر یشآ وبتنادر  مطالعه ردمو مینزهر سه 

زنی با شامل عملیات شخم و دیسک(مین ز سازيآماده
تاریخ کاشت مناسب، مدیریت مصرف  ،)ادوات مخصوص

و ) 3جدول (بر اساس نتایج آزمایشات آزمون خاك (کود 
همچنین توصیه کودي توسط کارشناسان تغذیه گیاه، کود 

کیلوگرم در هکتار  100به میزان  تریپل تسوپرفسفا
در زمان کاشت و کود اوره به میزان ) متوسط سه مزرعه(

به صورت ) مزرعهمتوسط سه (کیلوگرم در هکتار  280
دهی زنی و ساقهتقسیطی در سه زمان کاشت گیاه، پنجه

این ( دواستفاده از رقم اصالح شده آذر  ،)مصرف گردید
با  )سرداري(رقم حاصل تالقی رقم محلی 

است که بعد از  Bb/Inia/Kvz/my 71/Maya  Sالین
گیري در بخش غالت دیم کرج و گزینش در دورگ

ها به علت برخورداري سایر ایستگاهایستگاه دیم مراغه و 
براي کشت در  1378از صفات خاص زراعی، در سال 

روستایی (مناطق سردسیر و معتدل دیم کشور معرفی شد 
کاشت با ماشین  ر،بذ ضدعفونی ،))1379و همکاران، 
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 لکنتر کیلوگرم در هکتار، 140ردیفکار و با تراکم کاشت 
  . ستا هدبو هاريبیماو  تفاو آ زهر يهاعلف

؛ کاشت گندم به سنتی مدیریت بخش در
به صورت دستی بر روي زمین پخش  ربذ(صورت سنتی 

، با رقم )شد طمخلو كخا با خیش شش هن یاوآگا باو 
کیلوگرم در هکتار  220محلی سرداري و با تراکم کاشت 

پاشی به عملیات کود. انجام گردید) متوسط سه مزرعه(
کیلوگرم در  100اوره به میزان صورت دستی و تنها با کود 

زنی در دو زمان کاشت و پنجه) متوسط سه مزرعه(هکتار 
 با مطابقدر بخش مدیریت برتر زراعی . گیاه انجام گردید

 AquaCropشده توسط مدل تاریخ کاشت ارایه
و شرایط اقلیمی سال  )1395نخجوانی مقدم و همکاران، (

آبان  8ریخ و شرایط رطوبتی خاك، تا 1393-94زراعی 
در بخش . براي انجام عملیات کاشت انتخاب گردید

 اقلیمی و مدیریت سنتی تاریخ کاشت مطابق با شرایط
  . آبان بود 15تا  10مدیریت زارع بین 

 عینزار ارعمز ايرـب هـک ريبیاآ يهارتیما
بهاره  1تک آبیاري - 1:عبارت بودند از شد تعریف

(SIspring)  از آنجا که طبق ). دیم(بدون آبیاري  -2و
آبیاري براي انجام تک) 2012(مطالعه توکلی و همکاران 

رو، در پژوهش رقم محلی سرداري مناسب نیست، از این
حاضر، تیمارهاي تک آبیاري تنها در بخش مدیریت 

بدین نحو که در هر مزرعه قسمت . زراعی اعمال گردید
بخش اول . مدیریت برتر زراعی به دو بخش تقسیم گردید

-از این. و بخش دوم تحت تک آبیاري) دیم(دون آبیاري ب

رو کل قسمت تحت مدیریت سنتی زارعین، در شرایط 
براساس نتایج سناریوهاي . بود) دیم(بدون آبیاري 

آبیاري تیمارتک، AquaCropشده توسط مدل تعریف
متر براي هر کدام از مزارع میلی 60بهاره با عمق ثابت 

. ر سه زمان جداگانه اعمال گردیدتحقیقاتی در سه زمان د
آبیاري بهاره در مزرعه اول در ابتداي دوره که تکبطوري

، در مزرعه )روز پس از کاشت 190() دهیسنبله(دهی گل
) گرده افشانی و زمان لقاح(دهی دوم در میانه دوره گل

                                                
1- Single Irrigation 

در انتهاي  و در مزرعه سوم )روز پس از کاشت 195(
روز پس از  202( )بنديانهشروع مرحله د(دهی دوره گل

) 94تیرماه  11(در انتهاي فصل رشد . گردیداعمال )کاشت
 اـب نمونه سه مربعی متر 1 دبعااز ا ،دعملکر تعیین براي

 2وري بارشهاي بهرهشاخص .یددگر شتداست برد
(RWP)3وري آب آبیاري، بهره (IWP) 4وري آبو بهره 

زیر به صورت  (TWP)) مجموع بارش و آبیاري(
و اویس و  2010توکلی و همکاران، ( محاسبه گردید

   .)2003هاچوم، 

R
YRWP                                 )1(  

Irr
YIWP 

                                )2(  

RIrr
YTWP


                                )3(  

 :که در روابط فوق

 Y  ،عملکرد دانه بر حسب کیلوگرم در هکتارΔY 
 Irrاختالف عملکرد دانه در شرایط دیم و آبیاري تکمیلی، 

ترتیب میزان آبیاري و بارندگی برحسب متر مکعب به Rو 
  .است

 
  نتایج و بحث

دانه گندم دیم در مزارع منتخب در  عملکرد ارزیابی
  1392-93سال زراعی 

گندم دیم در مزارع دامنه تغییرات عملکرد دانه 
کیلوگرم در هکتار و دامنه  2300تا  1100منتخب بین 
تا  31/0وري بارش در مزارع منتخب بین تغییرات بهره

میانگین ). 5جدول (کیلوگرم بر متر مکعب بود  62/0
وري بارش مزارع منتخب به ترتیب عملکرد دانه و بهره

. ار بودتن در هکت 4/1کیلوگرم بر متر مکعب و  4/0برابر 
نتایج پایش زراعی مزارع منتخب نشان داد که نوع 
مدیریت زراعی نقش مهمی در میزان دانه تولیدي ایفا 

عالوه بر این که  1در این بین کشاورز شماره . استکرده
، با )1جدول (است استفاده نموده 2شده آذر از رقم اصالح

                                                
2-Rain water productivity 
3- Irrigation water productivity 
4- Total water productivity 
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کارگیري برخی از راهکارهاي مدیریتی برتر زراعی به
، استفاده از )دهه اول آبان(تاریخ کاشت مناسب : ظیرن

هاي هرز، استفاده مناسب از کود، کار، مبارزه با علفردیف
وري بارش گندم دیم را به میزان قابل توجهی میزان بهره

-نسبت به سایر کشاورزان افزایش داده) درصد 60حدود (

کاشت گندم با رقم محلی  10تا  2در مزارع شماره . است

در این بین . و به صورت دستی بود) 1جدول ) (سرداري(
وري بارش در برخی از علت افزایش عملکرد گندم و بهره

به دلیل کاربرد محدود ) 4الی  2مزارع شماره (مزارع 
هاي برتر زراعی نظیر تاریخ کاشت برخی از مدیریت

هاي هرز مناسب، استفاده مناسب از کود و مبارزه با علف
  .بود

 1392-93زراعی وري بارش گندم دیم در مزارع منتخب در سال عملکرد دانه و بهره - 5جدول 

  وري بارشبهره  )kg/ha(عملکرد   شماره مزرعه
)kg/m3(  عملکرد   شماره مزرعه)kg/ha(  وري بارشبهره  

)kg/m3(  
1 2200  62/0  6  1200  34/0  
2  1800  51/0  7  1200  34/0  
3  1500  42/0  8  1180  33/0  
4  1500  42/0  9  1100  31/0  
5  1250  35/0  10  1100  31/0  

  
ارائه سناریوهاي برتر مدیریتی به منظور ارتقاء عملکرد 

  AquaCropگندم با استفاده از مدل واسنجی شده 
در زراعت گندم دیم تاریخ کاشت اهمیت 
زیادي دارد و کشاوزان سعی دارند تا قبل از وقوع اولین 

-بارندگی. گندم نمایندبارندگی موثر پاییزه اقدام به کشت 

متر مفید میلی 10و  5هاي پراکنده در اول فصل به میزان 
-هاي زیادتري رخنیست، مگر اینکه متعاقب آن بارندگی

زیرا این مقدار بارندگی به سرعت تبخیر شده و در . دهد
از آنجاکه براي سبز شدن بذر گندم . گرددخاك ذخیره نمی

متر بارندگی موثر یلیم 25دیم در اوایل فصل حداقل به 
طلیعی و بهرامی، (باشد روزه نیاز می 10در یک دوره 

بررسی متوسط آمار بارندگی بلند مدت منطقه ). 1382
شکل ) (1392-93لغایت  1376-77هاي زراعی طی سال(

، پایش زراعی مزارع گندم منتخب کشاورزان در سال )3
و همچنین سناریوهاي خروجی مدل  1392-93زراعی 

سازي، بیانگر آن بود که دهه اول آبان محدوه مناسب یهشب
براي کاشت گندم دیم در منطقه هنام الشتر است 

که تاریخ بطوري). 1395نخجوانی مقدم و همکاران، (
 فرصت رفتن دست آبان سبب از 10کاشت دیرتر از 

در این زمینه . شودبارش موثر می از بخشی از استفاده
قاط مختلف دنیا بیانگر آنست که تحقیقات انجام شده در ن

به سبب بهره (تأخیر در کاشت گندم دیم بعد از زمان بهینه 
به طور ) نگرفتن گیاه از بخشی از بارندگی موثر پاییزه

جین و (دهد چشمگیري عملکرد دانه را کاهش می
؛ باتن و خان،  2004؛ توکلی و اویس،  2014همکاران، 

1987 .(  

  
  مقایسه متوسط بلند مدت بارندگی ماهیانه منطقه الشتر با  - 3شکل 

  1393- 94و  1392- 93هاي زراعی منطقه مذکور در سالبارندگی ماهیانه مقادیر 
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 AquaCropسنجی شده مدل واسنجی و صحت
بر اساس شرایط ) 1395مقدم و همکاران، نخجوانی (

هاي متفاوت و ازاي عمقبه 1392-93اقلیمی سال زراعی 
دهی و دهی، وسط دوره گلابتداي دوره گل: زمان سهدر 

روز  204و  198، 192به ترتیب (دهی انتهاي دوره گل
اول (هاي متفاوت و همچنین تاریخ کاشت) پس از کاشت

، دعملکرمقادیر  6در جدول  .اجرا گردید) تا دهم آبان
ازاي سناریوهاي مختلف مدیریتی بیوماس گندم دیم به

. استآبیاري بهاره با تاریخ کاشت دهم آبان ارائه شدهتک
) 6جدول ( AquaCropبررسی سناریوهاي خروجی مدل 

آبیاري بهاره، متوسط عملکرد اعمال تک بیانگر آن است که
اریخ کاشت مناسب و در شرایط ت(گندم دیم منطقه هنام 

برابر  4/2به طور متوسط به میزان را ) مدیریت برتر زراعی
نسبت به متوسط عملکرد دانه مزارع منتخب ) درصد 140(

  . )6جدول (داد افزایش ) کیلوگرم در هکتار 1400(گندم 

  و بیوماس گندم دیم دعملکر بر) AquaCropسناریوهاي خروجی مدل (آبیاري بهاره تاثیر سناریوهاي پیشنهادي تک -6جدول 
  )آبان 10تاریخ کاشت ( 1392- 93سال با توجه به شرایط اقلیمی ) 2رقم آذر ( 

  (kg/ha)بیوماس  (kg/ha)عملکرد دانه   روز پس از کاشت  عمق آبیاري پیشنهادي

  مترمیلی 50
192  3376  8620  
198  3414  8585  
204  3433  8437  

  مترمیلی 60
192  3497  8793  
198  3530  8750  
204  3451  8591  

  مترمیلی 70
192  3497  8793  
198  3530  8750  
204  3451  8591  

  
متر مقادیر میلی 60به  50با تغییر عمق آبیاري از 

ولی با . استدانه، بیوماس افزایش یافته دعملکرمقادیر 
متر هیچگونه میلی 70به  60افزایش عمق آبیاري از 

بنابراین عمق . افزایشی در پارامترهاي فوق مشاهده نگردید
متر انتخاب میلی 60مناسب تک آبیاري بهاره به میزان 

میانه دوره  گفت که توان می 6جدول  بر اساس. گردید
روز پس از کاشت بر  198(ها دهی یا زمان لقاح گلگل

 ترین، مناسب)1392-93اساس شرایط اقلیمی سال زراعی 

متفاوت هاي ازاي عمقبهاره به آبیارياعمال تک زمان
  .آبیاري است

  
سال زراعی (در سال دوم  دبهبو يهاینهگزاجراي 

94-1393(  
  مدیریت زراعی) الف

-متوسط مقادیر عملکرد دانه، بیوماس و بهره 7در جدول 

  وري بارش مزارع تحقیقاتی دیم تحت تاثیر اعمال 

  
نتایج . استهاي سنتی و برتر زراعی ارائه شدهمدیریت

از  عملکرد دانه و بیوماس گندم متوسطبیانگر آنست که 
کیلوگرم در هکتار در شرایط مدیریت  5760و  1190
و  1620به ترتیب به ) کاشت با رقم محلی سرداري(سنتی 
کیلوگرم در هکتار در شرایط مدیریت برتر زراعی  6670
رسید که به ترتیب افزایشی ) دوکاشت با رقم آذر (دیم 

توکلی ). 7جدول ( دهددرصد را نشان می 15و  36حدود 
نمودند که اعمال مدیریت نیزگزارش) 1389(و همکاران 

برتر زراعی در سطح مزارع گندم دیم منطقه الشتر، 
کیلوگرم در هکتار با  1726عملکرد دانه گندم دیم را از 
کیلوگرم در هکتار با  2289مدیریت سنتی کشاورزان به 

 6/32ش افزای(رساند ) دورقم آذر (مدیریت برتر زراعی 
عملکرد  شیبر افزا یبرتر زراع اتیعمل ریتاث ).درصدي
پاال (است گزارش شده زین گرید نیتوسط محقق میگندم د

   ). 2010اندرسون، ؛ 1999و استادر، 
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  )1393-94سال زراعی (منطقه هنام هاي سنتی و برتر زراعی گندم دیم در نتایج بدست آمده از اعمال مدیریت - 7جدول 

شاخص   )kg/ha(عملکرد   نوع مدیریت
  %برداشت 

  وري بارش بهره
)kg/m3(  بیوماس  دانه  

  35/0  21  5760  1190  )رقم محلی سرداري(مدیریت سنتی 
  48/0  24  6670 1620  )2رقم آذر (مدیریت برتر زراعی 

  
در مطالعه حاضر با اعمال مدیریت برتر زراعی 

طور وري بارش بهدر سه مزرعه تحقیقاتی گندم دیم، بهره
درصد نسبت به شرایط مدیریت  36متوسط به میزان 

توکلی و اشرفی ). 7جدول (زارعین افزایش پیدا کرد 
وري بارش در باالدست گزارش نمودند که بهره) 1390(

کیلوگرم بر متر مکعب در  36/0-37/0حوضه کرخه از 
شرایط مدیریت سنتی با اعمال مدیریت برتر زراعی به 

. مکعب افزایش یافتم بر مترکیلوگر 43/0-45/0مقادیر 
با مرور مقاالت ) 2001(زمینه هاتفیلد و همکاران در این

که نمودند هاي مدیریتی خاك گزارشمتعدد در زمینه شیوه
اصالح عملیات شخم و بهبود مدیریت مصرف کود می 

 15- 25و  25-40ترتیب به میزان وري آب را بهتواند بهره
  .درصد افزایش دهد

  
  تک آبیاري مدیریت) ب

بر خالف سال زراعی  1393-94در سال زراعی 
گذشته و همچنین متوسط آمار بلندمدت منطقه الشتر، 

، )3شکل (میزان بارندگی در مهرماه قابل توجه بود 
که در اواخر مهرماه و قبل از آغاز عملیات کاشت، بطوري

و دومین بارش  11مهر به میزان  26اولین باران موثر در 
همچنین . مهر اتفاق افتاد 29متر در میلی 42میزان موثر به 

آبان  10از تاریخ ) آبان 8در تاریخ (پس از کاشت گندم 
متر بارندگی میلی 23روز مجموعا بیش از  چهاربه مدت 

در این شرایط به علت وجود رطوبت کافی در . اتفاق افتاد
متوسط (خاك مزارع تحقیقاتی قبل از عملیات کاشت 

متر برابر سانتی 20-  0مزارع در عمق  رطوبت حجمی
کاشت،  و همچنین بارندگی مناسب پس از) درصد 5/28

زنی و سبزشدن گیاه کافی میزان رطوبت خاك براي جوانه
  یک هفته هر سه مزرعه بطور یکنواختبود، بطوریکه 

  
نتایج نشان داد که با . پس از تاریخ کاشت، سبز شدند

متر میلی 60با عمق آب کاربردي  آبیاري بهارهکاربرد تک
اجراي (دهی در سه زمان مختلف در مرحله گل

 AquaCropسازي سناریوهاي پیشنهادي مدل شبیه
متوسط عملکرد گندم دیم در مزارع ، ))6جدول (

کیلوگرم در هکتار افزایش  2810تحقیقاتی به بیش از 
 1620(یافت که نسبت به دیم با مدیریت برتر زراعی 

 1190(و دیم با مدیریت سنتی ) م در هکتارکیلوگر
درصد افزایش  136و  73ترتیب به) کیلوگرم در هکتار

در این زمینه توکلی و همکاران ). 4شکل (دهد نشان می
نیز نتیجه گرفتند که با اعمال تک آبیاري بهاره با ) 1389(

دهی در منطقه الشتر، متر در طول دوره گلمیلی 50عمق 
یم نسبت به شرایط مدیریت برتر زراعی و عملکرد گندم د

 98و  60ترتیب به میزان مدیریت سنتی کشاورزان به
شاخص برداشت یا سهم نسبی . درصد افزایش پیدا کرد

آبیاري نسبت به شرایط دیم به تولید دانه در تیمار تک
  . درصد افزایش یافت 46میزان قابل توجه 

ان توعلت اثر بخشی تک آبیاري بهاره را می
چنین بیان کرد که در فصل بهار که رشد محصول سریع 

یابد، رطوبت تعرق افزایش می -گردد و شدت تبخیرمی
شده در خاك نیز متناسب با رشد محصول و میزان ذخیره
گردد و به خاطر عدم کفایت باران، تعرق تخلیه می -تبخیر

در واقع در مناطق . تنش رطوبتی به تدریج افزایش می یابد
منطقه هنام در (کاشت گندم دیم نظیر منطقه مورد مطالعه 

عدم تناسب زمان وقوع و میزان ) باالدست حوضه کرخه
 - بخیربارندگی در فصل بهار با وضعیت رشد محصول و ت

شود، کننده محسوب میترین عامل محدودتعرق آن مهم
بنابراین انجام یک نوبت آبیاري در مرحله حساس گل

با ذخیره رطوبتی مناسب از افت شدید تواند دهی، می
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جین و (محصول در مرحله زایشی گندم جلوگیري کند 
در واقع کنترل تنش آخر فصل از طریق ). 2014همکاران، 

ترین دلیل آبیاري تکمیلی در مرحله زایشی گندم دیم، مهم
ها، افزایش افزایش عملکرد است که ناشی از پر شدن دانه

ري تعداد دانه بیشتر در هر سنبله گیوزن هزار دانه و شکل
افزایش قابل مالحظه عملکرد ). 2005توکلی، (باشد می

دانه گندم دیم در اثر یک نوبت آبیاري توسط محققین 
؛  2004اویس و هاچوم، (است دیگر نیز گزارش شده

؛  1391، تاتاري و همکاران،  2012توکلی و همکاران، 
). 2000طالیی، ؛ سیدان و  2012اریکول و همکاران، 

 سوریه نشان داد که کاربرد در انجام شده تحقیقات نتایج

به (متر میلی 75و  150، 212آبیاري تکمیلی با سه عمق 
) ترتیب براي سه منطقه با بارندگی کم، متوسط و زیاد

گندم دیم به ترتیب به  محصول سبب افزایش عملکرد
  ).1997اویس، (درصد گردید  30و  140، 350میزان 

آبیاري بهاره نتایج نشان داد که با کاربرد تک
در تولید گندم ) آبیاري+ بارش (وري کل آب متوسط بهره

کیلوگرم بر متر مکعب  7/0در سه مزرعه تحقیقاتی به 
افزایش یافت که نسبت به دیم با مدیریت برتر زراعی 

و  47به ترتیب ) 35/0(و دیم با مدیریت سنتی ) 48/0(
  ).4شکل(دهد نشان می درصد افزایش 100

  

 
)متوسط سه مزرعه(اختالف عملکرد دانه و شاخص بهره وري آب در تیمارهاي مختلف در مزارع تحقیقاتی  - 4شکل   

 
تاثیر اعمال تیمار تک آبیاري بهاره  8در جدول 

متر در سه زمان متفاوت ابتدا، میانه میلی 60به عمق ثابت 
روز  202و  195، 190 به ترتیب(دهی و انتهاي دوره گل

- 94پس از کاشت براساس شرایط اقلیمی سال زراعی 
وري آب گندم بر عملکرد، شاخص برداشت و بهره) 1393

آبیاري در میانه اعمال تک 8مطابق جدول . استارائه شده
بیشترین تاثیر را در ) هامرحله لقاح گل(دهی دوره گل

آبیاري و وري آب افزایش عملکرد دانه، بیوماس، بهره

نتایج بیانگر آنست که در . استوري کل داشتهبهره
مدیریت تک آبیاري بهاره، زمان اعمال تک آبیاري از 

). 2012اویس و هاچوم، (اهمیت زیادي برخوردار است 
سازي بررسی سناریوهاي پیشنهادي مدل شبیه

AquaCrop ) نیز حاکی از  8و نتایج جدول ) 6جدول
با   AquaCropیشنهادي مدل تطابق خوب سناریوهاي پ

افزایش (هاي زراعی در این زمینه است نتایج آزمایش
  ).دهیآبیاري بهاره در میانه دوره گلعملکرد با تک

  )93- 94سال زراعی ( مترمیلی 60آبیاري بهاره گندم دیم با عمق هاي متفاوت تکآمده از اعمال مدیریتنتایج بدست - 8جدول 

  زمان اعمال تک آبیاري بهاره
شاخص   )kg/ha(عملکرد 

  %برداشت 
بهره وري آب آبیاري 

)kg/m3(  
 )آبیاري+بارش(وري کل بهره

)kg/m3(  بیوماس  دانه  
  66/0  75/2  32  8240  2630  ابتداي دوره گل دهی
  82/0  43/3  36  9100  3290  میانه دوره گل دهی

  63/0  90/1  31  8170  2500  دهیانتهاي دوره گل 
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سازي مقایسه سناریوهاي پیشنهادي مدل شبیه
AquaCrop ) با نتایج آزمون عملی سناریوهاي ) 6جدول

دهد با وجودي که مذکور در مزارع تحقیقاتی نشان می
گندم دیم در شرایط مدیریت برتر زراعی در مزارع 

بود، نتوانست به سطح عملکرد مورد کاشت شدهتحقیقاتی 
اي انتظار مدل برسد و کاهش عملکرد قابل مالحظه

-اعمال تک(البته این اختالف در مورد مزرعه دوم . داشت

 10ناچیز و در حدود ) دهیآبیاري در میانه دوره گل
مزارع اول و (اما در مورد دو مزرعه دیگر . درصد است

آبیاري در ابتدا و انتهاي دوره سوم به ترتیب اعمال تک
بطور متوسط (این اختالف قابل توجه است ) دهیگل

دهد که بجز عوامل این امر نشان می).  درصد 40حدود 
هاي دیگري هستند که مدل قادر مدیریتی، عوامل و پدیده

از جمله . بینی تاثیر آنها بر عملکرد گندم دیم نیستبه پیش
همچنین بروز آفات و  این عوامل عامل سرمازدگی و

هاي تحقیقاتی در سال اجراي آزمایش. ها استبیماري
 ششو  پنجهاي در تاریخ) 1393-94سال زراعی (

متوسط (ماه در منطقه هنام سرمازدگی رخ داد اردیبهشت
در این شرایط ). گراددرجه سانتی -1/3دماي حداقل 

بیشتر مزارع گندم دیم منطقه تحت تاثیر سرمازدگی قرار 
با توجه به اینکه تاثیر سرمازدگی در مزارع گندم . گرفتند

با توجه به دوري و نزدیکی مزارع از (منطقه یکسان نبود 
، یکی از دالیل کاهش قابل توجه عملکرد گندم )رودخانه

ست به دلیل تحت تاثیر دیم در مزارع اول و سوم ممکن ا
قرار گرفتن بیشتر این دو مزرعه از پدیده سرمازدگی 

  . نسبت به مزرعه دوم باشد
جداي از تاثیر پدیده سرمازدگی، افزایش قابل 

وري کل و وري آب آبیاري، بهرهتوجه عملکرد و بهره

 دومیزان شاخص برداشت در مزرعه تحقیقاتی شماره 
نسبت به دو ) دهیوره گلاعمال تک آبیاري در میانه د(

 29، 48، 29ترتیب به میزان بطور متوسط به(مزرعه دیگر 
آبیاري ناشی از اهمیت تاثیر زمان اعمال تک) درصد 16و 

عبارت دیگر در طول دوره به. دهی استدر طول دوره گل
دهی و گرده افشانی دهی که شامل دو مرحله سنبلهگل

ها تاثیر متفاوتی را بر  است، تنش در هر کدام از این بازه
مطابق نظر محققین چنانچه تنش . گذاردعملکرد گندم می

ها حادث ها یا در مرحله لقاح گلرطوبتی قبل از تلقیح گل
ها و تولید شود به علت اثراتی که تنش بر تشکیل سنبلچه

یابد ها دارد، تعداد و دانه در هر سنبله کاهش میگامت
کننده عملکرد که در این تعیین فرایند مهم). 1980فیشر، (

هاي گیرد، تولید سلولدوره تحت تاثیر تنش قرار می
  ). 1996اهدایی و واینس، (جنسی بارور و تلقیح است 

-ارشگز طبق ،حاضر تحقیق نتایج با فقتامودر 

 نمادر ز خشکی عقوو )2001( رانهمکاو  گوپتا يها
 ادتعد ،ساقه خشکوزن  کاهش موجب ،مگند فشانیادهگر

 5شکل . دشومی یکژبیولو ونه دا دعملکر ،هادانهو وزن 
افزایش عملکرد دانه گندم دیم در شرایط اعمال تک میزان 
هاي متفاوت نسبت به شرایط هاي بهاره در زمانآبیاري
، 5مطابق شکل . استارائه گردیده) سنتی و دیم(دیم 

عبارتی  دهی یا بهآبیاري بهاره در میانه دوره گلاعمال تک
) مزرعه دوم(افشانی گندم دیم ها و گردهدر زمان لقاح گل

سبب گردید تا عملکرد گندم دیم نسبت به در مدیریت 
 103و  176ترتیب به میزان دیم سنتی و برتر زراعی به

این افزایش در مورد دو مزرعه . درصد افزایش یابد
 116تحقیقاتی دیگر کمتر و بطور میانگین به ترتیب برابر 

 .درصد بود 58و 
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  هاي متفاوت بهاره نسبت به شرایط دیم افزایش عملکرد دانه در شرایط تک آبیاري -  5شکل
)SIF ،SIM  وSIE دهیبه ترتیب تک آبیاري بهاره در ابتدا، میانه و انتهاي دوره گل(    

  
توان چنین استنباط کرد که اعمال می 5از شکل 

-هاي متفاوت دوره گلآبیاري بهاره گندم دیم در زمانتک

زمان هر چه . دهی تاثیر یکسانی بر عملکرد گیاه ندارد
دهی یا زمان لقاح آبیاري به سمت میانه دوره گلاعمال تک

آبیاري بهاره موثرتر ها نزدیکتر باشد اثر کاربرد تکگل
دهی و اوایل همچنین، در انتهاي دوره گل. خواهد بود

-ترین زمان دوره گلبندي نیز به سبب عبور از حساسدانه

و گوپتا و  1980فیشر، (افشانی دهی یا زمان گرده
آبیاري بهاره بر عملکرد ، اثر کاربرد تک)2001کاران، هم

  .دهی کمتر خواهد بودمیانه دوره گل گندم دیم نسبت
  

  گیرينتیجه
بهترین تاریخ کاشت نشان داد،  تحقیق این نتایج

بررسی . ماه استگندم دیم در منطقه هنام دهه اول آبان
 AquaCropسازي نتایج سناریوهاي پیشنهادي مدل شبیه

هاي زراعی در مزارع تحقیقاتی بیانگر نتایج آزمایش با
سازي با نتایج آنست که تطابق خوبی بین نتایج مدل شبیه

مطابق سناریوهاي  .اي وجود داشتهاي مزرعهآزمایش
-پیشنهادي مدل، عملکرد گندم دیم در منطقه هنام با به

شامل تاریخ (هاي برتر زراعی و آبی کارگیري مدیریت
، به طور متوسط )و اعمال تک آبیاري بهاره کاشت مناسب

نسبت به متوسط عملکرد دانه مزارع  درصد 140تا سطح 
نتایج آزمون عملی  .قابل افزایش بودمنطقه گندم 

نشان داد  سناریوهاي پیشنهادي مذکور در مزارع تحقیقاتی

که عملکرد گندم دیم در منطقه هنام نسبت به شرایط دیم 
نتایج نشان داد که . افزایش یافتدرصد 136مدیریت سنتی 

بارش (وري کل آب آبیاري بهاره متوسط بهرهبا کاربرد تک
 7/0در تولید گندم در سه مزرعه تحقیقاتی به ) آبیاري+ 

کیلوگرم بر متر مکعب افزایش یافت که نسبت به شرایط 
نتایج . درصد افزایش نشان داد 74دیم به طور متوسط 

مزرعه تحقیقاتی نشان داد که هاي زراعی در سه آزمایش
دهی آبیاري بهاره گندم دیم در طول دوره گلاعمال تک

زمان اعمال تاثیر یکسانی بر عملکرد گیاه ندارد و هر چه 
-مرحله لقاح گل(دهی آبیاري به سمت میانه دوره گلتک

آبیاري بهاره موثرتر نزدیکتر باشد، اثر کاربرد تک) ها
آبیاري با آنست که اعمال تکنتایج بیانگر . خواهد بود

-مرحله لقاح گل(دهی متر در میانه دوره گلمیلی 60عمق 

بیشترین تاثیر را در افزایش عملکرد دانه، بیوماس،  )ها
بررسی . استوري کل داشتهوري آب آبیاري و بهرهبهره

با  AquaCropسازي سناریوهاي پیشنهادي مدل شبیه
نتایج آزمون عملی سناریوهاي پیشنهادي نیز حاکی از 

با  AquaCropتطابق خوب سناریوهاي پیشنهادي مدل 
  . هاي زراعی در این زمینه داردنتایج آزمایش

  
  پیشنهادات

با توجه به اینکه هدف از انجام پژوهش حاضر، 
مقایسه ارقام گندم دیم نبود بلکه هدف مقایسه مدیریت 
زارعین در شرایط مدیریت برتر زراعی و مدیریت سنتی 
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هاي بعدي شود که در پژوهشبود، بنابراین پیشنهاد می
براي انتخاب بهترین رقم گندم دیم، ارقام سرداري و آذر 

. ریت برتر زراعی با یکدیگر مقایسه شونددر شرایط مدی 2

به (همچنین استمرار پژوهش براي ارقام جدید گندم دیم 
  .گرددپیشنهاد می) آبعنوان مثال رقم تک
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