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  چکیده
  

ار، به خصوص کمبود منابع آب در کشور و باالبودن تلفات آب در روشهاي مختلف آبیاري سطحی، لزوم توجه به روش آبیاري تحت فش

در این راستا طرح . را افزایش داده است )بعلت داشتن فشار کارکرد کم و هزینه هاي پایین تهیه لوله ها(آبیاري قطره اي با لوله هاي تیپ 

پیلیت آزمایشی درقالب اسبدین ترتیب . تحقیقاتی حاضر به منظور بررسی اثرات روش آبیاري قطره اي در عملکرد ذرت دانه اي انجام گردید

) تک ودوردیف روي نوار(و نوار افقی فاکتورهاي آرایش کاشت) درصد نیاز آبی125و75، 50، 100(ه نوار عمودي آن فاکتور آبیاريکبلوك 

در منطقه )  1384 -1387( در سه سال متوالی بصورت فاکتوریل با سه تکرار ) هرار بوته در هکتار95هزار و 85هزار،  75(و تراکم بوته

نتایج . در نهایت پس از اتمام آزمایش در هر سال، عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه اي تعیین و مورد مقایسه قرار گرفت. شد مغان اجرا

مقایسه . معنی داربود% 1تجزیه واریانس مرکب سه ساله نشان داداثرسطوح مختلف آبیاري برروي عملکرددانه وسایرصفات درسطح احتمال

تن در هکتار باالترین و تیمار آبیاري  23/8درصد نیاز آبی باعملکرد 125رژیم هاي مختلف آبیاري نشان داد که میانگین عملکرد دانه در 

تن در هکتار پایین ترین عملکرد دانه را به خود اختصاص دادند، هرچند بین تراکم وآرایش هاي مختلف  02/5درصد نیاز آبی با عملکرد 50

هزار بوته در هکتاروآرایش کاشت 75د نداشت، بااین حال بیشترین عملکرد دانه مربوط به تراکم کاشت از نظر آماري اختالف معنی دار وجو

درصدوآرایش کاشت تک ردیفه 50کیلوگرم درمترمکعب درتیمارآبیاري65/1بیشترین میزان کارآیی مصرف آب . یک ردیف روي پشته بود
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  مقدمه
باعث ، کمبود منابع آب تجدید شونده در دنیا

با بحران هاي جدي  آب مورد نیاز کشاورزي شده تامین
پیش بزرگترین چالش  به همین دلیل. تري روبرو گردد

افزایش تولید ، دنیا در زمینه تولید کشاورزي روي
. محصوالت کشاورزي با حداقل مصرف آب خواهد بود

این راستا انواع روش آبیاري تحت فشار به علت دارا در 
  .بودن راندمان باالتر مورد توجه ویژه اي قرار گرفته است

آبیاري قطره اي با لوله هاي تیپ که اخیرا جهت 
آبیاري گیاهان ردیفی گسترش یافته به داشتن فشار کارکرد 
پایین و هزینه هاي پایین تهیه لوله ها از جمله روش هاي 

اخوان (ري موفق در دنیا مطرح شده استآبیا
هزار  90دشت مغان با سطح زیر کشت . )1388وشیري،

آبی یکی از قطب هاي کشاورزي و تولیده کننده  هکتار
بذر ذرت در کشورمی باشد با توجه پایین بودن اصلی 

علت آشنا ه راندمان آبیاري در مزارع در این دشت و ب
ري و بیگانگی آنان با نبودن کشاورزان با اصول صحیح آبیا

تکنولوژي جدید آبیاري نیاز به ارایه روشهاي نوین آبیاري 
جهت باال بردن راندمان آب و استفاده بهینه و مطلوب از 

  . امکانات موجود ضروري می باشد
ذرت یکی از گیاهان زراعی خانواده غالت است 
که سطح زیر کشت آن به علت سازگاري خوب این گیاه 

و هوایی اکثر نقاط کشور رو به افزایش با شرایط آب 
مواد قندي ، است و به علت دارا بودن عملکرد باالي دانه

و نشاسته اي یکی از بهترین گیاهان دانه اي جهت تولید 
  . دانه محسوب می شود

 Gray(در آزمایشی که گري بیل و همکاران 

bill et al., 1991 ( در ارزیابی عملکرد ماده خشک و
، 5در هیبریدهاي جدید ذرت در سه تراکم  کیفیت علوفه

بوته در متر مربع نشان دادند که با افزایش تراکم  8و  5/6
. سطح عملکرد ماده خشک افزایش می یابد بوته در واحد

آنها همچنین اظهار داشتند که واکنش عملکرد ماده خشک 
گیاهی به صورت خطی است در حالی که این  به تراکم

. د دانه به صورت سهمی استتغییرات براي عملکر

تحقیقات انجام گرفته نشان داد که آبیاري قطره اي می 
جویی درمصرف آب به میزان تواند باعث صرفه

نتایج بررسی  .)Sivanappon، 1988(ددرصد گرد70تا50
ها نشان دادکه گیاه پنبه وبرخی دیگرازگیاهان همچون 
گوجه فرنگی وذرت عملکرد بیشتري درروش آبیاري 

ره اي نسبت به روش شیاري دارندودورآبیاري کوتاه تر قط
 , Ayars et al(می تواند ازنفوذ عمقی جلوگیري نماید

1999 ( .  
مقایسه راندمان مصرف آب در روش هاي قطره 

بارانی و شیاري براي تولید محصول ذرت در آمریکا ، اي
نشان می دهد که مقادیر )  Clark , 1979(توسط کالرك 

تن در هکتار عملکرد محصول به ازاي  9/11و  5/11، 14
هر میلیمتر مصرف آب به ترتیب براي روش هاي فوق 
الذکر به دست آمده است مقایسه بین آبیاري بارانی وقطره 

 Safontas and(اي در ایتالیا توسط سافونتاس و دیپاوال 

Dipaola ,19 85 ( نشان می دهد که آبیاري قطره اي
 تولید محصول در مقایسه با درصد در 35باعث افزایش 

در مقایسه اي که بین آبیاري قطره . بارانی می گردد آبیاري
 Camp , 1989(اي سطحی و زیرسطحی توسط کمپ 

نشان می دهد که آبیاري قطره اي زیرزمینی ، انجام شده)
ذرت آب کمتري نسبت به آبیاري قطره اي سطحی نیاز 

کم آبیاري گیاهان و محصوالت مختلف در برابر . دارد
  .عکس العمل هاي متفاوتی از خود نشان می دهند

گیاهان مقاوم به خشکی که تحت کم آبیاري  
قرار می گیرند در مقایسه با گیاهان حساس در دوره هاي 

به عنوان . بحرانی از خود حساسیت کمتري نشان می دهند
گونه هایی از ذرت که ، تحت شرایط کم آبیاري مثال

بیشتري هستند  معمولی داراي عملکردنسبت به گونه هاي 
 Bucks(کاهش محصول بیشتري از خود نشان می دهند

 Musick(نتایج تحقیقات موزیک و دوسک . ) 1993,

and Dusck , 1980 ( نشان می دهد که کم آبیاري در
 287تا  172منطقه تگزاس باعث کاهش محصول به میزان 

ی گردد و کیلوگرم در هکتار به ازاي هر سانتیمتر آب م
درصد  94تا  67متوسط راندمان آب مصرف آب به میزان 
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آنها توصیه نمودند در مناطقی که درجه . کاهش می یابد
کم آبیاري بر ، حرارت باال و تبخیر و تعرق زیاد است

در تحقیق دیگري که توسط . روي گیاه ذرت انجام نشود
انجام شده است تیمارهاي )  Makens , 1991(ماکینز 
تبخیر و تعرق و  3/1و  1، 7/0، 4/0آبیاري  مختلف

روز دور آبیاري مورد بررسی قرار  10و  7، 5، 3تیمارهاي 
نتایج تحقیقات ایشان نشان می دهد که میزان . گرفت

روز تفاوت معنی داري با  7محصول براي دور آبیاري 
 هفتو  سه، پنج روز دارد ولی بین تیمارهاي  10تیمار 

  . ي وجود نداردروز تفاوت معنی دار
تفاوت  ET 3/1و  1همچنین بین تیمارهاي 

میزان  ET 7/0معنی داري وجود نداشت ولی در تیمار 
کاهش  ET 1درصد نسبت به تیمار 10محصول به میزان 

در نهایت ایشان پیشنهاد نموده اند در مناطقی که . نشان داد
براي تعیین آب مورد  ET 7/0، منابع آبی محدودي دارند

تعیین نیاز آبی . براي آبیاري ذرت در نظر گرفته شودنیاز 
گیاه یکی از پارامترهاي مهم براي تخمین میزان آب مورد 

در این خصوص . نیاز در طرح هاي آبیاري می باشد
محققین روش هاي مختلفی را در طرح هاي تحقیقاتی 

برروي گیاه در تحقیق انجام شده . خود به کار برده اند
در آبیاري )Caldwell , 1994( توسط کالدولذرت 

مبناي محاسبه نیاز آبی گیاه معادله پنمن  Tapeزیرزمینی 
مبناي ) Lamm , 1994(می باشد در صورتیکه الم 

  .محاسبه خود را پنمن اصالح شده قرار داده است
میزان تراکم به حجم و فضایی که گیاه در خاك  

، خاك بسته به نوع. و هوا اشغال می کند اطالق می گردد
نحوه تهیه زمین و ، آب و هوا میزان مواد موجود در خاك

هر چه محیط رشد و . زمان کشت تراکم فرق می کند
میزان بذر مصرف شده ، یه زمین مناسب تر باشدهنحوه ت

انتخاب تراکم مناسب عالوه بر عوامل . کمتر خواهد بود
محیطی به عوامل گیاهی مانند اندازه بوته و پنجه دهی نیز 

جذب مناسب انرژي خورشید توسط گیاه به . تگی داردبس
سطح برگ کافی با توزیع یکنواخت به طوري که سطح 

رسیدن به این هدف با . نیاز دارد، زمین را کامالً بپوشاند

تغییر تراکم کشت و توزیع مناسب بوته ها روي سطح 
مقدار آب . )1388اخوان وشیري،(خاك میسر می گردد

ل گیاه ذرت با استفاده از روش مصرفی و عملکرد محصو
هاي مختلف آبیاري توسط دانشمندان مختلف مورد 

داود و همود . بررسی و تحقیق قرار گرفته است
)Dawood and Hamod , 1985 ( روش هاي آبیاري

بارانی و قطره اي را در ارتباط با راندمان مصرف ، سطحی
 آب بر روي گیاهان خانواده بقوالت مورد ارزیابی قرار

  . دادند
نتایج تحقیقات نشان می دهد که راندمان 
مصرف آب در روش قطره اي دو برابر راندمان مصرف 

تحقیق . آب در روش هاي بارانی و سطحی می باشد
 & Howell(دیگري که توسط هاول و رهوآدیس 

Rhoades , 1995 ( در منطقه شمال شرقی آمریکا انجام
گل نر و ماده شده نشان می دهد که مراحل رشد زایشی 

)Silking , Tasseling ( از حساس ترین مراحل رشد
گیاه به آب می باشد که بیشترین تاثیر را در میزان عملکرد 

متقابالً وقتی ارتفاع گیاه یک متر باشد و همچنین در . دارند
مرحله شیري بودن تنش آبی کمترین اثر را بر روي 

در ) Eck , 1984(تحقیقات اك   نتایج. عملکرد دارد
منطقه بوشلند تگزاس نشان می دهد که تنش دو هفته اي 
و چهار هفته اي در زمان رشد رویشی گیاه ذرت به 

درصد  46و  23ترتیب باعث کاهش عملکرد به میزان 
  . گردیده است

می کنند که اگر  در تحقیق دیگري ایشان اشاره
چه کم آبیاري ذرت باعث افزایش راندمان مصرف آب می 

اعمال کم آبیاري براي ذرت مضر می باشد  گردد ولی
 Lamm et( تحقیق انجام شده توسط الم و همکاران

all,1994 ( بر روي کم آبیاري باعث کاهش عملکرد
( محصول می گردد در تحقیق دیگري الم

Lamm,1995 ( مقدار عملکرد محصول را براي
تبخیر و  25/1 و1، 75/0 5/0، 25/0تیمارهاي آبیاري 

یل در منطقه اي که متوسط میزان بارندگی تعرق پتانس
-Tمیلیمتر بود در روش آبیاري زیرزمینی  474سالیانه آن 
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tape  هاول وهمکاران .ررسی قرار دادبمورد)Howel et 

al. 1998 ( گزارش دادندکه مصرف آب فصلی ذرت
کارآیی مصرف آب بین  و میلی متر 802 تا465دردامنه 

صادقی و . ی باشدکیلوگرم درمترمکعب م68/1و65/1
در آزمایشی به این نتیجه رسیدند که با )1379(بحدانی 

دوام شاخص ، افزایش تراکم کشت شاخص سطح برگ
سطح برگ و آهنگ رشد گیاه افزایش یافت ولی افزایش 
. تراکم باعث کاهش جذب و تحلیل خالص گردید

همچنین باال رفتن میزان شاخص سطح برگ در مزرعه 
جذب نور و در نتیجه زیاد شدن  باعث افزایش میزان

  .ظرفیت فتوسنتزي گیاه و در نهایت افزایش عملکرد شد
تحقیقات انجام شده توسط مظاهري و همکاران 

از سه  647در منطقه کرج بر روي هیبریدسینگل کراس 
هزار بوته در  100و  85، 70سطح تیمار تراکم گیاهی

الگوي  هکتار به عنوان فاکتور عمودي و چهار سطح تیمار
کاشت شامل یک سطح الگوي تک ردیفه به صورت 
کشت مرسوم و سه سطح الگوي دو ردیفه به ترتیب با 

سانتیمتر از یکدیگر به عنوان فاکتور  25و  15، 20فواصل 
هزار  100افقی به این نتیجه رسیدند که افزایش تراکم تا 

بوته در هکتار در الگوي کشت تک ردیفه و دو ردیفه 
ش عملکرد وزن خشک کل زیست توده شده باعث افزای

تعداد دانه ، و عملکرد کل به همراه وزن خشک دانه است
تعداد ردیف در بالل و وزن هزار دانه به طور ، در ردیف

کامال معنی داري تحت تاثیر تیمار الگوي کاشت قرار 
  .گرفته است
 20همچنین الگوي کشت دو ردیفه با فاصله  

اکم هاي زیاد گیاهی باعث سانتیمتر روي پشته در تر
نتایج تحقیقات درچنددهه . افزایش عملکرد شده است

گذشته نشان می دهدامکان استفاده ازروش آبیاري قطره 
اي براي محصوالت مختلف زراعی، باغی وسبزي 
درشرایط معینی وجود داشته واین روش نسبت به روش 

آبیاري نشتی باعث کاهش مصرف آب آبیاري می 
 به احداث سدها وشبکه هاي آبیاري جدیدباتوجه .شود

مبنی برطراحی  متولیان آب کشور درمنطقه مغان وتاکید
شبکه هاي آبیاري جدید به روش آبیاري تحت فشار 
ضروریست بررسی هاي الزم جهت کاربرد سیستم هاي 
آبیاري تحت فشار ازجمله روش آبیاري قطره اي براي 

دراین  وهشمحصوالت زراعی انجام پذیرد، که این پژ
  .راستا انجام گردیده است

  
  هامواد و روش

به منظور بررسی اثرات آرایش کاشت و مقـادیر  
مختلف آب در سیستم آبیاري قطره اي و همچنین بررسی 

در منطقـه مغـان بـر روي    )تیـپ  (کارآیی آبیاري قطره اي 
ایـن طـرح در قالـب    ، 704عملکرد ذرت دانه اي هیبریـد  

، سپیلیت بلوك که نـوار عمـودي  طرح آزمایشی فاکتوریل ا
فاکتورهـاي آرایـش کاشـت و    ، فاکتور آبیاري و نوار افقی

بـه مـدت سـه    تکرار سـه بصورت فاکتوریل با  تراکم بوته
در مزرعه مرکز تحقیقـات کشـاورزي    )1385-1387(سال

  . مغان به اجرا در آمد
ــا      ــک ب ــه خش ــیم نیم ــان داري اقل ــه مغ منطق

کـه   باشـد  ی سـرد مـی  هاي کم هاي گرم و زمستان تابستان
دقیقـه و طـول جغـرا     39، درجـه  39درعرض جغرافیایی 

متـري   600تـا  50دقیقـه ودر ارتفـاع    88، درجه 48فیایی 
بر اساس آمـار هواشناسـی ایسـتگاه    . سطح دریا قرار دارد

متوسط ماکزیمم دماي سالیانه ، هواشناسی کشاورزي مغان
الیانه درجه سانتیگراد و متوسط مینیمم دماي سـ  35منطقه 

حداکثر مطلق دمـا تـا اکنـون بـه     . درجه سانتیگراد است 8
درجه سانتیگراد زیر صـفر   5/16و حداقل مطلق به  5/42

تجزیه خاك محل انجام آزمـایش  مشخصات . رسیده است
  .آورده شده است )1(درجدول 

  نتایج تجزیه خاك -1جدول
  
  
  

  
  
  

FC% %PWP بافت  EC PH  روی)ppm(   آھن )ppm(  پتاس )ppm(  
  627  58/4  63/3  45/7  7/0  لومی  95/15  42/25
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  :شامل مارهاي آبیاريتی
آب % 50آبیاري بر اساس ، )I1(آبیاري کامل  
) I3(آب مورد نیاز % 75آبیاري بر اساس ، )I2(مورد نیاز 

محاسبه نیاز ) (I4(آب مورد نیاز % 125آبیاري بر اساس ,
مار هاي آرایش و تی) مانتیس-آبی بر اساس روش پنمن

دو ردیف ، )B1(یک ردیف روي پشته ، کاشت شامل
هزار  85، هزار 75و تراکم هاي ) B2(روي پشته 

 خط چهارهر کرت شامل و بودههرار بوته در هکتار95و
سانتی متر و در آرایش کاشت دو  75به فاصله خطوط 

. سانتی متر بود 20ردیفه فاصله دو ردیف کاشت از هم 
ر تراکم ها و آرایش هاي مختلف متفاوت فاصله بوته ها د

  . بود
هزار بوته و یک  75فاصله بوته ها در تراکم 

سانتیمتر و براي دو ردیف  18ردیف کاشت روي پشته 
هزار و یک  85در تراکم ، سانتیمتر 36کاشت روي پشته 

سانتیمتر و براي دو ردیف  5/15ردیف کاشت روي پشته 
هزار بوته و  95تراکم  سانتیمتر و در 31کاشت روي پشته 

سانتیمتر و براي دو  14یک ردیف کاشت روي پشته 
  .اجرا گردیدسانتیمتر  28ردیف کاشت روي پشته 

، روزوبوسیله آبیاري قطره اي سه دور آبیاري با
لوله هاي آبیاري . نوارهاي تیپ انجام می شد بااستفاده از

ر متسانتی 30داراي قطره چکان هاي به فاصله ، قطره اي
لوله . بود) متر(طول  واحد لیتردرساعت در35/1باآبدهی 

هاي تیپ درآرایش کاشت دوردیفه بین ردیفها ودرتک 
نیازآبی ذرت براساس  ردیفها پهن گردید کنار ردیفه در

 - اطالعات هواشناسی منطقه بااستفاده از روش پنمن
مانتیس محاسبه وپس ازاعمال ضرائب راندمان کاربرد 

ري ها باتوجه به مساحت هرکرت و وسایراندازه گی
 با حجم آب الزم جهت آبیاري برآورد و، تیمارهاي آبیاري
 ودراعمال  کالیبراسیون از بعد حجمی استفاده ازکنتور

آب آبیاري مورداستفاده به . قرارمی گرفت گیاه اختیار
ازکیفیت مطلوب ، لحاظ طبقه بندي آبها براي کشاورزي

ی براي رشد گیاه بوجود برخوردار بوده وهیچ محدودیت
اززمان کاشت تابرداشت ضمن انجام مراقبت . نمی آورد

آفات ، مبارزه باعلف هاي هرز، هاي زراعی از قبیل وجین
عملکرد دانه براي تمام ، وبیماریها هرساله درزمان برداشت

 ودرپایانتعیین  درصد 14 رطوبت باتیمار هاي آزمایش 
  .ندارگرفتسه سال نتایج موردتجزیه وتحلیل قر

  
  بحث ونتایج 

توجه به نتایج بدست آمده ازتجزیه واریانس  با
مرکب سه ساله تیمارهاي طرح می توان اثرات عوامل 

کارآیی  مورد بررسی برروي عملکرد محصول وهمچنین
   .مصرف آب رابصورت زیر مورد تجزیه وتحلیل قرار داد

  
 کل محصول  اثرات عوامل اصلی برعملکرد

ژیم هاي مختلف آبیاري و سطوح نتایج تاثیر ر
سینگل  آرایش کاشت برروي صفات مختلف ذرت دانه اي

سه ساله  حاصله ازتجزیه واریانس مرکب 704کراس 
رژیم هاي ، عملکرد دانه نشان داد بین سالهاي مورد مطالعه

 یک درصد در سطح احتمال وسطوح آرایش کاشتآبیاري 

  .داري وجود دارداختالف آماري معنی
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  تجریه واریانس مرکب سه ساله عملکرد -2جدول

  منابع تغییرات  df  عملکرد دانه
  سال  2  345/161**
  تکرار/سال  6  069/10*

ns 003/1  2  تراکم  
ns 222/0  4  سال*تراکم  
ns 348/4  1  آرایش کاشت 
ns 544/1  2  سال*آرایش کاشت  
ns 767/0  2  تراکم*آرایش کاشت  
ns 145/3  4  سال*تراکم*تآرایش کاش  

  خطا  30  092/4
  رژیم آبیاري  3  580/107**

ns 123/4  6   سال* رژیم آبیاري  

  خطا  18  292/2
ns 468/0  6   تراکم*رژیم آبیاري  
ns 391/0  12  سال*تراکم*آبیاري رژیم  
ns 352/0  3   آرایش کاشت* رژیم آبیاري  
ns 210/1  6   سال*آرایش کاشت* رژیم آبیاري  
ns 318/1  6   تراکم* آرایش کاشت* آبیاري رژیم 
ns 676/0  12   سال*تراکم* کاشت آرایش* رژیم آبیاري  

  خطا  90  635/0
81/11    C.V.%  

  
عملکرد دانه بیانگر آن  سه ساله مقایسه میانگین

تن در  23/8 درصد نیاز آبی با 125رژیم آبیارياست که 
 درصد نیاز آبی با50هکتار باالترین تیمار و تیمار آبیاري 

تن در هکتار پایین ترین عملکرد دانه را به  02/5عملکرد 
درصد  75و  100رژیم هاي آبیاري. خود اختصاص دادند
تن در هکتار در بین دو  23/6و  48/7نیاز آبی به ترتیب با 

درتامین نیاز آبی باوجوددرنظر . گروه فوق قرار گرفتند
امکان مقداري تلفات ، درصد90گرفتن راندمان آبیاري 

ناشی ازعدم توزیع یکنواخت وگرفتگی موردي لوله هاي (
وجود داشت که عملکرد مطلوب درتیمار .....)تیپ و
  .درصد می تواند ناشی از این مسئله باشد125آبیاري 

مقایسه عملکرد در تراکم هاي مختلف کاشت 
نشان داد هرچند بین تراکم هاي مختلف از نظر آماري 

عملکرد آنها در یک سطح اختالف معنی دار وجود ندارد و

قرار دارد با این حال بیشترین عملکرد دانه مربوط به 
به . هزار بوته در هکتار می باشد 75و  85تراکم کاشت 

عبارت دیگر بر اساس نتایج سه ساله این طرح تراکم 
هزار بوته در  75کاشت رعایت شده در منطقه یعنی تراکم 

  . هکتار مناسبت ترین تراکم می باشد
ایسه آرایش هاي کاشت نشان داد اختالف مق

آماري معنی داري در بین آرایش کاشت یک ردیفه و دو 
 ردیفه از نظر عملکرد دانه وجود نداشته و به ترتیب

تن عملکرد دانه تولید نمودند  60/6و  89/6 عملکرد دانه
پس با توجه . در یک سطح قرار گرفتند و از نظر آماري

آرایش کاشت (ت متداول منطقه نتایج سه ساله آرایش کاش
ردیفه  آرایش کاشت دو مناسبتر است و توصیه) یک ردیفه

.به نظر نمی رسد در حال حاضر مناسب در منطقه مغان
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کیلوگرم برمترمکعب  (کارآیی مصرف آب  - 1شکل
در سطوح مختلف آبیاري)درهکتار

  
  

  اثرات عوامل اصلی برکارآئی مصرف آب آبیاري
دار کارآیی مق، با افزایش مقدار آب آبیاري

بطوري که تیمار حداکثر . مصرف آب نیز کاهش پیدا کرد
داراي حداقل کارآئی مصرف آب ، )I4(تامین آب آبیاري 

تفاوت معنی داري  I3و I2 آبیاري بود وبا تیمار آبیاري
تفاوتشان باهم  I3و I2 ضمن اینکه تیمارهاي آبیاري. داشت

مار در بین آرایش هاي کاشت نیز تی.معنی داري نبود
 نسبت به تیمار دیگر آرایش کاشت B1آرایش کاشت 

ازکارآیی مصرف آب باالتري برخورداربود ولی تفاوت 
مقادیرکارآیی مصرف آب .معنی داري باآن نداشت

  .آورده شده است)3(درسطوح مختلف آبیاري درجدول

  
  )87-85براساس میانگین سه سال(کارآیی مصرف آب درسطوح مختلف آبیاري -3جدول

  کارآیی مصرف آّب  )Kg/ha(عملکرد  )m3/ha(آب مصرفی  ح آبیاريسطو
I1  4/5684  B 7483  32/1  

I2  1/3048  D5023  65/1  

I3  1/4562  C6233  37/1  

I4  8/7264  A8233  13/1  

  
نتایج تجزیه واریانس مرکب سه ساله نشان داداثرسطوح 
مختلف آبیاري برروي عملکرددانه وسایرصفات درسطوح 

مقایسه میانگین عملکرد دانه در . داربود معنی% 1احتمال
درصد نیاز  125رژیم هاي مختلف آبیاري نشان داد که 

تن در هکتار باالترین و تیمار آبیاري 23/8آبی باعملکرد
تن در هکتار پایین  02/5درصد نیاز آبی با عملکرد 50

هرچند بین ، ترین عملکرد دانه را به خود اختصاص دادند
مختلف از نظر آماري اختالف معنی تراکم وآرایش هاي 

، دار وجود نداشت وعملکرد آنها در یک سطح قرار دارد
با این حال بیشترین عملکرد دانه مربوط به تراکم کاشت 

هزار بوته در هکتاروآرایش کاشت یک ردیف روي 75
   .پشته تعلق داشت

  
  نتیجه گیري

که آبیاري قطره است نتایج این طرح نشانگر این 
م صرفه جویی درمقدارمصرف آب، ازکارآیی اي علیرغ

به منظور بنابراین .مصرف آب باالیی نیز برخورداراست 
استفادة بهینه از منابع آب جهت کاهش تلفات آبیاري و 

از روش ، دستیابی به عملکرد باال در تولید ذرت دانه اي
درمناطقی که . میتوان استفاده کرد) تیپ(آبیاري قطره اي

جودداشته و استفاده ازآبیاري سطحی مشکل کمبود آب و
باوجودمقدارآب محدود امکان پذیرنباشدبااستفاده ازروش 

می توان به عملکرد قابل قبولی ) تیپ(آبیاري قطره اي 
در این روش پس ازکاشت وآبیاري خاك آب .دست یافت
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لولۀ آبیاري (لولۀ آبیاري قطره اي ، وسبز شدن گیاه ذرت
ز گیاه در کنار بوته ها و آب موردنیا پهن شده) تیپ

بصورت قطره قطره وارد خاك گشته و در اختیار ریشۀ 
اگرچه در این روش نصب و راه اندازي . گیاه قرار میگیرد

هزینه اولیه اي را به زارع تحمیل میکند ، سیستم قطره اي
ولی با توجه به صرفه جویی در مصرف آب و افزایش 

توان به  می وکنترل علف هاي هرز کارآیی مصرف آب
  . سود بیشتري دست یافت
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