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 چکیده

 

ای در منطقه هنداثیر آن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرتأآبیاری و تای نسبت به استراتژی کمدانهگیاه ذرت واکنشبه منظور تعیین 

در اطراف ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی  پژوهشی ،وری آبای و همچنین تعیین بهرهجویچهرب تحت آبیاری دغآبااسالم

 مرکبساده ساالنه و تجزیه تجزیه  طرح آماریی )فرب انجام شد. طرح آماری پژوهش، بلوک کامل تصاددغآباشهرستان اسالم

به نیاز آبی  %51و  %11،  %51،  %511آبیاری به میزان  شاملرها تیمااجرا شد.  5931و  5931دو سال زراعی  بود و برای دوساله(

تیمارهای مختلف با  هاستفاده شد. مقایس 517کاشت ذرت از رقم سینگل کراس برایو در سه تکرار بود. ای روش آبیاری جویچه

صفت وزن دانه که انجام شد نتایج نشان داد  (ANOVA) پارامتر اجزای عملکرد با استفاده از تجزیه واریانس هفتدرنظر گرفتن 

عداد ها، تها، طول باللداری داشت و برای صفات وزن کل باللینسبت به سایر تیمارها برتری معن نیازآبی % 511بالل ها در تیمار 

داری یتفاوت معن نیازآبی%51و  نیازآبی %511ها بین تیمارهای ها، وزن چوب و  وزن هزار دانه باللدانه در ردیف، تعداد ردیف بالل

وری آب ند. در خصوص بهرهشتداری دایندارد درحالی که دو تیمار دیگر در کلیه صفات با تیمارهای اول و دوم تفاوت معن وجود

ی دارینیاز آبی نسبت به سایر تیمارهای برتر بود و با سایر تیمارها تفاوت معن %51برای وزن کل و وزن دانه های بالل ها، تیمار 

کیلوگرم در مترمکعب و بر اساس وزن  8/1 هاباللوری آب بر اساس وزن کل بهره ،آبینیاز %51آبیاری به میزان  شت. در تیماردا

. نتایج نشان داد بیشترین داشتنسبت به آبیاری کامل افزایش  %59و  %55و به ترتیب  بودمترمکعب  درکیلوگرم 15/1ها باللدانه 

وری آب بهتر است نیازآبی انجام شود و لذا برای افزایش بهره %55تا  %55 دهد که آبیاری به میزانروی میزمانی وری آب بهره

تواند منجر به افزایش شوری )انباشت امالح آبیاری میکماز نیازآبی محاسبه شده را کاهش داد. الزم به ذکر است که  %91حدود

 دوانی گیاه شود.آب( در خاک منطقه ریشه

 
 ، تنش خشکی، راندمان آبیاری، نیازآبیایآبیاری جویچه های کلیدیواژه 
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  مقدمه
 وردنآ بعمل برای بهینه استراتژی یک آبیاریکم

 با همراه که است آب کمبود شرایط تحت محصوالت

 دیگری نامهای به آبیاری کم باشد.می محصول کاهش

 ،شده تنظیم آبیاری کم ناقص، و بخشی آبیاری همچون

 و )خیرابی شودمی خوانده نیز غیره و محدود آبیاری

 از است عبارت آبیاریکم حقیقت در (.1991 همکاران،

 لیدتو افزایش منظور به آب، کمتر عالمانه و عامدانه مصرف

 ترساده عبارتبه یا و پوشش تحت اراضی مجموعه در

 بهتر و تربیش استفاده از است عبارت آبیاریکم گفت توانمی

 (.1911 )سپاسخواه، باشدمی آب حجم واحد از

 کارائی افزایش آبیاری کم اجرای از اصلی هدف

 هر در یاریآب آب تلفات کاهش طریق از چه آب کاربرد

رای ب بازدهی کمترین که است هاییآبیاری حذف یا و نوبت

 یا و بوده محدود آب منابع هرگاه دارند. را تولید محصول

 اقتصادی( نظر )از آب وریبهره باشد، باال آب هایهزینه

 امیهنگ بود. خواهد کمتر محصول بیشینه تولید حالت در

 و رکارگ نیروی انرژی، سرمایه، تأمین نظر از مشکالتی که

-هزینه هک هنگامی یا باشد داشته وجود دیگر حیاتی منابع یا

 تواندیم آبیاری کم از استفاده باشد، باال منابع گونه این های

 رشگست برای آبیاری کم شود. واقع مفید سود افزایش در

 دتولی تثبیت یا و رساندن حداکثر به و کشت سطح

 یردگ قرار استفاده مورد تواندمی نیز منطقه یک محصوالت

 (1991 همکاران، و )خیرابی

 ارزیابی برای (1979) همکاران و خاکسار مادح

 یهاویژگی بر آبیاری،قطع تنش و آبیاریکم همزمان اثر

 نجاما تحقیقی ایدانهذرت عملکرد بر مؤثر فیزیولوژیکی

 بلوك طرح قالب در فاکتوریل صورت به پژوهش دادند.

 آزاد گاهدانش تحقیقاتی مزرعه در تکرار سه با تصادفی کامل

 عوامل شد. اجرا خوزستان تحقیقات و علوم واحد اسالمی،

 11 ،111 تأمین) سطح سه در نیازآبی تأمین شامل پژوهش

 رد آب قطع تیمار و ذرت( گیاه کامل نیازآبی درصد 01 و

 طول در آب قطع )بدون سطح پنج در رشد ،مختلف مراحل

-هشت همرحل در آب قطع بار یک و )شاهد( رشد دوره

 ایجنت بودند. شیری( و افشانی گرده برگی، دوازده ی،برگ

 بیاریآ تیمار در دانه عملکرد بیشترین که داد نشان تحقیق

 تیمار در آن مقدار کمترین و آب قطع تنش بدون و کامل

 گلدهی مرحله در آب قطع تنش و کامل آبیاری درصد 01

 تأثیرای در مطالعه (1979) نودهی اکبری آمد. دست به

 و عملکرد بر آبیاریکم و ایجویچه آبیاری هایروش

 اب پالت اسپلیت قالب در طرحی ذرت، آب مصرف کارآیی

 کشاورزی تحقیقات مرکز در سال دو مدت به تکرار سه

 ،111 آبیاری سطح سه شامل تیمارها .بررسی نمود مازندران

 سه و اصلی تیمارهای عنوان به نیازآبی، درصد 01 و 11

 بیاریآ و متناوب درمیانیک ثابت، درمیانیک آبیاری تیمار

 جنتای است. بوده فرعی تیمارهای عنوان به هاجویچه کامل

 داد نشان آزمایش سال دو هایداده آماری تجزیه از حاصل

 هاجویچه کامل آبیاری با آبی نیاز درصد111 تیمار که

 درمیانیک آبیاری با آبی نیاز درصد01 تیمار و بیشترین

 دخو به را ایعلوفه ذرت عملکرد کمترین هاجویچه ثابت

 01 مارتی در آب مصرف کارآیی بیشترین اند.داده اختصاص

 و هاجویچه ثابت درمیانیک آبیاری با آبی نیاز درصد

 111 تیمار به مربوط آب مصرف کارآیی مقدار کمترین

 و آقایاری .ندبود هاجویچه کامل آبیاری با نیازآبی درصد

 کردعمل بر آبیاریکم اثر بررسی جهت نیز (1971) همکاران

 فاکتوریل صورت به آزمایشی ذرت، عملکرد اجزای و

 رد تصادفی کامل بلوکهای طرح قالب در پالت اسپلیت

 دواح اسالمی آزاد دانشگاه تحقیقاتی مزرعه در تکرار چهار

 رب آبیاری شامل سطح سه در آبیاریکم دادند. انجام کرج

 هایروش و گیاه نیازآبی درصد 11 و 91 ،111 اساس

 ایجویچه تمام آبیاری شامل دوسطح در ایجویچه آبیاری

 صورت به ثابت( درمیان)یک موضعی ایجویچه و

 رد دانه عملکرد گرفت. قرار اصلی کرتهای در فاکتوریل

 تمام روش به نسبت موضعی ایجویچه آبیاری روش

 طور به نیازآبی، درصد 111 با آبیاری شرایط در ایجویچه

 درصورتی .یافت کاهش درصد 1/91 میزان به و داریمعنی

 موضعی آبیاری روش دو بین در دانه عملکرد اختالف که

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
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 نیاز درصد 11 و 91 با آبیاری شرایط در ایجویچه تمام و

 کانزاس در (1771) همکاران و الم .نبود دارمعنی آبی

 رد زیرسطحی ایقطره آبیاری نیازمورد آب مطالعه با آمریکا

 گزارش ذرت کشت در لومی ـ سیلتی خاك با ایمزرعه

 عملکرد گیاه نیازمورد آب درصدی 51 کاهش با که کردند

 باقی هکتار در تن 1/15 میزان به خود حداکثر مقدار در

 زیمبابوه در تحقیقی طی (1770) راجا و انگلیش ماند.می

 با و ذرت مصرفی آب کاهش درصد 17 با که دادند نشان

 درصد 01 کل تولید مازاد، آب با کشت زیر سطح افزایش

 که داشتند اظهار (1771) همکاران و ادمیدز داشت. افزایش

 درصد 19 متوسط طور به را ذرت عملکرد خشکی تنش

 این خشکی، وقوع زمان و شدت به بسته اما دهدمی کاهش

 همکاران و یازار .رسدمی همدرصد  11 به عملکرد کاهش

 قرار مطالعه مورد ذرت در را آبیاری سطح شش اثر (177)

 را مصرفی آب از درصد 11 که تیماری داشتند بیان و دادند

 ود.ب خشک ماده عملکرد بیشترین دارای بود، کرده دریافت

 آبیاری کم اعمال با آزمایشی طی (5111) همکاران و پاندی

 کمبود که رسیدند نتیجه این به ذرت رشد دوره طی در

 و چن شود.می گیاه خشک ماده کاهش باعث آب شدید

 رمنج آبیاری میزان افزایش که دادند نشان (5117) همکاران

 برای موردنیاز آب مقدار اما است، بیشتر محصول اخذ به

 انمیز از کمتر بسیار آب وریبهره حداکثر آوردن دستبه

 باشد.می دانه عملکرد حداکثر حصول برای نیازمورد آب

 مختلف مقادیر که دادند گزارش (5111همکاران ) و پایرو

 جهیتو قابل میزان به آبیاری عمق تیمارهای در فصلی آب

 رارق تأثیر تحت را ذرت عملکرد اجزای و خشک ماده تولید

 حساسیت آب وریبهره که دریافتند آنها ضمناً .دهدمی

 بآ حجم افزایش با و داشته آبیاری آب مقدار به باالیی

 یابد.می کاهش مدیریتی مهم مشخصه این مصرفی،

ــکی بر  1911نژاد )پاك ــان داد که تنش خش ( نش

ــته نه و کلیه اجزای عملکرد اثر معنیعملکرد دا داری داشـ

ــت و تنش  ــدید موجب اس کاهش عملکرد درصــد 99ش

 نتیجه این به (1971) همکاران و اردالنهمچنین . گردیـد 

ــیدند ــکی تنش که رس  و عملکرد روی بر دارمعنی اثر خش

ــت، ذرت عملکرد اجزای  تنش افزایش با که بطوری داشـ

 انهد تعداد بالل، در ردیف تعداد دانه، عملکرد نظیر صفاتی

 دانــه، هزار وزن بالل، هر در دانــه تعــداد بالل، ردیف در

ــیان یـافت  کـاهش  و... بالل طول ذرت، دانـه  طول . قاضـ

( نشـــان دادند که کم آبیاری 1975تفریشـــی و همکاران )

دار کلیه صــفات مورد ارزیابی در ذرت معنیســبب کاهش 

شود و بیشترین عملکرد دانه به جز شـاخص برداشـت می  

درصد نیازآبی و کمترین  111مربوط به تیمار آبیاری تامین 

ــد نیاز 01مین أعملکرد مربوط به تیمار ت آبی بوده و درصـ

آبیــاری اجزای عملکرد و عملکرد دانــه همــه ارقــام را کم

( نتیجه 1979همکاران )ابدی کوپائی و دهـد. ع کـاهش می 

 05تا  0گرفتنـد کـه اعمـال تنش رطوبتی بـاعـث کـاهش       

ــایر   ــدی عملکرد دانـه ذرت گردیده و همچنین سـ درصـ

ــد پروتئین را نیز کاهش   ــفات زراعی ذرت به جز درص ص

 داد.

( نشان داد که تأثیر حذف آبیاری در 5112کاکر )

لکرد و مراحل کاکل دهی و تشکیل چوب ذرت، روی عم

دار و باعث کاهش ارتفاع بوته و پارامترهای رویشی معنی

( با اعمال 1997شود. امام و رنجبر )شاخص سطح برگ می

ای به این نتیجه رسیدند که تنش دانهآبیاری بر ذرتکم

خشکی تأثیری بر وزن چوب بالل ندارد. نتایج به دست 

دادند ( نشان 1911آمده توسط رضاوردی نژاد و همکاران )

ای با افزایش دانهکه کلیه صفات عملکرد محصول ذرت

 یابد.تنش آبی کاهش می

ای در کشور و دانهباتوجه به اهمیت کشت ذرت

دان مرغی  تأمینمصارف آن در تولید روغن مایع خوراکی و 

در کشور و منطقه در رابطه  های موجودبا توجه به چالشو 

 نشواکبا هدف بررسی  تحقیق اینمنابع آب،  تیبا محدود

 تراتژیاس به نسبت دارد باالیی آبینیاز که ایدانهذرت گیاه

و  دعملکر بر آبیاریکم ثیرأتاست.  هشد انجام آبیاریکم

 تحت بغرآباداسالم منطقه در ایدانهذرت اجزای عملکرد

مصرف آب تحت تنش  وریبهرهو تعیین  ایجویچه آبیاری

 باشدمی پژوهش این فاهداز ا آبی

 

 



 ایستگاه اسالم آباد غربدرای دانهوری آب ذرتو تعیین بهره آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرداثرات کم/  832

 

 هاروش و مواد

ــتگــاه اطراف در پژوهش این  تحقیقــات ایسـ

 عواقرب دغآبااسالم شـهرسـتان   طبیعی منابع و کشـاورزی 

ــرقی دقیقه 51 و درجه 21 جغرافیائی درطول  عرض و ش

 گردید. انجام شمالی دقیقه 9 و درجه 92 جغرافیائی

های منطقه از خاك 1970 و 1971 هایدر سال

 بردارینمونهبرای هر سال در سه عمق مختلف مورد مطالعه 

های فیزیکی وشیمیایی خاك ویژگی شد، برخی از امانج

باشد. همچنین ( می1مزرعه مورد مطالعه به شرح جدول )

. ( است5) جدولمتوسط آنالیز خصوصیات آب به شرح 

 نمونه اخذ شده از خاك در این آزمایش نمونه دست نخورده

 های مختلف ذکراز عمق بردارینمونه با استفاده از سیلندر

گیری و انتقال به نمونه( بوده که پس از 1) جدولشده در 

آزمایشگاه جهت تعیین خصوصیات مختلف خاك 

 .آزمایشات الزم صورت گرفت

گیری بافت خاك به روش هیدرومتر، تعیین اندازه

جرم و  USDAکالس بافت خاك براساس روش 

نخورده و استفاده از نمونه دستمخصوص ظاهری خاك با 

 (FC) به روش سیلندر، رطوبت خاك در ظرفیت مزرعه ای

های به ترتیب در مکش (PWP) و نقطه پژمردگی دائم

سانتی متر با استفاده از دستگاه  11111و  991معادل 

 .(1770)کیو،  صفحات فشاری و غشای فشاری انجام شد

 خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک منطقه مورد مطالعه -1جدول 

 سال
 تاريخ

 گيرینمونه

عمق 
cm 

هدايت 

 الکتريکي
1-dS m 

PH 
نفوذپذيری 

1-h m 

FC 

درصد 

 حجمي

PWP 

درصد 

 حجمي

BD 
3-cmg  

San

d% 
Silt

% 

Clay

% 

نوع 

 بافت

5931 42/24/31 
92-2 6/2 61/7 

5 
97 53 

42/5 2/53 5/92 1/24 

C
la

y 
lo

am
 

62-92 6/2 64/7 1/96 53 
32-62 1/2 71/7 96 1/52 

5936 42/24/36 

92-2 61/2 6/7 

3/2 

1/96 1/52 

46/5 7/53 1/22 2/93 

C
la

y 
lo

am
 

62-92 61/2 61/7 96 52 

32-62 6/2 7/7 96 52 
FC سانتیمتر،  992حجمی رطوبت ظرفیت مزرعه ای در مکش  درصدPWP  اتمسفر،  51درصد حجمی رطوبت نقطه پژمردگی دائم در مکشBD رم مخصوص ظاهری خاک بر ج

 متر مکعبسانتی حسب گرم در

 
 خصوصيات آب منطقه مورد مطالعه -2جدول 

TDS 

(mg L-1) 
PH 

EC 

)1-cmmoh (  
 تاريخ نمونه گيری L (meq-1( آنيونها meq) L-1( کاتيونها

 

 سال

932 6/7  652 

Ca++ 9/6  CO3
-- 5/4  

42/24/31 5931 
Mg++ 5/9  HcO3

- 5/9  

Na+ 51/5  Cl- 1/4  

K+ 21/2  SO2
-- 3/4  

921 2/7  622 

Ca++ 5/6  CO3
-- 21/4  

51/24/36 5936 
Mg++ 51/9  HcO3

- 21/9  

Na+ 51/5  Cl- 1/4  

K+ 21/2  SO2
-- 21/4  

EC سانتیمتر، در هدایت الکتریکی خاک بر حسب میکرو موسPH  ،اسیدیته خاکTDS لیتر گرم درحلول بر حسب میلیکل مواد جامد م 

 

به  912جهت کاشت ذرت از رقم سینگل کراس 

تی کاشت دس روش کیلوگرم در هکتار استفاده شد. 51میزان 

بوده و با توجه به دو ساله بودن آزمایش، کاشت گیاه در 

و در سال دوم در تاریخ  59/15/1971سال اول در تاریخ 

سانتی متر  2-0انجام گرفت و عمق کاشت  11/15/1970

 سانتی متر بود. 17-51بوده و فاصله بوته ها در ردیف ها 

در این طرح در طول دوره کشت سه بار عملیات کوددهی 

انجام گرفت که بار اول کود پایه بوده که قبل از کاشت 

صورت گرفت و با خاك مخلوط شد که شامل هر سه نوع 

کود )سولفات پتاسیم، فسفات آمونیوم و اوره( بود. بار دوم 
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از کود اوره به صورت سرك در هنگام پنجه زنی استفاده 

فاصله  به مرحله و ار سوم از کود مایع و طی دوشد و ب

برای  دهی و مرحله گلدهیدر ابتدای ساقهروز  51حدود 

نیاز گیاه انجام شد. در افزایش رشد گیاه و تأمین مواد مورد

 سهمرحله داشت عملیاتی از قبیل تنک کردن در مرحله 

برگی )در اواسط خردادماه(، وجین نمودن در چند مرحله، 

با آفات )بویژه زنجرك ذرت( با استفاده از سم  مبارزه

دسیس با دز یک لیتر در هکتار، استفاده از کود مایع در یک 

نظر مرحله و و آبیاری در طول دوره رشد در فواصل مورد

 انجام گرفت.

 صورت به مهرماه اول نیمه در محصول برداشت

 برداشت ایحاشیه اثرات منظورحذف به شد. انجام دسـتی 

ــط از ــت خط وس اگر  گرفت. انجام کرت هر میانی کاش

ذرت به منظور برداشــت دانه کشــت شــود باید برداشــت  

ــورت گیرد که گیاه از نظر فیزیولوژی و زراعت  زمانی صـ

ه ب کامالً رســیده باشــد تعیین زمان برداشــت از نظر زراعی

 آب، تراکم بوته، آبیاری، نس خاك، جمقدار کود، نوع رقم

ــت.    و هوا ــته اسـ ــایر عوامـل محیطی وابسـ از نظر و سـ

ــیدفیزیولوژی دانه ــک را ه ذرت های رس حداکثر ماده خش

درصد  52 51دارا هسـتند و بایستی رطوبت آنها به حدود  

ــت باشــ   ــد تا از نظر زراعی قابل برداش و این زمان د برس

ــته براحتی از بالل جدا می ــت که پوسـ گردد و موقعی اسـ

اب بدهند دانه ها از بالل جدا چنانچه بالل را در دســـت ت

ــدخواهند  ــت زمانلذا . (1910خواجه پور، ) ش  بر برداش

رت ذ دانه رطوبت درصد صفات فیزولوژیک گیاه و اساس

 از گیری بهره با و ذرت بوته ظاهری مشـخصات  و (52%)

 از عدب و هابالل برداشت از بعد شد. تعیین کارشناسان نظر

 آنها چوب از دســتی صــورت به بالل هایدانه آنها، توزین

 چگالی و )رطوبت الزم هایگیریاندازه و گردیده جـدا 

 چوب، وزن بالل، کل وزن بالل، طول بالل، تعداد ها،نمونه

 مقدار تعیین و درردیف دانه تعداد ها،دانه ردیف تعداد

 پذیرفت. صورت موجود( رطوبت

 ایجویچه روش آزمایش این در آبیاری روش

 مترسانتی 91 آنها فاصله و متر 111 هاجویچه طول و بوده

ــی حدود کـه بـاتوجه به    بود  211اینکه هر کرت آزمایشـ

کرار ت ســـهتیمار و  چهارمترمربع بود، لذا باتوجه به تعداد 

 1211موجود در طرح، در مجموع مســاحت مزرعه حدود 

اینچی  9آبگیری در مزارع از طریق یک آبگیر  مترمربع بود

های فلزی به کنتورها و بعد آن توسط لوله انجام شد و آب

ــط لولـه  اتیلن بـه ابتدای مزارع انتقال  هـای پلی از آن توسـ

یافت. نوسـانات دبی در خطوط انتقال بر اثر تغییرات فشار  

ــده می ــتن آن از یک  ایجاد ش ــد و برای ثابت نگه داش باش

شــیرفشــارشــکن جهت تنظیم فشــار و ثابت کردن فشــار  

ابت نمودن دبی استفاده گردید. جهت ورودی و در نتیجه ث

ــتم، کنتور حجمی   گیری حجم آب ورودیاندازه ــیس به س

ی آب بیالنقرارداده شــد. جهت تعیین زمان آبیاری از روش 

(. در این روش مقدار مشخصی 1911استفاده شد )علیزاده، 

ــود و نوبت بعدی آبیاری زمانی آب بـه مزرعه داده می  شـ

ی محاسـبه شـده طی روزهای   خواهد بود که مجموع نیازآب

سـپری شـده نزدیک آب آبیاری قبل شود به عبارت دیگر   

آبیـاری بعـدی زمانی خواهد بود که مقدار آب باقیمانده از   

آبیـاری قبـل کفـاف نیازآبی آن روز را ندهد. طرح آماری    

ــورت  ــادقی بصـ مربوط به پژوهش، طرح بلوك کامل تصـ

طی دو دوساله مرکب  سـاده برای هر سال و تجزیه  تجزیه

ــال زراعی  بود و تیمارها نیز مقادیر آب  1971و  1972سـ

نیاز  91%، (T100) یآبنیاز  %111آبیاری به میزان آبیاری با 

و  (T25) یآبنیاز  %51و  (T50) یآبنیاز  11%، (T75) یآب

 باشد.در سه تکرار می

 بدست آمار طریق از گیاه آبینیاز محاسبه جهت

 معادله از استفاده با و A کالس تبخیر تشتک توسط آمده

 شد: خواهد عمل زیر

 (1)                      ETc =  Kc ×  Kp ×  Epan    

 :آن در که

 ETc روز، در مترمیلی حسب بر ذرت گیاه خالص آبی نیاز 

Kc که براساس نتایج محاسبات  ،ذرت گیاهی ضریب(

که در مراحل  های الیسیمتری بدست آمده(مربوط به داده

، 00/1ب ترتیابتدائی، توسعه، میانی و انتهایی رشد گیاه به

 Kp ،(1979است )صدرالدینی،  79/1و  51/1، 72/1
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 از تبخیر میزان A، Epan کالس تبخیر تشتک ضریب

)که محل آن در  روزدر مترمیلی حسب بر A کالس تشتک

ایستگاه هواشناسی کشاورزی در مجاورت مرکز تحقیقات 

 است. باشد(می

 رب پسروی و تخلیه ذخیره، به مربوط زمان مدت

 طعق زمان و شد محاسبه پیوسته جریان پارامترهای اساس

 محاسبات اساس بر ذخیره دوره تکمیل از بعد نیز جریان

 .(1715واکر، شد ) انجام

ای برای اینکه در طراحی سیستم آبیاری جویچه

اشد، داشته بدربرمقدار کافی آب، بدون آنکه تلفات زیادی 

در سرتاسر جویچه به داخل خاك نفوذ کند، زمان قطع 

 آبیاری طبق رابطه ذیل محاسبه شد.

 (5)                                 TCO  = Tt  + Tn − Tr   

 ن:که در آ

TCO ،)زمان قطع )دقیقهTt  دقیقه(،پیشروی )زمانTn  زمان

 Tr)دقیقه( والزم برای نفوذ مقدار خالص آب مورد نیاز 

هایی که اما در جویچه؛ دقیقه( استنشینی )زمان عقب 

های شیبدار که شیب کافی انتهای آن باز باشد و جویچه

توان زمان عقب نشینی را صفر فرض کرد. داشته باشد، می

درصد  9/1یعنی  119/1در این طرح نیز چون شیب زمین 

فر شینی صباز بود، زمان عقب ن نیز هاجویچهبوده و انتهای 

 فرض شد، لذا:

(9)                                          TCO  = Tt  + Tn 
یس لوئ-از طریق معادله نفوذ کوستیاکف Tnاز طرفی مقدار 

 (:1715محاسبه می شود )واکر،

(2          )                         
n

tf
n

I
0

a

n )k(t  

 :که در آن

 
n

I  مقدار خالص آب مورد نیاز جهت نفوذ یا مقدار نیاز

و  k ،aفرصت زمان نفوذ و  tآبی )میلی متر(، 
0

f  سرعت

پیدا کردن مقادیر ضرایب معادله نفوذ با  باشدمینفوذ پایه 

ها شود که یکی از این روشهای مختلف انجام میروش

(. اساس 1715اکر، ای الیوت و واکر است )وروش دو نقطه

این روش بر پایه معادله پیوستگی و شکل نمایی فاز 

باشد. در این روش از دونقطه میانی و انتهایی پیشروی می

فاز پیشروی برای تخمین پارامترهای معادله نفوذ 

طه شود. با درنظر گرفتن رابلوئیس استفاده میکوستیاکف

فاده از دو با استگیری از طرفین رابطه و توانی زیر و لگاریتم

قابل محاسبه  rو  pنقطه از منحنی پیشروی، ضرایب ثابت 

 می باشند.

(1 )                                                  X = p. t𝑟 

یر لوئیس از روابط ز-و نهایتاً پارامترهای معادله کوستیاکف

 شوند:محاسبه می

(0  )
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 :که درآن

 A  ،متوسط سطح مقطع جریانt  ،زمان پیشرویQ  دبی

طول پیشروی و : xورودی به جویچه، 
2

ó:  فاکتور شکل

 زیرسطحی که از رابطه زیر بدست می آید:

 (1                                         )















)1)(1(

)1(1
ó

2

rb

brb 

-در معادالت باال نیز به شکل زیر قابل محاسبه می rمقدار 

 باشد

 (7         )                                               
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مقدار
0

f باشد به روشپایه میهم که همان سرعت نفوذ-

ا ههای مختلف قابل محاسبه است که یکی از این تکنیک

باشد که در آن تمام خروجی می -روش جریان ورودی

این  شود.سنج درنظر گرفته میذبه عنوان یک نفو هاجویچه

روش بر این فرض بنا شده که در اواخر آبیاری خاك به 

رابطه زیر قابل از  f0پایه رسیده است و مقدار سرعت نفوذ

 محاسبه است:

 (11                                )
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 ن:که در آ
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Qin ،دبی ورودی به جویچهQout  دبی خروجی از جویچه

ها طول جویچه Lو  که همان رواناب انتهای جویچه است

 است.

 کشت دوره انتهای در محصول برداشت زمان در

 گیرینمونه به اقدام هاردیف در تکرار نه با و تیمار هر در

 گیریاندازه و کشی وزن انجام از بعد و شد ذرت برداشت و

 همزرع کل به آن به مربوط محاسبات عملکرد، پارامترهای

 قطعه هر در شده برداشت هایذرت روی بر شد. داده تعمیم

 کردن دانه از پس و شد انجام هاییگیریاندازه و هابررسی

 مشخص برای و شد انجام هانمونه کشی وزن دست، با آنها

 مربوط هاینمونه برداشت، هنگام در بذرها رطوبت شدن

 ریگیاندازه از پسد و ش منتقل آزمایشگاه به تیمار هر به

 درصد 12 رطوبت احتساب با برداشت هنگام در رطوبت

 کم و باشدمی ذرت محصول عملکرد محاسبه مبنای که

 و محصول در موجود رطوبت درصد مازاد، رطوبت کردن

 و هاداده این تفسیر آمد. بدست محصول واقعی عملکرد

 وسطت شده گفته تیمارهای تحت محصول عملکرد مقایسه

ساده برای هرسال و تجزیه واریانس مرکب  واریانس تجزیه

 محصول کمی عملکرد مقایسه و شد انجام هاداده دوساله

 شد. انجام LSD آزمون توسط مختلف تیمارهای تحت

 استفاده SASهای آماری از نرم افزار برای اخذ نتایج آزمون

 شد.

 جهت شـــده انجام هایگیریاندازه اســـاس بر

 انمیز محصول، برداشت هنگام در محصول عملکرد تعیین

ــول تولید  بر و اولیه هایگیری اندازه طبق ذرت محصـ

 گردید محاسبه مختلف تیمارهای در ذرت دانه وزن اساس

ــول عملکرد اینکه به توجه با و ــاب با ذرت محص  احتس

ــد 12 رطوبت ــبه درصـ  از بعد بنابراین گردد،می محاسـ

 هگرفت تصادفی نمونه سـه  تیمار هر در محصـول  برداشـت 

 قلمنت آزمایشگاه به ذرت دانه رطوبت تعیین جهت و شده

 ولمحص واقعی عملکرد حاصله، نتایج از استفاده با و شـد 

 شد محاسبه

 برای هکتار هررد شده داده آب حجم به باتوجه

 آمد دست به تیمار درهر آب وریبهره رشدگیاه، دوره کل

(11)                                          WP =
Yield

Vtotal
 

 :رابطه این در

 WP آب مترمکعبم در کیلوگر برحسب آب وریبهره، 

ldieY و کیلوگرم حسب بر محصول عملکرد totalV حجم 

 گیاه رشد دوره کل برای هکتار هر در شده داده آب کل

 باشد.می مترمکعب برحسب

 

 بحث و نتایج

ــتفاده از کم ــرفهاس  جوییآبیاری به منظور ص

در آب و همچنین اعمال حداقل ضــریب آبشــویی در 

طول فصـل آبیاری و یا حتی در سـراسر چندین فصل   

آبیاری باعث انباشـــته شـــدن امالح در منطقه ریشـــه 

ــود. طبیعتـا وقتی از آبهـای بـا کیفیـت کم مثل     می شـ

تر وضع بد شودهای نامتعارف استفاده پسابها و یا آب

ــرایطی گیاهامی ن به طور همزمان شـــود. در چنین شـ

ــوری و کم آبی قرار می گیرنـد تحـت تـأثیر ت    نش شـ

 یتیمارهابرای و حجم آب آبیاری  تاریخ(. 1911)علیزاده،

ــول زراعی  ( 9در جــدول) 1970و  1971مختلف در فصـ

و  1971های شود که در سالمشاهده میارائه شـده است.  

 19197و  10709مـقــادیر آب آبیــاری بترتیــب   1970

هکتار در طول فصـل زراعی بوده است. این   مترمکعب در

و  1971های فصـل بهار در سال  تفاوت ناشـی از بارندگی 

ــت. همچنین در تیمار  ــرایط آب و هوائی بوده اسـ  91شـ

و  1971های نیازآبی مقادیر آب آبیاری برای ســالدرصــد 

ــت  19291و  19510بترتیب 1970 مترمکعب در هکتار اس

  2/91و درصـــد  7/99یب که نســـبت به آبیاری کامل بترت

ــد  ــد. در تیمار میدرص ــد  11باش نیازآبی مقادیر آب درص

 7779و  7009بترتیب 1970و  1971های آبیاری برای سال

مترمکعب در هکتار است که نسبت به آبیاری کامل بترتیب 

مقادیر  یازآبین درصد 51باشـد. در تیمار  می %5/11و  19%

و  0590 یببترت 1970و  1971های آب آبیاری برای ســال

مترمکعب در هکتار اسـت که نسبت به آبیاری کامل   0910

باشد. مقادیر بیشتر آب میدرصد  99و درصـد   99بترتیب 

ــده در هر تیمار بعلت تلفات آب بعل ــتفاده شـ وذ ت نفاسـ
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ــت.   ــروی اس ــعمقی در مرحله پیش  هاهجهت انجام مقایس

ل ک پارامتر وزن هفتتیمـارهای مختلف با در نظر گرفتن  

ها، طول بالل، تعداد ردیف، تعداد دانه در ردیف، وزن بالل

تجزیه ، هـا و وزن هزار دانه هـا، وزن چوب بالل دانـه بالل 

انجام شــد که نتایج بدســت آمده برای ( Anova) واریانس

 .( آورده شده است2نظر در جدول )پارامترهای مورد

ــان می دهــد کلیــه نتــایج تجزیــه واریــانس نشـ

در بین درصد یکپارامترهای عملکرد محصـول در سـطح   

ــالهای مختلف معنی ــت.تیمارهای مختلف طی سـ  دار اسـ

برای پارامترهای  LSDبراســاس نتایج حاصــله از آزمون  

توان ( ارائه شده است، می1مختلف عملکرد که در جدول )

ــفت وزن دانه بالل  ــید که ص  ها در تیمار به این نتیجه رس

ــددر 111 ــایر تیمارها برتری   یـازآبی ن صـ ــبـت به سـ نسـ

ها، طول داری داشـــته و برای صـــفات وزن کل باللیمعن

ها، وزن هـا، تعـداد دانـه در ردیف، تعداد ردیف بالل   بالل

ــد 111ها بین تیمارهای وزن هزار دانه بالل چوب و  درص

داری وجود ندارد یتفاوت معن یازآبین درصد 91و  یازآبین

ــفات با  ــت که دو تیمار دیگر در کلیه صـ و این درحالیسـ

تفاوت  یازآبین درصد 91و  یازآبیندرصـد   111تیمارهای 

 رطوبتی باعث کاهشنشان داد تنش نتایج .داری دارندیمعن

درصـــد  91این کاهش درتیمار  ؛ کهشـــودها میوزن بالل

ــد ــایر تیمارها به شـ  ت افزایشنیازآبی کمتر بوده و در سـ

یابد. این فرایند در ســـایر صـــفات نیز صـــاد  بوده و می

کاهش مقادیر هرکدام از صفات در اثر تنش آبی ایجاد شده 

درصد  11نیاز آبی، درصد  91مشهود بود. برای تیمارهای 

 0/99، درصد 19/5ترتیب نیاز آبی بهدرصد  51نیاز آبی و 

ها، باللکاهش عملکرد در وزن کل درصد  9/05و درصـد  

کاهش عملکرد در درصد  1/50و درصد  7/1، درصـد  1/1

ــد 0/1ها، طول بالل ــد  5/11، درص ــد  1/51و درص درص

 1/9، درصـــد 9/1ها، کاهش عملکرد در تعداد ردیف بالل

کاهش عملکرد در تعداد دانه در درصـــد  0/50و درصـــد 

کاهش درصــد   1/09و درصــد   99، درصــد 0/5ردیف، 

 1/21و درصد  0/1، درصد 5ها، اللعملکرد در وزن دانه ب

، درصد 7/1ها و کاهش عملکرد در وزن چوب باللدرصد 

ــد  1/90 ــد  9/19و درصـ کــاهش عملکرد در وزن درصـ

( نیز 1هزاردانه مشخص گردید که همانطور که در جدول )

مشــخص شــده اســت، در کلیه صــفات مطرح شــده بین  

فاوت درصد نیازآبی ت 91یازآبی و ندرصـد   111تیمارهای 

 داری مشاهده نشد.معنی
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 تاريخ و مقدار آب آبياری در هر آبياری برای تيمارهای مختلف برحسب مترمکعب در هکتار -3جدول 

 نوبت آبياری

1331سال  1331سال    

 زمان آبياری
نيازآبي 

 )ميليمتر(

)مترمکعب در هکتار(حجم آب آبياری برای هرکدام از تيمارها   

 زمان آبياری
نيازآبي 

 )ميليمتر(

 حجم آب آبياری برای هرکدام از تيمارها )مترمکعب در هکتار(

 %111تيمار 

 نيازآبي

 %51تيمار 

 نيازآبي

 %11تيمار 

 نيازآبي

 %21تيمار 

 نيازآبي

 %111تيمار 

 نيازآبي

 %51تيمار 

 نيازآبي

 %11تيمار 

 نيازآبي

 %21تيمار 

 نيازآبي

 924 221 124 626 22 56/24/5936 952 232 121 626 22 42/24/5931 آبیاری اول
 472 227 113 677 22 95/24/5936 941 122 614 227 12 27/29/5931 آبباری دوم
 972 222 162 624 22 59/29/5936 917 112 721 323 62 44/29/5931 آبیاری سوم

 927 117 712 312 62 44/29/5936 229 653 224 5229 72 29/22/5931 آبیاری چهارم
 912 162 712 312 62 25/22/5936 229 629 323 5457 22 54/22/5931 آبیاری پنجم
 294 632 323 5426 22 23/22/5936 226 723 5215 5974 32 45/22/5931 آبیاری ششم
 252 667 355 5569 22 52/22/5936 222 726 5223 5973 32 92/22/5931 آبیاری هفتم
 252 667 355 5575 22 46/22/5936 224 724 5222 5964 32 27/21/5931 آبیاری هشتم
 257 666 352 5521 22 29/21/5936 224 724 5221 5962 32 51/21/5931 آبیاری نهم
 237 734 5529 5222 522 52/21/5936 272 796 5291 5929 32 44/21/5931 آبیاری دهم

 236 723 5236 5214 522 52/21/5936 221 727 5291 5993 32 43/21/5931 آبیاری یازدهم
 231 727 5529 5245 522 41/21/5936 224 625 396 5427 22 27/26/5931 آبیاری دوازدهم
 257 661 327 5562 22 24/26/5936 933 651 292 5232 72 51/26/5931 آبیاری سیزدهم
 252 666 355 5561 22 52/26/5936 962 165 723 329 62 46/26/5931 آبیاری چهاردهم

 921 114 795 354 62 42/26/5936 942 126 615 252 12 29/27/5931 آبیاری پانزدهم

 922 115 792 355 62 47/26/5936     - - آبیاری شانزدهم

 6916 3337 59275 57573 5522  6476 3667 59426 56369 5522 جمع کل
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 مختلف هایسال برایای ذرت دانه محصول عملکرد کمي پارامترهای برای هاداده واريانس تجزيه نتايج خالصه –4جدول 

 پنج درصد سطح در دار معنی *=
 یک درصد سطح در دار معنی **=

 
  روشهای برای LSD روش به کمي صفات برای تيمارها ميانگين مقايسه آزمون به مربوط نتايج -1جدول 

 پنج درصد سطح در آبياری مختلف

Combine 1331 1331 سال  

%21 

 نيازآبي

%11 

 نيازآبي

%51 

 نيازآبي

%111 

 نيازآبي

%21 

 نيازآبي

%11 

 نيازآبي

%51 

 نيازآبي

%111 

 نيازآبي

%21 

 نيازآبي

%11 

 نيازآبي

%51 

 نيازآبي

%111 

 نيازآبي
 صفت تيمار

اللهابوزن کل  مقدار 55496 55254 7277 2421 55492 52336 7212 2574 55497 55222 7266 2522  
)کیلوگرم در 

 هکتار(
C B A A C B A A C B A A LSD 

 طول باللها مقدار 2/52 7/52 2/57 3/59 2/52 6/52 6/57 3/59 2/52 7/52 7/57 3/59
 )سانتیمتر(

C B A A C B A A C B A A LSD 
تعداد ردیف  مقدار 2/56 7/56 4/51 1/54 56 /7 1/56 3/52 1/54 7/56 6/56 51 1/54

 C B A A D C B A C B A A LSD باللها
تعداد دانه  مقدار 1/26 7/21 29 92 5/26 4/21 9/24 92 9/26 1/21 7/24 92

 C B A A C B A A C B A A LSD درردیف باللها
 وزن دانه باللها مقدار 2727 2174 1729 9492 2623 2215 1369 9452 2792 2154 1219 9442

)کیلوگرم در 
 هکتار(

C B A A C B A A C B A A LSD 

 وزن چوب باللها مقدار 5744 5672 5651 5221 5752 5622 5641 331 5756 5625 5642 332
)کیلوگرم در 

 هکتار(
C B A A C B A A C B A A LSD 

 وزن هزار دانه مقدار 1/932 9/924 3/427 9/561 6/935 2/922 2/415 7/561 5/935 1/929 2/423 1/561
 C B A A C B A A C B A A LSD )گرم(

وزن هزار 

 دانه

 وزن چوب

هالبال   

 وزن دانه

هابالل  

تعداد دانه در 

هارديف بالل  

تعداد 

رديف 

هابالل  

طول 

هابالل  

 وزن کل

هابالل   

فاکت

 ور
 سال منابع درجه آزادی

4/579  5/5222  17219 12/4  21/2  21/2  1/552226  SS 
 تکرار 4

59
32

 69/5  17/5  22/4  22/5  97/2  49/2  94/9  F 

2/33724  9/151452  27124232 4/421  3/47  95 76212122 SS 
 تیمار 9

**642  **974  **5172  **33  **552  **529  **5247  F 

2/957  9/4762  62532 51/2  23/2  6/2  4/527526  SS 6 خطا 

3/551  2/1212  429955 39/5  97/2  47/2  4/479734  SS 
 تکرار 4

59
31

 56/5  47/4  *72/2  72/5  **95  *22/2  *3/9  F 

522222 7/156123  22425224 27/532  23/46  23/43  77527557 SS 
 تیمار 9

**666  **529  **172  **552  **5232  **912  **799  F 

7/922  4/7453  512212 99/9  22/2  57/2  2/452977  SS 6 خطا 

7/49  54/2  9/519  34/2  54/2  22/2  5322 SS 
 سال 5

ب
رک

ه م
جزی

 ت

26/2  2 25/2  22/5  71/4  13/2  27/2  F 

423 3/6232  925562 27/2  29/2  94/2  934493 SS 
2 

تکرار 
2/5 درسال  27/4  *44/2  73/5  27/4  42/5  *75/9  F 

533722 5295993 35132651 35/932  35/19  2/62  519162727 SS 
 تیمار 9

**5434  **259  **5752  **4/455  **2/252  **952  **1/5392  F 

6/52  2/242  523422 92/2  27/2  22/2  272 SS 
9 

 تیمار
27/2 در سال  57/2  22/4  52/2  17/2  45/2  25/2  F 

2/652  1/3327  452414 22/7  19/2  77/2  957142 SS 54 خطا 
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های انجام شده جهت تعیین گیریبراساس اندازه

عملکرد محصول در هنگام برداشت محصول، میزان تولید 

های اولیه و بر اساس وزن گیریمحصول ذرت طبق اندازه

با توجه به اینکه عملکرد  دانه ذرت در تیمارهای مختلف

-محاسبه میدرصد  12بت محصول ذرت با احتساب رطو

 .گردد

ــل از    12عملکرد ذرت در رطوبت نتـایج حاصـ

( 0و همچنین عملکرد واقعی محصول در جدول )درصـد  

ــده در هر هکتار   ــت. با توجه به حجم آب داده ش آمده اس

ــد گیـاه بهره   آب در هر تیمار به  وریبرای کـل دوره رشـ

 نتایج تجزیهشده است.  ارائه( 9دسـت آمد که در جدول ) 

( نشان داد که اثر سال روی 9)جدول ها که در مرکب داده

ــایر  یوری آب معنبهره ــت کـه این امر در سـ دار بوده اسـ

( ارائه شده است، مشهود 1)جدول صـفات عملکرد که در  

ت در به تفاو احتماال رسد علت این تفاوتنبود. به نظر می

ــال باز  ــعیت خاك بین دوس ــعیت آب و هوایی و وض  وض

ــته ولی أکه روی مقدار نیازآبی تگردد می ــتری داش  ثیر بیش

 آن بر عملکرد نهایی محصول کمتر بوده است.تأثیر 

-نتایج تجزیه واریانس داده های مربوط به بهره

وری آب برای وزن دانه های بالل ها و همچنین برای وزن 

( آمده است نشان دهنده این 9کل بالل ها که در جدول )

بین تیمارها درصد  1است که در هر دو مورد در سطح 

که خالصه  LSDدار وجود دارد. نتایج آزمون تفاوت معنی

( ارائه شده است نیز نشان داده در خصوص 1آن در جدول )

 91ها، تیمار های باللدانهکل و وزنوری آب برای وزنبهره

ایر ر تیمارهای برتر بوده و با سنیازآبی نسبت به سایدرصد 

 91داری دارند و تنش آبی به میزان یتیمارها تفاوت معن

وری آب را بر اساس وزن کل دانه مقدار نیازآبی بهرهدرصد 

 05/1کیلوگرم درمترمکعب و بر اساس وزن دانه مقدار  1/1

 19/1و  19/1ترمکعب نموده و به ترتیب مدر یلوگرمک

 باتوجه به آمار ارائه دهد.افزایش میکامل نسبت به آبیاری

کشاورزی، برای تولید هر کیلوگرم  جهادشده توسط وزارت

لیترآب موردنیاز است و به عبارت دیگر  901مقدار ذرت 

کیلوگرم  90/1ای دانهمصرف آّب برای ذرتکارائی

وری آب برای درمترمکعب است. معصومی و همکاران بهره

کیلوگرم درمترمکعب و  10/1را نیازآبی درصد  111آبیاری 

کیلوگرم  21/1نیازآبی را درصد  11برای آبیاری با 

 همکاران و خاکسار مادحدرمترمکعب برآورد نمودند. 

 رد ذرت دانه کیلوگرم یک تولید برای دادند نشان (1979)

 است. نیاز مورد آب لیتر 011 تا 221 بین خوزستان منطقه

داد بیشترین کارآیی  ( نشان1979همچنین اکبری نودهی )

درصد نیاز آبی و کمترین مقدار  01 مصرف آب در تیمار

درصد نیازآبی  111کارآیی مصرف آب مربوط به تیمار 

 17( نیز نشان دادند که با 1770است. انگلیش و راجا )

درصد کاهش آب مصرفی ذرت و با افزایش سطح زیر 

 .درصد افزایش داشت 01کشت با آب مازاد، تولید کل 

( نشان دادند که مقدار آب 5117چن و همکاران )

وری آب بسیار دست آوردن حداکثر بهرهموردنیاز برای به

کمتر از میزان آب مورد نیاز برای حصول حداکثر عملکرد 

-( دریافتند که بهره5111همکاران )باشد. پایرو و دانه می

وری آب حساسیت باالیی به مقدار آب آبیاری داشته و با 

ش حجم آب مصرفی، این مشخصه مهم مدیریتی افزای

( نیز نشان دادند 1972نادری و همکاران )یابد. کاهش می

جویی در درصد صرفه 51تا  12که اعمال کم آبیاری سبب 

شیمشک و  میزان آب مصرفی در کل فصل رشد گردید.

، 51( در تحقیقی اثر چهار تیمار آبیاری )5111همکاران )

ازآبی گیاه( را در ذرت مورد بررسی درصد نی 111و  91، 11

( در درصد 1/50قرار دادند که بیشترین درصد ماده خشک )

 51( در تیمار درصد 59و کمترین آن ) درصد 111تیمار 

 .درصد نیازآبی گیاه بدست آمد

ــان می  دهــد برای تولیـد یــک  نتـایج تحقیق نشـ

لیتر آب  091تــا  271کیلوگرم دانــه ذرت در منطقــه بین 

باشــد تفاوت زیادی بین نتایج بدســت آمده   ز میمورد نیا

دراین تحقیق بــا نتــایج ســــایر محققین وجود نــدارد و 

های اقلیمی و شرایط آب و تفاوتهای اندك ناشی از تفاوت

دارآب مصرفی و میزان تولید تأثیر قهوایی است که روی م

 گذاشته است.
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 متوسط بطور ایدانهذرت محصول عملکرد و رطوبت ميانگين -1 جدول

 آبياری مقدار سال

 ميانگين

 رطوبت درصد

   باللها دانه

 با اختالف

 رطوبت

 درصد14

 کل وزن

    باللها
(Kg/ha) 

 با باللها کل وزن

 رطوبت کسر
(Kg/ha) 

 دانه وزن

    باللها
(Kg/ha) 

 کسر با دانه وزن

 (Kg/ha) رطوبت
 شده داده آب حجم کل

(1-ha 3m) 

 براساس آب بهره وری

  باللها کل وزن

 (کيلوگرم آب/)مترمکعب

 وزن براساس آب بهره وری

  باللها دانه

 (کيلوگرم آب/)مترمکعب

13
31

 

 1/2 62/2 7/56364 2264 2727 52242 55496 7/9 7/57 آبیاری 522%
 69/2 25/2 2/59421 2425 2174 52697 55255 2/9 2/57 آبیاری 71%
 17/2 71/2 2/3666 1112 1729 7495 7277 9/9 9/57 آبیاری 12%
 1/2 61/2 4/6476 9525 9492 2273 2421 9 57 آبیاری 41%

13
31

 

 23/2 69/2 1/57573 2913 2623 52252 55497 2/9 2/57 آبیاری 522%
 65/2 73/2 9/59275 2511 2215 52655 52336 1/9 1/57 آبیاری 71%
 12/2 74/2 6/3336 1774 1369 7456 7212 4/9 4/57 آبیاری 12%
 23/2 62/2 2/6916 9592 9452 2215 2574 3/4 5663 آبیاری 41%

يه
جز

ت
 

ب
رک

م
 

 23/2 69/2 5/57275 2252 2792 52251 55497 7/9 7/57 آبیاری 522%
 64/2 2/2 6/59992 2452 2154 52642 55222 1/9 1/57 آبیاری 71%
 12/2 72/2 7/3295 1669 1219 7449 7266 9/9 9/57 آبیاری 12%
 1/2 62/2 9/6956 9542 9442 2267 2522 3/4 3/56 آبیاری 41%

 

 مختلف سالهای آب بهره وری پارامترهای برای هاداده واریانس تجزیه مربعات مجموع مقادیر -7 جدول
 Combine 1331 1331 سال

 خطا سال تیمار تیمار )سال( تکرار سال خطا تیمار تکرار خطا تیمار تکرار منابع

 54 9 9 2 5 6 9 4 6 9 4 آزادی درجه

 کل وزن براساس آب بهره وری
 (کیلوگرم آب/)مترمکعب باللها

SS 2221/2 265/2 226/2 2242/2 212/2 2242/2 229/2 229/2 559/2 225/2 2292/2 

F 22/4 **455  14/4 **92  **9/54 12/4 **592 49/5  
 دانه وزن براساس آب بهره وری

 (کیلوگرمآب/ )مترمکعب باللها
SS 2229/2 297/2 2229/2 2242/2 291/2 229/2 224/2 229/2 274/2 225/2 2294/2 

F *92/9 **431  22/4 **3/49  **7/1 12/4 **23 94/5  
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پنج  سطح در آبياری مختلف روشهای برای LSD روش به وریبهره فاتص برای تيمارها ميانگين مقايسه آزمون به مربوط نتايج -8جدول 

 درصد

Combine 1331 1331   

LSD مقدار LSD مقدار LSD صفت تيمار مقدار 

C 69/2 C 69/2 C 62/2 %522 نیازآبی 
 وزن براساس آب بهره وری

م در بر اساس کیلوگر کل
 مترمکعب

A 2/2 A 73/2 A 25/2 %71 نیازآبی 

B 72/2 B 74/2 B 71/2 %12 نیازآبی 

C 62/2 C 62/2 C 61/2 %41 نیازآبی 

C 23/2 C 23/2 C 1/2 %522 نیازآبی 
 وزن براساس آب بهره وری

م در بر اساس کیلوگر دانه
 مترمکعب

A 64/2 A 65/2 A 69/2 %71 نیازآبی 

B 12/2 B 12/2 B 17/2 %12 نیازآبی 

C 1/2 C 23/2 C 1/2 %41 نیازآبی 
 پنج درصدو در سطح احتمال  LSDدار داشتن آنها در آزمون مقایسه میانگین تیمارها به روش نشان دهنده هم گروه بودن تیمارها و اختالف معنی Cو  A ،Bالزم به ذکر است که حروف 

 باشدمی

 

ــده و به روش   ــبه ش باتوجه به چهار نقطه محاس

توان یک رابطه به شکل زیر بین مقدار محاسبات عددی می

 آب برآورد نمود. وریبهرهآبیاری یا تنش آبی و کم

(15   )       𝑦1 = −1.08x2 + 1.362x + 0.3575   

(19          )𝑦2 = −0.84x2 + 1.054x + 0.2825   

 :که در آن

 𝑦1 و  بالل وری آب بر اساس وزن کلمقدار بهره𝑦2  مقدار

 مقدار تنش آبی xوری آب بر اساس وزن دانه بالل و بهره

 است.  آبیارییا درصد کم

است که ضریب رگرسیون روابط الزم به ذکر 

یب ترتدست آمده با اعداد حاصله از محاسبات بهدرجه دو به

بوده که نشان دهنده دقت مناسب روابط  751/1و  71/1

 باشد.می

یابیم حال با استفاده از این دو رابطه در می

در  1/1آب بر اساس وزن کل به مقدار  وریبهرهبیشترین 

آب بر  وریبهرهدهد و بیشترین کم آبیاری رخ می 95%

مترمکعب م در کیلوگر 05/1اساس وزن دانه بالل به مقدار 

 دهد.کم آبیاری رخ میدرصد  91در 

 

 گیرینتیجه

یک سوم جمعیت جهان از مشکل کمبود آب رنج 

چین، هند و آمریکا  هایی مانندمی برند و این روند درکشور

و جهان در حال  رو به افزایش استو حتی کشور ما ایران 

ه به گزارش شبکحاضر در حال تجربه بحران آب می باشد. 

، به علت بحران کمبود آب، 5151درسال  خبری آب ایران،

مواجه خواهد  از هرسه انسان، یک نفر با مشکل کمبود آب

(. متوسط تبخیر در کشور در حدود 1915،میرئی. )شد

هانی سط جمتر در سال است که در مقایسه با متومیلی 5111

برابر است و ایران با دارا بودن  سهمیلی متر( تقریباً  911)

درصد منابع  90/1بیش از یک درصد جمعیت جهان تنها 

آب شیرین و تجدید شونده را در اختیار دارد 

منظور کسب حداکثر کامل به آبیاری (.1915،میرئی)

شرایطی قابل اعمال است که محصول از واحد سطح در

فی در اختیار باشد و ثانیاً امکان توسعه و مقدار کابه آب اوالً

یطی ااما در شر ؛وجود نداشته باشد سطح زیرکشت افزایش

که دسترس نباشد، بلکافی دربه اندازه و مقدار آب که نه تنها

اراضی مستعد و قابل احیای زیادی وجود دارند که 

درصورت رسیدن آب به آنها امکان افزایش تولید قابل 

ری یک راهکار روش کم آبیا توجهی وجود خواهد داشت،

مصرف آب است و بخصوص جویی درمناسب برای صرفه

باشد درجاهایی که ارزش اقتصادی آب مصرفی باال می

 (.1911،علیزاده)

 دهدنشان می پژوهشنتایج به دست آمده از این 

د و اجزای عملکرد عملکرباعث کاهش که کم آبیاری 

کاهش صفات البته این شود. میای دانهمحصول گیاه ذرت

ثیر أنیازآبی تدرصد  91تا ای دانهمحصول ذرتعملکرد 

اگر ارزش اقتصادی آب باال باشد و یا داری نداشته و یمعن

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B7%D8%AD_%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%B4%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B7%D8%AD_%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%B4%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8
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کاهش  درصد 51تا  بی باشیمآصورتی که در شرایط کم در

-امری مورد قبول به نظر مینیاز محصول آب موردمقدار 

مالك قرار  مقایسهجهت این آب  وریبهرهالبته اگر . رسد

 91 قداربه مآبیاری و یا کمباشد، اعمال تنش آبی  داشته

ب آ وریبهرهموجب افزایش درصد نیازآبی منطقی بوده و 

ب آ وریبهرهباالترین  دهدنشان میهمچنین . نتایج شودمی

با توجه به آب مصرف شده و محصول بدست آمده در 

درصد نیازآبی  95تا  91آبیاری با که  دهدمی رویشرایطی 

نیاز مورد درصد از آب مورد 57تا  51و حدود شود انجام 

جوئی قرار گیرد که در صورت موجود بودن زمین صرفه

تایج . نمازاد، قابلیت افزایش سطح زیر کشت نیز وجود دارد

-باعث صرفهنیازآبی درصد  91آبیاری بمیزان نشان داد کم

شده و  درصد 51میزان حدود جوئی در مصرف آب به 

 داریدرصد داشته و معن دوکاهش محصولی به مقدار حدود 

 نبوده است.
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Abstract 

 

Some experiments were performed around the Agricultural and Natural Resources 

Research Station of Islamabad-Gharb city in order to determine the reaction of corn 

crop to deficit irrigation strategy and its effects on yield, yield components and water 

productivity (WP) under furrow irrigation. The research used randomized complete 

block design (as a composite analysis in two years (2015 and 2016)). The treatments 

included irrigation with 100%, 75%, 50% and 25% water requirement with three 

replications. The SC704 Variety was used for planting corn. To compare the 

treatments, the 7 parameters of the performance components were considered, using 

analysis of variance (ANOVA). The results showed that the weight of corns in the 

first treatment was significantly superior to other treatments. Nevertheless, there was 

no significant difference in total weight of ears, ears length, seeds number per row, 

number of ear rows, wood weight and the weight of 1000 corns between treatments 

of 100% and 75% water requirement. However, in all measured attributes, there were 

significant differences between the other two treatments and the first and second 

treatments. Regarding water productivity in terms of total weight and grain weight of 

ears, the 75% treatment was superior to other treatments and had significant 

differences with the other treatments. In the treatment with 75% water requirement, 

WP was 0.8 kg/m3 based on the total weight of the grains, and based on the seed 

weight, it was 0.62 kg/m3, which were, respectively, 17% and 13% higher than the 

full irrigation treatment. The results showed that the highest water productivity was 

observed with about 30% deficit irrigation. It is to be noted that deficit irrigation may 

increase salinity of the root zone. 
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