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 چکیده
 تحقیق رمنظو این به. شودمی محسوب پایدار توسعه در متداول معضالت از یکی کشاورزی بخش در ویژه به آب منابع کمبود

 گیاه در آب مصرف کارآیی و عملکرد اجزای عملکرد، بر ایقطره آبیاری روش در آبیاریکم تأثیر بررسی هدف با حاضر

 شهرستان در واقع تهران دانشگاه ابوریحان پردیس تحقیقاتی مزرعه در 6971-74 زراعی سال در ،407 کراس سینگل ذرت

 گیاه آبی نیاز( 3D) 77% و %47 (2D) ،(1D)ِ 600% سطح سه با تصادفی کامل بلوک صورت به آزمایش. اجرا شد پاکدشت

 با و شد مشاهده 600% تیمار در آبیاری مختلف سطوح بین در توده زیست عملکرد بیشترین. شد انجام تکرار سه در ذرت

 67807 برابر دانه عملکرد بیشترین همچنین،. نشان داد کاهش 70% و 57% محصول عملکرد،  77% و 47%آبیاری کم اعمال

. بود آبی نیاز 77% تیمار در هکتار در کیلوگرم 60554 مقدار با آن کمترین و آبیاری 600% تیمار در هکتار در کیلوگرم

 مصرفی آب مترمکعب بر کیلوگرم 77/9 با برابر و ایقطره آبیاری 47% تیمار برای توده زیست آب مصرف کارآیی بیشترین

 توصیه آن از استفاده و است بهینه سامانه آبی، نیاز 47% با قطره ای آبیاری سامانهکه  گفت توانمی بنابراین .آمد دست به

 .شودمی

 دانه ، عملکرد زیست توده ذرت، نیاز آبی گیاه عملکرد : های کلیدیواژه
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 مقدمه

دسترسی به آب کافی یکی از نیازهای اولیه گیاه 

باشد. در اغلب مناطق خشک برای رشد و تولید محصول می

 01و نیمه خشک دنیا از جمله اراضی وسیعی از ایران )بیش 

ترین درصد( مسئله بحران آب به عنوان یکی از اصلی

ی مالکپایدار مطرح است )معضالت در مسیر ایجاد کشاورزی 

(. با توجه به پراکنش نامتعادل منابع آب، 6192و بیدآبادی، 

میزان تقاضای آب در مناطقی که بیش از چهل درصد جمعیت 

باشند، از میزان منابع آب موجود در این مناطق زمین را دارا می

ها و اطالعات گزارش شده پیشی گرفته است. همچنین داده

، از شرایط بحران آب در بسیاری از های اخیردر سال

قدیر و همکاران، ) کندکشورهای این مناطق حکایت می

(. موارد متعدد مصرف ذرت در تغذیه انسان، دام، طیور 6112

ها در فراورده متفاوت و کاربرد آن 9011و استخراج حدود 

صنایع مختلف موجب شده که تولید ذرت نقش مهمی را در 

کشاورزی جهان داشته باشد و تولید آن در بسیاری از کشورها 

الوحد و علی، )بعد از گندم و برنج در رتبه سوم قرار گیرد 

وری آب های افزایش بهرهآبیاری از جمله روش. کم( 6112

. باشدبا دیدگاه افزایش تولید به ازای واحد مصرف آب می

هایی که بهر سالبرتری این روش در کشتزارهای پهناور و د

ت گردند، بیشتر اسدلیل کاهش بارندگی، منابع آب محدود می

آبیاری، بهمعموالّ در مناطقی که با کمبود آب مواجهند، از کم

عنوان روشی جهت افزایش کارایی مصرف آب، استفاده 

آبیاری (. استفاده از روش کم6110هوول و همکاران، ) شودمی

ت که فقط با هدف بهبود راندمان مدیریت کارا و آگاهانه اس

پذیرد، بلکه به دنبال کاهش مصارف آبیاری صورت نمی

. (9916غیرمفید و افزایش سهم مصارف مفید است )توکلی، 

ای های آبیاری قطرهدر چند دهه گذشته امکان استفاده از روش

در محصوالت مختلف زراعی بررسی و مشخص شده که 

آب مصرفی و افزایش کارایی  ای قادر به کاهشآبیاری قطره

(. 6112بروسون و همکاران، آب در محصوالت مختلف است )

ثیر أباهدف بررسی ت ای( مطالعه9912نوردخت و تبریزی)

متر تبخیر میلی 901و  991، 21سطوح آبیاری )آبیاری پس از 

از تشتک( انجام دادند، بر اساس نتایج در تیمار آبیاری پس از 

بیشترین  210از تشتک تبخیر در رقم  متر تبخیرمیلی 21

هر دو تیمار آبیاری پس  نیعملکرد دانه به دست آمد. همچن

 901متر تبخیر از تشتک تبخیر و آبیاری پس از میلی 991از 

و  91ش ترتیب باعث کاهمتر تبخیر از تشتک تبخیر بهمیلی

بررسی اثر  درصدی عملکرد دانه در واحد سطح شد. 2/01

عملکرد و اجزای عملکرد برخی هیبریدهای تنش خشکی بر 

ذرت در شرایط نرمال و تنش خشکی در مرحله رشد رویشی 

و تنش خشکی در مرحله رشد زایشی نشان داد که اثر تنش 

آبی بر همه صفات اندازه گیری شده در سطح یک درصد 

 دعملکرد دانه و برخی اجزای عملکر نیدار بود. همچنمعنی

انه، تعداد دانه در ردیف و تعداد ردیف دانه همانند وزن صد د

در بالل بیشترین کاهش را در اثر تنش آبی داشتند )رضایی 

کردند  انی( ب9910و همکاران ) یقباد (.9912 ،زاد و همکاران

 ،یآب ازیدرصد ن 01و  21به مقدار  یتنش آب شیکه با افزا

ب موج یو تنش رطوبت ابدییتعداد دانه در هر بالل کاهش م

و  نیشتریب نیهمچن د،یوزن صد دانه گرد داریکاهش معن

 یاریمربوط به سطوح آب بیوزن صد دانه به ترت نیکمتر

 (9912)و چوکان  یریش بود. یترطوب دیمطلوب و تنش شد

 یمختلف ذرت به تنش خشک یدهایبریتحمل ه یابیدر ارز

 طیدر هر دو شرا 210کراس  نگلیس دیبریه گزارش کردند

 نیانگیم نسبت به ییعملکرد باال یکامل و تنش خشک یاریآب

صدر الدینی و  .داشت یبه خشککمی  تیساسحداشت و 

بررسی تنش آب بر روی گیاه ذرت  در( 9910همکاران )

های وری آب برای وزن کل و وزن دانهبهره مشاهده کردند

نیاز آبی نسبت به سایر تیمارهای برتر بود و  %20بالل، تیمار 

داری داشت. در تیمار آبیاری به ر تیمارها تفاوت معنیبا سای

ها وری آب بر اساس وزن کل باللنیازآبی، بهره %20میزان 

ها کیلوگرم در مترمکعب و بر اساس وزن دانه بالل 0/1

نسبت  %99و  %92کیلوگرم در مترمکعب بود و به ترتیب 26/1
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-ن بهرهیبه آبیاری کامل افزایش داشت. نتایج نشان داد بیشتر

 %26تا  %29دهد که آبیاری به میزان وری آب زمانی روی می

ت وری آب بهتر اسنیازآبی انجام شود و لذا برای افزایش بهره

عامریان و . از نیازآبی محاسبه شده را کاهش داد %91حدود

( در اعمال کم آبیاری بر روی ذرت گزارش 9912همکاران )

 یاریآب ماریدو ت نیتوده در ب ستیعملکرد دانه و زدر  کردند

مشاهده  دارییاختالف معن یآب ازیدرصد ن 20درصد و  911

ه مصرف آب متعلق ب ییکارآ نیشتریب نینشده است و همچن

. خیرآبادی و همکاران باشدیم یآب ازیدرصد ن 20 یاریآب ماریت

 ایهای آبیاری جوی و پشتهای بین روش( در مقایسه9912)

 آبیاریکم های شروی گیاه ذرت بیان کردند روای بر و قطره

 به آب مصرف جوییدر صرفه نواری آبیاری خصوص به

 خشکنیمه و خشک مناطق در همۀ اساسی راهکار یک عنوان

 پنج کاهش با فقط و آب در مصارف جویی صرفه با که است

 از و آبیاری هایشیوه بهترین جزء در عملکرد درصدی ده تا

توجه به اهمیت با . است عملیاتی برای کشاورزی کاربرد نظر

کشت ذرت خصوصا در منطقه پاکدشت و همچنین با در نظر 

استفاده  یبا هدف بررس قیتحق نی، ایکمبود منابع آب گرفتن

 و اعمال یاریآب های مختلفروش اعمال با بهینه از منابع آب

الخصوص که کمتر مورد توجه محققان علی یارآبیهمزمان کم

گاه دانش-حانیابور سیدر محل پرد ،در این منطقه قرار گرفته

 شد. انجام 9912تهران در تابستان سال 

 

 هامواد و روش

بررسی تأثیر سطوح مختلف این پژوهش با هدف 

ای بر عملکرد و اجزاء عملکرد و کارایی آبیاری قطرهکم

ذرت در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان  مصرف آب گیاه

تهران، واقع در شهرستان پاکدشت در جنوب شرقی دانشگاه 

شرقی، عرض  دقیقه 01درجه  09تهران )طول جغرافیایی 

شمالی و ارتفاع از سطح دریا  دقیقه 61و  درجه 90جغرافیایی 

میانگین ساالنه دمای هوای منطقه در  .انجام شد (متر 9162

باشد. متوسط بارندگی در این درجه سانتیگراد می 91حدود 

بندی دومارتن دارای متر و بر اساس طبقهمیلی 920طقه من

های رایج در اقلیمی خشک است. کشت ذرت یکی از کشت

باشد و منطقه پاکدشت و ورامین در شرق استان تهران می

دارای اهمیت به سزای از لحاظ تامین علوفه دام و برآورد 

این پژوهش بر روی ذرت رقم سینگل امنیت غذایی است. 

، در قالب بلوک تصادفی با سه تیمار و در سه 210کراس 

 (،1D) 911تکرار انجام شد. تیمارهای آبیاری شامل سه سطح 

20 (2D)  00و (3D) عملیات اعمال گردید. رصد نیاز آبی د

انجام گردید، ابعاد هر  9912-12تهیه زمین در سال زراعی 

ر با مت سهردیف کاشت به طول  سهشامل  متر مربع، نهکرت 

و  20های کاشت و روی ردیف به ترتیب فواصل بین ردیف

ر اقدام تهمچنین برای مطالعه بهتر و دقیق متر بود.سانتی 61

ا ههایی شد که به روش سطحی آبیاری در آنبه احداث کرت

متر در نظر گرفته  سهها گرفت، طول و عرض آنصورت می

و  20، 911ای در سه سطح شد که مانند روش آبیاری قطره

کوددهی بر اساس تجزیه . درصد نیاز آبی آبیاری شدند 00

( تعیین گردید و کود 9فیزیکی و شیمیایی خاک )جدول 

کیلوگرم در هکتار در مرحله  611نیتروژن مورد نیاز به مقدار 

صورت سرک به خاک دهی به برگی و همزمان با گل 2-0

ا هاضافه گردید. به مدت یک ماه پس ازکاشت، تمامی کرت

و بدون  )مرسوم در منطقه(با دور آبیاری ثابت چهار روز 

آبیاری شدند و بعد از آن اعمال تیمارها  ،اعمال تیمارهای تنش

های ایستگاه آغازگردید. مقدار نیاز آبی با توجه به داده

یث مانتو با استفاده از رابطه پنمنهواشناسی موجود در مزرعه 

اصالح شده توسط فائو و اعمال ضریب گیاهی محاسبه 

گردید. ضریب گیاهی با توجه به منحنی تغییرات ضریب 

های آبیاری، ای در طول فصل رشد برای دورهگیاهی ذرت دانه

 آلن) شدتعیین  فائو 02با استفاده از دستورالعمل نشریه شماره 

ی اریخالص آب ازیبه صورت نحجم آب  .(9100و همکاران، 

پس از محاسبه هر تیمار، مقدار آب با  در نظر گرفته شد و

گیری و در هرکرت به صورت استفاده از کنتور حجمی اندازه

سطحی و یکنواخت توزیع گردید. برای تامین آب از چاه 
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موجود در مزرعه دانشگاه استفاده گردید و مشخصات آب 

برداری از تیمارها نمونه آمده است. 6در جدول مورد استفاده 

در پایان دوره رشد و پس از رسیدگی فیزیولوژیکی انجام 

 26های گیاهی به تفکیک اجزاء مختلف به مدت گرفت. نمونه

گراد درجه سانتی 21دار و در دمای ساعت در آون تهویه

انجام کیلوگرم  119/1خشک و سپس توزین با ترازوی با دقت 

عملکرد  یعملکرد دانه، اجزا ،زیست توهپارامترهای  شد و

-( و ارتفاع بوته اندازههزار دانه)قطر بالل، ارتفاع بالل، وزن 

، همچنین کارآیی مصرف آب با استفاده از رابطه دیگرد یریگ

 (:6190دهقانی سنجی، ) آمد( بدست 9)

iD
WUEi

W
                                                  )9( 

مقدار ماده خشک تولیدی هر یک  Diدر این رابطه 

مقدار آب تحویلی به  Wگیاه )کیلوگرم در هکتار(،از اجزای 

 کا 𝑊𝑈𝐸𝑖قطعات در واحد سطح )مترمکعب در هکتار( و 

یی مصرف آب در هر یک از اجزای گیاه )کیلوگرم در 

 .Ver) محاسبات آماری از نرم افزار برای. باشدمترمکعب( می

9.0 )SAS افزار ترسیم نمودارها از نرم و برایExcel  استفاده

 شد.

 های فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعهویژگی -1جدول 
  هدایت الکتریکی PH عمق خاک

(1-dS m) 
مواد آلی 

 )درصد(

 کلسیم و منیزیم
(1-meq l) 

 کربنات
(1-meq l) 

 بی کربنات
(1-meq l) 

 بافت خاک درصد() ازت کل

 سیلتی لوم 11/2 6/2 14 52 20/2 4/1 5/6 02-2
 سیلتی لوم 14/2 6/0 2 55 11/2 1 5/6 42-02
 لوم 10/2 5/1 2 6/31 05/2 3/1 5/6 62-42

 
 مشخصات شیمیایی آب چاه مورد استفاده در طول آزمایش- 2جدول 

گیری شدهمعیار اندازه  حد استاندارد استفاده در کشاورزی1 آب چاه 

EC (ds/m) 65/2  10/0  

PH 6/0  5/5-6  

 10 52   (mg/l)نیتراتی نیتروژن

00/2 (mg/l) نیتریتی نیتروژن  - 

5/0 (meq/l)کربنات بی  - 

6/0 (meq/l)و منیزیم  کلسیم  122 

35/2 (meq/l)پتاسیم   - 

51/42 (meq/l)سدیم   - 

1/11 (mg/l) سرب  1 

(mg/l) 3/2 آهن  3 

(mg/l) 25/2 2 کادمیوم  

(mg/l) 4/2 نیکل  0 

 (1303) ایران زیست محیط سازمان از برگرفته
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 نتایج و بحث

مطالعه صورت گرفته تاثیر روش آبیاری و سطوح 

مختلف آبیاری را بر کارآیی مصرف آب، عملکرد و اجزای 

که  مورد بررسی قرار داد 210عملکرد ذرت سینگل کراس 

نتایج آن به تفکیک تجزیه و تحلیل و ارائه شده است. مقدار 

وارد  9آب مصرفی در طول دوره اعمال تیمارها در جدول 

ای است. در کل زمان اعمال تیمارها در روش آبیاری قطرهشده

بار  66بار آبیاری انجام گرفت و در روش آبیاری سطحی  00

 آبیاری انجام گرفت.
 میزان آب مصرفی در طول دوره اعمال تیمار -3جدول 

 یی آبجوصرفهدرصد  (ha3m.-1( یی آبجوصرفهمیزان  )ha3m.-1(حجم آب مصرفی  تیمارها
1D 6305 - - 
2D 5311 106 05 

3D 4610 1055 45 

 

 رتگیاه ذآبیاری بر ارتفاع بررسی اثر سطوح مختلف کم

گیری شده در مطابق تجزیه واریانس مقادیر اندازه 

( 0مرحله نهایی برداشت )انتهای فصل رشد( که در جدول )

دهد اثر ارتفاع نشان می آمده است. نتایج تجزیه واریانس

آبیاری بر ارتفاع نهایی گیاه در سطح یک درصد سطوح کم

( 0 دولجها )دار بوده است. بررسی مقایسه میانگینمعنی

-آبیاری اختالف معنیدهد بین سطوح مختلف کمنشان می

ز آبی درصد نیا 911داری وجود داشت به طوری که تیمار 

نیز واضح ( 9با توجه به شکل ) .دارای بیشترین ارتفاع است

دار اختالف معنی ایهای آبیاری کرتی و قطرهاست روش

 وجود نداشت اما در سطوح مختلف آبیاری این اختالف

دار است، همانطور که مشخص است بیشتر ارتفاع در معنی

درصد نیاز آبی  00درصد نیاز آبی و کمترین در  911آبیاری 

( در پژوهش خود بیان کرد، تنش آبی در 6110) کاکیر .است

مرحله رشد رویشی، ارتفاع بوته و سطح برگ را کاهش 

 و یبانر قاتیتحق باانجام شده  قیتحق جینتادهد. همچنین می

تأثیر  اهیارتفاع گ بر یاریآب کم کندیم انیب که( 9911) همکاران

 .دارد مطابقت گرددیم آن کاهش موجب و دارد یداریمعن

 یاریآبارتفاع در سطوح کم یهانیانگیم سهیمقا -1 شکل
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 ذرت اهیمصرف آب در گ ییو کارا یصفات عملکرد انسیوار هیتجز جیخالصه نتا -4جدول 

 (MSمربعات ) نیانگیم  
درجه  منابع تغییر

 آزادی

 ارتفاع گیاه

(cm) 
 قطر بالل

(cm) 
 طول بالل

(cm) 
 وزن هزاردانه

(gr) 
 عملکرد دانه

)1-(kg ha 
 زیست توده

  )1-(kg ha 
 کارایی مصرف آب

)3-(kg m 

 0 0461 /25** 2/00ns 11/32* 0064/5ns *5/33450514 **5/504544415 ns 30/2 (D) آبیاریکم

55/126 0 خطا کل  245/2  52/2  42/665  2/3150106  03/0200510  060/2 
nsددرص کیدر سطح  داریختالف معن: ا**دار در سطح پنج درصد، : اختالف معنی*دار، : فاقد اختالف معنی 

 
 ذرت اهیمصرف آب در گ ییو کارا یصفات عملکرد نیانگیم سهیمقا -5جدول 

 ارتفاع گیاه آبیاریکم
(cm) 

 قطر بالل
(cm) 

 طول بالل

(cm) 
 عملکرد دانه

)1-(kg ha 
 وزن هزاردانه

(gr) 
 زیست توده

)1-(kg ha 
 کارایی مصرف آب

)3-(kg m 

522/030 (1D) نیاز آبی %122 a 56/4 a 45/02 a 14525a 15/054 a 4/01043 a 41/3 a 

660/011 (2D) نیاز آبی %05 b 61/4 ab 33/02 a 11510b 60/056 a 5/10432 b 55/3 a 

22/110 (3D) نیاز ابی %55 c 45/4 b 21/15 b 12000b 15/000 a 5/14360 c 16/0 a 
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 آبیاری بر قطر و طول باللمختلف کم بررسی اثر سطوح

( نشان داد 0ها )جدول نتایج تجزیه واریانس داده

 نداشت اما اثر آن بر طول باللدار بر قطر آبیاری اثر معنی کم

ها )جدول به مقایسه میانگین داده با توجه دار بود.بالل معنی

 درصد 911( بیشترین میزان قطر و طول بالل مربوط به تیمار 0

 00/61متر و سانتی 02/0نیاز آبی گیاه به ترتیب با مقدار 

نیاز آبی به  درصد 00باشد که نسبت به تیمار متر میسانتی

درصد افزایش قطر و طول  19/99درصد و  00/0ترتیب میزان 

درصد نیاز آبی گیاه  911بالل را داشته است همچنین تیمار 

ای اختالف نیاز آبی دار درصد 00در مقایسه با تیمار 

باشد اما این اختالف در درصد می پنج در سطحداری معنی

باشد، دار نمیدرصد نیاز آبی معنی 911و  20بین تیمارهای 

 20توان گفت با اعمال کم آبیاری در سطح به طوری که می

درصد نیاز آبی و کاهش مصرف آب در محصول بالل از نظر 

( بیشتر 6شکل )داری نداشت. مطابق طول و قطر افت معنی

نیاز آبی در آبیاری کرتی  درصد 911قطر بالل مربوط به تیمار 

کل باشد، اما در شباشد که دارای اختالف با بقیه تیمارها میمی

 911و  20داری بین تیمارهای ( طول بالل اختالف معنی9)

د. شوای مشاهده نمیدرصد نیاز آبی در آبیاری کرتی و قطره

( بیان داشتند در تیمارهای با نیاز 9901فاطمی و همکاران )

حجم آب مورد نیاز گیاه، کاهش تعداد دانه و  درصد 01 آبی

 که ها باعث کاهش قطر و طول بالل گردیدریزتر شدن دانه

 تحقیقات حاضر با آن مطابقت داشت.

یاریآبدر سطوح کم قطر بالل یهانیانگیم سهیمقا -2 شکل

 یاریآببالل در سطوح کم طول یهانیانگیم سهیمقا -3 شکل
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آبیاری بر خصوصیات بررسی اثر سطوح مختلف کم

 عملکردی گیاه ذرت

 دانه عملکرد

( نشان داد 0ها )جدول نتایج تجزیه واریانس داده

در سطح پنج درصد بر عملکرد  دارکم آبیاری تفاوت معنی

ین ها نشان داد ببررسی مقایسه میانگین دادهدانه داشته است. 

 درصد 911سطوح مختلف آبیاری نیز مشاهده شد بین تیمار 

 داردرصد نیاز آبی اختالف معنی 00و  20نیاز آبی با تیمارهای 

نیاز آبی دارای عملکرد  درصد 911وجود داشت و تیمار 

شکل (. در 0باشد )جدول بهتری نسبت به سایر تیمارها می

( عملکرد دانه در تیمارهای روش آبیاری و سطوح 0)

آبیاری نشان داده شده است که بیشترین عملکرد دانه کم

نیاز آبی به مقدار  %911با تیمار  ایمربوط به آبیاری قطره

باشد. مقایسه عملکرد دانه بین کیلوگرم در هکتار می 90010

ای بیاری قطرهتیمار آ ،ای نشان دادروش آبیاری کرتی و قطره

کیلوگرم در هکتار در مقایسه  99096نیاز آبی به مقدار  %20با 

 0/1290نیاز آبی به مقدار  %20با تیمار آبیاری کرتی با نیاز 

درصد افزایش عملکرد داشته  60در هکتار به میزان  کیلوگرم

آبیاری کامل با  %911ای در تیمار تحقیقی ذرت دانه در است.

وگرم در هکتار، دارای بهترین عملکرد بود کیل 99692عملکرد 

خوانی دارد )شهسواری گوغری، که با نتایج این تحقیق هم

9916.) 

 آبیاریهای عملکرد دانه در سطوح کممقایسه میانگین -4 شکل

 

 وزن هزار دانه

و ها وزن هزاردانه نشانه کوچک یا بزرگ بودن دانه

ها نشان باشد. نتایج تجزیه واریانس دادهنمود کیفیت بالل می

داد که در سطوح آبیاری از لحاظ این صفت اختالف 

(. به منظور بررسی اثرات 0 جدول) نداشتداری وجود معنی

ها بین کم آبیاری بر مقدار وزن هزاردانه مقایسه میانگین

طوح تیمارهای کم آبیاری انجام شد که نشان داد بین س

دار وجود نداشته است )جدول مختلف آبیاری اختالف معنی

ای در ( اعمال تیمارهای آبیاری قطره0(. با توجه به شکل )0

 ار دانههزباعث افزایش وزن  مقایسه با تیمارهای آبیاری کرتی

لی و همکاران باشد. دار نمیشد البته این اختالف معنی

کمبود آب به دلیل . کاهش وزن هزار دانه در شرایط (6110)

اختالل در پر شدن دانه، کمبود ماده خشک یا کمبود انتقال 

منطبق با نتیجه بدست آمده در این  که ؛مواد به دانه است

 باشد.مطالعه نمی
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 آبیاریدر سطوح کم هزار دانههای وزن مقایسه میانگین -5 شکل

 
 آبیاریدر سطوح کم توده ستیزهای مقایسه میانگین -6 شکل

 

 

 زیست توده

( اثر سطوح 0 جدولتجزیه واریانس ) بر اساس

یاه که های گ)به کلیه قسمت تودهستیوزن خشک زآبیاری بر 

شود، شامل ساقه، برگ، بر روی خاک قرار دارند گفته می

( 0) جدولدار بود. یک درصد معنی در سطح تاسل، بالل و...(

ها نشان داد در سطوح مختلف آبیاری بین هر مقایسه میانگین

دار وجود داشت و با افزایش کم سه سطح اختالف معنی

یابد و بیشتری مقدار آن آبیاری مقدار زیست توده کاهش می

درصد  00و کمترین آن در تیمار  درصد نیاز آبی 911در تیمار 

ر ب یاریآبو سطوح کم یاریآب روش ریتأث شود.مشاهده می

که  آمده است (2) در شکل تودهستیوزن خشک ز زانیم

 نیشتریب یاقطره یاریو آب کرتی یاریآب ماریت نیبدهد نشان می

درصد  911با  یاقطره یاریآب ماریوزن خشک بوته مربوط به ت

که در  باشدیدر هکتار م لوگرمیک 9/66960به مقدار  یآب ازین

 آبی ازین درصد 00با  ایقطره یاریآب ماریبا ت سهیمقا

داشته  شیدرصد افزا 2/99 (در هکتار لوگرمیک 21/99199)
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 مشهود است( 2با توجه به شکل )از دیگر مواردی که است. 

 است. افتهیکاهش زیماده خشک ن زانیآب م زانیبا کاهش م

چنین اظهار داشتند که در شرایط ( 9900) کریمی و همکاران

کم آبیاری بسته به رقم از طریق کاهش رشد کمبود آب یا 

نهایت کاهش  موجب کاهش اجزای عملکرد ذرت و در

 .عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی شد

 

آب  یی مصرفکاراآبیاری بر بررسی اثر سطوح مختلف کم

 در گیاه ذرت

در اینجا برای محاسبه کارایی مصرف آب از  

عملکرد ماده خشک استفاده شد. با توجه به جدول تجزیه 

داری در سطوح مختلف آبیاری ها اختالف معنیواریانس داده

(. همچنین در 0بر کارآیی مصرف آب وجود نداشت )جدول 

ظر نها بین سطوح مختلف آبیاری ازگین( مقایسه میان0جدول )

با توجه  داری وجود نداشت.رف آب تفاوت معنییی مصکارا

ها بین تیمار آبیاری کرتی و ( مقایسه میانگین داده2) شکلبه 

 ماریمصرف آب مربوط به ت ییکارا نیشتریبای، آبیاری قطره

در  کیلوگرم 00/9به مقدار  یآب ازین %20با  یاقطره یاریآب

بر  ارییآبکم ریتأث در مورد حاصل شد. یمترمکعب آب مصرف

وجود  یمتفاوت یهاذرت گزارش یمصرف آب برا ییکارآ

اکتم و مصرف آب ) ییکه هم کاهش کارآ یبه صورت داشت

شیری و مصرف آب ) ییکارآ شی( و هم افزا6119همکاران 

 گزارش شده است. یآب( در اثر کم6192چوکان 

 آبیاریدر سطوح کمیی مصرف آب کاراهای مقایسه میانگین -7 شکل

 

 یریگجهینت

با توجه به ارزش و محدودیت آب در بخش 

یی در مصرف جوصرفههای متناوب، کشاورزی و خشکسالی

و استفاده بهینه از آب موجود، امری الزم و ضروری است لذا 

ین سه ی باریآب یمارهایت نیترمناسب افتنهدف این تحقیق ی

های مختلف از جمله طول . بررسی شاخصاست سطح آبیاری

بالل، قطر بالل، عملکرد دانه گویای برتری سامانه آبیاری 

ای در منطقه ای بر آبیاری کرتی در کشت ذرت دانهقطره

آبیاری نیز مشاهد شد در پاکدشت است. در بین تیمارهای کم

 911عملکرد دانه و زیست توده بیشترین مقدار در برآورد 

یاز آبی است. همچنین کارآیی مصرف آب بین سطح درصد ن

دار نداشت، درصد نیاز آبی اختالف معنی 911و  20، 00

 توان توصیه به استفاده از سطوح مختلف کم آبیاریبنابراین می

که با کاهش محسوس حجم  درصد نیاز آبی کرد 00تا سطح 

 911آبیاری، کارایی مصرف آب آن اختالف معنی با تیمار 

 نیاز آبی ندارد. درصد
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 فهرست منابع

آبیاری و مدیریت آبیاری تکمیلی گندم آبی و دیم در شهرستان سلسله. پژوهش آب در . کم9916توکلی، ع.  .9

 .211-001(: 0)62کشاورزی، 

بر عملکرد  یاریروش و سطوح آب ریتأث .9912ی، ع.وکیس یخاشع ی، ع.،دیشه ،م ح.،مود ینجفی، ع.، رآبادیخ .6

 .912-909: 2(6. مدیریت آب وآبیاری.)کراس برکت نگلیس ( SC.B3)ذرت دیعملکرد رقم جد یو اجزا
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Abstract 

Lack of water resources, especially in the agricultural sector, is one of the 

common problems in sustainable development. For this purpose, the present study 

was conducted to investigate the effect of deficit drip irrigation method on yield, 

yield components, and water use efficiency of corn (single cross 704), in the crop 

year 2017-2018 in the research farm of College of Aburaihan, University of 

Tehran, in Pakdasht City. The experiment was performed as a randomized 

complete block with three levels of 100% (D1), 75% (D2) and 55% (D3) water 

requirement of corn in three replications. The highest biomass yield was observed 

at the level of 100%, and with the application of 75% and 55% deficit irrigation, 

crop yield decreased by 25% and 50%, respectively. Also, the highest grain yield 

was 14805 kg/ha in 100% treatment and the lowest was 10227 kg/ha in 55% 

level. The highest biomass water use efficiency was obtained for the treatment of 

75% drip irrigation and was equal to 3.55 kg/m3 of water consumption. Therefore, 

it can be said that a drip irrigation system with 75% water requirement is the 

optimal system and its use is recommended. 
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