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تأثير آبياري شياري و قطرهاي در شرايط اعمال سطوح مختلف آبياري ،بر
عملکرد ذرت دانهاي در کرمان
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مینا ایرانپور ،1محسن ایراندوست ،2عباس رضایی استخروییه
 .1دانشجوي سابق كارشناسیارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد كرمان
 .2استادیار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد كرمان
 .3استادیار ،بخش مهندسی آب ،دانشكدة كشاورزي ،دانشگاه شهید باهنر كرمان ،كرمان

تاریخ وصول مقاله1394/10/26 :

تاریخ پذیرش مقاله1395/01/30 :

چكيده
امروزه ،بحران کمبود آب افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی را اجتنابناپذیر کرده است .در این پژوهش تأثیر دو روش آبیااری بار
عملکرد ،اجزای عملکرد و بهرهوری آب در ذرت دانهای در سطوح مختلف آبیاری بررسی شده است .تیمارها شامل سه سطح (آبیاری
کامل ۸۵ ،و  ۷۰درصد) و دو روش آبیاری (شیاری و قطرهای نواری) بهترتیب بهعناوان عامال اصالی و فرعای ،در قا اب کارتهاای
خردشده بر پایة بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اعمال شد .نتایج نشان داد ،عملکرد دانه در آبیاری قطرهای نواری در مقایساه باا
شیاری  4۷درصد افزایش یافت .تیمار ۸۵درصد در آبیاری قطرهای نواری ،ضمن کاهش ۱4۷۰مترمکعب آب مصرفی نسبت به آبیااری
کامل در همین سامانه ،بهرهوری آب را  ۱۰/۵درصد افزایش داد و باعث کاهش  4/۹درصادی عملکارد محصاول ۳/۶ ،درصادی وزن
هزار دانه ۷/۱ ،درصدی تعداد دانه در ردیف و  ۶/۸درصدی تعداد ردیف در بالل شد .تیمار برتر در سامانة آبیاری قطرهای نواری (۸۵
درصد) ،نسبت به تیمار آبیاری کامل در سامانة آبیاری شیاری ،عملکرد دانه را  ۳۸درصد و بهرهوری آب را  ۱۷۱درصد افزایش داد .بر
اساس نتایج ،با اعمال آبیاری به مقدار  ۸۵درصد آبیاری کامل در کشت ذرت دانهای ،آبیاری قطرهای ناواری راهکااری مناساب بارای
صرفهجویی در مصرف آب و افزایش بهرهوری آن در دورههای خشکسا ی خواهد بود.
واژهها :آبیاری شیاری ،آبیاری قطرهای نواری ،بهینهسازی مصرف آب،عملکرد دانه ،کمآبیاری.
كلید 

* نویسنده مسئول

Email: abbasrezaei2@gmail.com
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مقدمه

تنش در مرحلهب یهلدههي بيشهترين خسهارت (کهاهش 42

با توج ب ارزش و محدوديت آص در بخش کشهاورزي و

درصدي) را بر عملکرد دان دارد .تنش در مرحلهب پرشهدن

و اسهتفادة

دان  15/8درصد و در مرحلب ق ل از یلهدهي  12/5درصهد

خشکساليهاي متناوص ،صر جويي در مصر

بهين از آص موجود ،زم و ضروري به نظهر مهيرسهد .در

کاهش عملکرد دان را ب همراو داشت (.)21

شراير محدوديت مناب آص و راواني نس ي اراضي ،هد

در تحقيق ديگري تأثير سيستم آبياري قطرواي نواري و

اساسي با بردن توليد ب ازاي هر واحد آص مصهر ي اسهت.

آبياري سطحي از طريق سطوح مختلر آبياري ،بر عملکرد

کمآبياري روشي ني و اقتصهادي اسهت که بهراي سهامان

ذرت مقايس و مشخص شد ک در روش آبيهاري قطهرواي

بخشيدن ب روابر آص مصر ي و عملکرد محصهول مطهرح

نواري نس ت ب روش سطحي ،عملکرد دان  2015کيلویرم

است .در اين روش ب زراعي در شراير کم ود آص ،آیاهان

در هکتار ا زايش يا ت و بهرووري آص س برابر شد (.)5

ب یياو اجهازو دادو مهيشهود بها دريا هت آص کمتهر از نيهاز،

در مقايسب دو سيستم آبياري باراني و قطهرواي نهواري،

محصول خود را تا اندازواي کاهش دهد ک از نظر اقتصهادي

مشخص شد ک کهاربرد آبيهاري قطهرواي نهواري باعهث 5

مقههرونب ه صههر باشههد ( .)10اسههتفادو از روش کههمآبيههاري

درصههد ا ههزايش در توليههد محصههول ذرت شههد ( .)26در

به ود رانهدمان

بررسي اثر دوروهاي آبياري س  ،چهار ،پن و شش روزو با

مديريت کارا و آیاهان است ک قر با هد

آبياري صورت نميپذيرد ،بلکه به دن هال کهاهش مصهار
ريرمفيد و ا زايش سهم مصار
شيوة مديريت مصهر

استفادو از سيستم آبياري قطرواي نواري بهر عملکهرد یيهاو

مفيد است (.)4

ذرت دان اي مشخص شد ک بيشترين عملکرد محصول در

آص در مزرعه  ،تأثيریهذارترين

دورة آبياري س روزو  12/85تن در هکتار بهودو اسهت .از

عامل بر عملکهرد محصهول در کشهاورزي اريهاص اسهت.

لحههات ت زيه و تحليههل آمههاري ،اخههتال

معنههاداري بههين

شار ناشي از کم ود آص در بخش کشاورزي ،انگيزة يها تن

دوروهاي آبياري س و چهار روزو مشاهدو نشد .لذا ،هر چ

راوهايي براي به ود بهرووري آص و بههروبهرداري کامهل از

دورة آبياري بيشتر شود ،عملکرد محصول کاهش مهييابهد.

را ا هزايش دادو اسهت .به کهاریيري

در دوروهاي آبياري با رشهد یيهاو نيهز در ارت هاط

مناب آص در دستر

اختال

روشهاي جديد آبياري يکي از اين راوهاست ( .)14کاربرد

است؛ هر چ ب پايان دورة رشد یياو نزديک ميشهويم ،بها

آص،

رشد ريش و استفادة آن از آص موجهود در اعمهاق خهاک،

ا زايش عملکرد محصول را نيز در پي دارد ( .)17در چنهد

اختال

معناداري از لحات عملکرد در دوروهاي آبياري در

دهب یذشت امکان استفادو از روشهاي آبياري قطهرواي در

طول صل رشد یيهاو اي هاد مهيشهود ( .)23در تحقيقهي،

محصو ت مختلر زراعهي بررسهي و مشهخص شهدو که

عملکههرد و بهههرووري آص در ذرت دان ه اي بهها اسههتفادو از

آبياري قطهرواي قهادر به کهاهش آص مصهر ي و ا هزايش

سيستم آبياري قطهرواي (تيه ) و نهواري در شههر قهزوين

بهرووري آص در محصو ت مختلر است (.)15

بررسي و ميزان آص مصر ي ذرت در طول صل رشد بهين

شيووههاي جديهد آبيهاري عهالووبهر کهاهش مصهر

در تحقيقي اثر تنش خشکي در س مرحل بررسي شهد:

 6386تهها  8494مترمکعههب ،حههداکثر بهههرووري آص 3/75

ق ل از یلدهي ،زمان یلدهي و زمان پرشدن دان هاي ذرت.

کيلویرم بر مترمکعب و عملکرد  1249کيلویرم در هکتهار

نتاي حاصل حاکي از آن است ک تنش خشکي در هر يک

یزارش شد (.)11

از مراحل وق باعث کاهش معنادار عملکرد ميشود ،ولهي

در اين تحقيق ب بررسي اثهر سهطوح مختلهر آبيهاري
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ميانگين بارندیي  154/1ميليمتر ،ميهانگين رطوبهت نسه ي

شياري و قطرواي نهواري بهر عملکهرد ،اجهزاي عملکهرد و

سا ن  32درصد و اقليم منطق بر اسها

بهرووري آص ذرت دان اي در منطقب کرمان پرداخت ايم.

روش دومهارتن،

نيم خشهک تعيهين شهدو اسهت ( .)3منطقه داراي خهاکي
مواد و روشها

ريرشور ،ريرسديمي با  pHمعمولي ،و با ت خوص اسهت؛

محل اجرا

اما ،ا ق زيرين با ت رسي دارد و بايد نفوذپهذيري کمتهري

اين پژوهش در اراضهي ايسهتگاو شههيد زنهدو روح مرکهز

داشههت باشههد .آص آبيههاري بهها  pHمعمههولي ،شههوري 1/3

تحقيقات کشاورزي و مناب ط يعي استان کرمهان در جهادة

دسيزيمنس بر متر و  SARبرابر بها  3/41مناسهب آبيهاري

جوپار ( 20کيلومتري جنوص کرمان) با  57درج و  5دقيقب

یياو ذرت اسهت .خصوصهيات يزيکهي -شهيميايي خهاک

شمالي

منطق در جدول  1و خصوصيات شهيميايي آص آبيهاري در

طول شرقي 30 ،درج و 17دقيق و  30ثانيب عر

و  1819متر ارتفاع از سهطح دريها ،در سهال زراعهي 1392
اجرا شد .بر اسا

جدول  2آمدو است.

اطالعهات اقليمهي سهالههاي  1331تها

 ،1384ميههانگين دمهها در منطقه  17/1درجهب سههانتيیههراد،
جدول  .1نتايج تجزية فیزيکي -شیمیايي خاک منطقه
ذرات خاک ()%

عمق خاک
()cm

ر

0-20

41

55

20-40

59

32

با ت خاک

سيلت

شن
4

لوم سيلتي

9

رسي

عناصر خاک ()%

SAR

K

Na

Mg

Ca

12

4/5

7

6/9

1/7

9/3

7

10/1

11

2/2

pH

EC
)(dS m-1

7/6

1/3

7/2

1/1

جدول  .2خصوصیات شیمیايي آب آبیاری در طرح
کاتيونها

)(meq l-1

آنيونها

)(meq l-1

Mn++

Fe++

Na+

K+

Ca++

Mg++

So4--

Cl-

Hco3---

Co3--

4/1

7/8

9/6

-

1/4

14/4

21/8

9/71

5/1

-

تحقيههق در زمينههي بهه وسههعت  510مترمربهه در قالههب

Ec
)(dS m-1

1/3

pH

6/9

در قالب کرتهاي خردشدو بر پايب طرح بلوکههاي کامهل

کرتهاي خردشدو بر پايب بلوکهاي کامل تصاد ي در سه

تصاد ي در س تکرار اعمال شد .هر کرت  3متر عر

تکرار ان ام شد .تيمارها شامل س سهطح آبيهاري (آبيهاري

متر طول و پن ردير کاشت داشت .اصلب بين رديهرهها

کامل 85 ،و 70درصد ،ب ترتيب با نمادهاي  I2 ،I1و  ، )I3ب

 0/5متر ،اصلب بين بوته هها  30سهانتيمتهر و اصهلب بهين

عنوان عامل اصهلي ،دو روش آبيهاري (شهياري و قطهرواي

تکرارها  1/5متر بود .براي آمادوسازي زمين ،شخم اولي در

نواري ،ب ترتيب با نمادهاي  S1و  )S2ب عنوان عامل رعي،

دي ماو و شخم ثانوي همراو با کودپاشي در اواسهر بهمهن
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ماو  1391ان ام شد .بر اسها

تاريو  15اردي هشت  ،1392عمليات پيادوسازي لوله ههاي

نتهاي ت زيهب خهاک200 ،

تي

کيلویرم در هکتار کهود سهولفات پتاسهيم و  150کيلهویرم

و اعمال تيمارهاي آبياري شروع شد.

کود سوپر سفات تريپل ق ل از کاشهت و  300کيلهویرم در
هکتار کود اورو در مراحل مختلر رشهد به طهور يکسهان

محاسبة نياز آبی گياه

ب تمهامي قطعهات آزمهايش دادو شهد .پهس از يهک نوبهت

اطالعههات هواشناسههي مههورد نيههاز از ايسههتگاو هواشناسههي

ررقههاص زمههين ،در تههاريو  25ههروردين  ،1392بههذر ذرت

رودیاو کرمان تهي و نياز آبي یيهاو بها اسهتفادو از رمهول

 704با اصلب  15سانتيمتر کاشهت و پهس از

ائو -پنمن -مانتيث (رابطب  )1و با اعمال ضهريب یيهاهي

سينگل کرا

(رابطب  )2تعيين شد (.)13

چهار تا پن بریي با وجين دستي ،اصهلب بوته هها به 30
سانتيمتر ا زايش يا ت (تراکم 67000بوته در هکتهار) .در

() 1

0.408    Rn  G   900   / T  273 U 2  es  ea 
    1  0.34  U 2 

ک در آن  ETOت خير و تعرق یياو مرج ( ،)mm day-1

 es-eaکم ود شار بخار آص ( )kPaاست.

شيب منحني شار بخار ( Rn ،)kPa oC-1تابش خهالص در

()2

سطح پوشش یياهي ( G ،)Mj m-2 d-1شار یرمايي ب داخل
خهاک (  ،)Mj m-2 d-1ضهريب رطهوبتي (T ،)kPa oC-1

ETO 

ETcrop  K c  ETo 

ک در آن  ETcropت خير -تعرق یياو مورد نظر Kc ،ضهريب
یياهي (شکل  )1و  ET0ت خير -تعرق یياو مرج است.

متوسر دماي هوا در ارتفاع  2متري از سهطح زمهين (،)oC
 U 2سرعت باد در ارتفاع  2متري از سطح زمين ( )m s-1و

شکل  .1منحني تغییرات ضريب گیاهي ذرت دانهای در طول فصل رشد ()6
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تبخير -تعرق روزانة گياه در آبياار طرارها از رابراة
( )3محاسبه شد (.)9



()3

سامانة آبيار طررها ندار  90درصد در ن ر گرفته شد.
حج ناخال



Td  ETcrop 0.1  pd 

0.5

که در آن  Tdنياز آبي روزانه در آبيار

( )5بهدست آمد (.)9

طررها ETcrop ،

که در آن  Gحج ناخال

سايهانداز گياه است.

( dg ،)mارتفاااع ناخااال

گياه هنگام ظهر ،نسبت به سر زمين متعلق به هر گياه کاه

پارامترها ،مقدار  kدر اين رابره برابر با  1بدد.

در مزرعه انجام شد .در مرحلة رشد اوليه بهدليل کا باددن

مقدار آ

سر سايهانداز گياه بهجا آن از سر خيسشدة خاک در

()6

آبياار باا اساتفاده از رابراة ()4

که در آن  Vحج آ

محاسبه شد.

که در آن  dgارتفاع ناخال

V  3 N  G

ززم بارا عبادر از هار کنتادر

( N ،)lit.تعداد بدتهها در هر رديف و  Gحجا آ

dg 

مادرد

نياز برا هر بدته ( (lit.و عدد  3بيانگر تعداد تکرار متصال
به هر کنتدر است.

آبيار و  Eaرانادمان

حجاا آ

کاربرد آ در سامانة آبيار است.

آبيااار در سااردف مختلااف آبيااار در

سامانهها آبيار طرارها نادار و جاد و پهاتها در

بر اساس نمدنهبردار ها انجامشده ،رانادمان کااربرد
آ

مدرد نياز با استفاده از رابراة ( )6محاسابه و

با کنتدر حجمي به هر کرت داده شد.

اثر آبيار استفاده شد.

آ

آ

آبيااار ( Sr ،)mmفاصاالة

است که با تدجاه باه واحادها معرفايشاده بارا بقياة

برا محاسبة سر سايهانداز در مراحل مختلف رشد گيااه

()4

آ

بدتهها ( )mو  kضريب مربدط به واحدها مدرد اساتفاده

حداکثر مقدار آن  100درصد است .اندازهگيار هاا ززم

Td
100
Ea

مدرد نياز هار بدتاه در

هر روز ( f ،)l day-1دور آبيار ( Sp ،)dayفاصلة رديفها

درصد سر سايهانداز عبارت است از سر سايهاناداز

ارتفاع ناخاال

dg
G  K   SP  sr
f

()5

مقدار تبخير -تعرق گيااه مادرد ن ار و  Pdدرصاد سار

آ

آ

مدرد نياز هر بدته در روز ،از رابرة

جدول  3آمده است.

در مزرعه در ساامانة آبياار شايار  75درصاد و در

جدول  .3حجم آب مصرفي در تيمارهاي مختلف آبياري (مترمکعب در هکتار)
تيمار
آ

کاربرد

آبيار طررها ندار
%70

%85

6860

درصد
8330

برا محاسبة دورة آبيار  ،ارتفاع خاال

آ

آبيار شيار
%100
درصد
980010100

آبياار

%70

%85

درصد
11480

13940

%100
درصد
164001100

برا آبيار طررها ندار سه ندبت در هفته و در آبياار

(در آبيار طررها ندار  Td :و در آبيار شيار  )di :بار

شيار شش روز بهدسات آماد .در تااري  15مهار 1392

تبخير -تعرق بهدست آمده تقساي مايشادد .دورة آبياار

( 170روز پس از کاشات) باا حاتأ تااثيرات حاشايها ،
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برداشت محصول از رديرهاي دو و سه بها دسهت ان هام

نتاي ت زيب واريانس و مقايسب ميانگين صهفات مهورد

شد .دو بوت از هر کرت انتخاص و تعداد رديرها و تعهداد

نظر در جدولهاي  4تا  7آمدو است .بر اسا

نتهاي ايهن

دان در هر رديهر شهمارش شهد .وزن ههزار دانه بها (14

جدول ها عملکرد ،اجزاي عملکرد و بهرووري آص یياو به

درصد رطوبت) و کل وزن دان با ( 14درصد رطوبهت) در

شرح زير است.

یياو با ترازوي دي يتال با دقهت  0/1یهرم انهدازویيهري و
 .1عملكرد (دانه)

محاس شد .بهرووري آص از رابطب ( )8محاس شد (.)25
T

()8

T

Y
V

بر اسا

WUE 

درصد رطوبت) در سهطح  1درصهد تحهت تهأثير سهطوح

کهه در آن  WUEبهههرووري آص YT ،عملکههرد دانههب

مختلههر آبيههاري ،سههامانب آبيههاري و اثههر متقابههل آن دو

برداشههتشههدو (بهها  14درصههد رطوبههت) و  VTح ههم آص

قراریر ههت .دو تيمههار  100و  85درصههد آبيههاري کامههل

مصههر ي اسههت .ت زيهه وتحليههل دادوههها بهها نههرما ههزار

ب ترتيب با عملکهرد  11234و  10685کيلهویرم در هکتهار

آماري  ،MSTAT-Cرسم نمودارهها بها نهرما هزار  Excelو

( 4/9درصد اختال ) در بهترين جايگهاو آمهاري قهراردارد.

مقايسب ميانگينها با آزمون دانکن ان ام شد.

تيمار  70درصد آبياري کامهل بها اخهتال

 40/4درصهدي

نس ت ب تيمار شاهد 6698 ،کيلهویرم در هکتهار عملکهرد

نتايج و بحث
بر اسا

نتاي جهدول  ،4عملکهرد دانهب یيهاو (بها 14

داشت (جدول .)5

نتاي جدول  ،3آص کاربردي در آبيهاري شهياري

در تحقيقي ،ذرت دان اي در تيمار  100درصهد آبيهاري

در هر س سطح 40/24 ،درصهد بهيش از آص کهاربردي در

کامل با عملکرد  11217کيلویرم در هکتار ،داراي بهتهرين

آبياري قطرواي نواري بود .نتاي مقايسب سامان هاي آبيهاري

عملکرد بهود ( )8که بها نتي هب ايهن تحقيهق همسوسهت.

قطرواي نواري و شياري بر عملکرد ذرت در آمريکا نشهان

عملکرد تيمار  85درصد ب دليل آثار مث ت تنش ماليهم در

داد ک مقدار آص آبياري در آبياري قطرواي نواري نس ت ب

طول صل رشهد ،بهر اجهزاي عملکهرد و اثرپهذيري سهاير

آبياري شياري  43درصد کاهش يا ت ( )19ک با نتي ب اين

اندامهاي یياهي مرت ر با اجزاي عملکرد بود (.)28

تحقيق همخواني دارد .در تحقيق ديگري ،ب منظور ارزيهابي

دليل اختال

سطوح مختلر آبياري بر عملکرد ،اجزاي عملکرد و بهرووري

عملکرد بين دو تيمهار  100و  70درصهد

آبياري کامل (بيش از  40درصد) اعمال کمآبياري زياد بود.

آص در ذرت دان اي در منطقب حاجيآباد اسهتان هرمزیهان بها

کمآبياري شديد باعث کاهش اندازة برگ ،توقر رشد برگ

استفادو از آبياري قطرواي نواري ،مشخص شد ک آص مصر ي

و سطح توسنتز ،کمشدن رشد و در نهايت کاهش عملکرد

در تيمارهاي  80 ،100و  60درصد آبيهاري کامهل به ترتيهب

ميشود ( .)25مشاب اين نتاي یزارش شدو است (،20 ،16

 8600 ،10800و  6500مترمکعب در هکتار بود ( .)8اختال

 .)23 ،22عملکههرد در آبيههاري قطههرواي نههواري  47درصههد

در آص مصر ي دو طرح ،ب د يل تفاوت در آصوهواي مناطق

نس ت ب عملکرد ب دست آمدو از آبيهاري شهياري ا هزايش

است .دو سطح آبيهاري  100و  85درصهد آبيهاري کامهل در

داشت (جدول .)6

آبياري شياري ب ترتيب با مصر  16400و  13940مترمکعب
آص در هکتار با ترين آص مصر ي را داشت.
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جدول  .4تجزية واريانس صفات مورد مطالعه
من تغييرات
تکرار
سطوح
آبياريA

خطا ()E1
سامانب

آبياريB

اثر متقابل
A*B

خطا ()E2

درجب

عملکرد

بهرووري آص

وزن

تعداد دان

تعداد ردير دان

آزادي

(دان )

(دان )

هزاردان

در هر ردير

در بالل

2

16578

0/145

12/4

21/1

18/2

2

**28743256

**0/789

**2987/2

**325/2

**124/2

4

458765

0/103

7/4

1/6

0/3

1

**1187953

**0/117

**325/1

**145/2

**15/1

2

**2874

**0/108

**87/2

22/0ns

15/0ns

6

5987

0/1

0/1

2/2

0/2

** و  nsب ترتيب معنادار در سطح احتمال  1درصد و بدون معنا

جدول  .5مقايسة میانگین صفات مورد مطالعه تحت تأثیر تیمارهای عامل اصلي
تيمارها

عملکرد (دان )

بهرووري آص (دان )

()kg ha-1

( )kg m

I1

11234a

0/957 b

314/3 a

I2

10685 a

1/73 a

302/8 a

50/9 b

I3

6698 b

0/821 c

266/2 b

41/6 c

15/0 c

ميانگين

9538

0/95

294/5

48/5

19/8

ميانگينهاي با حرو

-3

وزن هزاردان ()gr

تعداد دان

تعداد ردير

مشترک در هر ستون در سطح  5درصد بر اسا

در هر ردير

دان در بالل

53/9 a

23/7 a
21/5 b

آزمون چنددامن اي دانکن معنادار نيست.

یزارشي تحقيقي نشان داد ک عملکرد ذرت دانه اي در

در بهترين جايگاو آمهاري قراریر هت .سهطح آبيهاري 100

آبياري قطرو اي نواري  30درصد بيش از عملکهرد حاصهل

 40/2درصد آص

در آبياري جوي پشت اي است ،در حالي ک مصر

درصد در سامانب آبياري شياري با مصر

آص در

بيشتر ،نس ت ب سطح آبياري  100درصد در سامانب آبياري

آبياري قطرواي نواري نس ت ب آبياري جهوي پشهت اي 43

قطرواي نواري 30/7 ،درصد عملکرد کمتري داشت .تيمهار

درصد کمتر بود ( .)19نتاي اين تحقيق با نتهاي به دسهت

 70درصد آبياري کامل در سهامانب آبيهاري شهياري از نظهر

آمدو از تحقيق حاضهر ،همخهواني دارد .دو سهطح آبيهاري

عملکرد دانه  ،بههرووري آص و وزن هزاردانه در بهدترين

 100و  85درصههد آبيههاري کامههل اعمههالشههدو در آبيههاري

جايگاو آماري قراردارد (جدول .)7

قطرواي نواري با وجود اختال

 572کيلهویرم در هکتهار،
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جدول  .6مقايسة میانگین صفات مورد مطالعه تحت تأثیر تیمارهای عامل فرعي
عملکرد (دان )

بهرووري آص

()kg ha-1

()kg m-3

S1

7719 b

0/548 b

286/7 b

S2

11356 a

1/353 a

302/2 a

51/3 a

ميانگين

9537

0/95

294/5

48/5

تيمارها

ميانگينهاي با حرو

وزن هزاردان ()gr

مشترک در هر ستون در سطح  5درصد بر اسا

تعداد دان

تعداد ردير

در هر ردير

دان در بالل

46/7 b

18/2 b
21/5 a
19/8

آزمون چند دامن اي دانکن معنادار نيست

جدول  .7مقايسة میانگین صفات مورد مطالعه تحت تأثیر اثر متقابل دو عامل
تيمارها
I1S1
I1S2
I2S1
I2S2
I3S1

عملکرد (دان )

بهرووري آص (دان )

وزن هزاردان

تعداد دان

تعداد ردير

()kg ha-1

()kg m-3

()gr

در هر ردير

دان در بالل

9199 c

0/561 d

306/4 c

51/6 a

21/6 a

b

1/353

a

322/2

a

56/2

a

24/5

d

0/622

d

293/8

a

47/3

a

19/8

a

1/524

b

311/8

a

52/9

a

23/1

e

0/461

f

259/9

a

39/3

a

14/0

a

13269

d
b
f

8667
12697
5292

I3S2

8104 e

1/181 c

272/5 e

44/0 a

16/8 a

ميانگين

9538

0/95

294/5

48/5

19/8

ميانگينهاي با حرو

مشترک در هر ستون در سطح  5درصد بر اسا

آزمون چند دامن اي دانکن معنادار نيست

آماري در جايگاو دوم قراردارد .تيمار  70درصد در آبيهاري
 .2بهرهوری آب (دانه)

قطههرواي نههواري بهها بهههرووري آص  1/181کيلههویرم بههر

بهرووري آص (دان ) یياو در سهطح  1درصهد تحهت تهأثير

مترمکعب (با اختال

سطوح مختلر آبياري ،سامانب آبيهاري و اثهر متقابهل آن دو

در آبياري قطرواي نواري) ،از لحات آمهاري در کهال

قراریر ت (جدول  .)4تيمهار  85درصهد آبيهاري کامهل در

تيمار  70درصد آبياري کامل در سيستم آبياري شهياري بها

آبياري قطرواي نواري با بهرووري آص  1/524کيلهویرم بهر

بهههرووري آص  0/461مترمکعههب بههر هکتههار در کههال

مترمکعب (با  60درصد اختال

 23درصد نس ت ب تيمار  85درصهد
cو
e

نس ت ب تيمار  85درصهد

قراریر ت .بنابراين ،ميتوان ب کارآمد بودن کهمآبيهاري در

در آبياري شياري) ،از لحات آماري در بهترين و تيمار 100

آبياري قطهرواي نهواري در کشهت ذرت دانه اي به منظهور

درصد در آبياري قطرواي نهواري بها بههرووري آص 1/353

استفادة بهينه از ههر واحهد آص مصهر ي و ا هزايش سهود

کيلویرم بر مترمکعب (با اخهتال

11/2درصهد نسه ت به

خالص و بهرووري آص اشهارو کهرد ( .)2بههرووري آص در

تيمار  85درصد در سيستم آبياري قطرواي نواري) از لحات

ذرت دان اي  3/75کيلویرم بر مترمکعب ( ،)11بين  0/92تا
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 1/543کيلههویرم بههر مترمکعههب ( ،)7در عملکههرد علو ههب

شراير تنش خشکي و کاهش وزن دان است ( .)12مشهاب

خشک  ،2/67در عملکرد زيستتهودو  6/02و در عملکهرد

نتاي اين تحقيق یزارش شدو است (.)24 ،18

دان  2/13کيلویرم در مترمکعب ( )7یزارش شدو است.
 .4تعداد دانه در هر رديف
يکي از اجزاي مهم عملکهرد هي ريهدهاي تهکباللهب ذرت،

 .3وزن هکاردانه
نتاي جدول  ،5مشخص ميشهود که تيمارههاي

تعداد دان در ردير است .اين صفت ممکن اسهت بهر اثهر

بر اسا

 100و  85درصد آبياري کامل ب ترتيهب بها وزن هزاردانهب

تههأخير در ههههور کاکههل يهها سههقرجنههين در اثههر کم ههود

aو

هيدراتهاي کربن کاهش يابهد .ال ته  ،تهنشههاي محيطهي

15/3درصهدي

باعث کوتاوشدن دورة تمهايز سهن لچ و من هر به کهاهش

b

تعداد سن لچ در سن ل و در نهايت کاهش عملکرد ميشود

 314و  303یرم (با اخهتال

 3/6درصهد) در کهال

تيمار  70درصد آبيهاري کامهل بها اخهتال

نس ه ت ب ه تيمههار 100درصههد آبيههاري کامههل در کههال

قراردارد .در مقايسب س سطح آبيهاري قطهرواي نهواري در

( .)12در اين تحقيق ،تعداد دان در هر رديهر در سهطح 1

کشت ذرت دان اي در منطقب حهاجيآبهاد اسهتان هرمزیهان

درصد تحت تأثير سطوح مختلر آبياري و سهامانب آبيهاري

مشخص شد ک تيمهار  100درصهد آبيهاري کامهل بها وزن

قراریر ت (جهدول  .)4تيمهار سهطح آبيهاري  100درصهد

هزاردان برابر با  311یرم با ترين وزن هزاردان و بهتهرين

آبياري کامل با اختال

 7/12درصدي نس ت به تيمهار 85

جايگاو آماري را داشت ( .)8با توج ب نتاي ايهن تحقيهق،

درصد آبياري کامهل در کهال

با ترين وزن هزاردان در کشت ذرت دان اي زماني حاصل

شديد (تيمار  70درصد آبياري کامل) بر اين صهفت باعهث

ميشود ک آبياري کامل یياو تأمين شهود .مقايسهب ميهانگين

کاهش  22/8درصدي تعداد دان در هر ردير شد .آبيهاري

وزن هزاردانب ذرت دان اي تحهت تهأثير سهامانب آبيهاري بها

قطرواي نواري با اخهتال

 9/7درصهد نسه ت به آبيهاري

آزمون دانکن در سطح احتمال  1درصد در جدول  6آمهدو

شياري ،در شراير بهتري قراردارد .یزارش شدو اسهت که

اسههت .بهها توجه ب ه جههدول  ،6وزن هزاردان ه در آبيههاري

تنش شديد در مرحلب یلدهي و اوايل پرشدن دانه باعهث

قطرواي نواري ب ميزان  5/12درصد نس ت ب وزن هزاردان

کمشدن تعداد دان در ردير بالل ميشود (.)1

 aقراریر هت .کهمآبيهاري

در آبياري شياري بيشتر است .اثر سهطوح آبيهاري ،سهامانب
آبياري و تأثير متقابل عوامل اصلي و رعي بر ايهن صهفت

 .5تعداد رديف دانه در بالل

معنادار بود (جدول  .)4تيمار  100درصد آبيهاري کامهل در

تعداد ردير دان در بالل از ديگهر اجهزاي تشهکيلدهنهدة

آبياري قطرواي نواري با اخهتال

عملکرد ذرت دان اي است و به منزلهب صهفتي ارثهي کمتهر

 3/23درصهد نسه ت به

تيمار  80درصد آبياري کامل در آبياري قطرواي نهواري در

تحت تأثير شراير محيطي قرارميیيرد و ب رقم کشتشدو

بهترين و تيمار  70درصد آبياري کامل در آبياري شياري با

بستگي دارد ( .)27در اين تحقيهق ،تعهداد رديهر دانه در

وزن هزاردان  260یرم (با 19/4درصد اختال

بالل در سطح  1درصد تحت تأثير سطوح مختلر آبيهاري

نسه ت به

بهترين تيمار) در بدترين جايگاو آماري قراردارد .مهمتهرين

و سامانب آبياري قراریر ت (جدول  .)4آبياري 100درصهد

عامل کاهش وزن هزاردان در شراير کمآبهي ،کوتهاوشهدن

آبياري کامل با اختال

 6/8و  35/11درصهدي به ترتيهب

دورة پرشدن دان  ،کاهش عرضب مواد پروردو ب یياو تحهت

نس ت ب تيمهار  85و  70درصهد آبيهاري کامهل در صهفت
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تعههداد رديههر دان ه در بههالل ( 23/7رديههر) در کههال

آص15/3 ،درصدي وزن هزاردان  22/8 ،درصدي تعداد دان

a

قراریر ت (جدول  .)5آبياري قطرواي نهواري بها اخهتال

در هر ردير 35/11 ،درصدي تعداد ردير دانه در بهالل

15/6درصد نسه ت به تيمهار آبيهاري شهياري ،در شهراير

شهد و صهر جهويي  2940مترمکعهب در هکتهار آص (30

بهتري قراریر ت .یزارششدو ک تيمار  100درصد آبياري

درصد آص مصر ي) را در پيداشت .بررسي شهاخصههاي

کامل با تعداد  21/17عهدد رديهر دانه در بهالل بها ترين

مختلر از جمل عملکرد محصهول ،وزن هزاردانه  ،تعهداد

ردير دان در بالل و بهترين جايگاو آماري را داراست (.)8

دان در هر ردير ،تعداد ردير دانه در بهالل و بههرووري

نتاي حاصل از اين تحقيق با آن همخواني دارد.

آص یوياي برتري سامانب آبياري قطرواي نواري بهر آبيهاري
شياري در کشت ذرت دان اي است.

نتيجهگيری
با توج ب نتاي اين تحقيق ،سطوح آبياري  85 ،100و 70

منابع

درصد آبياري کامل در آبيهاري قطهرواي نهواري در کشهت

 .1آذري ا .برومنههد نسههب

 .بهههزادي م .و معيههري م.

ذرت دان اي ،عملکرد خوبي به ترتيهب به مقهدار ،13269

( )1386بررسي عملکرد یيهاو ذرت در روش آبيهاري

 12697و  8104کيلههویرم در هکتههار داشههت .در آبيههاري

قطرواي نواري ،علمي کشاورزي.81-88 :30 .

شياري اين سطوح آبيهاري از عملکهردي به ترتيهب برابهر
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قطرواي نواري ب ترتيهب  9/7 ،5/12 ،59/5و  15/6درصهد

مرج چمن در بازة زمهاني سهاعتي (مطالعهب مهوردي

نس ت ب آبياري شياري بيشتر بود .تيمار  85درصد آبيهاري

اقليم کرمان) .علوم و نون کشاورزي و مناب ط يعهي،

کامل در آبياري قطرواي نهواري در مقايسه بها تيمهار 100

علوم آص و خاک .13-26 :)50(13

درصههد آبيههاري کامههل در ايههن سههامان سه ب کههاهش 4/9

 .4توکلي ع )1392( .کمآبياري و مديريت آبياري تکميلي

درصدي عملکرد محصهول 3/6 ،درصهدي وزن هزاردانه ،

یندم آبي و ديم در شهرستان سلسل  .پهژوهش آص در

 7/1درصدي تعهداد دانه در ههر رديهر ،و  6/8درصهدي

کشاورزي .600-589 :)4(27
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مقايسب سيستم آبيهاري قطهرواي نهواري و سهطحي از

( 15درصد آص مصر ي) را دربرداشهت .تيمهار  70درصهد

طريق سهطوح مختلهر نيهاز آبهي بهر عملکهرد ذرت.

آبياري کامل در سامانب آبياري قطرواي نواري در مقايس بها

م موع مقها ت نهمهين کنگهرة علهوم خهاک ايهران،

تيمار 100درصد آبياري کامل در همين سامان س ب کاهش

تهران 6 ،تا  9شهريور.

 40/4درصدي عملکرد محصول14/2 ،درصهدي بههرووري
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