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  خاک مختلف يها در بافت کارايي مصرف آب ذرت
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  چکيده
  

شود.  گرفتهنظر رمصرف آب محصوالت کشاورزي د يافزايش کاراي يبرايآبيار که مديريت کم شود يسبب ممحدوديت منابع آب 
صورت يک در ميان متناوب در مراحل رشد در سه بافت مختلف (لوم، لوم رسي  ههاي مختلف کم آبياري ب در اين راستا مديريت

کاهش مصرف آب و افزايش کارايي مصرف  يبراها  آن يفهان بررسي و اثر تلفيقو سيلتي رسي) در سه منطقه کرج، فارس و اص
ترين تيمار از  هاي مختلف خاک نشان داد که مناسب د. نتايج پژوهش در نقاط اجرا و در بافتشبررسي  يا آب براي ذرت دانه

متناوب در مراحل مختلف رشد به  نظر حجم آب مصرفي و عملکرد توليدي در کليه نقاط اجرا، مديريت آبياري يک در ميان
باشد. تيمار آبياري يک در ميان متناوب در کل دوره به همراه آبياري کامل در مرحله  همراه آبياري کامل در مرحله گلدهي مي

درصد نسبت به آبياري  ٣٧و  ٢٥، ٣٨برابر  ترتيب بهکاهش آب مصرفي  سببدهي در بافت لومي، لوم رسي و رسي سيلتي  گل
(با خاک لوم، لوم رسي و رسي  د. همچنين کارايي مصرف آب ذرت در اين تيمار در مناطق کرج، فارس و اصفهانشکامل 

  درصد افزايش داشت. ٣٠و  ٢١، ٢٥در حدود  ترتيب بهسيلتي) نسبت به تيمار آبياري کامل در کل دوره 
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  مقدمه
سالي در کشور،  با توجه به منابع محدود آب و بروز خشک

 يافزايش کارايي مصرف آب در بخش کشاورزي ضرور
هايي که بتوان بدون  است. در اين راستا استفاده از شيوه

ميزان مصرف آب در  ي در توليد،مکاهش و يا با کاهش ک
) را کاهش داد آبي ويژه در شرايط کمه ب( بخش کشاورزي
اي يک در ميان متناوب  . آبياري جويچهباشد ضروری می

در مصرف آب  اريبستواند  در گياهان رديفي مي
ريزي آبياري مناسب  د. از طرف ديگر برنامهکنجويي  صرفه

کرد از کاهش عمل اريبستواند  در مراحل حساس گياه مي
ثير مديريت أ) ت١٣٨١( د. خرميانکنگياهان جلوگيري 

اي يک در ميان بر عملکرد ذرت  آبياري به روش جويچه کم
. نتايج نشان داد کرداي در شمال خوزستان را بررسي  دانه

اي يک در  که عملکرد دانه در سه تيمار آبياري جويچه
دهي، آبياري يک در ميان ثابت  ميان متناوب تا شروع گل

دهي و آبياري معمولي در يک سطح آماري  تا شروع گل
جويي شده در تيمار آبياري  قرار داشته و حجم آب صرفه

درصد کمتر نسبت به آبياري  ٣٠يک در ميان متناوب 
) گزارش ١٣٨٥( معمولي بوده است. هنر و سپاسخواه

اي يک در  دند که عملکرد دانه ذرت در آبياري جويچهکر
درصد کمتر از آبياري معمولي شد  ٥٠ميان متناوب حدود 

و حجم آب مصرفي در مديريت آبياري يک در ميان 
درصد کاهش يافته  ٤٨متناوب نسبت به آبياري معمولي 

 هدررفت) با بررسي ١٣٩٠است. ابراهيميان و همکاران(
آب و کود (نيترات) و کارايي مصرف آب در دو رژيم 

وب) تحت اي يک در ميان (ثابت و متنا آبياري جويچه
شرايط کود آبياري و مقايسه آن با حالت معمولي آبياري 

داري در مقدار  که اختالف معني گفتنداي در ذرت  جويچه
هاي آبياري معمولي و  محصول (سبز و خشک) در رژيم

يک در ميان متناوب وجود نداشت. کارايي مصرف آب در 
اي معمولي، يک در ميان ثابت و يک در  آبياري جويچه

کيلوگرم بر  ٨٢/٢و  ٣١/١، ٦١/١ ترتيب بهمتغير  ميان
اي يک در ميان  دست آمد. آبياري جويچه همترمکعب ب

آب وکود در  هدررفتسبب کاهش  فقطمتناوب نه 
کودآبياري گرديد بلکه سبب افزايش قابل توجه کارايي 

) در بررسي اثر ١٣٩٠( مصرف آب شد. مولوي و همکاران
اي بر عملکرد، اجزاي  ويچهآبياري کامل و يک در ميان ج

فرنگي گزارش کردند  عملکرد و کارايي مصرف آب گوجه
که عملکرد در تيمارهاي آبياري يک در ميان ثابت و 

آبياري يک در ميان متناوب در مقايسه با تيمار آبياري 
درصد کاهش يافته و کارايي  ٥/٣٥و  ٦/١٠ ترتيب بهکامل 

 ترتيب بهمتناوب  مصرف آب با آبياري يک در ميان ثابت و
برابر کارايي مصرف آب با آبياري کامل شده  ٣/١و  ٨/١

  است. 
يک آبياري در كه  کردندگزارش  )١٩٧٢( مولينرو  فيشباخ

آبياري حجم آب متوسط  اي، جويچهمتناوب در ميان 
 کم شدهها  نسبت به آبياري تمام جويچهدرصد  ٣٠حدود 
از آبياري يک در ) با استفاده ١٩٩٣( ان و همکارانو. ياست

درصد کاهش آب  ٤٦ميان متناوب در گياه سويا، حدود 
) سه ٢٠٠٠مصرفي را گزارش کردند. کنگ و همکاران (

اي يک در ميان متناوب، آبياري يک  روش آبياري جويچه
دند و نتيجه کردر ميان ثابت و آبياري مرسوم را مقايسه 

دانه  گرفتند که آبياري متناوب يک در ميان ذرت، عملکرد
درصد کاهش در حجم آب مصرفي به  ٥٠بااليي را با 

هاي  ثير روشأ)، ت٢٠٠٠دست داد. رامالن و نوکوچا (
اي و استفاده از مالچ کاه برنج را روي رشد،  آبياري جويچه

بررسي و گزارش  فرنگي گوجهعملکرد و کارايي مصرف آب 
کردند که استفاده از آبياري يک در ميان متناوب و مالچ 

ثير أفرنگي ت داري بر کارايي مصرف آب گوجه طور معني هب
، بيان كردند) ٢٠٠٢( داشته است. اسبورن و همکاران
دهي و بعد  دهي، زمان گل تنش آب در مراحل قبل از گل

درصد  ٢١و  ٥٠، ٢٥ ترتيب بهدهي عملکرد ذرت را  از گل
  دهد. کاهش مي

) گزارش کردند که در منطقه ٢٠٠٦( سپاسخواه و پرند
اي يک در  باجگاه و کوشکک استان فارس، آبياري جويچه

اي در  ميان در ذرت عملکردي برابر عملکرد آبياري جويچه
سرتاسر فصل رشد توليد کرد و حجم آب مصرفي را حدود 

درصد کاهش داد. کارايي مصرف آب در دو منطقه  ٣٠
کيلوگرم دانه بر مترمکعب ٩٧/٠و  ٠٤/١ ترتيب بهمذکور 

) کارايي مصرف ٢٠١٠( و شاکرمي يرفيع د.شآب گزارش 
، آبياري اي آب ذرت را با سه روش آبياري مرسوم جويچه

اي و آبياري يک در ميان  يک در ميان ثابت جويچه
دند. نتايج نشان داد اختالف کربررسي اي  متناوب جويچه

داري ميان آبياري يک در ميان ثابت و متناوب وجود  معني
ر مقايسه با تيمار شاهد به نداشته و حجم آب مصرفي د

است. باالترين  کم شدهدرصد  ٢٦طور متوسط حدود 
کيلوگرم بر  ٩١/١کارايي مصرف آب براي توليد دانه 

  حاصل شد. مکعب متر
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) بر اساس چهار مرحله فنولوژيکي رشد ذرت ٢٠١١( آيانا
دهي و پرشدن دانه) گياه ذرت  (استقرار، رشد رويشي، گل
آبياري) در يک، دو و يا سه را تحت تنش آب (بدون 

مرحله از رشد قرار داد. نتايج نشان داد که بيشترين 
کاهش عملکرد در تيماري بود که فقط در طول مرحله 

دهي و پر شدن دانه) آبياري نشده  (گل سوم و چهارم رشد
ها را بر  ) تأثير آبياري متناوب جويچه٢٠١٣( دابود. او

ي و گزارش کرد عملکرد و کارايي مصرف آب ذرت بررس
ها کاهش و  که حجم آب مصرفي در آبياري متناوب جويچه

کارايي مصرف آب افزايش يافته است. عملکرد دانه در 
تيمار آبياري يک در ميان متناوب در مقايسه با روش 

با هدف استفاده از  پژوهشمعمول افزايش يافته است. اين 
مراحل آبياري يک در ميان متناوب در  مديريت تلفيقي کم

حساس رشد، تغييرات حجم آب مصرفي و عملکرد ذرت را 
(کرج،  در راستاي ارتقاء کارايي مصرف آب در سه منطقه
رسي و  فارس و اصفهان) با سه بافت مختلف خاک(لوم، لوم

  د.کن سيلتي) بررسي و ارزيابي مي رسي
  

  ها مواد و روش
بررسي تأثير مديريت آبياري يک در ميان متناوب و  يبرا
هاي مختلف خاک در مراحل مختلف رشد  يوسته در بافتپ

در  ي، پژوهشي در قالب سه آزمايشا در زراعت ذرت دانه
(فارس) و اصفهان  مزرعه تحقيقات خاك و آب كرج، داراب

در  پژوهشبه مدت دو سال انجام شد. اين  ١٣٩٠از سال 
 يبراتکرار  ٣تيمار و  ٦هاي کامل تصادفي در  قالب بلوک

اي يک در ميان متناوب در  ثيرمديريت آبياري جويچهأت
(لوم،  مراحل مختلف رشد ذرت در سه بافت مختلف خاک

. شدلوم رسي و رسي سيلتي) در سه منطقه انجام 
  تيمارهاي آبياري عبارتند از:

اي يک  ، آبياري جويچهT1)شاهد،(ها  آبياري کليه جويچه
امل در ، آبياري ک(T2)در ميان متناوب در کل دوره 

مرحله استقرار و آبياري يک در ميان متناوب در ساير 
دهي و آبياري  ، آبياري کامل در مرحله گل(T3) مراحل

، آبياري کامل (T4)يک در ميان متناوب در ساير مراحل 
دهي و آبياري يک در ميان  در مرحله استقرار و گل
، آبياري کامل در مرحله (T5)متناوب در ساير مراحل 

بياري يک در ميان متناوب و رسيدن محصول و آدهي  گل
 .(T6) در ساير مراحل

زمان آبياري بر مبناي کاهش رطوبت قابل استفاده خاک 
اي بود که  درصد و عمق آب آبياري به اندازه ٥٠به ميزان 

رطوبت خاک قبل از آبياري را به حد ظرفيت مزرعه 
  شد. محاسبه )١(برساند. اين مقدار با استفاده از رابطه 

)۱(  DBDFCI n ××
−

=
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FC و θ)رطوبت وزني خاک در حالت  درصد ترتيب به
(وزن مخصوص  BD ظرفيت مزرعه و قبل از آبياري)،
(عمق  D)، مکعب متر ظاهري خاک بر حسب گرم بر سانتي
(عمق آب  Inمتر)،  مؤثر توسعه ريشه بر حسب ميلي

ثر توسعه ريشه ؤ(عمق ماست متر)  آبياري بر حسب ميلي
  گرفته شده است).  درنظرمتر  سانتي ٦٠ذرت 
اجراي طرح، قطعه زميني در مزارع تحقيقاتي  يبرا
 (بافت لومي)، داراب سسه تحقيقات خاك و آب كرجؤم

سيلتي) انتخاب و  (بافت رسي رسي) و اصفهان (بافت لوم
ورزي (شخم، ديسك و  پس از انجام عمليات خاك

دند. سپس ذرت رقم شهايي احداث  ح)، جويچهتسطي
 يها همتر و به فاصل ٥٠در جويچه هايي به طول  ٧٠٤

بوته در هکتار)  ٨٠٠٠٠(با تراکم  متر سانتي ٧٥رديف 
ثر ؤرديف کشت و عمق م ٧کاشته شد. هر قطعه داراي 

گرفته شد. در اين  درنظرمتر  سانتي ٦٠توسعه ريشه ذرت 
گيري رطوبت و تيمارهاي مورد  راستا با توجه به اندازه

نظر، زمان و مقدار آب آبياري براي تيمارهاي آبياري 
پيوسته و يک در ميان متناوب با توجه به مراحل کاشت 

 يطورکل هد. کاشت بذر در مناطق بشريزي و اعمال  برنامه
در محدوده نيمه دوم خرداد ماه و برداشت در اواخر 

توصيه  اساسبر شهريور و نيمه اول مهرماه انجام شد.
طور  هبكودي كارشناسان مؤسسه تحقيقات خاك و آب 

كيلوگرم  ١٥٠كيلوگرم اوره،  ٣٠٠متوسط در حدود
كيلوگرم سوپرفسفات تريپل  ١٠٠سولفات پتاسيم و 

(در سه نوبت،  تقسيطد كه كود اوره به صورت شمصرف 
 درنظرگياه  يبراقبل از کاشت، چهار و هشت برگي)

هنگام کاشت، دو نوبت آبياري براي همه  .گرفته شد
منظور سبز شدن و جوانه زدن بذور انجام شد. ه تيمارها ب

هاي هرز و  ساير عمليات زراعي، همچون مبارزه با علف
هاي  د. با حذف رديفشسم پاشي در طول فصل انجام 

هاي  کناري در هر تکرار، نمونه برداري از گياهان رديف
وسط در زمان برداشت انجام و عملکرد و کارايي مصرف 

هاي فيزيکي و شيميايي  آب تعيين شد. برخي ويژگي
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ده شه ئارا ١خاک مناطق مورد اجرا در جدول 
هاي کيفي آب آبياري در  همچنين برخي ويژگياست.

تعداد ده است.شه ئاار ٢مناطق مورد اجرا در جدول 
هاي آبياري به همراه متوسط حجم آب آبياري  نوبت

ه ئارا ٣هاي مختلف در جدول  تيمارها در مناطق و بافت
ملکرد دانه شده است. با توجه به حجم آب مصرفي و ع

تيمارهاي مختلف آبياري در ذرت، کارايي مصرف آب 
مناطق مورد نظر تعيين و نتايج تجزيه و تحليل آماري 

  .شد

  نتايج و بحث
نتايج تجزيه واريانس صفات عملکرد خشک و  ٤جدول 

 دهيدکه  طور د. همانکن ه ميئدانه را در کليه نقاط اجرا ارا
عملکرد خشک و عملکرد دانه  د تيمارهاي آبياري برشو مي

  اند. دار داشته ثير معنيأدر نقاط اجرا ت
 
  
 

 

  مناطق اجرا خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاكبرخي  -١جدول 

جرا
ل ا
مح

ک  
خا

ت 
باف

  

س
ر

 
(%)  

ت
سيل

(%)  

شن
(%)  

د آل
موا

ي
(%

)
  

ري
ظاه

ص 
صو
مخ

رم 
ج

 
(g

rc
m

-3
)

 

در 
ي 
وزن

ت 
طوب
ر

عي
زرا

ت 
رفي
ظ

طه   (%)
 نق
 در
ني
 وز
ت
طوب
ر

گي
رد
پژم

 
(%

)
  

pH EC (d
Sm

-1
)

  

  ٥٣/٠  ٥/٧  ٢/٨  ٢/١٨  ۴۵/۱  ۵۰/۰  ٢٧  ٣٠  ٤٣  لومي  کرج
  ٨١/٠  ٨/٧  ٥/١٢  ٥/٢٢  ٤٦/١  ٥٠/٠  ٣٤  ٣٧  ٢٩  رسي لوم  داراب
  ٢/٦  ٣/٧  ١/١٦  ٥/٢٧  ٢٥/١  ٦٦/٠  ١٢  ٤٣  ٤٥  سيلتي رسي  اصفهان

  گرفته شود. درنظريک منحني مرجع  هاکه براي تمامي کالسزماني*
  آب آبياريهاي کيفي  برخي ويژگي -٢جدول 

  pH SAR  EC (dSm-1) محل اجرا
  )(meql-1ها  كاتيون  )(meql-1ها  آنيون

SO4
2-  HCO3

-  Cl-  Na+ Mg2+ + Ca2+  

 ٦/٣ ٥٤/٠ ٦٠/٠ ١/٢  ٤٠/١  ٤٢/٠  ٤١/٠  ٦/٧  کرج

  ١/٥  ٦٤/٠  ٧٠/٠  ٨/٣  ١٣/٠  ٤٤/٠  ٢٣/٠  ٨/٧  داراب
  ٨/٢٣  ٠/٢٧  ٢/٢٩  ٨/٤  ٨/١٠  ٩٠/٤  ٨٠/٧  ٤/٧  اصفهان

  گرفته شود. درنظريک منحني مرجع  هاکه براي تمامي کالسزماني*
  هاي آبياري و حجم آب مصرفي تيمارهاي آبياري در مناطق اجرا تعداد نوبت -٣جدول 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6  تيمار  محل اجرا

  کرج
 ١٠ ١٠ ٩ ٩ ٨ ١٤  تعداد آبياري
 ٩٤٤٨ ٩٧٥١ ٨٧٧٢ ٨٦٤١ ٧٧٧٣ ١٤٠٥٠  )m3ha-1(حجم آب مصرفي 

  داراب
 ٩ ٩ ٨ ٨ ٧ ١١  تعداد آبياري
 ٨٦٥٠ ٨٨٥٠ ٨٣٠٠ ٨٢٠٠ ٧٧٠٠ ١١١٠٠  )m3ha-1(حجم آب مصرفي 

  اصفهان
 ٨ ٩ ٨ ٧ ٦ ١٢  تعداد آبياري

 ٨٥٣٧ ٩٠٠٠ ٧٨٣٨ ٨٥١٥ ٨٠٠٠ ١٢٤٧٥  )m3/ha-1(حجم آب مصرفي 
  گرفته شود. درنظريک منحني مرجع  هاکه براي تمامي کالسزماني*

  نتايج تجزيه واريانس عملکرد خشک و دانه در مناطق اجرا - ٤جدول *

  درجه آزادي  منابع تغيير
  ميانگين مربعات(اصفهان)  ميانگين مربعات(داراب)  ميانگين مربعات(کرج)

  عملکرد دانه  عملکرد خشک  عملکرد دانه  عملکرد خشک  عملکرد دانه  عملکرد خشک
 ns۰۶/۳۶۴۸۸۹۲  ns۵/۶۳۲۶۰۲  ns۸۹/۳۰۹۴۳۸۸ ns۶۷/۱۲۰۶۶ ns۷۱۸۵۶۲ ns ۵/۷۴۳۵۹ ۲ تکرار

۲۶۰۵۳۸۷۱**  ۳۰۸۸۳۶/ ۶۷** ۵۶/۸۵۹۶۸۵۵**  ۷/۱۹۵۷۵۶۲۴ **  ۸۲/۱۱۴۴۹۲۳۱** ۵ تيمار  **۱۰۰۵۷۴۸  
  دار نيست معني  ns%  و ١دار در سطح  معني**



  ٧٥                                                                                                   ١٣٩٦/ تابستان ٢٥/ پياپی ٢/ شماره ١١ايران/ جلد  آب پژوهش مجله

  گرفته شود. درنظريک منحني مرجع  هاکه براي تمامي کالسزماني*

  نتايج کرج
عملکرد  مقايسه ميانگينمربوط به  جيتان ٢ و ١هاي  شکل

با عملکرد  T1دهد. تيمار  (بافت لومي) نشان مي را در کرج
کيلوگرم در هکتار باالترين ميزان عملکرد  ٢٠٤١٢خشک 

با  T3و  T2خشک را نسبت به ساير تيمارها داشت. تيمار 
ولي با ساير تيمارها  داري نداشتند. يکديگر اختالف معني

 ١٤٠٣٠با عملکرد خشک  T2اختالف نشان دادند. تيمار 
کيلوگرم در هکتار کمترين ميزان عملکرد را نسبت به بقيه 

 ٩٢٧٦با عملکرد  T1تيمارها داشت. همچنين تيمار 
کيلوگرم دانه در هکتار باالترين ميزان عملکرد را نسبت به 

داري  با يکديگر اختالف معني T3و T2ساير داشت. تيمار 
 T2الف نشان دادند. تيمار نداشتند ولي با ساير تيمارها اخت

کيلوگرم در هکتار کمترين ميزان  ٦٢٨٩با عملکرد دانه 
تغييرات  ٣عملکرد را نسبت به بقيه تيمارها داشت. شکل 

کارايي مصرف آب را در تيمارهاي مختلف آبياري نشان 
دهد. با توجه به متفاوت بودن حجم آب مصرفي و  مي

ايي مصرف آب کار ريادعملکرد در تيمارهاي مختلف، مق
باالترين کارايي مصرف آب مربوط به نيز متفاوت بود. 

  .است مترمکعبکيلوگرم در  ٠/١و برابر  T4تيمار 
  

  
تأثير تيمارهاي مختلف آبياري بر عملکرد خشک  - ١ شکل

  ذرت
  

  
  تأثير تيمارهاي مختلف آبياري بر عملکرد دانه - ٢شکل 

  

  
  مصرف آب دانه تأثير تيمارهاي آبياري بر کارايي - ٣شکل 

  
صورت  هبيشترين ميزان مصرف آب مربوط به تيمار اول ب

آبياري کامل در تمام مراحل رشد و کمترين ميزان مصرف 
اي يک  صورت آبياري جويچه هآب مربوط به تيمار دوم ب

. حجم آب مصرفي استدرميان در تمام طول دوره رشد 
 ٤٥(آبياري کامل) حدود  T1نسبت به تيمار  T2در تيمار 

درصد کاهش داشت. همچنين حجم آب مصرفي در تيمار 
T3  وT4  درصد و تيمار  ٣٨به مقدارT5  وT6 ترتيب به 
درصد نسبت به تيمار شاهد کاهش داشته اند.  ٣٣و  ٣١
دهي و پر شدن  ) گزارش کرد که مراحل گل٢٠١١( آيانا

ده و دانه ذرت از مراحل حساس به تنش آب در ذرت بو
د. با شو کاهش عملکرد مي سببتنش آب در اين مراحل 

دهي در گياه ذرت  توجه به حساس بودن مرحله گل
صورت کامل  هدر اين مرحله آبياري ب .گردد يپيشنهاد م

وجه به عملکرد و کارايي مصرف د. بنابراين با تشوانجام 
دهي و آبياري يک در ميان  تيمار آبياري در مرحله گل آب،

 .استترين تيمار  در ساير مراحل مناسب ،متناوب
  

  (فارس) نتايج داراب
مقايسه ميانگين عملکرد خشک و دانه  جيتان ٥ جدول

 دهد. (بافت لوم رسي) نشان مي ذرت را در داراب فارس
مکعب در هکتار) و درصد  ميزان آب مصرفي تيمارها (متر

) T1کاهش مصرف آب نسبت به تيمار آبياري کامل (
  است. ٦جدول شرح  به

صورت  به T1بيشترين ميزان مصرف آب مربوط به تيمار 
آبياري کامل در تمام مراحل رشد و کمترين ميزان مصرف 

اي يک  صورت آبياري جويچه بهT2 آب مربوط به تيمار
درميان در تمام طول دوره رشد است. حجم آب مصرفي 

 ٣٤(آبياري کامل) حدود  T1نسبت به تيمار  T2در تيمار 
 T4و  T3صد کاهش يافت. حجم آب مصرفي در تيمار در
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درصد نسبت به تيمار شاهد  ٢٩و  ٢٨به ميزان  ترتيب به
)T1 کاهش يافت. همچنين حجم آب مصرفي در تيمار (

T5  وT6 درصد نسبت  ٥/٢٤و  ٥/٢٢در حدود  ترتيب به
تغييرات کارايي  ٤به تيمار شاهد کاهش داشته اند. شکل 

کند.  (بافت لوم رسي) ارائه مي ارابمصرف آب ذرت را در د
مربوط به تيمار  ترتيب به دانه کارايي مصرف آب نيشتريب

T6  و تيمارT4  کيلوگرم بر  ٠٣/١و  ١٩/١با ميزان
دهنده اهميت آبياري  مکعب است. اين موضوع نشان متر

  دهي و رسيدن محصول است. کامل در مراحل حساس گل
  

  (داراب) عملکرد ذرت مقايسه ميانگين جينتا - ٥جدول 

  تيمارها
  عملکرد دانه

  ر هکتار)ب(کيلوگرم 
  عملکرد خشک

  ر هکتار)ب(کيلوگرم 

T1  b ٩٤١٢  c٢٧٧٠٠  
T2  d٧٦٤٤  d٢٦٥٦٠  
T3  e٧٠٣٧  b٢٨٩٦٠  
T4  c٨٥٧٢  a٢٩٦٩٠  
T5  c٨٥٨٩  b٢٨٧٨٠  
T6  a١٠٣٠٠  a٣٠٣٠٠  

 
  )m3ha-1(تيمارها  آب مصرفي متوسط حجم - ٦ جدول

  

  
  کارايي مصرف آب دانه ذرت در داراب - ٤شکل 

  
دهي و رسيدن  با توجه به حساس بودن مراحل گل

صورت  همحصول بهتر است که در اين دو مرحله آبياري ب
از آبياري يک درميان  کامل انجام و در ساير مراحل

د. بنابراين با توجه به عملکرد و شواي استفاده  جويچه
دهي و  کارايي مصرف آب، تيمار آبياري در مرحله گل

ترين تيمار  مناسب عنوان به دتوان يم رسيدن محصول
  د.شوانتخاب 

  
  نتايج اصفهان

خشکودانه ذرت  عملكردنتايج مقايسه ميانگين  ٧جدول 
  .دکن ميه ئارا را آبياري مختلفدر تيمارهاي 

 
  در اصفهان ذرت  عملكردمقايسه ميانگين  - ٧جدول 

  عملکرد دانه  تيمار
)kg.ha-1(  

  آب مصرفي
 )m3.ha-1(  

  عملکرد ماده خشک
)kg.ha-1(  

T1 a١٢٤٧٥  ٣/٨٦٩٠a a ٢٢٦٢١  
T2 f ٨٠٠٠  ٨/٦٨٤٨cd e ١١٢٧١  
T3 de ٨٥١٥  ٧/٧١٣٦c d ١٢٧٦١  
T4 d ٧٨٣٨  ٠/٧٢٩٥d c ١٤٨٣٧  
T5 bc ٩٠٠٠  ٠/٧٤٩٥b b ١٥٦١٧  
T6 b ٨٥٣٧  ٢/٧٦٠٤bc b ١٦٢٣٥  

 .استدرصد  ١دار در سطح  مشابه بيانگر اختالف معنيحروف غير *

  
نتايج نشان داد که عملکرد دانه، آب مصرفي، عملکرد ماده 

ثير تيمارهاي آبياري قرار گرفته و داراي أخشک تحت ت
. تنش خشکي استدار در سطح يک درصد  اختالف معني

 سببدر هر مرحله از دوره رشد رويشي و زايشي ذرت 
شود ولي اثر تنش خشکي در  کاهش توليد و اجزاي آن مي

توان با انجام  اي را تا حدودي مي مرحله رشد سبزينه
ها جبران کرد.  دهي و پر شدن دانه آبياري در مراحل گل

ا ب T1بيشترين مقدار عملکرد مربوط به تيمار آبياري 
ر هکتار و کمترين مقدار بکيلوگرم  ٣/٨٦٩٠ميانگين 

 ٨/٦٨٤٨با ميانگين  T2عملکرد مربوط به تيمار آبياري 
ر هکتار به دست آمد. در اين پژوهش عملکرد بکيلوگرم 

نسبت   T2،T3 ،T4 ،T5 ،T6دانه در هکتار در تيمارهاي 
 ٥/١٢و  ٧/١٣، ١/١٦، ٩/١٧، ٢/٢١ ترتيب به T1به تيمار 

درصد کاهش داشته است. بيشترين آب مصرفي مربوط به 
در هکتار و  مکعب متر ١٢٤٧٥با ميانگين  T1تيمار آبياري 

 T4و  T2کمترين مقدار آب مصرفي مربوط به تيمار آبياري
مکعب در هکتار به دست آمد. مقدار  متر ٧٩١٩با ميانگين 

نسبت به   T2،T3 ،T4 ،T5 ،T6تيمارهاي  آب مصرفي در
 ٦/٣١و  ٩/٢٧، ٢/٣٧، ٧/٣١، ٩/٣٥ ترتيب به T1تيمار 

 ) نتايج تقريبا١٣٨١ً( درصد کاهش داشته است. خرميان
اي  مشابهي در شمال خوزستان روي عملکرد ذرت دانه

اي  % در روش آبياري جويچه٣٠دست آورده است که تا  هب
اي کامل در  جويچهيک در ميان متناوب نسبت به آبياري 

کارآيي حداكثر جويي شده است.  حجم آب مصرفي صرفه

0

0.5

1

1.5

T1 T2 T3 T4 T5 T6

W
U

E(
kg

/m
3 )

 
 

 تيمارهای آبياری  

  T1  T2  T3  T4  T5  T6  تيمارها
مصرف 

  )m3 ha-1(آب
٨٦٥٠  ٨٨٥٠  ٨٣٠٠  ٨٢٠٠  ٧٧٠٠  ١١١٠٠  

درصد کاهش 
  آب

-  ١/٢٢  ٣/٢٠  ٢٥  ٢٦  ٦/٣٠  
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 ٩٣/٠با ميانگين   T4مربوط به تيمارمصرف آب آبياري 
با ميانگين  T1به و حداقل آن مربوطمکعب  کيلوگرم بر متر

. نتايج نشان داد آمد دست  بهمکعب  کيلوگرم بر متر ٧٠/٠
 T2،T3 ،T4 تيمارهاي در آبياري آب مصرف کارآيي که

،T5 ،T6   نسبت به تيمارT1 ٧/٢٤، ٧/١٦، ٧/١٧ ترتيب به ،
تغييرات  ٥ شکلش داشته است. درصد افزاي ٣/٢١و  ٦/١٥

  کند. ه ميئکارايي مصرف آب تيمارهاي آبياري را ارا
 

  
  تغييرات کارايي مصرف آب دانه ذرت در اصفهان - ٥شکل 

 
عملکرد کل ماده خشک نيز در سطح يک درصد داراي 

به طوري که بيشترين مقدار  استدار  اختالف معني
عملکرد کل ماده خشک بر حسب کيلوگرم در هکتار 

ر بکيلوگرم  ٢٢٦٢١با ميانگين  T1مربوط به تيمار آبياري 
هکتار و کمترين مقدار عملکرد علوفه خشک مربوط به 

ر هکتار به بکيلوگرم  ١١٢٧١ين با ميانگ T2تيمار آبياري 
دست آمد. در اين پژوهش عملکرد علوفه خشک در هکتار 

 T1نسبت به تيمار  T6 ,T5 ,T4 ,T3 ,T2 در تيمارهاي 
درصد کاهش  ٢/٢٨و  ٠/٣١، ٤/٣٤، ٦/٤٣، ٢/٥٠ ترتيب به

داشته است. نتايج پژوهش نشان داد که بيشترين آب 
 ١٢٤٧٥يانگين با م T1مصرفي مربوط به تيمار آبياري 

تيمارهاي . مقدار آب مصرفي در استر هکتار بمکعب  متر
T2،T3 ،T4 ،T5 ،T6   نسبت به تيمارT1 ٩/٣٥ ترتيب به ،
درصد کاهش داشته است.  ٦/٣١و  ٩/٢٧، ٢/٣٧، ٧/٣١

با  T4 مربوط به تيمارکارآيي مصرف آب آبياري حداكثر 
 مربوطو حداقل آن مکعب  کيلوگرم بر متر ٩٣/٠ميانگين 

 دست  بهمکعب  کيلوگرم بر متر ٧٠/٠ با ميانگين T1 به
. نتايج نشان داد که کارآيي مصرف آب آبياري در آمد

 T1نسبت به تيمار   T2،T3 ،T4 ،T5 ،T6تيمارهاي 
درصد افزايش  ٣/٢١و  ٦/١٥، ٧/٢٤، ٧/١٦، ٧/١٧ ترتيب به

 داشته است. 
 
 

 گيري نتيجه
 هاي مختلف خاک بافتنتايج پژوهش در نقاط اجرا و در 

ترين  (لوم، لوم رسي و رسي سيلتي) نشان داد که مناسب
تيمار از نظر حجم آب مصرفي و عملکرد توليدي در کليه 
نقاط اجرا، مديريت آبياري يک در ميان متناوب در مراحل 

دهي  مختلف رشد به همراه آبياري کامل در مرحله گل
به  کل دوره ري يک در ميان متناوب در. تيمار آبيااست

دهي در بافت لومي، لوم  همراه آبياري کامل در مرحله گل
 ترتيب بهکاهش آب مصرفي  سببرسي و رسي سيلتي 

د. شدرصد نسبت به آبياري کامل  ٣٧و  ٢٥، ٣٨برابر 
همچنين کارايي مصرف آب ذرت در اين تيمار و در خاک 

سيلتي نسبت به تيمار آبياري کامل  رسي و رسي لوم، لوم
درصد  ٣٠و  ٢١، ٢٥در حدود  ترتيب بهدر کل دوره 

کلي استفاده از آبياري کامل در  طور هافزايش داشت. ب
دهي و اعمال آبياري يک در ميان متناوب در  مرحله گل

کاهش حجم آب مصرفي  سببساير مراحلبطور متوسط 
يي مصرف آب ده و نيز کاراشدرصد  ٣٨تا  ٢٥درمحدوده 

نظر به  .درصد افزايش داده است ٢٥را به طور متوسط 
اي يک  کاهش حجم آب مصرفي در تيمار آبياري جويچه

درميان متناوب در تمامي مراحل و آبياري کامل در مرحله 
دهي نسبت به آبياري کامل در تمام مراحل، امکان  گل

جويي  و استفاده از حجم آب صرفه زيرکشتافزايش سطح 
توليد عملکرد کل بيشتر و کارايي مصرف آب  يبرا شده
توان  جويي شده مي عبارت ديگر با آب صرفه ه. باستباال 

برد و کارايي مصرف آب  زيرکشتسطح بيشتري را 
آورد. آبياري يک در ميان متناوب،  دست  بهباالتري را 
هاي مديريتي کم آبياري است که با توجه به  يکي از روش

هاي  ترين شيوه خشک يکي از مناسب هاقليم خشک و نيم
مديريتي آبياري در راستاي اصالح الگوي مصرف منابع آب 

. نظر به افزايش عملکرد استو ارتقا کارايي مصرف آب 
دهي  ذرت در شرايط استفاده از آبياري کامل در مرحله گل

و آبياري يک در ميان متناوب در ساير مراحل و نيز 
هاي مختلف و در اين  بافت افزايش کارايي مصرف آب در

 دنيرسيبرادهي  شرايط، لزوم آبياري کامل در مرحله گل
به کارايي مصرف آب باال و مصرف بهينه آب توصيه 
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