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  يپژوهش مقاله
  

 ذرت عملکرد ياجزا و عملکرد بر ياريآب سطوح و پ)ي(ت ينوار ياقطره ياريآب انواع تأثير
  يا علوفه

  
  ٤يسالم درضايحم و ٣يقربان بهزاد ،٢يفتاح اهللا روح ،*١يآباد نجف ينيام مظاهر

  
  

  چکيده
  

 کامل يهابلوک يشيآزما طرح قالب در يرطوبت تنش تحت يا علوفه ذرت عملکرد ياجزا ةمطالع هدف با حاضر پژوهش
 ماريت ۵ و متري سانتي ۳۰ و ۲۰ ،۱۰ کناردوخت و متري سانتي ۳۰ و ۲۰ ،۱۵ دارپالک ينوارياقطره ياريآب ماريت ۶ با يتصادف
 ۲۲ .شد انجام اصفهان رد ياعلوفه ذرت يرو تکرار ۳ با خاک يرطوبت هيتخل درصد ۶۰ و ۷۰ ،۸۰ ،۹۰ ،۱۰۰ ياريآب سطوح
 وزن ،تکرار - ماريت هر يبرا .شد انجام ،ياريآبکم لحاظ با يزراع تيظرف سطح تا يرطوبت کمبود تأمين اساس بر ياريآب مرتبه

 نوع متقابل و ياصل اثرات که داد نشان جينتا .شد محاسبه بالل و محصول يوربهره بالل، ارتفاع بوته، ارتفاع بالل، وزن محصول،
 عملکرد با متري سانتي ۲۰ کناردوخت نوار نوع نظر از بود. داريمعن %۱ احتمال سطح در عملکرد ياجزا بر ياريآب زانيم و نوار

 تأمين ماريت ،ياريآب زانيم نظر از بود. برتر مترمکعب بر لوگرميک ۴/۱۳ و لوگرميک ۷۰۱۱۲ ترتيب به در آب يوربهره و محصول
 ماريت نيبهتر مترمکعب بر لوگرميک ۶/۱۱ آب يوربهره و هکتار بر لوگرميک ۶۶۵۰۷ محصول عملکرد با يرطوبت هيتخل ۱۰۰%
 و هکتار بر لوگرميک ۸۱۲۷۹ عملکرد با خاک، يرطوبت هيتخل %۱۰۰ تأمين با متري سانتي ۲۰ کناردوخت ينوار ياقطره بود.
  بود. نيبهتر مارهايت هيکل نيب در مترمکعب بر لوگرميک ۲/۱۴ آب يوربهره

  
  .ياعلوفه ذرت ،ياريآبکم، اجزاي عملکرد ،ينوار ياقطره ياريآب :كليدي يها واژه
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  اي (تيپ) و سطوح آبياري بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت علوفهنواري اي تأثير انواع آبياري قطره                                                    ١٨٠

 

  مقدمه
 رونق ۵۰ ةده از فشار حتت آبياري هايروش ايران در

 آبياري اييگردهم اولين ۱۳۶۸ شهريور در و گرفت
 توسعه براي کلي گذاريسياست و برگزار فشار  تحت
 ،زاده ولي( شد آغاز زمان آن از آبياري نوين هاي روش
 از هکتار يليونم ۵/۱ توسعه پنجم ةبرنام يانپا تا ).۱۳۸۲
 قرار آبياري يننو هايسامانه پوشش تحت کشور اراضي
 ةتوسع ششم ةبرنام طي شوديم بينييشپ و است گرفته
 وزارت تيسا( يابد افزايش هکتار يليونم ۵/۳ به ميزان ينا

 با )۱۳۹۵( همکاران و يعباس ).۱۳۹۹ ،يکشاورز جهاد
 پاياب و سنتي اراضي در ايمزرعه هايبررسي بنديجمع
 بين را کشور در آبياري آب کاربرد يبازده کشور سدهاي
 سطح .دادند گزارش %۵۶ ميانگين با درصد ۵/۸۵ تا ۵/۲۲

 حدود ۱۳۹۳- ۱۳۹۴ يزراع سال در رانيا يزراع اراضي
 لحاظ به ذرت محصول که بوده هکتار يليونم ۳۸/۱۱
 ي(احمد است داشته قرار دوم مرتبه در گندم از بعد يدتول
 نياز با تابستانه يهازراعت از گياه اين ).۱۳۹۵ همکاران، و
 با گندم، يا جو برداشت از بعد عمدتاً که است يادز آبي

 امکان آبياريکم با لذا ؛شودمي کشت آب شديد محدوديت
 شودمي ميسر بيشتر سود آن تبع به و سطح يشافزا
 نام به روشي ،رياخ ةده دو يط ).۱۳۹۵ ،يعباس و زادهي(عل

 جمله از رديفي ياهانگ براي تيپ يا ينوارياقطره آبياري
 يجنتا و شده استفاده پنبه و ذرت چغندرقند،
 آبياري ).۱۳۹۴ (اخوان، است داشته آميزي موفقيت
 در يکشاورز براي هاروش ينبهتر جمله از ،ينواريا قطره
 در سامانه اين از توانيم و ستباال يشور با هايخاک
 هايروش اعمال با شور، آب با خشک هوايي و آب تيوضع
 و نا(و کرد استفاده ذرت محصول يبرا مناسب يريتيمد

 يط )،۱۳۹۷( اين يافضل و انيدهقان ).۲۰۱۲ همکاران،
 نشان ،دادند انجام يادانه ذرت محصول يرو که يامطالعه
 و دارد دانه عملکرد بر يداريمعن اثر ياريآب روش ندداد
 ياريآب روش مربوط ياريآب آب يوربهره نيشتريب

 هدف با )۱۳۹۶( يفتح و يعبد .است ينواريا قطره
 يکيزيف يگرفتگ زانيم بر هاچکانقطره فاصله اثر يبررس
 نوار نوع دو از يقيحقت يط ،ياقطره ياريآب ينوارها
 ۲۰ ،۱۰ چکانقطره فاصله با کناردوخت و دارپالک ياريآب
 نوع دو هر در داد نشان جينتا .کرد استفاده متر سانتي ۳۰ و
 و يگرفتگ بر يداريمعن اثر چکانقطره ةفاصل ،ياريآب نوار
 با متر سانتي ۳۰ چکانقطره فاصله با دارپالک ياريآب نوار

 سهيمقا .دارد را يگرفتگ نيکمتر %۲۲ يگرفتگ زانيم
 آب، عيتوز يکنواختي بيضر و يگرفتگ زانيم ريمقاد
 را يگرفتگ تيوضع در دارپالک ياريآب نوار يباال ييکارا
 و ياريش ياريآب روش ةسيمقا با )۱۳۸۷( يباغان داد. نشان
 يبرا گرفت جهينت ،يفيرد يهازراعت در ينوارياقطره
 ييجوصرفه آب مصرف در %۴۹ ياعلوفه ذرت محصول

 و زنگ .ابدييم شيافزا %۱۱۶ آب يوربهره و شوديم
 ،۶۰۰ ياريآب سطوح شامل ماريت چهار )،۲۰۱۷( همکاران
 ياريآب ستميس در را متر ميلي ۴۲۰ و ۴۸۰ ،۵۴۰
 .کردند اعمال ذرت رقم شش يرو بر همراه ينوار يا قطره
 به نسبت ياريآب سطح %۱۰ کاهش با داد نشان جينتا
 قابل کاهش ياقتصاد بازده و دانه عملکرد ،کامل ياريآب

 و کاهش تعرق و ريتبخ زانيم يول ،نداشتند يتوجه
 )۱۳۹۵( همکاران و ابيافراس .افتي شيافزا آب يور بهره
 مختلف ريمقاد کاربرد آثار نييتع يبرا که يپژوهش يط
 ياجزا عملکرد، بر کشت شيآرا و بوته تراکم ،ياريآب آب

 سامانه از استفاده با يادانه ذرت آب يوربهره و عملکرد
 انجام غرب آباداسالم منطقه در ينوارياقطره ياريآب
 زانيم %۱۲۵ و ۱۰۰ ،۷۵ ،۵۰ ياريآب ماريت چهار ند،داد
 نيباالتر که گرفتند جهينت و اعمال را تعرق و ريتبخ
 عملکرد نيشتريب و %۱۰۰ ماريت به مربوط يور بهره
 و ويل است. تعرق و ريتبخ ۱۲۵ ماريت به مربوط صولمح

 ،۴۰ ،۲۰ شامل ياريآب کم ماريت شش )،۲۰۱۷( همکاران
 اهيگ يبرا را )ETc( تعرق و ريتبخ %۱۲۰ و ۱۰۰ ،۸۰ ،۶۰
 رشد يفاکتورها که گرفتند جهينت و کردند اعمال ذرت
-۸۰ يمارهايت به نسبت %۴۰ ماريت يبرا يداريمعن بطور
 تفاوت %۱۲۰- ۸۰ بازه در يول افتي کاهش درصد ۱۲۰
 سود، عملکرد، نظر از تيوضع نيبهتر .نبود داريمعن
 ياريآب سطح يبرا خاک، نمک تعادل و آب يور بهره
 تأثير )،۱۳۹۷( همکاران و يشهسوار شد. گزارش ۱۰۰%
 و عملکرد ياجزا عملکرد، بر ياريآب مختلف سطوح
 ياريبآ سامانه از استفاده با را يادانه ذرت آب يور بهره
 يبررس هرمزگان استان آباديحاج ةمنطق در ينوارياقطره
 آن در ذرت اهيگ يبرا يآب ازين % ۸۰ مقدار به ياريآب و

 تأثير )۱۳۸۴( همکاران و يجعفر .کردند هيتوص را منطقه
 ازين %۱۰۰و ۸۰ ،۶۰ ،۴۰ شامل ياريآب آب مختلف ريمقاد
 ياريآب روش در يادانه ذرت آب يوربهره بر را يآب

 که داد نشان جينتا دادند. قرار يبررس مورد ينواريا قطره
 ۵۲/۱ معادل آب يوربهره با يآب ازين درصد ۸۰ ماريت
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 صمدوند داشت. را عملکرد نيبهتر ،مترمکعب بر لوگرميک
 يبرا دادند نشان يمشابه قيتحق يط )۱۳۹۳( همکاران و

 يوربهره با ينوارياقطره ياريآب %۸۰ ماريت يادانه ذرت
 و ۱۰۰ سطوح به نسبت مترمکعب بر لوگرميک ۳/۲ آب
 با )۲۰۰۸( اوکتم است. اشتهد يبهتر عملکرد ۱۲۰%
 ياريآب عمق در کاهش %۳۰ و ۲۰ ،۱۰ يمارهايت اعمال
 کالس ريتبخ تشتک از ريتبخ اساس بر يبآ يازن (محاسبه

A( ماريت در آب يوربهره نيشتريبکه  ديرس جهينت نيا به 
   است. شده حاصل ياريآب عمق در کاهش ۱۰%

 در ياريآب بازده بهبود بر مثبتي تأثير يباران آبياري سيستم
 نيا مشکل ةعمد که داشت نظر در يدبا يول ؛داشت کشور
 و ي(عباس است بادبردگي و يرتبخ تلفات به مربوط يستمس

 طرح معموالً مختلف، ليدال به يطرف از ).۱۳۹۵ همکاران،
 يباران ياريآب طرح با يقيتلف بصورت ينوارياقطره ياريآب
 ازين با متناسب تا شوديم اجرا فشارکم ياريآب طرح اي
 يبرداربهره و ياريآب شبکه در رييتغ امکان کشت، يالگو
 ياريآب نوارهاي عمده باشد. داشته وجود سامانه از نهيبه
 (کنار پالکدارغير نوع از کشور در رفته کاربه ينوارياقطره

  است. دوخت)
 تأثير ةنيزم در يمتعدد مطالعات شد ذکر که گونههمان
 ياجزا بر ينوار ياقطره ياريآب ستميس از استفاده مثبت
 شده انجام مختلف محصوالت يبرا آب يوربهره و عملکرد

 بر ياريآب کم تأثير يبررس خصوص در نيهمچن است.
 ياقطره ياريآب سامانه در آب يوربهره و عملکرد ياجزا
 انجام يمتعدد مطالعات ز،ين مختلف محصوالت يبرا ينوار
 نوع به بسته عموماً گذشته مطالعات اغلب در است. شده

 ياقطره ياريآب نوار نوع کي از کشت تيوضع و محصول
 مطالعات ،ياريآب نوار انواع ةسيمقا خصوص در و استفاده
 وجود جامع مطالعات به ازين و است شده انجام يمحدود

 سطوح انواع و نوار انواع متقابل آثار خصوص در دارد.
 در اساس نيهم بر .شوديم احساس مطالعه به ازين ياريآب

 ياريآب زانيم و نوار نوع متقابل و ياصل آثار حاضر پژوهش
 قرار يبررس مورد يا علوفه ذرت آب يوربهره و عملکرد بر

  گرفت.
  

  ها روش و مواد
 ايمزرعه در )۱۳۹۶ (سال سال کي مدت به پژوهش نيا
 شهرستان آبادحبيب منطقه در هکتار کي حدود وسعت به

 عرض و ۰۵۷۴۶۶۵ ييايجغراف طول با اصفهان برخوار

 صورت به شيآزما شد. انجام ۳۶۳۳۵۲۲ ييايجغراف
 ۳ در يتصادف کامل يهابلوک طرح قالب در ليفاکتور
 نوع :از عبارت يبررس مورد يمارهايت شد. انجام تکرار
 متري سانتي ۱۵ دارپالک شامل ينوارياقطره ياريآب
)P15،( متري سانتي ۲۰ دارکپال )P20،( ۳۰ دارپالک 

 )،K10( متري سانتي ۱۰ کناردوخت )،P30( متري سانتي
 ۳۰ کناردوخت و )K20( متري سانتي ۲۰ کناردوخت
 ،۱۰۰ شامل ياريآب سطوح ماريت ۵ و )K30( متري سانتي
 (اختالف خاک يرطوبت کمبود %۶۰ و ۷۰ ،۸۰ ،۹۰
 ياسم مشخصات .)يزراع تيظرف سطح تا خاک يرطوبت
 يدب يريگاندازه ةجينت و مطالعه در شده استفاده ينوارها
  است. شده داده نشان ۱ جدول در نوارها يبرا
 ييايميش و يکيزيف اتيخصوص شيآزما ياجرا از شيپ

 شد نييتع مزرعه آب يفيک مشخصات و مزرعه خاک
 بر يزراع تيظرف سطح در رطوبت ).۳ و ۲ يها (جدول
 آمد دست به ساعت ۹۶ يط يعمود ةاستوان روش اساس
 چاه کي ياراض آب تأمين منبع ).۱۹۹۰ ،نلسن و (کسل
 از قبل بود. هيثان بر تريل ۱۰ حدود يدب با ياختصاص
 گاوآهن با شخم اتيعمل رماهيت سوم دهه در طرح، ياجرا
 به ذرت کارفيرد دستگاه با کاشت و يساز آماده اتيعمل و

 ذرت رقم شد. انجام يمتر ۱۰۰ فيرد ۱۵۰ حدود تعداد
  بود. )KSC704( ۷۰۴ کراس نگليس شده کشت
 ةفاصل و متر سانتي ۷۰ نوارها، ةفاصل و کشت خطوط ةفاصل
 در متر ۵۰ کشت خط طول و متر سانتي ۵ تا ۴ بذر کاشت
 -تيمار هر براي اي،حاشيه آثار حذف براي شد. گرفته نظر
 از نتايج برداشت و اجرا مشابه آبياري نوار رديف سه تکرار
 سايز (لوله مانيفولد ۵ تعداد گرفت. صورت مياني رديف
 خطوط بر عمود متر ۲۳ حدود هايطول با )متر ميلي ۷۵
 وصل مزرعه آبرساني شبکه به آبياري، نوارهاي و کشت

 کنتور و وصل و قطع شير يک مانيفولد هر براي شد.
 مزرعه سطح در ايقطره آبياري نوار هر شد. نصب حجمي
 مانيفولدها به مربوطه شير و متر ميلي ۱۶ لوله يک بوسيله
  .شد متصل
 ۲۲ فصل پايان تا و آغاز تيرماه اواخر از آبياري عمليات
 ريشه محدوده رطوبت گيرياندازه اساس بر آبياري مرتبه
 و وزني روش به متري سانتي ۴۰-۲۰ و ۲۰- ۰ عمق دو در

 روزه ۴ ةدور با لترون، شرکت ساخت رطوبتي سنسور
 کمبود ميزان %،۱۰۰ تيمار در منظور اين براي شد. انجام
 حجم آن مبناي بر و تعيين زراعي ظرفيت سطح تا رطوبت
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 پس د.ش مشخص آبياري سطوح ساير براي آب نياز مورد
 شدت ميزان با متناسب تيمار هر براي آبياري مدت آن از

 نوار ابتداي شير قطع با و محاسبه، نوار، هر خروجي ريزش
 آبياري نوارهاي هاينازل واقعي دبي شد. ثبت و اعمال
 باشد. اسمي دبي با متفاوت مزرعه شرايط در است ممکن
 ارزيابي فرايند حاضر، ةمطالع با زمانهم کهاين به توجه با

 نازل واقعي دبي شد، انجام تيمارها ةکلي براي عملکرد
 گيري اندازه مزرعه سطح در نهم و چهارم آبياري در نوارها
  گرفت. قرار آبياري ريزيبرنامه معيار هاآن ميانگين و

 دو هيوميک (اسيد کوددهي شامل داشت عمليات ساير
 هايعلف با مبارزه و پاشي سم مرتبه)، شش اوره و مرتبه
 اعمال تيمارها تمام براي يکسان طور هب مرتبه) (يک هرز
 عمليات ماه)، آبان (اوايل کشت فصل پايان در شد.
 انجام آزمايشگاهي و ايمزرعه سطح دو در برداري نمونه

 متر ۱۴/۷ (طول مترمربع ۵ حدود ايمزرعه ةمرحل در .شد
 سطح، اين در و انتخاب تکرار -تيمار هر از کشت) رديف از
 با و گيري اندازه هابالل کل وزن و بالل با هابوته کل وزن
 بالل و سبز محصول کل هکتار بر عملکرد گيري،نسبت
 از تصادف به بوته ۵ آزمايشگاهي، مرحله در شد. محاسبه
 ها،بوته از هرکدام براي و منتقل آزمايشگاه به تکرار هر

 شد. ثبت و گيرياندازه انتهايي بالل طول و بوته ارتفاع
 حسب بر عملکرد نسبت اساس بر آب وريبهره شاخص
 محاسبه مترمکعب حسب بر آبياري آب ميزان و کيلوگرم

   د.ش
 ورژن SAS افزارنرم از استفاده با آماري تحليل و تجزيه
 چند آزمون از تيمارها ميانگين ةمقايس براي و انجام ۴/۹

  شد. استفاده %۵ احتمال سطح در دانکن دامنه

  

 مطالعه در شده استفاده ياريآب ينوارها مشخصات -۱ جدول
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P15  ٧٧٦/٣٠٦  ٩٢٠/٠  ۵/۲  ۱۵ ۲۰۰ پالکدار  
P20  ٠٢٥/١  ۵/۲  ۲۰ ۲۰۰ پالکدار  ۱۸۹/۲۵۶  
P30  ٠٧٣/١  ۵/۲  ۳۰ ۲۰۰ پالکدار  ٩١١/١٧٨  

K10  ٥٩٤/٠  ۲  ۱۰ ۱۷۵  دوخت کنار  ٢٣٤/٢٩٧  

K20  ٨٠٧/٠  ۳  ۲۰ ۱۷۵  دوخت کنار  ٦٦٣/٢٠١  

K30  ٥٢٠/٠  ۲  ۳۰ ۱۷۵  دوخت کنار  ٦٦٧/٨٦  
  

  چاه آب کيفيت به مربوط نتايج - ۳ جدول    مزرعه خاک شيميايي و فيزيکي خصوصيات به مربوط نتايج خالصه -۲ جدول
  مقدار  مشخصه نام    مشخصه  عنوان
  dS/m(  ۲/۴( الکتريکي هدايت    ۳/۷ اسيديته

  ۱/۷  اسيديته    ۲۸  (درصد) شن
  meq/l(  ۶/۴۴( هاآنيون مجموع    ۳۸  (درصد) سيلت
  meq/l(  ۲/۴۴( هاکاتيون جمع    ۳۴  (درصد) رس

  TDS )mg/l(  ۲۶۹۰    رسي لومي  بافت
Fc (درصد)  کل سختي    ۴۷/۲۷ )mg/l(  ۱۰۰۰  
        gr/cm3(  ۳۹/۱( ظاهري چگالي

  

  بحث و نتايج
 ،مارهايت به يورود آب يهاساعت يبندجمع از پس
 ،۹۰ ،۱۰۰ يمارهايت به يورود آب حجم زانيم نيانگيم
 ،۵۴۶۷ ،۵۷۶۶ ،۶۰۴۵ ترتيب به ياريآب %۶۰ و ۷۰ ،۸۰
 شکل در آمد. دستهب هکتار بر مترمکعب ۴۸۳۶ و ۵۱۴۶
 سطح ۵ يبرا شده اعمال آب حجم زانيم نيانگيم ،۱
  است. شده داده نشان ياريآب

  محصول و باللعملکرد 
نشان  ۴تأثير عوامل آزمايش بر اجزاي عملکرد در جدول 

داده شده است. طبق اين جدول اثر انواع نوارهاي آبياري 
% بر عملکرد محصول و بالل داراي ۱اي در سطح قطره

ها بندي آندار هستند. با عنايت به گروهاختالف معني
آبياري توان نتيجه گرفت که نوار ، مي۵طبق جدول 

) با K20متر ( سانتي ۲۰اي کنار دوخت با فاصله نازل  قطره
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و  ۷۰۱۱۲ترتيب  عملکرد کل محصول و عملکرد بالل به
کيلوگرم بر هکتار بهترين تيمار بوده است. از  ۱۴۵۹۳

دار طرفي طبق شاخص عملکرد محصول تيمارهاي پالک
 متري سانتي ۳۰) و کناردوخت P30متري ( سانتي ۳۰

)K30۳۰ز نظر عملکرد بالل تيمار کناردوخت ) و ا 
اند. در ترين تيمار بوده) ضعيفK30متري ( سانتي
هاي با بافت سنگين نسبت به خاک با بافت سبک،  خاک

شود. با وجود تري ايجاد ميعرض خيس شدگي وسيع
متري  سانتي ۳۰بافت نسبتا سنگين در اين پژوهش، فاصله 

 ةي مناسب در توسعپوشانها در نوار آبياري، همنازل
گياه را ايجاد نکرد. بر اين اساس  ةريش ةرطوبت در محدود

اي در وضعيت توان توصيه کرد که در کشت ذرت علوفهمي
% عملکرد ۳۳دليل  کاهش حدود  مشابه مزرعه حاضر، به

 ۳۰نواري ايمحصول در انواع نوارهاي آبياري قطره
بالل  % عملکرد۹۰متري و همچنين کاهش باالي  سانتي

دار، نوار % در نوع پالک۵۷در نوع کناردوخت و حدود 
متري توصيه نشود. نوار آبياري  سانتي ۳۰آبياري با فاصله 

) نسبت به K10متري ( سانتي ۱۰کناردوخت با فاصله 
% و از نظر عملکرد بالل ۱۸تيمار برتر از نظر عملکرد کل 

اي و مطالعه تر است. در مشاهدات مزرعه% پايين۳۵
جزايي که در زمينه تغيير شوري در افق خاک و محاسبه م

يکنواختي توزيع در طول نوارها انجام شد، گرفتگي باالي 
ها در طول اين نوار نيز به وضوح قابل مشاهده بود. لذا نازل

استفاده از اين نوع نوار در وضعيت استفاده از آب شور و 
نسداد وضعيت مشابه با مطالعه حاضر با توجه به امکان ا

دار با نواري پالکايشود. آبياري قطرهها توصيه نمينازل
) نسبت به تيمار برتر از نظر P15متر ( سانتي ۱۵فاصله 

% افت داشته ۱۵% و ۷ترتيب  عملکرد کل و عملکرد بالل به
ليتر  ۳۰۷دبي عبوري از اين نوار (حدود  ةاست. با مقايس

متر  سانتي ۱۰بر ساعت) و نوار کناردوخت با فاصله نازل 
)K10 توان نتيجه گرفت ليتر بر ساعت) مي ۲۹۷) (حدود

دار داراي حساسيت کمتري که نوارهاي آبياري پالک
نسبت به شوري آب آبياري نسبت به نوع کناردوخت 

يشنهاد کرد که براي گياه توان پميطور کليهستند. به
 ۲۰اي استفاده از نوار آبياري کناردوخت ذرت علوفه
  متري بهترين گزينه است. سانتي
ميانگين اجزاي عملکرد نسبت به  ةبندي نتايج مقايسگروه

گزارش شده است.  ۶سطح آبياري اعمال شده، در جدول 
ظرفيت رطوبتي  ة% تخلي۱۰۰بر اين اساس، تيمار تأمين 

ترتيب  ريشه با عملکرد محصول و عملکرد بالل به ةمحدود
تن بر هکتار، تيمار برتر بوده  ۳/۱۱تن بر هکتار و  ۵/۶۶

ترتيب  عنوان تيمار ضعيف، به %، به۶۰است. در تيمار تأمين 
% افت در عملکرد ۵۷% و ۳۷براي اين دو جزء عملکرد 

% اتفاق افتاده است. ۱۰۰محصول و بالل نسبت به تيمار 
 ة% تخلي۶۰% و ۷۰، بين دو تيمار تأمين ۶ل طبق جدو

دار وجود ندارد. لذا دو رطوبت محدوده ريشه اختالف معني
%، با ۹۰شود. در تيمار % توصيه نمي۷۰% و ۶۰تيمار 

% در عمق آبياري عملکرد کل و عملکرد بالل ۱۰کاهش 
% کاهش يافت. اين ارقام براي تيمار ۱۹% و ۱۷ترتيب  به
% بود. نتايج مطالعه بوزگورت و ۳۴و % ۲۵ترتيب  % به۸۰

) نيز نشان داد ۲۰۱۷) و ليو و همکاران (۲۰۱۸همکاران (
% تخليه رطوبتي خاک داراي ۱۰۰که تيمار تأمين  

  باالترين عملکرد محصول بوده است.
  

 سطوح يبرا شده اعمال آب حجم نيانگيم نموار - ۱ شکل
  ياريآب

  
  ارتفاع بوته و بالل

 ۵عوامل آزمايش بر ارتفاع بوته و بالل در جدول  تأثير
نشان داده شده است. طبق اين جدول، اثر انواع آبياري 

% بر ارتفاع اين دو عملکرد داراي ۱نواري در سطح ايقطره
بندي آنها دار بوده است و با عنايت به گروهاختالف معني
توان نتيجه گرفت که نوار آبياري ، مي۶طبق جدول 

) با K20متر ( سانتي ۲۰ي کنار دوخت با فاصله نازل ا قطره
متر در  سانتي ۴/۱۹و  ۴/۱۹۵ترتيب  ارتفاع بوته و بالل به
) در گروه P15متري ( سانتي ۱۵دار کنار نوار آبياري پالک

ترين تيمار طبق اين برتر قرار گرفتند. از طرف ديگر ضعيف
) و پس از K30( متري سانتي ۳۰دو شاخص، کناردوخت 

) است. همانند دو P30متري ( سانتي ۳۰دار آن تيمار پالک
رسد با وجود بافت شاخص مربوط به عملکرد، به نظر مي

ها در نوار متري نازل سانتي ۳۰نسبتاً سنگين خاک، فاصله 
پوشاني مناسب در محدوده ريشه گياه را ايجاد آبياري، هم
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 ةنکرد. گفتني است طي فرايند ارزيابي مجزا در مطالع
هاي ارزيابي در سطح مناسب بودند. حاضر، شاخص

اي، از انواع توان توصيه کرد که در کشت ذرت علوفه مي
متري استفاده شود. نوار  سانتي ۳۰نوار آبياري با فاصله 

) از نظر K10متري ( سانتي ۱۰ ةآبياري کناردوخت با فاصل
ر ارتفاع بالل در گروه برتر قرار گرفته و نسبت به تيمار برت

اي تر است. مشاهدات مزرعه% پايين۱۲از نظر ارتفاع بوته 
صورت ملموس اختالف ارتفاع محصول در طول رديف  به

متري ابتداي نوار را  ۱۵حدود  ةخصوص از فاصلکشت به
متر  سانتي ۱۵ ةدار با فاصلدهد. نوار آبياري پالکنشان مي

)P15متر ( سانتي ۲۰ ة) و فاصلP20 از نظر دو شاخص (
رتفاع بوته و بالل، يکسان نشان داده شده است. ا

ميانگين ارتفاع بوته و بالل نسبت  ةبندي نتايج مقايس گروه
گزارش شده  ۷به سطح آبياري اعمال شده در جدول 

ظرفيت  ة% تخلي۱۰۰ تأميناست. بر اين اساس، تيمار 
ترتيب  ريشه با ارتفاع بوته و بالل به ةرطوبتي محدود

متر، تيمار برتر بوده است. همچنين  تيسان ۳/۱۵و  ۳/۱۷۹
%، ۸۰داري بين تيمارهاي از نظر ارتفاع بالل اختالف معني

 عنوان به%، ۶۰ تأمينوجود ندارد. در تيمار  %۱۰۰% و ۹۰
% ۲۶ترتيب براي اين دو جزء عملکردي  تر، بهتيمار ضعيف

% افت اتفاق افتاده است. اعمال تنش رطوبتي در ۳۷و 
ارتفاع محصول نسبتاً کمتر و براي  %، براي۶۰سطوح 

ارتفاع بالل تقريباً به همين نسبت کاهشي بوده است. به 
اين معني که به ازاي کاهش يک واحد آب مصرفي، کمتر 
از يک واحد افت در ارتفاع اين دو شاخص بوده است. لذا 

%، دو شاخص ۷۰% پذيرفتني است ولي در تيمار ۶۰تيمار 
لذا انتخاب ، % حاصل شد۲۴% و ۱۳ترتيب  ذکر شده به

رسد. % منطقي به نظر مي۶۰% نسبت به تيمار ۷۰تيمار 
% در عمق آبياري ارتفاع کل و ۱۰%، با کاهش ۹۰در تيمار 

% کاهش يافت و براي تيمار ۷ارتفاع بالل هر دو حدود 
% بود. بر ۵% و ۱۳ترتيب  % کاهش اين دو شاخص به۸۰

رتفاع بوته و هاي اتوان بر اساس شاخصاين اساس مي
  % را پيشنهاد کرد.۸۰بالل، تيمار 

  
  وري آب محصول و باللبهره

از سه پارامتر عملکرد محصول و عملکرد بالل بر حسب 
کيلوگرم بر هکتار و مقدار آب آبياري بر حسب مترمکعب 

وري آب محصول و هاي بهرهبر هکتار در محاسبه شاخص
شود. گياه ذرت داراي مسير فتوسنتزي بالل استفاده مي

وري آب نسبتاً بااليي دارد، اما چهار کربنه است و بهره
تغيير در عوامل محيطي و زراعي ممکن است بر اين آيتم 

واريانس  ةبگذارد. نتايج تجزي تأثيردر طول فصل کشت 
وري نشان داد که اثر نوع نوار آبياري بر دو شاخص بهره

دار است. بر اساس % معني۱سطح  آب محصول و بالل در
) با K20متري ( سانتي ۲۰، نوار آبياري کناردوخت ۶جدول 
 ۸/۲و  ۴/۱۳ترتيب  وري آب محصول و بالل بهبهره

کيلوگرم بر مترمکعب بهترين گزينه است. هرچند نوار 
) از نظر شاخص K30سانتي متري ( ۳۰آبياري کناردوخت 

ارگرفته است؛ ولي از وري آب محصول در گروه برتر قربهره
وري بالل، قابل توصيه نيست. در نوار نظر شاخص بهره
) اين دو شاخص P30متري ( سانتي ۳۰دار آبياري پالک

کيلوگرم بر مترمکعب و در نوار آبياري  ۲/۱و  ۱/۹ترتيب  به
) اين دو شاخص K10متري ( سانتي ۱۰کناردوخت 

ت آمدند دس کيلوگرم بر مترمکعب به ۴/۱و  ۴/۸ترتيب  به
بندي شدند. دو که هر دو جزء تيمارهاي ضعيف طبقه

) از نظر P20و  P15متري ( سانتي ۲۰و  ۱۵دار تيمار پالک
اند و پس از بندي شدهاين دو شاخص در يک گروه طبقه

توان نتيجه گرفت تيمار برتر قرار گرفتند. بر اين اساس مي
وري آب محصول و بالل، که بر اساس دو شاخص بهره

متري است. تجزيه  سانتي ۲۰گزينه برتر کناردوخت 
واريانس نشان داد که اثر سطح کم آبياري بر دو شاخص 

% ۱وري آب بالل در سطح وري آب محصول و بهرهبهره
شود که مشاهده مي ۷معني دار است. طبق جدول 

% ۱۰۰وري آب براي محصول و بالل در تيمار باالترين بهره
% اتفاق افتاده که اين امر ناشي ۶۰ و کمترين آن در تيمار

از کاهش عملکرد بوده است. بر اساس نتايج مطالعه حاضر 
هاي آبياري سطحي که آبياري توصيه شده در سيستمکم
وري دليل  کاهش رواناب و نفوذ عمقي باعث بهبود بهره به

اي نواري قابل توصيه آبياري قطره ةشود، در سامانآب مي
آبياري  شود در سيستمصيه مينيست. بنابراين تو

نواري ميزان نياز آبي با لحاظ نياز آبشويي محاسبه  اي قطره
% آن اعمال شود. نتايج مطالعات لي و همکاران ۱۰۰و 
) نيز نشان داد که ۱۳۹۵) و افراسياب و همکاران (۲۰۱۷(

نياز  تأمين% ۱۰۰وري آب در سطح باالترين ميزان بهره
است. در صورت وجود محدوديت آبي محصول اتفاق افتاده 

% ۸۰% نسبت به سطح ۹۰آبي، اعمال تنش در سطح 
  اولويت دارد.



 ١٨٥                                                                                                ١٣٩٩/ زمستان ٣٩/ پياپي ٤/ شماره ١٤ايران/ جلد  آب پژوهش مجله

 

  شيآزما جينتا انسيوار ةيتجز - ۴ جدول

ابع
من

 رييتغ 

جه
در

 
زاد
آ

  ي

رد
ملک
ع

 
ول
حص
م

  

رد
ملک
ع

 
الل
ب

  

فاع
ارت

 
وته
ب

  

فاع
ارت

 
الل
ب

  

هره
ب

 يور 
 آب

ول
حص
م

  تر 

هره
ب

 يور 
 آب

الل
ب

  

  ٥٣/٠  ٨٩/٥  ٢٢/٣  ٢٩/٤٠١  ١٥٩٧٥٠٤٦  ١٧٦٣٨٤٥١٢  ٢  تکرار
  ١٠/١٤**  ٨٤/١٧٣** ٨٤/٨٦١**  ١٩/٢٦٧٦٨**  ٤٧٦٩٤٦٤٣١**  ٤٧١٣٥٢٠٢٧٤**  ٥  نوار نوع
  ٥٣/٢**  ٣٢/٣٣**  ٦٦/١١٩**  ٥٩/٦٨٤٨**  ١٤٢٤٨٤٦٦٢**  ١٩٩٣٧١٧٦٣٦**  ٤  ياريآب سطح
  ٨٦/٠**  ٦٢/١٣**  ٤١/٢٨**  ٨٣/١١١**  ٣١٤٧٥٥٩٧**  ٢٢٩٢٥٧١١٣**  ٢٠  سطح نوار* نوع

  ١٤/٠  ٤١/١  ٥٩/٤  ٣١/١٧٣  ٤٧٢٦٠١٧  ٤١٥٥٥٧٧٠  ٧٠  خطا
CV    

٢٩  ١٢  ١٦  ٨  ٢٨ ١٢  
ns کند.يم انيب را %۱ احتمال سطح در يدار يمعن ** و %۵ احتمال سطح در يدار يمعن * نبودن، دار يمعن  

  

  ياريآب نوار تأثير از عملکرد ياجزا و عملکرد نيانگيم ةسيمقا جينتا - ۵ جدول

يت
 مار

رد
ملک
ع

 
ول
حص
م

 )
kg(  

رد
ملک
ع

 
الل
ب

 )
kg(  

فاع
ارت

 
وته
ب

 )
cm(  

فاع
ارت

 
الل
ب

 )
cm(  

هره
ب

 يور
 آب

ول
حص
م

 
)

kg
/m

3
(  

هره
ب

 يور
 آب

رت
ذ

 
)

kg
/m

3
(  

P15 b ٦٥٠٢١  b ١٢٤٤٨ b a ۱۸۷  b a  ١٩  b  ۰/۱۰  b  ٩/١  
P20  c ٥٨٥٧١  c ۱۰۴۱۸  b c ١٨٠  b ١٧  c b  ٧/٩  b  ٧/١  
P30  d ٤٧٢٥٤  d ٦٣٤٤  d ۱۶۱  c  ١٢  c d  ١/٩  c  ٢/١  
K10  c ٥٧٣١٦  c ٩٤٧١  c ۱۷۱  a b   ١٨  d  ٤/٨  c  ٤/١  
K20  a ٧٠١١٢  a  ۱۴۵۹۳  a ۱۹۵  a ١٩  a ۴/۱۳  a ٨/٢  
K30  d ٤٦٥٦٧  e  ٦٩٥  e ۱۲۶  d  ٥  a ۲/۱۳  d  ٢/٠  

  

  شده اعمال ياريآب سطح به نسبت عملکرد ياجزا و عملکرد نيانگيم ةسيمقا جينتا - ۶ جدول

يت
 مار

رد
ملک
ع

 
ول
حص
م

 )
kg(  

رد
ملک
ع

 
الل
ب

 )
kg(  

فاع
ارت

 
وته
ب

 )
cm(  

فاع
ارت

 
الل
ب

 )
cm(  

هره
ب

 يور
 آب

ول
حص
م

 تر 
)

kg
/m

3
(  

هره
ب

 يور
 آب

الل
ب

 )
kg

/m
3

(  

١٠٠  a ٦٦٥٠٧  a ۱۱۳۰۶  a ۱۷۹  a ۱۵  a ۶/۱۱  a ۸/۱  
٩٠  b ٥٥١٦٦  b ۹۱۵۹  b ۱۶۷  a ۱۴  b ۰/۱۰  b ٥/١  
٨٠  c ٤٩٦٠٠   c٧٤٩٦  c ۱۵۶  a ۱۵  c ١/٩  b ٣/١  
٧٠  d ٤٥١١٢  d ٥٧٣٥  c ۱۵۶  b ۱۲  c ٨/٨  c ١/١  
٦٠  d ٤١٦٦٤  d ٤٨٥٣  d ۱۳۳  c ۱۰  c ٤/٨  c ٩/٠  

  

  گيرينتيجه
 ينوار ياقطره ياريآب ستميس مطالعه، نيا جينتا اساس بر
 هيتوص باال، عملکرد حصول و ياريبآ تلفات کاهش هدف با
 تأثير ياريآب نوار نوع و ياريآب مختلف سطوح .شوديم
 ريسا و آب يوربهره ،محصول عملکرد يرو يداريمعن

 ياريآب نوار دارد. ياعلوفه ذرت يکم اتيخصوص
 بودن باال به توجه با متري سانتي ۲۰ کناردوخت

 ينوارها با مقايسه در عملکرد ياجزا با مرتبط يها شاخص
 و متري سانتي ۱۰ کناردوخت ينوارها و پالکدار ياريآب
 .شوديم هيتوص ياعلوفه ذرت کشت يبرا متري سانتي ۳۰



  اي (تيپ) و سطوح آبياري بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت علوفهنواري اي تأثير انواع آبياري قطره                                                    ١٨٦

 

 ۳۰ فاصله با دارپالک و اردوختکن ياريآب ينوارها
 با .شودينم هيتوص ياعلوفه ذرت کشت يبرا متر سانتي
 و محصول ديتول يبرا آب يوربهره نيباالتر کهنيا به توجه
 اتفاق %۶۰ ماريت در آن نيکمتر و %۱۰۰ ماريت در بالل
 تأمين ينوار ياقطره ياريآب ستميس در است، افتاده
 نوع متقابل اثر اساس بر .شوديم هيتوص يآب ازين ۱۰۰%
 کناردوخت ياريآب نوار ماريت ،ياريآب سطح و ياريآب نوار
 خاک يرطوبت ةيتخل %۱۰۰ آن در که متري سانتي ۲۰
 ۸۱۲۷۹ آب يوربهره و علوفه عملکرد با بود، شده تأمين
 نيب در مترمکعب بر لوگرميک ۲/۱۴ و هکتار بر لوگرميک
  بود. برتر مارهايت هيکل
  

  گزاري سپاس
 کشاورزان توسط را پژوهش نيا ازين دمور امکانات و مزرعه
 تأمين يميرح محسن و يعيرف يمرتض انيآقا ،شرويپ

 توسط پژوهش نيا يقاتيتحق امکانات نيهمچن .کردند
 و اصفهان استان يعيطب منابع و يکشاورز قاتيتحق مرکز
 ،استادان هيکل يهمکار از .شد تأمين شهرکرد دانشگاه
  د.يآيمل عم به يقدردان و تشکر کشاورزان و دوستان
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