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 نشتي در كشت يك و دو رديفه   و  )Tape(اي نواري  آبياري قطره يها ر سامانهيتأث

  اي بر عملكرد و كارآيي مصرف آب ذرت دانه

  

  ۳يو جمال احمدآل ۲ي، کامران انور۱تاجبخش ي، مهد*۱سارا صمدوند

  

 )٤/٢/١٣٩٢: ؛  تاريخ پذيرش ٩/٨/١٣٩١: تاريخ دريافت(

 

  

  چكيده
اي نواري و نشتي در كشت يك و دو رديفه و تراكم در زراعـت   هاي آبياري قطره رد و كارآيي مصرف آب در سيستممنظور بررسي عملك به

هاي كامل تصادفي با سه تكرار  شده بر پايه طرح بلوك هاي نواري خرد آزمايشي در قالب طرح كرت ،٧٠٤سينگل كراس اي رقم  ذرت دانه
٪ و ۱۰۰٪، ۸۰فاكتور عمودي چهار تيمار آبياري شامل سه سـطح  . مياندوآب به اجرا درآمد در ايستگاه تحقيقات كشاورزي ۱۳۸۹در سال 

٪ نياز آبـي در روش آبيـاري نشـتي و فـاكتور افقـي آرايـش كاشـت        ۱۰۰اي نواري و  ٪ نياز آبي گياه ذرت با استفاده از آبياري قطره۱۲۰
نتايج نشان داد كه بيشترين عملكرد دانـه  . هزار بوته در هكتار بود ۱۰۵و  ۹۰، ۷۵صورت كشت يك و دو رديفه و تراكم شامل سه سطح  به

تـن   ۹/۱۴و  ۲/۱۸، ۴/۱۸٪ به ترتيب با ۸۰٪ و ۱۰۰٪، ۱۲۰تن در هكتار و پس از آن تيمارهاي  ۶/۱۸مربوط به تيمار آبياري نشتي به ميزان 
داري  تيمار اول در يك گروه آماري قرار گرفتند و تفاوت معني اگر چه تيمار نشتي بر ساير تيمارها برتري داشت اما هر سه. در هكتار بودند

جويي در مصرف آب و بدون كاهش  اي ضمن صرفه بنابراين با تامين آب مورد نياز با استفاده از سيستم آبياري قطره. بين آنها وجود نداشت
٪ و ۱۲۰٪، ۱۰۰٪، ۸۰كارآيي مصرف آب براي تيمارهاي مقايسه تيمارها از نظر . توان راندمان مصرف آب را بهبود بخشيد شديد عملكرد مي

چنـين بـاالترين ميـزان     هـم . دست آمد مكعب آب به كيلوگرم دانه ذرت به ازاي مصرف هر متر ۴/۱و  ۹/۱، ۲/۲، ۳/۲ترتيب  آبياري نشتي به
  .هزار بوته در هكتار حاصل شد ۹۰كارآيي مصرف آب و بيشترين ميزان عملكرد محصول در تراكم 

 

 

  

 .اي نواري، تراكم بوته، عملكرد، كارآيي مصرف آب آبياري قطره :هاي كليدي اژهو

 

 

  
  

 

 زراعت و اصالح نباتات، دانشكده كشاورزي، دانشگاه اروميه گروه. ۱

 ايستگاه تحقيقات کشاورزي مياندوآب.  ۲

  آذربايجان غربي ،مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي.  ۳

  sarasamadvand@yahoo.com: کترونيکيمسئول مكاتبات، پست ال: *
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   مقدمه
با توجه به محدوديت منابع آب، استفاده بهينه از منابع آب موجـود  

ريزي صحيح و  افزايش کارآيي مصرف آب با برنامه. ضروري است

هاي مناسب آبياري دو راهکـار اسـتفاده بهينـه از     به کارگيري روش

روش آبياري مسـتلزم  از طرفي ارزيابي کارآيي يک ). ۱۵(آب است 

اي است که نتيجه اين ارزيابي موجـب   بررسي آن در شرايط مزرعه

هـاي   روش. افزايش کارآيي مصـرف آب در آن روش خواهـد شـد   

هـاي   اي نواري در سـال  اي از جمله روش آبياري قطره آبياري قطره

اخير در ايران مورد توجه قـرار گرفتـه و در ايـن رابطـه تحقيقـاتي      

آذري و همکـاران  . انـد  هر کدام اهداف خاصي داشتهانجام شده که 

تأثير سطوح مختلف نيـاز آبـي گيـاه ذرت را در روش آبيـاري     ) ١(

نتـايج تحقيقـات آنهـا نشـان داد کـه      . اي نواري بررسي کردند قطره

درصـد   ١٢٠و  ١٠٠، ٨٠مقادير کارآيي مصرف آب براي تيمارهاي 

ازاي  وگرم دانـه ذرت بـه  کيل ٣/١و  ٤/١، ٦/١ترتيب برابر  نياز آبي به

تأثير سـطوح  ) ٨(کوهي و همکاران . مکعب آب بود مصرف هر متر

اي نواري و تراکم بوته را بـر کـارآيي مصـرف     مختلف آبياري قطره

اي در کشـت يـک و دو رديفـه مـورد بررسـي قـرار        آب ذرت دانه

گونـه تـنش    نتايج تحقيقـات آنهـا نشـان داد کـه اعمـال هـر      . دادند

هـاي زايشـي در ذرت باعـث کـاهش      حل نمو انـدام رطوبتي در مرا

چنين بيشترين کارآيي مصرف آب مربـوط بـه    هم. شود عملکرد مي

 ETبوتـه در هکتـار و سـطح آبيـاري      ٨٥٠٠٠تيمار تـراکم کشـت   

ــدار   ١٢٥ ــا مق ــه ب ــت دو رديف ــش کش ــوگرم در  ٤٦/١٪ و آراي کيل

نيز کـاهش عملکـرد دانـه را    ) ١٦(هاول و همکاران . مکعب بود متر

با کاهش سطح آبياري گزارش کردنـد و دليـل ايـن امـر را مختـل      

حامـدي و  . هـاي فيزيولوژيـک گيـاه اعـالم نمودنـد      شدن فعاليـت 

هـاي آبيـاري    در تحقيقي در خصوص مقايسه سيستم) ٤(همکاران 

اي نواري و سطحي از طريـق سـطوح مختلـف نيـاز آبـي بـر        قطره

د دانـه ذرت  اي عملکـر  عملکرد ذرت دريافتند کـه در روش قطـره  

يافتـه و   روش سـطحي افـزايش   کيلوگرم در هکتار نسبت بـه  ٢٠١٥

) ١٠(ميرزايـي و همکـاران   . شود برابر مي ٣کارآيي مصرف آب نيز 

اي نـواري   منظور تأثير دو روش آبياري شياري و قطره در تحقيقي به

ــذر   ــر کميــت و کيفيــت ب و ســطوح مختلــف نيتــروژن و فســفر ب

کارآيي مصـرف آب در روش آبيـاري    گزارش کردند کهقند  چغندر

مکعـب و بـيش از دو برابـر     کيلوگرم بـر متـر   ٥٩/٠اي نواري  قطره

 )١٢( و ويرسـما  بروسـز  .کارآيي مصرف آب در روش شياري بـود 

اي و زيـر   در اوكالهاماي امريكـا سـه روش آبيـاري بـاراني، قطـره     

سطحي را در كشت ذرت بررسي نمودند و گزارش كردنـد كـه در   

 درصـد آب  ٢٠ اي و زيرسطحي با كـاهش  اي آبياري قطرهه سيستم

   .است درصد افزايش داشته ١٥و  ٥مصرفي، عملكرد محصول 

مناسب در واحـد سـطح بـا توجـه بـه       ياهيانتخاب تراکم گ

 ياز عوامـل مهـم بـرا    يکيط هر منطقه و مشخصات ارقام يشرا

و  يرلــيا. باشــد يد حــداکثر محصــول در زراعــت ذرت مــيــتول

کـاهش عملکـرد هـر     گزارش کردند که احتمـاالً ) ۱۴(همکاران 

در  يديعلت کاهش تشعشع خورشـ  ش تراکم بهياه در اثر افزايگ

  .باشد يم ياهين پوشش گييپا يها قسمت

ش تـراکم،  ينشان دادند که بـا افـزا  ) ٥(ان و همکاران يزعفر

ابـد و پـس از آن ثابـت    ي يش ميافزا يعملکرد دانه ذرت تا حد

ـ يعلـت رقابـت شـد    باال بـه  يليخ يها مماند و در تراک يم ن يد ب

ل آب، نـور و  ياز قب يعيشدن منابع طب جه محدودياهان و در نتيگ

تيمـونس و همكـاران    .کنـد  يدا ميمقدار آن کاهش پ ييمواد غذا

در بررسي اثر تراكم بوته بر عملكـرد و رانـدمان مصـرف    ) ٢٠(

ف آب گزارش نمودند كه با افزايش تراكم كاشت راندمان مصـر 

ر؛ ينظ يتيريمد ين عالوه بر راهکارهايبنابرا. يابد يآب افزايش م

ر؛ يـ نظ يزراعـ  ي، توجه به راهکارهـا ياريح آبيصح يزير برنامه

آب  يور ش بهـره يز سـبب افـزا  يـ نـه، ن ياعمال تـراکم کاشـت به  

يي آكـار  ين راستا پژوهش حاضر با هدف بررسـ يدر ا .گردد يم

ــاري  ــواري  قطــرهمصــرف آب و عملكــرد در دو روش آبي اي ن

در نيازهاي آبـي مختلـف و نشـتي در كشـت يـك و دو      ) تيپ(

  . ديهاي مختلف انجام گرد اي در تراكم رديفه ذرت دانه

  

  ها مواد و روش
در ايسـتگاه تحقيقـات كشـاورزي و     ١٣٨٩اين آزمايش در سال 

منظـور بررسـي عملکـرد و كـارآيي      منابع طبيعـي ميانـدوآب بـه   

و ) Tape(اي نـواري   يـاري قطـره  هـاي آب  مصرف آب در سيستم



 ..ک و يدر کشت  يو نشت) Tape( ينوار يا قطره ياريآب يها ر سامانهيتأث
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نشتي و بررسـي كشـت يـك و دو رديفـه و تـراكم در زراعـت       

هـاي   در قالب طرح كـرت  ٧٠٤اي رقم سينگل کراس  ذرت دانه

هـاي   با طرح پايه بلوك) استريپ اسپليت پالت(شده  نواري خرد

هاي عمـودي   در كرت. كامل تصادفي با سه تكرار به اجرا درآمد

٪ نيـاز  ١٢٠٪ و ١٠٠٪، ٨٠شـامل سـه سـطح     چهار تيمار آبياري

و   )Tape(آبي گياه ذرت با استفاده از آبيـاري قطـره اي نـواري    

هـاي افقـي    ٪ نياز آبي در روش آبيـاري نشـتي و در كـرت   ١٠٠

آرايش كاشت بـه صـورت كشـت يـك و دو رديفـه در فاصـله       

 ٩٠، ٧٥متري و تراكم در سه سـطح   سانتي ٧٥هاي  جوي و پشته

صورت اسپليت پالت قرار گرفتند  وته در هكتار بههزار ب ١٠٥و 

هـاي   ها براي هـر كـدام از تـراكم    ها بر روي رديف فاصله بوته( 

، )١٨،٣٦( ترتيـب بـراي كشـت يـك و دو رديفـه برابـر        فوق به

ــانتي) ٥/١٢،٢٥(و ) ١٥،٣٠( ــود  س ــر ب ــطوح  ). مت ــب س از تركي

 ٧٢تيمـار بدسـت آمـد و در كـل آزمـايش       ٢٤مختلف تيمارها 

منظـور قطعـه    بـدين . مربع ايجـاد گرديـد   متر ٦×١٢ت با ابعاد كر

متر انتخاب شد و پس از عمليـات تهيـه    ٥٠×١٣٠زميني به ابعاد 

زمين سه نمونه خاك مركب جهت تعيـين توصـيه كـودي تهيـه     

ميـزان   شناسي، مقـدار كـوددهي بـه    اساس توصيه خاك بر. گرديد

ــار اوره در دو نوبــت  ٢٥٠ يلــوگرم در ك ١٥٠(كيلــوگرم در هكت

و مقـدار  ) شـدن  برگـي  ٧كيلوگرم در زمان  ١٠٠هنگام كاشت و 

  كيلوگرم در هكتار كود فسفات تريپل در هنگام كاشـت بـه   ٢٠٠

ــه. زمــين آزمــايش داده شــد ــات كاشــت ب منظــور اعمــال  عملي

قبـل از  . صـورت دسـتي انجـام گرديـد     تيمارهاي مورد نظـر بـه  

 ٦٠-٩٠و  ٣٠-٦٠، ٠-٣٠آبياري اول با استفاده از مته از اعمـاق  

متري سه نمونه خاك تهيه شـد كـه جهـت تعيـين بافـت،       سانتي

EC،PH   وSAR به آزمايشگاه ارسال گرديد.  

اعمال تيمارهاي سطوح آبيـاري در آبيـاري ميكـرو پـس از     

از يـ انجام شد و ن) ک ماه پس از کاشتيحدود (شدن  چهار برگه

ايب گياهي در با استفاده از روش تشتك تبخير و اعمال ضر يآب

 ،درصـد  ٩٠سپس با فرض رانـدمان  . طول دوره رشد تعيين شد

 ١٢٠و  ١٠٠، ٨٠هـاي آبيـاري    عمـق . تعيـين گرديـد   ينياز آبيار

سـطح  (تيپ  درصد نياز آبي محاسبه و با توجه به سيستم آبياري 

در هر پالت آزمايش توسـط كنتـور اعمـال شـد كـه      ) انداز سايه

  :شدبا يصورت زير م محاسبات آن به

c p p cET E K K= × ×  

.
t c cE ET ( . P )= × ×

0 5
0 1  

n td E / .= 0 9  

nV d A /= × 1000 

  :که در روابط فوق

cET= در روز  متـر  يلـ يبرحسـب م (اه ذرت يو تعرق گ  ريتبخ( ،

pE= ر از تشت کالس يتبخA ) متـر در روز  يلـ يبر حسـب م( ،

pK= ب تشت، يضرcK= ذرت،  ياهيـ ب گيضرtE= ـ ن از ي

سـطح   =cP، )متـر در روز  يلـ يبر حسب م(ا تعرق روزانه ي يآب

عمق ناخـالص آب کـه در    =nd، )بر حسب درصد(انداز  هيسا

) يا قطـره  ياريـ درصد آب ٩٠با توجه به راندمان ( ياريآبهر دور 

ـ   =V،)متـر  يليبر حسب م(اه داده شود يبه گ يستيبا  يحجـم آب

، )مکعـب  بر حسب متـر (مار مورد نظر داده شود يبه ت يستيکه با

A=  مربع بر حسب متر(مساحت کرت.(  

و  ٨/٠آب و هوايي منطقـه برابـر    اساس شرايط ضريب تشت بر

در  ٪٩٥تــا  ٪٤٠انـداز در طـي فصــل رشـد از     مقـدار سـطح ســايه  

صـورت پيوسـته    متر بـه  ١٣٠درآبياري سطحي طول . گرفته شد نظر

منظور پارامترهاي شـماره منحنـي نفـوذ در روش     بدين. آبياري شد

SCS متر در متر  ٩٩/١×١٠−3که در اين آزمايش برابر(، شيب زمين

. ترين دبي ورودي تعيين گرديد و مناسب) درصد بود ٢/٠يا حدود 

متر در هر آبيـاري   ١٣٠گيري زمان پيشروي در طول  سپس با اندازه

 SCSزمان قطع آبياري با توجه به عمق آبياري بـا اسـتفاده از روش   

هاي موجود از ابتداي فصـل   مقدار آب مصرفي در روش. تعيين شد

شـده    در هر يـك از تيمارهـا از طريـق كنتورهـاي نصـب     کشت و 

هـاي زراعـي    در طول دوره رشد يادداشت برداري. گيري شد اندازه

پس از رسـيدن محصـول در   . در تمامي تيمارها انجام و بررسي شد

اخـذ  ) ٤×٥/١(مربعـي   متـر  ٦هر پالت از دو خط وسط يک نمونه 

اسـاس   نيـز بـر   كارآيي مصرف آب. گيري شد شده و عملکرد اندازه

صورت نسـبت عملكـرد بـه ازاء واحـد حجـم آب       عملكرد دانه به

  .مصرف شده آبياري محاسبه گرديد

مـورد   Mstatcافـزار   دست آمده با استفاده از نـرم  هاي به داده
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  مقادير ضرايب گياهي در مراحل مختلف رشد ذرت در منطقه مياندوآب. ١جدول 

هاي  ماه

  سال
  شهريور  دمردا  تير  خرداد  ارديبهشت
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مقدار 

cK  
٥/٠  ۵/۰  ۵۲/۰  ٦١/٠  ۷۶/۰  ۹۲/۰  ٠٦/١  ۱۳/۱  ۱۵/۱  ١٥/١  ۱۵/۱  ۱۱/۱  ٠١/١  ۸۲/۰  ۵۳/۰  

  )۶(اره برگرفته از منبع شم *
  

ها با اسـتفاده   تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت و مقايسه ميانگين

  .انجام شد% ١اي دانكن در سطح احتمال  از آزمون چند دامنه
  

  نتايج و بحث

  :اثر تيمارهاي آبياري بر عملكرد

بـر عملكـرد دانـه داشـت      >P %۱ داري  تيمار آبياري اثـر معنـي  

ثير تيمارهـاي  أكرد تحت تـ هاي عمل مقايسه ميانگين). ٢جدول (

تـن   ٦/١٨مختلف آبياري نشان داد كه بيشترين عملكرد دانـه بـا   

 ١٢٠و  ١٠٠آبياري نشتي بـوده و بـا تيمـار     در هكتار مربوط به

كمتـرين  . درصد نيـاز آبـي در يـك گـروه آمـاري قـرار گرفـت       

ـ يـ درصد ن ٨٠در تيمار ) تن در هكتار ٩/١٤(عملكرد دانه   ياز آب

قات يز در در تحقين) ١٨(لم و همکاران ). ٣ جدول(مشاهده شد 

 يسبب کاهش عملکرد دانه ذرت مـ  ياريآب افتند که کميخود در

 يبـاال  يور دهـد کـه بـا توجـه بـه بهـره       يج نشـان مـ  ينتا. شود

در مصرف  ييجو جهت صرفه ينوار يا قطرهي اريآب يها ستميس

ـ  يـ درصـد، ن  ١٠٠مار يت ياريآب آب ـ يـ گ ياز کامـل آب ن يمأاه را ت

اه تـنش  يـ ، بـه گ ياز آبين نيمأدرصد ت ٨٠ مارياست و در ت ودهنم

 ياريـ آب کم يمار مذکور نوعيگر در تيعبارت د به. است وارد شده

ز اظهار كردند که ين) ۱۷(و همکاران  يديجمش .است انجام شده

مقــدار  ياي نـوار  بـا افـزايش سـطوح آبيــاري در آبيـاري قطـره     

دسـت آمـده از تحقيـق     هچنين نتايج ب هم. عملكرد افزايش يافت

نشان داد كه كمترين عملكرد دانه مربوط ) ٢(احمدآلي و خليلي 

بـود كـه بـا نتـايج      ياز آبيدرصد ن ٨٠با  يا به تيمار آبياري قطره

  .دست آمده از اين تحقيق مطابقت داشت هب

  

  :اثر تيمارهاي آبياري بر كارآيي مصرف آب

بيـاري قـرار   كارآيي مصرف آب تحت تأثير تيمارهاي مختلـف آ 

دسـت آمـده نشـان داد تيمارهـاي      نتـايج بـه  ). ٢جدول (گرفت 

 اسـاس  بركـارآيي مصـرف آب بـر   >P %۱داري  آبياري اثر معنـي 

درصـد   ٨٠در بين تيمارهاي آبيـاري تيمـار   . عملكرد دانه دارند

مكعب بيشترين كـارآيي مصـرف    كيلوگرم بر متر ٣/٢نياز آبي با 

اء آب مصرف شـده داشـت و   اساس عملكرد دانه به از آب را بر

 كمتـرين . درصد نياز آبي در يك گـروه واقـع شـد    ١٠٠با تيمار 

كيلـوگرم بـر    ٤/١مصرف آب مربوط به آبياري نشتي بـا   كارآيي

گزارش کردند ) ٢( يليو خل ياحمدآل). ٣جدول (مكعب بود  متر

 ٨٠مـار  يب به تيترت ن كارآيي مصرف آب بهين و کمتريشتريكه ب

تعلق داشـت و   يمار نشتيو ت يا قطره يارير آبد ياز آبيدرصد ن

ز ين) ٧( يو گمرکچ يميکر. ق مطابق بودين تحقيكامًال با نتايج ا

 ييکـارآ  نيشـتر يذرت اعالم کردند که ب يمشابه رو يقيدر تحق

ـ يـ درصـد ن  ٨٠بـا   يا قطره ياريمار آبيمصرف آب از ت و  ياز آب

ج ير بـه نتـا  گـ يمحققان د. دست آمد به يمار نشتين آن از تيکمتر

 ).٩و  ٤(اند  افتهينه دست ين زميدر ا يمشابه

  

  اثر تيمار تراكم بر عملكرد

 دار شـد  يدرصـد معنـ   ١عملکرد دانه در سطح  اثر تراکم بوته بر

هاي اثر تراكم، بـراي عملكـرد دانـه     مقايسه ميانگين). ٢جدول (

درصـد   ١اي دانكن در سـطح احتمـال    روش آزمون چند دامنه به

مربـوط بـه   ) تن در هكتار ٩/١٧(بيشترين عملكرد دانه نشان داد 
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  نتايج تجزيه واريانس اثر آبياري در کشت يک و دو رديفه بر روي عملکرد و کارايي مصرف آب. ٢جدول 

  ٧٠٤اي سينگل كراس  ذرت دانه

  ميانگين مربعات

  کارآيي مصرف آب  عملكرد دانه  درجه آزادي  منابع تغيير

  

  تكرار

  

٢  

 

١/٠  

 

٠٠١/٠  

٧/٥٢ ٣  آبياري **
 ٩/٢ **

 

٠/١ ٣ (a)خطاي الف   ٠١/٠  

١/٠ ١ آرايش كاشت  ٠٠/٠  

٥/٠ ٢  (b)خطاي ب   ٠١/٠  

٠٤/٠ ٣ آرايش کاشت× اثر متقابل آبياري   ٠٠/٠  

٤/٠ ٦ (ab) خطاي  ٠١/٠  

٩/٢ ٢  تراکم **
 ٠٤/٠ **

 

١/٠ ٦ تراکم× اثر متقابل آبياري   ٠٠٢/٠  

٣/٠ ٢ تراکم× اثر متقابل آرايش کاشت   ٠٠٣/٠  

١/٠ ٦ تراکم × آرايش کاشت × اثرات متقابل آبياري   ٠٠١/٠  

٥/٠ ٣٢  (d) خطاي  ٠٥/٠  

٧/٣  CVضريب تغييرات ٪  ٠/٤  
**
 دار معني غير nsو  ٪٥، ٪١دار در سطح آماري  ترتيب معني به * ، 

 

  اثر تيمارهاي آبياري بر عملكرد دانه و كارآيي مصرف آب ذرت. ٣جدول 

  آبياري تيمارهاي مختلف 
  عملكرد دانه

  )تن در هکتار(

  کارآيي مصرف آب

 ) مکعب کيلوگرم بر متر(

٩/١٤  ٪ نياز آبي٨٠ b
 ٣/٢ a

 

٢/١٨  ٪ نياز آبي١٠٠ a
 ٢/٢ a

 

٤/١٨  ٪ نياز آبي١٢٠ a
 ٩/١ b

 

٦/١٨  آبياري نشتي a
 ٤/١ c

 

 . باشد ي٪ م٥دار در سطح يانگر اختالف معنيدر هر ستون حروف متفاوت ب

  

هزار بوته در هكتـار بـود و بـه تنهـايي در يـك گـروه        ٩٠تراكم 

) تـن در هكتـار   ٢/١٧(آماري قرار گرفت و كمترين عملكرد دانه 

هـزار  ١٠٥دست آمد و با تراكم  هزار بوته در هكتار به ٧٥از تراكم 

  ).٤جدول (بوته در هكتار در يك گروه آماري واقع شد 

هزار بوتـه در هكتـار را    ٩٠باال بودن عملكرد دانه در تراكم 

انـد   هـا توانسـته   مي توان چنين توجيه كرد كه در اين تراكم بوته

ري مزرعه را پوشش داده و از عوامل محيطي بـه  ت طور مناسب به

در نتيجه ميزان عملكرد در واحد . تري استفاده كنند نحو مطلوب

اند كه نتايج تحقيقات ساير محققان  سطح بيشتري نيز توليد كرده

بـا توجـه بـه نتـايج     ). ١٣و  ١١(كند  ييد ميأنيز اين موضوع را ت
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  و كارآيي مصرف آب ذرت اثر تيمار تراكم بر عملكرد دانه. ٤جدول 

  تراكم
  عملكرد دانه

  )تن در هکتار(

  مصرف آب ييکارآ

 )مکعبلوگرم بر متريک(

٩/١ b٢/١٧  بوته ٧٥٠٠٠ b
 

٢  a٩/١٧  بوته ٩٠٠٠٠ a
 

٩/١ b٤/١٧  بوته ١٠٥٠٠٠ b
 

  .باشد ٪ مي٥دار در سطح  گر اختالف معني در هر ستون حروف متفاوت بيان

 

ـ   ه بعضي از تحقيقات علت كاهش عملكرد بعد از رسـيدن ب

 ).٣(باشـد   يهـاي نـازا مـ    بوته حداكثر تراكم، افزايش تعداديك 

دن بـه  يرسـ ش تراکم بوته تـا  يش عملکرد دانه ذرت با افزايافزا

ز يـ گـر ن يج پژوهشـگران د ينه بوته در واحد سطح با نتايتراکم به

   ).۲۱و  ۱۹(مطابقت دارد 

  

  مصرف آب يياثر تيمار تراكم بر کارآ

ـ ن مصـرف آب  ييکـارآ  اثر تراکم بوته بر درصـد   ١ز در سـطح  ي

هـاي مختلـف    مقايسات ميانگين تراكم ).٢جدول ( دار شد يمعن

هـزار بوتـه در هكتـار بـا داشـتن       ٩٠بوته، نشان داد كـه تـراكم   

در يـك  ) مكعـب  كيلوگرم بر متر ٢(حداكثر كارآيي مصرف آب 

هزار بوته در  ١٠٥هزار و  ٧٥هاي  تراكم. گروه مجزا قرار گرفت

مكعب در گروه  كيلوگرم بر متر ٩/١هكتار با كارآيي مصرف آب 

ز يــن) ٢( يلــيو خل ياحمــدآل). ٤جــدول (بعـدي قــرار گرفتنــد  

هـزار   ٩٠مصرف آب و عملکـرد را در تـراکم    ييرآن کايشتريب

  . بوته در هکتار گزارش نمودند

  

  گيري نتيجه
اي نـواري   كـارگيري روش آبيـاري قطـره    در تحقيق حاضـر، بـه  

درصد نياز آبي بـا حصـول عملكـرد قابـل قبـول،       ١٠٠ميزان  به

حداكثر كارآيي مصرف آب را در پـي داشـته و مقـادير آبيـاري     

درصد نياز آبي با استفاده از سيستم آبياري  ١٠٠اي كمتر از  قطره

لذا با توجـه  . اي نواري باعث كاهش محصول گرديده است قطره

جهـت   ينـوار  يا قطـره  ياريـ آب يهـا  ستميس يباال يور به بهره

مصـرف   ييش کـارآ يو افـزا  ياريدر مصرف آب آب ييجو صرفه

بـه  توجـه  ن يـ عالوه بر ا .ستم استفاده کردين سيتوان از ا يآب م

كه بـدون   نهير؛ اعمال تراکم کاشت بهيز نظين يزراع يراهکارها

كـاهش   هاي رشد گيـاه را  افزايش ميزان آب مصرفي، محدوديت

داده و منجر به افزايش عملكرد دانه شود، مسلما باعث افـزايش  

 ييدر بررسي فوق افزايش کـارآ . شد مصرف آب خواهد ييکارآ

 ٩٠هزار بوتـه تـا    ٧٥مصرف آب ضمن افزايش تراكم كاشت از 

توان به استفاده كـارآتر از آب موجـود    يهزار بوته در هکتار را م

واسطه تراكم بوته بيشتر در واحـد سـطح و تلفـات كمتـر آب      به

ط يق در شـرا يـ ن تحقيج اياساس نتا بر .واسطه تبخير ذكر نمود به

از يـ ن% ۱۰۰زان يم به يا قطره ياري، کاربرد آبيت منابع آبيمحدود

هـزار   ۹۰راندمان مصرف آب باال و اعمال تراکم کاشـت  با  يآب

ط يدر شـرا  ۷۰۴نگل کراس يس يا ذرت دانه يبوته در هکتار برا

 .باشد ياندوآب مناسب ميم

 

  منابع مورد استفاده
 .)T-Tape( ينـوار  يا قطـره  ياريـ آب روش در ذرت اهيـ گ عملکرد يبررس. ۱۳۸۶. يريمع .و م بهزاد. م ،نسب برومند. س ،.آ ،يآذر .۱

  .۸۱-۸۸): ۲( ۳۰ي مجله علمي كشاورز

 يا پشته يوجو) پيت( ينوار يا قطره ياريآب يها ستميمصرف آب در س ييعملکرد و کارآ يبررس. ۱۳۸۸. يليخل. و م. ، جياحمدآل. ۲
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  .۷۱-۷۸): ۲( ۳ رانيا يو زهکش ياريمجله آب. يا فه در ذرت دانهيک و دو رديت کشت يدر وضع

 علـوم  مجلـه . فـارس  اسـتان  سـد  زيـر  منطقـه  در اي دانـه  ذرت عملكرد بر سربرداري و بوته تراكم تأثير. ۱۳۷۸. تدين. م و. ي امام، .۳

   .۷۴۳-۷۵۰): ۴( ۳۰ ايران كشاورزي

ق سـطوح مختلـف   يـ از طر يو سطح ينوار يا قطره ياريتم آبيسسه سيمقا. ۱۳۸۴. و ر، زنگنه ي، ج، قادري، ح، جعفر.، فيحامد. ۴

شهريور تا  ۶. مرکز تحقيقات حفاظت خاک و آبخيزداري کشور، تهران .رانين کنگره علوم خاک اينهم. ملکرد ذرتبر ع ياز آبين

  .۸۴شهريور  ۹

عملکـرد   يتروژن بر عملکرد و اجزايط کود نير تراکم بوته و تقسيتأث. ۱۳۸۳. يسروستان يطهماسب. و ز يخانيآقاعل. ، م.ان، فيزعفر .۵

   .۱-۱۲: ۱ رانيا يمجله دانش کشاورز. فهيفه و دو رديک رديشت ش کايدر آرا يا ذرت دانه

 يو بـاغ  ياهـان زراعـ  يازگيبرآورد آب مورد ن. ۱۳۷۶. ييتوال. فر و م يشهاب. ، ميقائم. ر. ، ميجاراله. ، ريعتيشر. ر. ، م.ا. ، عيفرش. ۶

  .ي، کرج، نشر آموزش کشاورز)ياهان زراعيگ(جلد اول  .کشور

 ياريـ آب يهـا  ستميفه در سيک و دو ردياه ذرت در کشت يمصرف آب گ ييعملکرد و کارا يبررس. ۱۳۸۶. يمرکچگ. و ا. ، ميميکر. ۷

  .۲۱-۳۱): ۲( ۱ رانيا يو زهکش ياريمجله آب. يو سطح) پيت( يا قطره

 مصـرف  ييکـارآ  بـر  هبوت تراکم و )Tape( يا قطره ياريآب مختلف سطوح ريتاث. ۱۳۸۴. ينجف. ا و ياشرف. ش زاده،يعل. ا ،.ن ،يکوه .۸

  . ۴۹-۵۸): ۶( ۱ يکشاورز علوم نامه پژوهش. فهيرد دو و کي کشت در يا دانه ذرت آب
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