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  دهیچک
ـ سـطوح مختلـف آب   تـأثیر  یابیارز منظوربه قیتحق نیاست. ا ياز منابع آب ضرور نهیبه يبرداربهره ت،یروزافزون جمع شیزابا اف بـر   ياری

انجام شـد. طـرح    فه،یو دو رد کی) پیاي (تاي با استفاده از سامانه آبیاري قطرهمصرف آب ذرت دانه يورعملکرد و بهره يعملکرد، اجزا
. سـه  دیاستان هرمزگان اجرا گرد آبادیحاج در 1391 سال در تکرار سه با تصادفی کامل هايرد شده، در قالب بلوكخ يهاصورت کرتبه

ـ و  یآبده (معمـول  يهالوله يکارگزار يعامل اصلی، دو الگو عنوانبه) یآب ازیدرصد ن 60و   80، 100( ياریسطح آب ـ در م کی ثابـت)   انی
 شیکامـل، باعـث افـزا    يارینسبت به آب ،یآب ازین درصد 80 با آبیارينشان داد:  جیدادند. نتا لیا تشکر حطر يعامل فرعی تیمارها عنوانبه
ـ تعداد رد يدرصد 13و  فیتعداد دانه در رد يدرصد 7/8وزن هزار دانه،  يدرصد 8/1عملکرد،  يدرصد 4/1 ـ دانـه در بـالل گرد   فی . دی
آبـده   يهـا لولـه  يدر هکتار) بر کارگزار لوگرمیک 56/10055( یصورت معموله بهآبد يهالوله يکارگزار يبرتري عملکرد در الگو رغمیعل
بـود   شـتر یب انیدر م کی صورتآبده به يهالوله يمصرف آب در کارگزار يوردر هکتار)؛ بهره لوگرمیک 67/9366( انیدر م کی صورتبه
 هیذرت در منطقـه توصـ   يبرا اهیگ یآب ازیدرصد ن 80به مقدار  ياریبا آب شهیر یموضع یخشک نیدر مترمکعب آب). بنابرا لوگرمیک 169/1(
  .  شودیم
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  مقدمه
هاي نوین آبیاري، عالوه بر کاهش مصـرف آب، افـزایش   سامانه

اي ). در شرایط معینی آبیاري قطـره 16عملکرد را در پی دارند (
در بـه کـاهش آب آبیـاري و    هـاي سـطحی قـا   نسبت به سامانه

باشد وري مصرف آب، براي محصوالت مختلف میافزایش بهره
اي نواري (تیپ) در مقایسه با آبیاري شـیاري  آبیاري قطره). 14(

درصـدي در حجـم آب    33در کشت گیاه سویا، موجب کاهش 
درصـد   96به  95مصرفی و افزایش راندمان یکنواختی پخش از 

مـیالدي   1977اي نـواري در سـال   قطرهسامانه آبیاري  ).8شد (
توسط دیویس آلبرت مطرح گردید. تولیـد ایـن سـامانه، تحـت     

مـیالدي وارد عرصـه کشـاورزي     1979در سال  T-Tapeعنوان 
میالدي نوع جدیدي از لوله با جریان آشفته،  1987شد. در سال 
وارد بازار گردیـد. مزیـت ایـن نـوع      Turbo-Tapeتحت عنوان 
شار در خروجـی و بهبـود یکنـواختی و مسـاحت     لوله، تنظیم ف

مـیالدي،   1994دار بـود. در سـال   خیس شده در اراضـی شـیب  
بـا ضـخامت دیـواره کمتـر و مقاومـت       T-Tape TSXهاي لوله

  بیشتر پیشنهاد گردید. 
از گیاهـان مهـم غـالت، از     Zea Maysذرت با نـام علمـی   

هاي زیادي اسـت. سـطح زیـر کشـت     و داراي گونه Zeaجنس 
هزار هکتار بـوده   32برابر  1389-1390ذرت در ایران در سال 

درصد افـزایش داشـت.    92که نسبت به متوسط دهه قبل از آن 
سال اخیر کشت ذرت در کشور افزایش یافته است. تولیـد   5در 

میلیـون تـن    9/0در کشـور   1388-1389ذرت در سال زراعـی  
باشـد. سـطح   بوده که باالترین رقم تولید در ده ساله گذشته مـی 

اسـتان هرمزگـان    آبـاد حـاجی اي در منطقـه  زیرکشت ذرت دانه
  باشد. تن در هکتار می 7هکتار و داراي متوسط تولید  5500

تـا   4650متـر ( میلـی  802تـا   465مصرف آب فصلی ذرت 
ــار) و بهــره 8020 و  65/1وري مصــرف آن مترمکعــب در هکت

. در )19کیلــوگرم در متــر مکعــب گــزارش شــده اســت ( 68/1
 ،مترمکعـب  8640تـا   6825 آب آبیـاري ذرت گزارش دیگـري  

مصرف وري بهرهو کیلوگرم در هکتار  10700تا  8250عملکرد 
 .)18بیـان شـده اسـت (   مکعب متر برکیلوگرم  24/1تا  2/1آب 

روزه بـا اسـتفاده از    6و  5، 4، 3هـاي آبیـاري   بررسی اثـر دوره 
اي نشان داد که رت دانهاي بر عملکرد گیاه ذسامانه آبیاري قطره
تن در هکتار) در دور آبیاري سـه روزه   8/12بیشترین عملکرد (

 700بـراي ذرت رقـم سـینگل کـراس کـرج      ). 21حاصل شد (
کیلـوگرم در هکتـار و بیشـترین     11320بیشترین عملکرد دانـه  

کیلـوگرم در مترمکعـب آب    25/1کارآیی مصرف آب دانه برابر 
 6/12449) و 2اي نـواري) ( اري قطـره (با استفاده از سامانه آبیـ 
(در  کیلــوگرم در متــر مکعــب آب 32/1کیلــوگرم در هکتــار و 

 ).3( )گزارش شـده اسـت  اي زیـر سـطحی  آبیاري قطـره سامانه 
بـا   704بیشترین عملکرد دانه براي گیـاه ذرت سـینگل کـراس    

اعمال روش خشکی موضعی ریشه در مرحله رشد زایشی برابر 
درصد افزایش نسبت به آبیـاري   19تار (کیلوگرم در هک 12115

وري مصرف آب با تکنیک خشکی موضعی ریشـه  کامل) و بهره
کیلوگرم در متر مکعـب آب   13/2در تمام دوره رشد گیاه برابر 

درصد افزایش نسبت به آبیاري کامل) گزارش شـده   84آبیاري (
  . )7است (
مالً رویه از منابع آب در اسـتان هرمزگـان کـا   برداري بیبهره

بـرداري از  دهـد کـه حجـم بهـره    مشهود است. آمارها نشان می
این طرح جهت . باشدهاي زیرزمینی استان بیش از تغذیه میآب

خصوص در بخش کشاورزي اجرا همقابله با بحران کمبود آب، ب
العمـل گیـاه ذرت   شد. هدف اصلی طرح حاضر، بررسی عکـس 

در سـامانه   در برابر کم آبیاري سنتی و خشکی موضـعی ریشـه  
آبـاد اسـتان هرمزگـان    اي نواري در منطقـه حـاجی  آبیاري قطره

  باشد.   می
  

  هامواد و روش
در مزرعــه تحقیقـات کشــاورزي، در   1391ایـن تحقیــق در سـال   

کیلومتر مربـع   4640با  آبادحاجیآباد اجرا گردید. شهرستان حاجی
تـا   19 28کیلومتري بندر عباس و در محـدوده   165وسعت، در 

38 28  عرض شمالی و7 57  تا32 59    1100طـول شـرقی و 
متر ارتفاع از سطح دریا قرار دارد. متوسط آمار سی ساله هواشناسی 

 شیمیایی خاك مزرعه )، خصوصیات فیزیکی و1منطقه در جدول (
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  هاي اجراي طرح) در ماه1361-1391. متوسط آمار هواشناسی منطقه (1جدول 

  پارامترها
میانگین   اي سالهماه

  مهر  شهریور  مرداد  تیر  خرداد  ساالنه
  Co(  32  4/33  3/29  27  30  5/28میانگین دما (

  mm(  0  7/7  7/12  8/2  5  8بارندگی (
  30  5/26  29  31  6/36  1/22  رطوبت نسبی (%)

  
  . نتایج تجزیه فیزیکی و شیمیایی خاك مزرعه2جدول 

عمق خاك 
)cm(  

بافت   اجزاي خاك (%)
  خاك

  )meq L-1هاي محلول (ها و کاتیوننآنیو
SAR  pH  

EC  
)1-(dS m  4-2  شن  سیلت  رسSO  -3HCO  -Cl  +Na  +2Mg  +2Ca  

30-0  29  58  13  S-C-L  6/8  8/2  8  2/5  10  10  6/1  8  85/0  
60-30  32  51  17  S-C-L  9/7  4  4  8/4  4  6  1/3  6/7  8/0  
90-60  37  59  4  S-C  5/5  4  2  9/4  10  4  8/1  5/7  78/0  

 
  آبیاريآب . خصوصیات شیمیایی 3 لجدو

  meq L  EC)-1(ها آنیون  meq L)-1( هاکاتیون
)1-(dS m  pH  +2Mn+2Fe  +Na +K+2Ca  +2Mg 2-4SO  -Cl  -3HCO  2-3CO  

014/0  078/0  7  -  4/8  1/9   4/2  2/5  2/3  -  7/1  1/7  
  

) و 2متري در جـدول ( سانتی 60- 90و  30- 60، 0- 30در اعماق 
  ) آمده است.3ت آب آبیاري در جدول (خصوصیا

 طـرح  در قالـب مترمربـع   480تحقیق در زمینی به وسـعت  
هاي خرد شده (اسپلیت کرت صورتتصادفی به کامل هايبلوك

اجرا شد. طرح بـا سـه تیمـار اصـلی شـامل       تکرار سه باپالت) 
 1I ،2I ترتیـب بهدرصد نیاز آبی)  60و  80، 100سطوح آبیاري (

هـاي آبـده   مار فرعی، شامل الگوي کـارگزاري لولـه  ، دو تی3Iو 
طراحـی و اجـرا    2rو 1rترتیـب  (معمولی و یک درمیان ثابت) به
  ) آمده است.1گردید. جانمایی طرح در شکل (

سازي شدند. درون هر مترمربع آماده 6در  5/3ها به ابعاد کرت
ها یک متر فاصله تهیه شد. فاصله کرتسانتی 70ردیف با  4کرت 

متـر  سـانتی  150متر) و فاصـله تکرارهـا   سانتی 70دیف نکشت (ر
انتخاب شد. شخم اولیـه در دي مـاه و شـخم ثانویـه و کودپاشـی      

انجام گردید. کشـت بـذر    1390زمان در اواسط بهمن ماه سال هم

پس از یک نوبت آبیاري سـطحی در   704کراس ذرت رقم سینگل
تري و با تراکم اولیه مسانتی 10الی  8در عمق  15/02/1391تاریخ 

بوته در هکتـار انجـام شـد. پـس از جوانـه زدن بـذرها،        110000
متـر افـزایش   سانتی 30ها به وسیله تنک کردن دستی فاصله بوتهبه

بوته در هکتار). در طول فصل رشد، مزرعـه   77000یافت (تراکم 
سه نوبت در هفته (روزهاي فرد) آبیاري شـد. برداشـت محصـول    

 1391هاي سوم، چهارم و پنجم مهـر مـاه   در روز صورت دستیبه
ها و با انتخاب تصادفی روز پس از کاشت)، با رعایت حاشیه 140(

هـاي  هاي میانی هر کرت انجام گردیـد. بـا روش  ده بوته از ردیف
مرسوم عملکرد دانه، تعداد دانه در ردیـف، تعـداد ردیـف دانـه در     

  ن گردید. بالل و وزن هزار دانه براي هر تیمار تعیی
 اصالح شدهث مونتی -پنمنمعادله با استفاده از  آبی گیاهنیاز 
) محاسبه شد 2) معادلۀ (kc( و اعمال ضریب گیاهی) 1(معادله 

)10 .(
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  ترتیببه :2rو  1r ،)آبی نیاز درصد 60 و 80 ،100( آبیاري اصلی تیمار سه ترتیب: به3I و 1I، 2I. جانمایی طرح. 1شکل 

   )ثابت درمیان یک و معمولی( آبده هايلوله زاريکارگ الگوي 
  

  
  )6اي در طول فصل رشد (. منحنی تغییرات ضریب گیاهی ذرت دانه2شکل 
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]2[   crop c oET K ET  
)، mm day-1: تبخیر و تعرق گیاه مرجع (OETدر این معادالت: 

Rn  1گیـاهی (  : تابش خالص در سـطح پوشـش-d2-MJ m،(G  :
: ضـریب رطـوبتی   d2-MJ m ،(-1شار گرما به داخـل خـاك (  

)1-CKPa o ،(T:   ) متوسط دمـاي هـواCo ،(2U   سـرعت بـاد در :
): کمبـود فشـار   m s) ،(ed-ea-1ارتفاع دو متري از سطح زمین (

: cK : تبخیر و تعرق گیاه مورد نظـر و KPa ،(ETcropبخار هوا (
  باشد.) می2(ضریب گیاهی شکل 
اي، تبخیر از سطح خاك مرطوب ناچیز و قابل در آبیاري قطره

گیـرد. بنـابراین در   نظر بوده و فقط تعرق مد نظر قـرار مـی   صرف
محاسبه نیاز آبی این فرض که تمام سـطح مزرعـه مرطـوب باشـد     

ح اي، تابعی از سطشود. تعرق روزانه گیاه در آبیاري قطرهتعدیل می
  ). 11شود (محاسبه می )3(انداز گیاه بوده و از معادله سایه

]3[    /
cropTd ET / Pd    

0 5
0 1  

: cropETاي، : نیاز آبی روزانه در آبیـاري قطـره  Tdدر این معادله: 
  باشد.: درصد سطح سایه انداز گیاه میPdتبخیر و تعرق گیاه و 

ــا اســتفاده از   ــا داشــتن اطالعــات روزانــه هواشناســی و ب ب
) نیاز آبی روزانه گیاه محاسبه و با توجه به دور 2و  1معادالت (

دسـت آمـد. درصـد    آبیاري (دو یا سه روزه) نیاز خالص گیاه به
انداز، نسبت سایه گیاه در ظهر به سطح زمین متعلـق  سطح سایه

هـاي الزم بـراي محاسـبه سـطح     گیـري به هر گیاه است. انـدازه 

c
K 

ی)
یاه
ب گ

ضری
)

  

 روزهاي پس از کشت
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 گیري شده طرحات اندازه. خالصه تجزیه واریانس صف4جدول 

  منبع
  تغییرات

درجه 
  آزادي

  عملکرد
وري بهره

  مصرف آب
  وزن هزار دانه

تعداد دانه در 
  هر ردیف

تعداد ردیف دانه 
  در بالل

  Rep 2  56/1555555  0023/0  89/46  056/30  56/17تکرار
  A 2  **89/34803888  **142/0  **06/2756  **72/137  **72/73آبیاري
  E1(  4  22/32222  001/0  22/4  72/0  64/0خطا (

  B  1  **56/21355555  **029/0  **00/578  **22/150  **00/50کارگزاري
A×B  2  ns11/111111  ns001/0  **17/18 ns06/5  ns17/1 

  E2(  6  78/12777  00/0  78/0  611/0  28/0خطا (
  دارمعنی غیردار در سطح احتمال یک درصد و ترتیب معنیبه: nsو  **   
  

از در مراحل مختلف رشد در مزرعه انجـام شـد. بـا در    اندسایه
درصد،  90اي، نظر گرفتن راندمان کاربرد آب براي آبیاري قطره

ها، دور آبیاري و تعداد بوته ها، فاصله بین بوتهفاصله بین ردیف
در ردیف، ارتفاع ناخالص آب آبیـاري مـورد نیـاز هـر ردیـف      

 80بیاري در سـطح  آ محاسبه و براساس طرح (آبیاري کامل، کم
درصد نیاز آبی گیاه) محاسبه و با کنتور حجمی به گیاهان  60و 

 )4(وري آب بـا اسـتفاده از معادلـه    در هر تیمار داده شد. بهـره 
  محاسبه شد. 

]4[  T

T

YWP
V

   

حجـم   T:V: عملکـرد و  TYوري آب، : بهـره WPدر این معادله: 
  باشد.آب مصرفی می

 30هـا  چکـان  هـاي تیـپ، بـا فاصـله قطـره     ا لولـه آبیاري ب
لیتـر در سـاعت در هـر متـر طـول لولـه،        2/4متـر، دبـی   سانتی

متـر،  میلـی  5/16میکرون، قطر داخلـی لولـه    200ضخامت لوله 
بار و سه نوبت در هفته (روزهاي  4حداقل فشار ترکیدگی لوله 

، SAS(v.9.1) افـزار ها با نرمفرد) انجام شد. تجزیه و تحلیل داده
 5اي دانکن بـا احتمـال   ها با آزمون چند دامنهو مقایسه میانگین

  درصد انجام گردید.
  

  نتایج و بحث
گیري شده نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین صفات اندازه

اساس نتایج این جـداول در  آمده است. بر )5(و  )4( در جداول
  شود. مورد صفات مورد نظر بحث می

  
   عملکرد دانه

آبیاري و الگوي کارگزاري  تأثیرنتایج تجزیه واریانس نشان داد، 
 تـأثیر دار؛ امـا  ها بر عملکرد دانه در سطح یک درصد معنـی لوله

ایـن نتیجـه   ). 4جدول ( معنی بودمتقابل آنها بر عملکرد گیاه بی
) مطابقـت دارد. بیشـترین عملکـرد    1با گزارش دیگر محققان (

کیلـوگرم   6933کتار) و کمترین آن (کیلوگرم در ه 11216دانه (
بـوده و    درصد 60و  80متعلق به تیمارهاي  ترتیببهدر هکتار) 

درصد اختالف با هم در دو گـروه آمـاري قـرار دارنـد.      7/38با 
اساس آزمون چند تحت تأثیر اثر متقابل دو عامل برعملکرد دانه 

ي داراي دانکن در سطح پنج درصد، داراي اخـتالف معنـی  دامنه
باشند؛ اما بیشترین عملکـرد دانـه در گیاهـان تحـت تیمـار      نمی

درصــد نیــاز آبــی گیــاه و الگــوي کــارگزاري لولــه  80آبیــاري 
 60صورت معمـولی و کمتـرین آن در گیاهـان تحـت تیمـار      به

درصد نیاز آبی گیاه و الگوي کارگزاري یک در میان اتفاق افتاد. 
کامـل را بـه ایـن     کاهش عملکرد در گیاهان تحت تیمار آبیاري

آبیاري بیش از حد نیاز ذرت عالوه توان توجیه کرد: صورت می
بر افزایش رشد رویشی (از جمله ارتفاع گیاه)، منجر به آبشویی 

شـود.  مواد غذایی از ناحیه ریشه و در نتیجه کاهش عملکرد می
 کیلوگرم در هکتار گـزارش  8230و  12115عملکرد دانه ذرت 
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  انگین صفات مورد مطالعه تحت تأثیر تیمارهاي اصلی، فرعی و اثر متقابل دو عامل. مقایسه می5جدول 

  تیمارها
  عملکرد

)1-(kg ha  
  حجم آب مصرفی

)1-(kg ha  
وري مصرف بهره
   kg ha)-1 ( آب

  وزن هزار
 (gr) دانه

  تعداد دانه
  در هر ردیف

  تعداد ردیف
  دانه در بالل

1I a33/10983  a73/10799  b 017/1  b 50/305  b17/46  b 00/18  
2I  a 6/11216  b74/8601  a 304/1  a 83/310  a 83/49  a 17/21  
3I  b 33/6933  c96/6497  b 067/1  c 00/288  c 33/40  c 17/14  

  77/17  44/45  44/301  13/1  91/8593  12/9711  میانگین
1r  a 56/10055  a75/9233  b 089/1  a 67/312  a 33/48  a 44/19  
2r  b 67/9366  a54/8012  a 169/1  b 22/290  b 56/42  b 11/16  

  77/17  44/45  44/301  13/1  91/8593  12/9711  میانگین
1r1I  a 00/11400  a 44/11656  a 978/0  b 00/312  a 00/49  a00/20  
2r1I  a 67/10566  a 8/10015  a 055/1  d 00/299  a 33/43  a00/16  
1r2I  a 67/11566  b84/9150  a 264/1  a 67/317  a 67/53  a00/23  
2r2I  a 67/10866  b3/8079  a 345/1  c 00/304  a 00/46  a 33/19  
1r3I  a 67/7200  c19/7018  a 026/1  e 00/275  a 33/42  a33/15  
2r3I  a 00/6666  c24/6016  a 108/1  f 67/267  a33/38  a00/13  

  77/17  44/45  44/301  23/1  22/7865  12/9711 میانگین
  دار با هم ندارنددرصد، اختالف معنی 5اي دانکن در سطح مشترك، براساس آزمون چند دامنهها با حروف در هر ستون، میانگین

  
 60و  80، 100آب مصـرفی در تیمارهـاي   ). 7و  1شده است (

مترمکعـب در هکتـار    6500و  8600، 10800ترتیـب  درصد به
درصـد اخـتالف    60و  80). آب مصرفی در دو تیمـار  11بود (

 2/38دهد، اما عملکرد این دو تیمـار  میدرصدي را نشان  4/24
درصد اختالف دارند. دلیل این امر، اعمال تنش خشـکی شـدید   
به گیاه است که باعث کاهش اندازه برگ، توقـف رشـد بـرگ،    
کاهش سطح فتوسنتز کننده گیاه و کـم شـدن رشـد گیـاه و در     

شود. مشابه این نتایج را محققین دیگر نهایت کاهش عملکرد می
  ).25 و 21، 20، 19، 18، 15، 13،4اند (ش کردهنیزگزار

دهد که الگوي کـارگزاري  مقایسه میانگین عملکرد نشان می
بـوده و عملکـرد را در دو    مـؤثر هاي آبده بر عملکرد گیـاه  لوله

رغـم یکسـان بـودن میـزان آب     ) قرار داد. بـه a ,bگروه آماري (
گـوي  مصرفی در تیمارهاي فرعی، میزان عملکرد محصول در ال

هـاي  صورت معمولی نسبت به نواريهاي آبده بهکارگزاري لوله
  باشد.  درصد بیشتر می 8/6یک در میان 

  ي مصرف آبوربهره
اي داراي مســیر فتوســنتزي چهــار کربنــه بــوده و از دانــه ذرت
وري آب باالیی برخوردار اسـت. تغییـر عوامـل محیطـی و     بهره

باشـند،  ثر میؤذرت موري آب گیاهی در کاهش یا افزایش بهره
هـا سـبب افـزایش    کاهش رطوبت خاك، از طریق انسداد روزنه

). در ایـن تحقیـق بـه رغـم عـدم      23گـردد ( وري آب مـی بهره
اختالف آماري در اثر متقابل تیمارهاي عامل اصلی و فرعـی بـر   

وري آبیـاري بـر بهـره    کـم  تـأثیر وري مصـرف آب،  صفت بهره
). 5باشـد (جـدول   ر میدامصرف آب در سطح یک درصد معنی

درصــد نیــاز آبــی در هــر دو سیســتم آبیــاري داراي  80تیمــار 
وري مصرف آب بهتـري نسـبت بـه دو تیمـار دیگـر بـود.       بهره

آبیاري در نقاط مختلف دنیا،  هاي انجام شده در مورد کمبررسی
کارآمدي این تکنیک مدیریتی در استفاده بهینه از هر واحـد آب  

  ).4دهد (الص را نشان میمصرفی و افزایش سود خ
کیلـوگرم دانـه بـر متـر      3/2کارآیی مصرف آب ذرت برابـر  



  ... بر عملکرد شهير يموضع يو خشک ياريآبتأثير سطوح مختلف کم يابيارز
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در صد نیـاز آبـی و بـا سـامانه آبیـاري       80مکعب در آبیاري با 
وري ). در یک تحقیق، بهره9اي نواري گزارش شده است (قطره

)، 5گزارش شد ( مترمکعب برکیلوگرم  37/1تا  07/1آب ذرت 
ـ   خـوانی دارد.  مـده از تحقیـق حاضـر هم   دسـت آ هکه با نتـایج ب

هـاي آبـده   وري مصرف آب در تیمار الگوي کارگزاري لولهبهره
صورت یک در میان (خشکی موضعی ریشه) نسبت به الگوي به

درصـد برتـري    8/6صورت معمـولی  هاي آبده بهکارگزاري لوله
  داشت.

  
  وزن هزاردانه 

گـذاري  گـوي کار تأثیر آبیاري، الاساس نتایج تجزیه واریانس، بر
متقابل دو عامل بر صفت وزن هزار دانـه در سـطح    تأثیرو  لوله

 83/310باشد. بیشترین وزن هزار دانـه ( دار مییک درصد معنی
 288درصـد و کمتـرین آن (   80گرم) در گیاهـان تحـت تیمـار    

درصـد اتفـاق افتـاد. در واقـع      60گرم) در گیاهان تحت تیمـار  
درصد نسبت به  80ان تحت تیمار هاي ذرت در گیاهاندازه دانه

درصـد   60تـر و در گیاهـان تحـت تیمـار     دیگر گیاهان بـزرگ 
تـوان گفـت تـنش رطـوبتی باعـث      تر بود. بنـابراین مـی  کوچک

ترین عامل هاي ذرت شده است. محققین مهمکوچک شدن دانه
کاهش وزن دانه را در شرایط تنش آبـی، کوتـاه شـدن دوره پـر     

این شرایط عرضه مواد پـرورده بـه گیـاه    دانند. در شدن دانه می
یابد که باعث کاهش وزن تحت شرایط تنش خشکی کاهش می

). نتـایج محققـان   12گـردد ( دانه هر بالل و وزن هزار دانـه مـی  
 17دست آمده از تحقیق حاضر همخوانی دارد (هدیگر با نتایج ب

  ).22و 
  

  تعداد دانه در ردیف
باللـه ذرت، تعـداد   ي تـک ز اجزاء مهم عملکرد هیبریدهایکی ا

دانه در ردیف است. این صفت بر اثر تأخیر در ظهـور کاکـل و   
یابـد.  هاي کربن کاهش مـی یا سقط جنین در اثر کمبود هیدرات

هاي محیطی باعث کوتاه شـدن دوره تمـایز سـنبلچه و در    تنش
نتیجه کاهش تعداد سنبلچه در سنبله گشته و کاهش عملکرد را 

). در این تحقیق اثر تیمارهاي آبیـاري  12در پی خواهد داشت (
دار اما اثر متقابل ایـن  و الگوي کارگزاري بر صفت مذکور معنی

درصد نیاز  80). تیمار 5باشد (جدول دار میتیمارهاي غیرمعنی
درصدي نسبت بـه تیمـار آبیـاري کامـل در      4/7آبی با اختالف 

(تیمـار  بهترین جایگاه آماري قرار گرفته است. تنش شدید آبـی  
درصـدي   1/19درصد نیاز آبی) بر این صفت باعث کاهش  60

تعداد دانه در ردیف بالل شده است. تـنش شـدید خشـکی در    
دهی و اوایل پر شدن دانه، باعث کاهش تعـداد دانـه   مراحل گل

ي آبـده  هـا ). الگوي کـارگزاري لولـه  5شود (در ردیف بالل می
الگـوي   درصـد نسـبت بـه    12صورت معمـولی بـا اخـتالف    به

درمیان، در شرایط بهتري  صورت یکهاي آبده بهکارگزاري لوله
  قرار دارد.

  
  تعداد ردیف دانه در بالل 

از دیگر اجزاء تشکیل دهنـده عملکـرد در ذرت، تعـداد ردیـف     
یک صفت ارثی کمتر تحت تأثیر  عنوانبهدانه در بالل است، که 
ی دارد گیرد و به رقم کشت شـده بسـتگ  شرایط محیطی قرار می

هاي آبده ). با این حال تیمار آبیاري و الگوي کارگزاري لوله24(
داري داشتند. مقایسه میانگین این صـفت  بر صفت فوق اثر معنی

درصد نیاز آبـی   80دهد که در بین عوامل اصلی تیمار نشان می
هـاي آبـده   و در بین عوامل فرعی تیمار الگوي کـارگزاري لولـه  

  باشند.بهترین وضعیت میصورت معمولی داراي به
  

  گیري نتیجه
ســبب  ترتیــببــهدرصــد نیــاز آبــی گیــاه،  80و  60آبیــاري بــا 

مترمکعب در هکتار آب و افـزایش   2200و  4300جویی صرفه
درصـد نسـبت بـه     6/22و  7/11وري مصرف آب به مقدار بهره

درصد نیـاز آبـی در    80آبیاري با کاربرد  آبیاري کامل شدند. کم
 8/1درصدي عملکرد،  4/1تیمار آبیاري کامل، افزایش  مقایسه با

درصدي تعداد دانه در هر ردیف و  7/8درصدي وزن هزار دانه، 
 درصدي تعداد ردیف دانه در هر بالل را ایجاد نمود؛ اما کـم  13

درصـدي   8/36درصـد نیـاز آبـی کـاهش      60آبیاري در تیمـار  
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تعـداد   درصـدي  8/21درصدي وزن هزار دانـه،   2/14عملکرد، 
درصدي تعداد ردیف دانه در هر بالل  1/38دانه در هر ردیف و 

صورت معمـولی  هاي آبده بهرا نشان داد. الگوي کارگزاري لوله
ترتیـب  درصد نیاز آبی عملکردي به 80میان در تیمار  در و یک
 ترتیـب بـه کیلوگرم در هکتار داشتند که  10567و  11400برابر 

 9400میــانگین عملکــرد منطقــه (درصــد بیشــتر از  11و  5/17
کیلوگرم در هکتـار) بـود. علیـرغم برتـري عملکـرد در الگـوي       

صورت معمولی بر خشـکی موضـعی   هاي آبده بهکارگزاري لوله

هاي آبـده  وري مصرف آب در الگوي کارگزاري لولهریشه، بهره
درصـد   8/6(خشـکی موضـعی ریشـه)     صورت یک در میـان به

 صورت معمولیهاي آبده بهگزاري لولهبیشتر از تیمار الگوي کار
است. بنابراین با توجه به بحران کمبود آب جهانی، استفاده بهتر 

صورت خشـکی  آبیاري به از هر قطره آب در اولویت بوده و کم
درصـد نیـاز آبـی گیـاه در      80موضعی ریشه با آبیاري به مقدار 

  .شودمنطقه توصیه می

  
 مورد استفاده منابع

در منطقـه   ايقطره نواري آبیاري روش به ايدانه ذرت کاشت و آرایش آب مختلف سطوح . بررسی1388م. ر. شیري.  اخوان، ك. و .1
 اردبیل. .کشاورزي و مهندسی فنی تحقیقات مؤسسه تحقیقاتی طرح نهایی مغان. گزارش

 ياریـ کاشت در روش آب شیم بوته و آراتراک ،ياریمختلف آب ریاثرات مقاد ی. بررس1395. يجعفرح. . و يدلبرم. پ.،  ،یابیافراس .2
 رانیـ آب و خـاك ا  قاتیدر اسالم آباد غرب. تحق ايمصرف آب ذرت دانه ییبر عملکرد، اجزاء عملکرد و کارآ ينوار -ايقطره

47)4:( 741-731   . 

اي در سیستم رت دانهوري آب ذ. اثر سطوح مختلف آب، تراکم بوته و آرایش کاشت بر بهره1392افشار، ه. و س. ح. صدر قاین.  .3
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Abstract 
With the increase of population, the optimal use of water resources is necessary. This study was carried out to evaluate 
the impact of different levels of irrigation on the yield, yield components and water productivity of corn using single 
and double row drip irrigation systems (Tubes type). . The experiment was conducted in a split plot design based on the 
randomized complete block design (RCBD) with three replications in 2012 in Hajiabad, Hormozgan Province. The 
treatments were comprised of three levels of irrigation as the main plot (100, 80 and 60% water requirement) and two 
patterns of irrigating water pipe installation (normal and every other row) as a sub-plot of the design. The results 
showed that irrigating with the 80 percent water requirement, in comparison with full irrigation, increased the total yield 
by 1.4%, the seed weight by 1.8%, the number of seeds per row by 8.7%, and the number of seed row per maize by 
13%. In spite of yield superiority in the pattern of normally irrigating water pipe installation (10055.56 kg ha-1), against 
every other row installation (9366.67 kg ha-1), water productivity was more in every other row installation (1.089 kg m-
3). Therefore, partial root-zone drying   was recommended by the irrigation of    the 80% plant water requirement for 
the maize in the region.  
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