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بررسی اثرات مقادير مختلف آبياری ،تراکم بوته و آرايش کاشت در روش آبياری قطرهای -نواری بر عملکرد،
اجزاء عملکرد و کارآيی مصرف آب ذرت دانهای در اسالمآباد غرب
*1
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 .2دانشيار ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زال
 .3دانشجوی دکتری ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زابل
(تاریخ دریافت -1393/12/9 :تاریخ تصویب )1391/2/19 :

چکيده
کمبود منابع آب در کشور و باال بودن تلفات آب در آبياری سطحی لزوم توجه به روش آبياری تحتفشار بهخصوص
آبياری قطرهای با لولههای تيپ (به علت داشتن فشار کارکرد کم و هزینههای پایين تهيه لولهها) و استفاده بهينه از
منابع آبی برای کشت محصوالت پرمصرف مثل ذرت را افزایش داده است .در این راستا پژوهش حاضر بهمنظور تعيين
اثرات کاربرد مقادیر مختلف آب آبياری ،تراکم بوته و آرایش کاشت بر عملکرد ،اجزاء عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت
دانهای رقم سينگل کراس  )KSC077( 077با استفاده از سامانه آبياری قطرهای نواری ( ،)tapeدر ایستگاه تحقيقاتی
اسالمآباد غرب در دو سال متوالی ( ) 1391-1397انجام گردید .این طرح در قالب طرح آزمایشی فاکتوریل اسپليت بلوک
که نوار عمودی ،عامل آبياری شامل چهار تيمار آبياری  177 ،01 ،17و  121درصد تبخير و تعرق گياه ذرت ،و نوار افقی،
عاملهای آرایش کاشت شامل دو آرایش کاشت یک و دو ردیفه و تراکم بوته شامل سه تراکم  01 ،51و  51هزار بوته در
هکتار بهصورت فاکتوریل با سه تکرار به اجرا درآمد .نتایج نشان داد که مقدار آب آبياری و تراکم کشت در سطح  %1و
اثرات متقابل آنها در سطح  1درصد اختالف معنیدار بر کارایی مصرف آب ایجاد کردند .تيمار17درصد نياز آبی ذرت با
 7/5کيلوگرم بر مترمکعب و تيمار 177درصد نياز آبی ذرت با  1/21کيلوگرم بر مترمکعب به ترتيب کمترین و بيشترین
کارایی مصرف آب را دارا بودند .مقادیر مختلف آبياری در سطح  %1در عملکرد اختالف ایجاد نمود بهطوریکه تيمار 121
درصد تبخير و تعرق گياه ذرت ،با  11327کيلوگرم در هکتار بيشترین و تيمار  17درصد تبخير و تعرق گياه ذرت ،با
 3442کيلوگرم در هکتار کمترین عملکرد را به خود اختصاص داد .همچنين عملکرد تحت تأثير تراکم و آرایش کاشت
قرار گرفت و در سطح  %1با یکدیگر اختالف معنیدار داشتند .بهطوریکه تراکم  51هزار بوته و آرایش کاشت یک ردیفه
به ترتيب با  5195و  0594کيلوگرم در هکتار کمترین و تراکم  01هزار بوته و آرایش کاشت دو ردیفه به ترتيب با 5579
و  5191کيلوگرم در هکتار بيشترین عملکرد داشتند .اثرات متقابل سطوح آبياری و تراکم کشت در سطح یک درصد بر
عملکرد ایجاد نمود اما اثرات متقابل سطوح آبياری و آرایش کاشت و همچنين سطوح آبياری ،تراکم و آرایش کاشت ،اثر
سال و تکرار اختالف معنیدار بر هيچیک از عوامل ایجاد نکردند.
واژههای کليدی :آبياری قطرهای نواری ،تبخير و تعرق ،عمق آبياری و تشت تبخير

مقدمه

3

با توجه به افزایش جمعيت و وقوع خشکسالی پیدرپی و
محدود بودن منابع تأمينکننده آب در جهان ،استفاده بهينه از
منابع آبی برای کشت گياهان زراعی در بخش کشاورزی یکی از
بهترین گزینهها برای ایجاد کشاورزی پایدار هست .کمبود منابع
آب در کشور و باال بودن تلفات آب در آبياری سطحی لزوم توجه
به روش آبياری تحتفشار بهخصوص آبياری قطرهای با لولههای
* نویسنده مسئول Jafari52_h@yahoo.com :

تيپ (به علت داشتن فشار کارکرد کم و هزینههای پایين تهيه
لولهها) و استفاده بهينه از منابع آبی برای کشت محصوالت
پرمصرف مثل ذرت را افزایش داده است .امکان استفاده از
روشهای آبياری قطرهای برای محصوالت مختلف زراعی در چند
دهه گذشته مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده است در
شرایط مساوی روش آبياری قطرهای نسبت به روشهای مرسوم
آبياری قادر به کاهش آب آبياری برای محصوالت مختلف
میباشد ) )2009) Afshar et al, .(Akhavan et al. 2014در
بررسی کارایی مصرف آب و عملکرد محصول ذرت دانهای در
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روشهای آبياری شياری و قطرهای دریافت که بيشترین مقدار
مصرف آب در تيمار آبياری شياری به ميزان  15075مترمکعب
در هکتار و کمترین ميزان مصرف آب به اندازه  9777مترمکعب
در هکتار در تيمار آبياری قطرهای رخ میدهد .در این آزمایش
تنها تيماری که توانست عملکرد را تحت تأثير قرار دهد مقدار
آب مصرفی بود (2007) Akhavan et al, .طی تحقيقی به
مقایسه آبياری تيپ و شياری از لحاظ عملکرد و کارایی مصرف
آب سيبزمينی در همدان پرداخته و نتيجه گرفتند ،که کارایی
مصرف آب مربوط به روش آبياری تيپ( ،نوار تيپ در عمق 1
سانتیمتری از سطح زمين و وسط پشته) بيشتر از کارایی
مصرف آب مربوط به آبياری شياری است(2008) Baghani, .
در آزمایش مقایسه اثرات تغيير روش آبياری شياری به قطرهای
بر ميزان و کارآیی مصرف آب و عملکرد محصول در زراعتهای
ردیفی دریافت که بيشترین کاهش آب مصرفی ،در زراعتهای
ذرت علوفهای با  49%و کمترین مقدار آن در مزارع سيبزمينی
با  34%اتفاق میافتد و کارآیی مصرف آب آبياری در ذرت
علوفهای  115%و در زراعتهای گوجهفرنگی ،چغندرقند و
سيبزمينی به ترتيب  92% ،95%و  53%افزایش مییابد .در
این آزمایش در مجموع در تمام مزارع موردمطالعه ،ميانگين آب
مصرفی در زراعتهای چغندرقند ،ذرت علوفهای ،گوجهفرنگی و
سيبزمينی بين  34تا  49درصد کاهش داشته استJavadi, .
) (2007در پژوهشی در شهرستان کرمانشاه دو روش آبياری
سطحی و قطرهای (تيپ) را از نظر کارآیی مصرف آب و عملکرد
بر روی چغندر مورد بررسی قرار داد .نتایج نشان داد که به دليل
وجود نفوذ عمقی و رواناب در آبياری جویچهای ،راندمان آبياری
و کارآیی مصرف آب پایين میآید .همچنين مقایسهی آب
مصرفشده و عملکرد ریشه در تيمارهای موردبررسی نشان داد
که افزایش عملکرد متناسب با افزایش مصرف آب نبوده است .از
طرف دیگر همزمان با توسعهی سامانههای آبياری قطرهای در
کشور ،همواره بهرهبردار درصدد انجام کمآبياری در این سامانه
بوده است .کمآبياری میتواند نقش اساسی را در افزایش راندمان
آب کاربردی ایفا کند .کمآبياری یک روش مدیریت زراعی است
که رویاننده با آگاهی از این موضوع که با کاهش آب آبياری،
کاهش محصول رخ خواهد داد ،بهصورت مدیریتشده تنش
آبياری را برای افزایش راندمان آب کاربردی و افزایش توليد
محصول به ازای آب مصرفی واحد اعمال میکند ( Dokoohaki
 .)and Gheysari, 2012کم آبياری استفاده بيشتر و بهتر از
واحد حجم آب میباشد ،هدف اصلی از اجرای کم آبياری همانا
افزایش راندمان کاربرد آب ،چه از طریق کاهش ميزان آب
آبياری در هر نوبت و یا حذف آبياریهایی است که کمترین

بازدهی را دارند ( .)Tavasoli and Sepahvand, 2012کم
آبياری یک راهکار بهينه برای توليد محصوالت کشاورزی در
شرایط کمبود آب میباشد که از طریق حذف آبياریهای کم
بازده و کاهش ميزان حجم آبياری در هر نوبت آبياری بدون اثر
منفی بر سود خالص ،باعث افزایش کارآیی مصرف آب میشود
( .)Sohrabi et al., 2005با اعمال کم آبياری ،راندمان آبياری
افزایش ،هزینههای آب و آبياری کاهش مییابد و در نتيجه
موجب افزایش درآمد و سود خالص میشود .کاهش هزینههای
کم آبياری شامل کاهش مصرف آب در واحد سطح ،کاهش زمان
کار موتورپمپ ،کاهش نيروی کارگری ،افزایش سرعت تکميل
آبياری در واحد سطح و بهينهسازی هيدرومدول آبياری است
( .)Sepaskhah et al., 2006ضمن اینکه بهرهبردار باید بداند
محصوالتی که دارای عملکرد باالتر هستند نسبت به کمبود آب
حساسيت بيشتری از خود نشان میدهند .بهعنوانمثال گونه-
هایی از ذرت که نسبت به گونههای معمولی دارای عملکرد
بيشتری هستند تحت شرایط کم آبياری کاهش محصول
بيشتری از خود نشان میدهند ( .)Saberi et al., 2006به دليل
حساس بودن گياه ذرت به کمآبی ( ،)Cakir,. 2004یکی از
مهمترین مشکالت زارعين در مناطق خشک و نيمهخشک فراهم
ساختن شرایط مطلوب خصوصاً تأمين آب کافی در طول دوره
رشد میباشد .ذرت از مهمترین محصوالت کشاورزی است که
عالوه بر تأمين مواد غذایی و فرآوردههای دامی ،در اشتغالزایی
بخشهای کشاورزی صنعت و بازرگانی نيز نقش مهمی ایفا می-
کند( .)Asadi, 2012کمآبياری در سامانههای آبياری قطرهای
مورد بررسی فراوان قرار گرفته است از جمله Jafari et al,
) (2005تأثير مقادیر مختلف آب آبياری شامل  57 ،57 ،47و
 177درصد نياز آبی ذرت بر کارآیی مصرف آب در روش آبياری
قطره ای نواری مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که تيمار
روش آبياری قطرهای نواری با نياز آبی 57درصد با کارآیی
مصرف آب معادل  1/12کيلوگرم بر مترمکعب بيشترین کارآیی
مصرف آب را دارا بود (2006) Azari et al, .تأثير مقادیر مختلف
نياز آبی گياه ذرت را در روش آبياری قطرهای نواری بررسی
کردند .نتایج تحقيقات آنها نشان داد که مقادیر کارآیی مصرف
آب برای تيمارهای  177 ،57و  127درصد نياز آبی به ترتيب
برابر  1/4 ،1/5و  1/3کيلوگرم دانه ذرت به ازای مصرف هر
مترمکعب آب بود (2007) Koohi et al, .در تحقيقی اثر 4
تيمار آبياری شامل شاهد (برابر نياز آبی خالص گياه) ،مکش در
 1/1FC ،1/2FCو  1/5FCدر سامانه آبياری قطرهای نواری را
روی ذرت بررسی کردند .نتایج تحقيقات آنها نشان داد که
کارآیی مصرف آب به ترتيب برابر  7/51 ،7/55 ،7/91و 7/10
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کيلوگرم بر مترمکعب بود (1995) Lamm et al, .مقدار عملکرد
محصول ذرت را برای تيمارهای آبياری،7/01 ،7/1 ،7/21 ،7
 1/7و  1/21تبخير و تعرق پتانسيل ،در منطقهای که متوسط
ميزان بارندگی ساليانه آن  404ميلیمتر بود در روش آبياری
زیرسطحی  T-tapeمورد بررسی قرار دادند .نتایج تحقيق نشان
داد که در تيمارهای آبياری باالتر از  ،7/01ميزان رطوبت خاک
تا عمق  2/4متری در حد  57تا  %11ظرفيت نگهداری خاک
باقی میماند درصورتیکه تيمارهای  7-7/1باعث کاهش ظرفيت
نگهداری آب در خاک شده است .نتایج همين تحقيق نشان داد
که عملکرد محصول با ميزان مصرف آب رابطه خطی دارد.
تعيين تراکم مطلوب بستگی به شرایط محيطی دارد و
تحت شرایط خشک باید برای استفاده بهتر از منابع از تراکم
کمتر استفاده کرد ،زیرا در شرایطی که منابع با محدودیت
روبهرو هستند ،نمیتوانند نقش حمایتکننده داشته باشند
درنتيجه محدودیت رشد ،نسبت به زمانی که شرایط محيطی
مساعد است ،ایجاد میشود .واریتههایی که متحمل به سطوح
باالی تراکم بوته هستند ،در برابر واریتههایی که به سطح تراکم
باال حساس هستند پاسخهای متفاوتی خواهند داشت
(Alavi and Shamsoddin Saeid,.)Tokatlidis et al,. 2011
) (2008بيان کردند سطوح باالی تراکم بوته باعث کاهش قطر
ساقه سورگوم میشود و علت آن را افزایش رقابت بر سر رطوبت
و عناصر غذایی و بهخصوص کميت و کيفيت نور نفوذ کرده به
داخل جامعه گياهی دانستند .تحقيقات انجامشده توسط
 (2002) Mazaheri et al,در منطقه کرج بر روی هيبرید
سينگل کراس با سه تيمار تراکم گياهی  51 ،07و  177هزار
بوته در هکتار بهعنوان عامل عمودی و چهار سطح تيمار الگوی
کاشت شامل یک سطح الگوی تک ردیفه بهصورت کشت مرسوم
و سه سطح الگوی دو ردیفه به ترتيب با فواصل  27 ،11و 21
سانتیمتر از یکدیگر بهعنوان عامل افقی نشان داد که افزایش
تراکم تا  177هزار بوته در هکتار در الگوی کشت تک ردیفه و
دو ردیفه باعث افزایش عملکرد وزن خشک کل زیستتوده شده
است و عملکرد ماده خشک کل به همراه وزن خشک دانه ،تعداد
دانه در ردیف ،تعداد ردیف در بالل و وزن هزار دانه بهطور کامالً
معنیداری تحت تأثير تيمار الگوی کاشت قرار گرفته است و
همچنين الگوی کشت دو ردیفه (دوبل) با فاصله  11سانتیمتر
روی پشته در تراکمهای زیاد گياهی باعث افزایش عملکرد شده
است (2005) Koohi et al, .تأثير مقادیر مختلف نياز آبی ذرت
در سامانه آبياری قطرهای نواری و تراکم بوته را بر کارآیی
مصرف آب ذرت دانهای در کشت یک و دو ردیفه مورد بررسی
قرار دادند .نتایج نشان داد که اعمال هر گونه تنش رطوبتی در

مراحل نمو اندامهای زایشی در ذرت باعث کاهش عملکرد می-
شود .همچنين بيشترین کارآیی مصرف آب مربوط به تيمار
تراکم کشت  51777بوته در هکتار و آبياری به ميزان %121
تبخير و تعرق ذرت و آرایش کشت دو ردیفه با مقدار 1/45
کيلوگرم بر مترمکعب بود (2001) Bavace and Bavace, .در
بررسی چهارساله اثر آرایش کاشت یک و دو ردیفه و تراکم در
چهار هيبرید زودرس ذرت گزارش کردند که آرایش کاشت دو
ردیفه عملکرد بيشتری از آرایش کاشت معمولی در سال دوم
اجرای آزمایش داشت و در بقيه سالهای تحقيق تفاوت عملکرد
دانه معنیدار نشد .در تحقيقی  (2011) Karimi et al.عملکرد و
کارآیی مصرف آب را در سطوح مختلف نياز آبی ذرت شامل ،57
 177و  127درصد در سامانه آبياری قطرهای نواری با دو آرایش
کشت یک و دو ردیفه و تراکم  97 ،01و  171هزار بوته در
هکتار در قزوین مورد بررسی قرار دادند و تيمار  127درصد نياز
آبی ذرت که به صورت دو ردیفه و با تراکم کشت  01هزار بوته
در هکتار کشت شد را با عملکرد  12/9تن در هکتار و کارآیی
مصرف آب  1/95کيلوگرم بر مترمکعب توصيه نمودند.
 (2012) Ahmadali et al,کارآیی مصرف آب ذرت را در
سامانههای آبياری قطرهای نواری و نشتی مورد مقایسه قرار
دادند .در تحقيق آنها تيمارهای آبياری شامل مقادیر 177 ،57
و 127درصد نياز آبی ذرت در سيستم آبياری قطرهای نواری و
 177درصد نياز آبی در سيستم آبياری نشتی ،تيمار آرایش
کاشت شامل کشت یک و دو ردیفه و تيمار تراکم کاشت شامل
سه سطح  97 ،01و  171هزار بوته در هکتار بودند .نتایج نشان
داد که کارآیی مصرف آب در تيمار آبياری قطرهای نواری در
مقادیر نياز آبی  57درصد بيشترین و در تيمار آبياری نشتی
کمترین مقدار بود .مقدار عملکرد دانه ذرت در تيمار آبياری
قطرهای نواری در سطح نياز آبی  127درصد بيشترین مقدار بود.
کارآیی مصرف آب و عملکرد دانه در آرایش کاشت دو ردیفه
بيشتر از آرایش کاشت یک ردیفه بود .کارآیی مصرف آب و
عملکرد در تراکم  97777بوته در هکتار دارای بيشترین مقدار و
در تراکم  01777بوته در هکتار دارای کمترین مقدار بود.
کارآیی مصرف آب در تيمار آبياری قطرهای نواری در سطح نياز
آبی  57درصد و آرایش کاشت دو ردیفه و تراکم  97777بوته
در هکتار بيشترین و در تيمار آبياری نشتی کمترین مقدار بود.
 (2014) Akhavan et al,در بررسی اثر ميزان آب آبياری
قطرهای و آرایش کاشت بر عملکرد ذرت دانهای در منطقه مغان
نتيجه گرفت که اثر سطوح مختلف آبياری بر روی عملکرد دانه و
سایر صفات درسته احتمال  %1معنی دارا است .مقایسه ميانگين
عملکرد دانه در رژیمهای مختلف آبياری نشان داد که تيمار
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 121درصد نياز آبی با عملکرد  5/23تن در هکتار باالترین و
تيمار آبياری  17درصد نياز آبی با عملکرد  1/72تن در هکتار
پایينترین عملکرد دانه را به خود اختصاص دادند ،هرچند بين
تراکم و آرایشهای مختلف ازنظر آماری اختالف معنیدار وجود
نداشت ،بااینحال بيشترین عملکرد دانه مربوط به تراکم کاشت
 01هزار بوته در هکتار و آرایش کاشت یک ردیف روی پشته
بود .آزمایش در قالب اسپيليت بلوک که نوار عمودی آن فاکتور
آبياری(  01، 177،17و  121درصد نياز آبی) و نوار افقی
فاکتورهای آرایش کاشت(تک و دو ردیف روی نوار) و تراکم
بوته(  01هزار 51 ،هزار و  91هزار بوته در هکتار) بهصورت
فاکتوریل با سه تکرار در سه سال متوالی (  ) 1354-1350اجرا
شد (2010) Saberi, et al, .طی آزمایشی تراکم  01هزار بوته
در هکتار برای کشت ذرت دانهای سينگل کراس  074در استان
گلستان توصيه نمودند (2009) Afshar et al, .بهمنظور بررسی
کارایی مصرف آب و عملکرد محصول ذرت دانهای رقم  074در
روشهای آبياری شياری و قطرهای (نوارهای آبياری تيپ) و
بررسی آرایش کاشت یک و دو ردیفه آزمایشی در مرکز
تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی خراسان رضوی اجرا نمودند.
در این آزمایش در کرتهای اصلی چهار تيمار آبياری شامل سه
سطح  177 ،57و  127درصد نياز آبی با استفاده از آبياری
قطرهای (تيپ) و یک سطح  177درصد نياز آبی در روش آبياری
سطحی و در تيمار فرعی روش کاشت بهصورت کشت یک و دو
ردیفه و تيمار فرعی -فرعی سه سطح تراکم  97 ،01و 171
هزار بوته در هکتار بود .نتایج نشان داد که ،سطوح مختلف آب
آبياری بيشترین اثر را بر کارایی مصرف آب ،عملکرد و اجزاء آن
دارد .بهطوریکه ميانگين کارایی مصرف آب ،ميانگين عملکرد
در سطح  1درصد معنیدار شدند .بيشترین مقدار مصرف آب در
تيمار آبياری شياری به ميزان  15075مترمکعب در هکتار و
کمترین ميزان مصرف آب به اندازه  0277مترمکعب در هکتار
در تيمار آبياری قطرهای با سطح آبياری  57درصد بدست آمد.
در این آزمایش تنها تيماری که توانست عملکرد را تحت تأثير
قرار دهد مقدار آب مصرفی بود .عملکرد دانه در تيمارهای
مختلف آبياری از نظر آماری در سطح  %1با یکدیگر اختالف
داشتند .کمترین ميزان عملکرد در تيمار آبياری قطرهای  %57با
اندازه  4137کيلوگرم در هکتار و بيشترین آن در تيماری
آبياری قطرهای با سطح  127درصد نياز آبی به اندازه 17009
کيلوگرم در هکتار بود .کارایی مصرف آب آبياری نيز با احتمال
 99درصد از نظر آماری در بين تيمارهای مختلف آبياری
متفاوت بود .بيشترین مقدار در تيمار آبياری قطرهای با 127
درصد و کمترین مقدار مربوط به تيمار آبياری شياری بود .روش

کاشت نتوانست هيچیک از صفات موردبررسی را تحت تأثير قرار
دهد )2009( Nakhjavani et al., .در بررسی اثر سطوح مختلف
آبياری و تراکم کاشت بر عملکرد ،اجزاء عملکرد و کارایی مصرف
آب رقم  KSC302ذرت دانهای در روش آبياری بارانی در منطقه
کرج نتيجه گرفتند که کم آبياری باعث کاهش عملکرد دانه
میشود بهطوریکه کاهش آب مصرفی به ميزان  21درصد باعث
کاهش عملکرد دانه رقم مذکور در حدود  43درصد شد .از
طرفی افزایش آب آبياری ( %121نياز آبی) ،در حدود  25درصد
عملکرد دانه رقم مذکور را نسبت به تيمار  %177نياز آبی
افزایش داد .همچنين بيشترین عملکرد دانه در تراکم کاشت
 177هزار بوته در هکتار و کمترین عملکرد در تراکم  57هزار
بوته در هکتار مشاهده گردید و تيمار  %121نياز آبی با تراکم
کاشت  177هزار بوته در هکتار از نظر عملکرد ( 9/11تن در
هکتار) ،و تيمار  %177نياز آبی با تراکم کاشت  177هزار بوته
در هکتار از نظر کارایی مصرف آب ( 1/15کيلوگرم بر مترمکعب)
بهترین گزینهها برای رقم  KSC302ذرت دانهای معرفی
نمودند.بنابراین با عنایت به منابع ذکرشده آنچه مسلم است این
است که استفاده از سامانه آبياری قطرهای نواری (تيپ) عالوه بر
کاهش مصرف آب در کشاورزی ،باعث افزایش کار آیی مصرف
آب نيز خواهد شد اما تنها عامل دخيل در افزایش کارآیی
مصرف آب نيست و عاملهای دیگری نظير مقدار آب آبياری،
تراکم بوته و آرایش کاشت و حتی منطقه کشت نيز میتواند
مؤثر واقع شوند .لذا برای پاسخ به سواالتی نظير آیا در سامانه
آبياری قطرهای نواری (تيپ) پياده شده در مزرعه ذرت کم-
آبياری جایز است؟ تراکم و آرایش کاشت ذرت در منطقه
موردمطالعه چه نقشی در افزایش کارآیی مصرف آب دارند؟
نسبت به اجرای این آزمایش اقدام گردید .بهعبارتدیگر این
طرح با هدف دستيابی به یک فرمول مناسب کاشت ذرت از
لحاظ مقدار آب آبياری ،تراکم و آرایش کشت در منطقه اسالم-
آباد غرب که مطابق آمارنامه کشاورزی استان کرمانشاه با
ميانگين عملکرد  9113کيلوگرم در هکتار و همچنين 12/2
درصد سهم در توليد ذرت دانهای کشور بعد از استان خوزستان
و فارس رتبه سوم را به خود اختـصاص داده است در سامانه
آبياری قطرهای نواری اجرا گردید.

مواد و روشها
بهمنظور تعيين اثرات کاربرد مقادیر مختلف آب ،تراکم بوته و
آرایش کاشت بر عملکرد ،اجزاء عملکرد و کارآیی مصرف آب
ذرت دانهای رقم سينگل کراس  )KSC077( 077با استفاده از
سامانه آبياری قطرهای نواری ( ،)tapeدر ایستگاه تحقيقاتی

افراسياب و همکاران :بررسی اثرات مقادير مختلف آبياری ،تراکم بوته و 415 ...

اسالمآباد غرب در دو سال متوالی ( )1391-1397انجام گردید.
اسالمآباد غرب در  51کيلومتری جنوب غربی کرمانشاه با طول
جغرافيایی  45◦ 31و عرض جغرافيایی  34◦ 5واقع گردیده و
دارای ارتفاع  1331متر از سطح دریا میباشد .آب و هوای این
شهرستان معتدل و نيمهخشک و بارندگی ساالنه بهطور متوسط
 441ميلیمتر میباشد .آب موردنياز برای آبياری مزارع از چاه
تأمين گردید .ابتدا آب پمپاژ شده از چاه در داخل استخر
ذخيرهسازی سپس توسط شبکههای زیرزمينی به محل اجرای
طرح انتقال داده شد .طول کرت اصلی  47متر ،عرض آن  3متر،
فاصله ردیفهای کشت و نوارهای آبياری  01سانتیمتر و فواصل
کرتها دو متر در نظر گرفته شد و در مجموع در حدود 2177
مترمربع زیر کشت ذرت قرار گرفت .فاصله قطرهچکانها روی
لولهها  37سانتیمتر ،شدت آبدهی در فشار  51کيلوپاسکال در
هر متر طول لوله  4ليتر در ساعت و یکنواختی پخش آب %92
بود .آب توسط لوله پلیاتيلن  53ميلیمتر به ابتدای هر یک از
کرتهای عمودی منتقل و توسط کنتور حجمی نصبشده بر
روی آن حجم آب موردنياز برای هر تيمار اندازهگيری و ثبت
گردید .نياز آبی ذرت با استفاده از روش تشت تبخير (صورت
کسر رابطه زیر) و حجم آب مصرفی یا نياز آبياری در تيمار 177
درصد تبخير و تعرق گياه از رابطه زیر محاسبه و حجم آب
مصرفی بقيه تيمارها بر اساس آن تعيين و اعمال گردید.

که در آن  :Vحجم آب آبياری یا نياز آبياری ( مترمکعب)
 :Lطول کرت (متر)  :Sعرض کرت (متر)  :KPضریب تشت
تبخير کالس  Aکه بر اساس اندازهگيری صورت گرفته  7/5در
نظر گرفته شد  :Krضریب مربوط به سطح سایهانداز گياه : KC
ضریب گياهی ذرت که در مراحل مختلف رشد از کتاب نياز آبی
محصوالت زراعی و باغی اقتباس گردید  : ETPتبخير از تشت
(ميلیمتر) که بهصورت روزانه از ایستگاه هواشناسی واقع در
مجاورت ایستگاه تحقيقاتی دریافت گردید :Ea .راندمان سيستم
(97درصد در نظر گرفته شد) است .آبياری یک روز در ميان و
بهتبع آن قرائت کنتورها نيز یک روز در ميان صورت گرفت.
این طرح در قالب طرح آزمایشی فاکتوریل اسپليت بلوک
که نوار عمودی ،عامل آبياری و نوار افقی ،عاملهای آرایش
کاشت و تراکم بوته بهصورت فاکتوریل با سه تکرار به اجرا
درآمد .تيمارهای آزمایش شامل آبياری معادل %01 ،)a1( %17
( ،)a2آبياری کامل یا  %177تبخير و تعرق گياه ذرت بهعنوان
تيمار شاهد ( )a3و  %121تبخير و تعرق گياه ذرت ()a4
بهعنوان نوار عمودی و نوار افقی عاملهای تراکم کشت شامل

 51777بوته در هکتار ( 01777 ،)b1بوته در هکتار ( )b2و
 51777بوته در هکتار ( )b3و ردیف کاشت شامل ،یک ردیف
روی پشته ( )c1و دو ردیف روی پشته ( )c2بودند .قبل از کشت
ذرت نمونهای از خاک محل اجرای طرح جهت تعيين عناصر
غذایی و امالح موجود در آن و به تبع آن توصيه کودی به
آزمایشگاه ارسال گردید(جدول.)1عمليات کاشت پس از
آمادهسازی زمين در نيمه دوم اردیبهشت بهصورت دستی انجام-
گرفت .در هر تيمار چهار خط کشت گردید که دو خط وسط
اصلی و دو خط کناری بهعنوان حاشيه در نظر گرفته شد .فاصله
هر گياه در تراکم  51777بوته و یک ردیف کاشت روی پشته،
 27/1سانتیمتر و برای دو ردیف کاشت روی پشته  41سانتی-
متر ،در تراکم  01777و یک ردیف کاشت روی پشته 15
سانتیمتر ،و برای دو ردیف کاشت روی پشته  35سانتیمتر،
همچنين این فاصله در تراکم  51777و یک ردیف کاشت روی
پشته  11/1و دو ردیف کاشت روی پشته  31سانتیمتر بود.
تمام عمليات زراعی نظير آبياری ،وجين و … در همه تيمارها
یکسان انجام گردید .آبياری اول و دوم جهت سبز شدن برای
کليه تيمارها یکسان و پس از سبز شدن آبياری مطابق تيمارها
با دور یک روز در ميان صورت گرفت .مقدار کود مصرفی بر
اساس آزمون خاک و توصيه بخش تحقيقات شيمی حاصلخيزی
خاک و تغذیه گياه موسسه تحقيقات خاک و آب تعيين و
بهمنظور تأم ين نياز فيزیولوژیک ذرت به کود ازت و پتاسيم در
طول دوره رشد ،پس از محاسبه مقدار هر یک از آنها در 37
نوبت آبياری در سامانه آبياری قطرهای نواری ،در تمام تيمارها
بهصورت یکسان از طریق تانک کود مصرف گردید .برای تأمين
ازت و پتاسيم به ترتيب  217کيلوگرم از منبع اوره و 17
کيلوگرم از منبع سولفات پتاسيم استفاده گردید .مقدار کود
فسفر (121کيلوگرم در هکتار) بهصورت سوپر فسفات تریپل
قبل از کشت بهصورت دستی مصرف گردید .در پایان فصل رشد
و پس از برداشت نسبت به اندازهگيری برخی صفات مثل ارتفاع
بوته تا زیر گل تاجی( ،تعداد  9بوته از هر تيمار بهصورت
تصادفی انتخاب و ارتفاع آن از طوقه تا ابتدای تاسل اندازهگيری
شد) عملکرد دانه (وزن دانههای هر بالل به اضافه وزن چوب
بالل)  ،قطر ساقه (از هر تيمار 9بوته به شکل تصادفی انتخاب
شده و قطر آنها در فاصله بين گرههای  3و  1بهوسيله کوليس
اندازهگيری شد) قطر بالل (قطر بالل در قسمت وسط آن و
توسط کوليس اندازهگيری شد) وزن هزار دانه (از دانههای
مربوط به هر تيمار  217عدد شمارش و با ترازوی دیجيتال
توزین شد) طول بالل و کارآیی مصرف آب (کارآیی مصرف آب
بهصورت نسبت بين عملکرد به حجم آب مصرفی در واحد سطح
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ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد و واﺣﺪ آن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ واﺣﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺜﻞ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم،

 MSTAT-Cﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﮔﺮوهﺑﻨﺪي ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺻﻔﺎت

ﺗﻦ ،ﮔﺮم و ﻏﯿﺮه و واﺣﺪ ﺣﺠﻢ آب ﻣﺜﻞ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ،ﻟﯿﺘﺮ و ﻏﯿﺮه
ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ( اﻗﺪام ﮔﺮدﯾﺪ و دادهﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار

ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪاي داﻧﮑﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.

ﺟﺪول  – 1ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺧﺎك ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي آزﻣﺎﯾﺶ
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ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺑﺤﺚ
ﭘﺲ از اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺣﺠﻢ آب آﺑﯿﺎري ﻫﺮ ﮐﺮت در ﻫﺮ آﺑﯿﺎري،
ﺣﺠﻢ آب ﻣﺼﺮفﺷﺪه در ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺼﻞ ﺑﺮاي ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ، 75 ، 50
 100و  125درﺻﺪ ﺗﺒﺨﯿﺮ و ﺗﻌﺮق ﮔﯿﺎه ذرت ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب راﻧﺪﻣﺎن
 90درﺻﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  8656 ، 6492 ،4328و  10820ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ
در ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ .ﮐﻪ ﻣﻘﺪار آب ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﺗﯿﻤﺎر 100درﺻﺪ
ﺗﺒﺨﯿﺮ و ﺗﻌﺮق در ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ FAO
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ رﺷﺪ ،ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﯿﺎه ،ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯿﺎﻧﯽ و
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  4180 ،2280 ،606و  1590ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ
در ﻫﮑﺘﺎر و در ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس درﺻﺪ
ﺗﺒﺨﯿﺮ و ﺗﻌﺮق آن ﺗﯿﻤﺎر ﺑﻮد.
ﻋﻤﻠﮑﺮد

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﺟﺪول ) (2ﻧﺸﺎن داده
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ،ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﯿﺎري ﺷﺎﻣﻞ
 100 ،75 ،50و  125درﺻﺪ ﺗﺒﺨﯿﺮ و ﺗﻌﺮق ﮔﯿﺎه ذرت در ﺳﻄﺢ
 %1در ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽدار اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﮔﺮوهﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ )ﺟﺪول (2ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﺑﯿﺎري ﻗﻄﺮهاي ﻧﻮاري ﺑﻪ دﻟﯿﻞ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻي آن ﮐﻢ
آﺑﯿﺎري ﺗﺎ ﺳﻄﺢ  %50ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽﮔﺮدد .ﺗﯿﻤﺎر  a1ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد
 3442ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر در ﺣﺪود  %68ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﯿﻤﺎر  a3ﮐﻪ
ﺑﻪاﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ آب درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد اﻓﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﺷﺖ و ﺗﯿﻤﺎر
 a2ﺑﺎ  6732ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر در ﺣﺪود  37درﺻﺪ اﻓﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد
داﺷﺖ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ  %25و  %50آب آﺑﯿﺎري اﻓﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺑﯿﺸﺘﺮي اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و ﻧﺸﺎن داد ﺑﻪ ازاي ﮐﺎﻫﺶ ﯾﮏ واﺣﺪ آب
ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ واﺣﺪ اﻓﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺎدث ﻣﯽﺷﻮد .در ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻧﯿﺎز آﺑﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ راﻧﺪﻣﺎن 90درﺻﺪ ،اﻣﮑﺎن
ﻣﻘﺪاري ﺗﻠﻔﺎت )ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻣﻮردي
ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﺗﯿﭗ و  (...وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄﻠﻮب در ﺗﯿﻤﺎر
 125درﺻﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺧﻮان و ﻫﻤﮑﺎران و ﯾﺎ رﺷﯿﺪي و رﺿﺎدوﺳﺖ ،ذرت
ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ ﺑﻮده و ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ وارده ﺷﺪه در

ﺗﯿﻤﺎر  50درﺻﺪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﺸﺪن آب ﮐﺎﻓﯽ در اﯾﻦ ﺗﯿﻤﺎر از ﻋﻮاﻣﻞ
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در اﻓﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﺎﺷﺖ و اﺛﺮات
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎدﯾﺮ آﺑﯿﺎري و ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﺎﺷﺖ ﻧﯿﺰ در ﺳﻄﺢ  %1ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽدار اﯾﺠﺎد ﮐﺮد.ﺗﺮاﮐﻢ  65000ﺑﻮﺗﻪ در ﻫﮑﺘﺎر ) (b1ﺑﺎ
ﻋﻤﻠﮑﺮدي ﻣﻌﺎدل 6596ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد را
دارا ﺑﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﺸﺖ
 85000و  75000ﺑﻮﺗﻪ در ﻫﮑﺘﺎر ﻫﺴﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻧﺘﺎﯾﺞ دوﺳﺎﻟﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﺸﺖ  75000ﺑﻮﺗﻪ در ﻫﮑﺘﺎر
ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )ﺟﺪول .(3ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آراﯾﺶﻫﺎي ﮐﺎﺷﺖ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺛﺮ آراﯾﺶ ﮐﺎﺷﺖ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﺳﻄﺢ  %5اﺧﺘﻼف
ﻣﻌﻨﯽدار اﯾﺠﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ )ﺟﺪول  .(2ﺑﻪﻃﻮريﮐﻪ آراﯾﺶ ﮐﺎﺷﺖ دو
ردﯾﻔﻪ ) (c2ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد  8195ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮي
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آراﯾﺶ ﮐﺎﺷﺖ ﯾﮏ ردﯾﻔﻪ) (c1ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد 7894
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر داﺷﺖ و ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﺗﺮاﮐﻢﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﯿﺎري اﮔﺮ داﻧﻪﻫﺎي ذرت در دو ﻃﺮف ﻧﻮار آﺑﯿﺎري
ﻗﻄﺮهاي ﮐﺸﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮﺗﻪﻫﺎ ﻣﯿﺰان ﺟﺬب
آب و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﯽﮔﺮدد.
)ﺟﺪول (2ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺟﺪول ) (4اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﺷﻮد
درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ذرت ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ  65000ﺑﻮﺗﻪ در ﻫﮑﺘﺎر ﮐﺸﺖ ﮔﺮدد ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ اﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ،در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﺑﯿﺎري ﻗﻄﺮهاي ﻧﻮاري ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﮐﻢ آﺑﯿﺎري ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﺳﺎﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮي ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ )ﺟﺪول .(4ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺮﯾﻤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ،ﻣﻈﺎﻫﺮي
و ﺑﺎوﯾﺲ ﮔﻮﯾﺎي اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﯿﺰان ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﻋﺎﻣﻞ-
ﻫﺎي ﻣﻘﺪار آب آﺑﯿﺎري ،ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﺸﺖ ،ردﯾﻒ ﮐﺸﺖ و اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
ﻣﻘﺪار آب و ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﺸﺖ ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﻤﻮدار در ﺷﮑﻞﻫﺎي ) 1ﺗﺎ (4
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ارﺗﻔﺎع ﺑﻮﺗﻪ و ﻗﻄﺮ ﺳﺎﻗﻪ

ارﺗﻔﺎع ﺑﻮﺗﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﯿﺎري و ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﺎﺷﺖ در
ﺳﻄﺢ  %1و آراﯾﺶ ﮐﺎﺷﺖ در ﺳﻄﺢ  %5ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،وﻟﯽ ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﺛﯿﺮي ﺑﺮ ارﺗﻔﺎع ﺑﻮﺗﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ) .ﺟﺪول.(2ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان
آب آﺑﯿﺎري ارﺗﻔﺎع ﺑﻮﺗﻪ زﯾﺎدﺗﺮ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮريﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ارﺗﻔﺎع

افراسياب و همکاران :بررسی اثرات مقادير مختلف آبياری ،تراکم بوته و 414 ...

ایجاد نمودند .هر چه ميزان آب آبياری و تراکم کاشت افزایش

بوته برای تيمار ( )a4و کمترین آن مربوط به تيمار ( )a1بود ،در
مقادیر مختلف آبياری تيمار  a3و  a4در یک گروه آماری قرار
گرفتند و نشان داد افزایش  %21آب آبياری بيش از نياز ذرت،
تأثيری بر ارتفاع بوته ندارد اما تيمار  a1کمترین ارتفاع را داشت
و نشان داد که در سامانه آبياری قطرهای نواری کم آبياری
باعث کاهش ارتفاع ذرت میشود( .جدول  ،)3همچنين با
افزایش تراکم بوته در هکتار و کاهش فاصله بوتهها روی ردیف
(کشت یک ردیفه) به دليل رقابت گياه برای دریافت نور ارتفاع
گياه نيز بيشتر میشود(جدول .)3قطر ساقه حساسيت بيشتری
نسبت به عاملهای مورد بررسی از خود نشان داد و چهار عامل
مقادیر آبياری ،تراکم کاشت ،اثرات متقابل آبياری و تراکم کاشت
و همچنين اثرات متقابل تراکم و آرایش کاشت همگی در سطح
 %1در قطر ساقه اختالف معنیدار ایجاد نمودند(جدول .)2نتایج
نشان داد که آب بيشتر و تراکم کمتر باعث افزایش قطر ساقه
میگردد بهطوریکه تيمارهای a3b1و  a4b1بيشترین قطر ساقه
را دارا بودند .بوته ذرت در تراکم  51هزار بوته در هکتار و کاشت
دو ردیفه بيشترین قطر ساقه را داشت(جدول .)4دليل این
موضوع مطابق نتایج تحقيقات علوی و همکاران همچنين گاردنر
و همکاران کاهش قطر ساقه سورگوم در سطوح باالی تراکم بوته
به علت افزایش رقابت بر سر رطوبت و عناصر غذایی و بهخصوص
کميت و کيفيت نور نفوذ کرده به داخل جامعه گياهی میباشد.

کارآيی مصرف آب ()WUE

قطر و طول بالل

کارآیی مصرف آب سيستم یا مدیریتی کارآمد است ،که بهعنوان

نتایج تجزیه واریانس مرکب دوساله نشان داد که اثر سطوح

مهمترین شاخص در انتخاب سيستم آبياری ،روش آبياری،

مختلف آبياری ،تراکم کاشت و اثرات متقابل آنها ،بر روی قطر

مدیریت آبياری و … بکار برده میشود .در این پژوهش از صفت

بالل در سطح احتمال  %1معنیدار بود (جدول .)2اندازه قطر

عملکرد دانه برحسب کيلوگرم در هکتار و مقدار آب آبياری

بالل با تراکم کاشت نسبت عکس داشت .یعنی با افزایش تراکم

برحسب مترمکعب در هکتار در محاسبه کارآیی مصرف آب

قطر بالل کمتر شد ،ولی در مورد مقادیر مختلف آبياری هر چه

استفاده گردید .از آنجائی که گياه ذرت دارای مسير فتوسنتزی

مقدار آب آبياری افزایش داده شد باللها قطورتر شدند و در

چهار کربنه میباشد درنتيجه کارآیی مصرف آب نسبتاً باالیی

تيمارهای  a4و  a3به بيشترین مقدار رسيدند و در یک گروه

دارد ،اما تغيير عوامل محيطی و گياهی ممکن است باعث

آماری قرار گرفتند (جدول .)3تيمارهای  a3b1و  a4b1بيشترین

کاهش یا افزایش کارآیی مصرف آب ذرت در طول فصل رشد

قطر بالل را دارا بودند و نشان داده شد هر چه تراکم ذرت کمتر

شود ،بهطوریکه کاهش رطوبت خاک ممکن است از طریق

باشد به دليل تهویه و نورگيری مناسب بالل قطورتر و هر چه

انسداد روزنهها سبب افزایش کارآیی مصرف آب گياه گردد.

تراکم و مقدار آب آبياری بيشتر باشد باللها ضعيفتر خواهند

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که مقادیر مختلف آب آبياری و

بود (جدول  .)4قطر بالل از سایر عاملها تأثير نپذیرفت اما

تراکم کاشت بر شاخص کارآیی مصرف آب در سطح احتمال %1

باللها در آرایش کاشت دو ردیفه قطر بيشتری نسبت به آرایش

بر این شاخص اختالف معنیدار ایجاد میکنند اما اثرات متقابل

کاشت یک ردیفه داشتند .در بين صفات اندازهگيری شده طول

آنها در سطح  1درصد و آرایش کاشت اختالف معنیدار ایجاد

بالل در مقابل عاملهای اعمالشده تغييرات بيشتری داشت

نکرد (جدول  .)2تيمار  a1با ( 7/091کيلوگرم بر مترمکعب) و

بهطوریکه مقادیر مختلف آبياری ،تراکم کاشت ،آرایش کاشت

تيمار  a3با  1/21کيلوگرم بر مترمکعب به ترتيب کمترین و

و اثرات متقابل آنها در سطح  %1بر طول بالل اختالف معنیدار

بيشترین کارآیی مصرف آب در مقادیر مختلف آب آبياری دارا

یافت باللها هم طویلتر شدند و طول باللها در کشتهای یک
ردیفه بيشتر از دو ردیفه شدند (جدول .) 2از طرفی کرتی که به
ميزان  %177نياز آبی آبياری شد و تراکم  51777بوته در هکتار
را دارا بود ( )a3b3بيشترین طول بالل را داشت در مصرف آب
پائين ( ،)a1تراکمهای مختلف هيچ اختالفی درطول بالل ایجاد
نکردند و همگی در یک گروه آماری قرار گرفتند .اما با افزایش
مقدار آب آبياری ،تراکم کاشت نيز همسو با آن بر طول بالل
تأثير گذاشت و باعث افزایش آن شد بهطوریکه  a3b2 ،a3b1و
 a3b3به ترتيب در گروه  B ،Aو  Cقرار گرفتند (جدول  )4و
نشان داد زمانی مدیریت تراکم کاشت مؤثر خواهد بود که ذرت
به ميزان کافی آب دریافت کرده باشد و در صورت کمبود آب
اعمال سایر مدیریتهای زراعی سودی ندارد .آرایش کاشت یک
ردیفه در مقادیر کم آب آبياری ( a1و  )a2طول بالل بيشتری
نسبت به آرایش کاشت دو ردیفه داشت اما با افزایش ميزان آب
آبياری ،کشتهای دو ردیفه طول بالل بيشتری داشتند و نشان
داد در صورت وجود آب کافی کشتهای دو ردیفه به دليل
توسعه جانبی رطوبت ،عملکرد بيشتری نسبت به کشتهای یک
ردیفه دارند.
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بودند .نتایج نشان داد که اثرات مقادیر مختلف کم آبياری و

به دليل کاهش عملکرد در واحد سطح در اثر کاهش

بيشآبياری به ميزان  %21به یک اندازه است ،درنتيجه سامانه

تعداد بوته ،علیرغم مصرف آب یکسان در تراکم  51777بوته در

آبياری قطره ای نواری نه تنها برای کم آبياری بلکه برای

هکتار نسبت به سایر تراکمها ،کارآیی مصرف آب در آن کاهش

بيشآبياری هم توصيه نمیگردد (جدول .)3در سامانه آبياری

یافت اما دو تيمار دیگر در یک گروه آماری قرار گرفتند

قطرهای نواری ،راندمان بيش از  %97بوده  ،سامانه بر اساس نياز

(جدول )3و نشان داده شد اگر تراکم بوته در هکتار رعایت

آبی گياه طراحی شده ،آب دقيقاً پای بوته ریخته میشود و هيچ

نگردد ممکن است سهم تبخير نسبت به تعرق افزایش یابد و در

یک از عوامل اتالف آب مثل رواناب و نفوذ عمقی صورت نگرفته

تيمارهای  01هزار و  51هزار بوته در هکتار عمده آبی که به

بنابراین تقریباً هيچ تلفاتی در مزرعه وجود ندارد ،لذا به ميزان

پای بوتهها ریخته شود در اثر خالی نبودن مزرعه صرفاً صرف

قابلتوجهی آب آبياری در مقایسه با سيستم آبياری سطحی

تعرق شده و باعث افزایش وزن زیستتوده (از هر تيمار  1بوته

کاهش مییابد و کاهش  %21مصرف آب تأثير زیادی بر افت

به شکل تصادفی کفبر شده و در همان مکان و قبل از اینکه

عملکرد دارد بنابراین کم آبياری توصيهشده در این حد در

رطوبت خود را از دست بدهند وزن تر آنها اندازهگيری گردید) و

سامانه آبياری سطحی که به دليل کاهش رواناب و نفوذ عمقی

عملکرد ذرت شود اما در تراکم  51هزار ممکن است بخشی از

باعث افزایش راندمان کاربرد آب در مزرعه میشود و تأثير

این آب بهصورت تبخير از خاک خارج شود و هيچ نقشی در

ناچيزی بر عملکرد دارد ،در این سامانه هيچ کمکی به افزایش

افزایش عملکرد نداشته باشد کاهش ارتفاع بوته و طول بالل در

راندمان نمیکند و فقط سبب کاهش حجم پياز رطوبتی و افت

تراکم  51هزار بوته در هکتار و بيشترین وزن زیستتوده در

عملکرد میشود که نتایج بدست آمده مؤید این مطلب میباشد.

تيمارهای با تراکم  01777و یا  517777بوته در هکتار که به

افزایش ميزان آب آبياری بيش از نياز گياه (2154مترمکعب در

ميزان  121درصد نياز آّبی آبياری گردید (تيمار  a4b3و

هکتار در تيمار )a4نيز باعث خروج آب از منطقه توسعه ریشه

در جدول )4گویای این مدعا میباشد(جدول .)3سایر منابع

میگردد و نقش چندانی در افزایش عملکرد نداشته (افزایش

هيچ تغييری در زیستتوده ایجاد نکردند .بهطورکلی در حصول

عملکرد به ميزان  547کيلوگرم در هکتار) و به همين دليل

زیستتوده بيشتر ،ميزان آب مصرفی مؤثرتر از تراکم کشت است

کارآیی مصرف آب در تيمار 121درصد نياز آبی ذرت به نسبت

و ردیف کشت بهعنوان عامل سوم در توليد زیستتوده دخالت

افزایش ميزان آب آبياری به مقدار 21درصد ،افزایش نيافته

دارد (جدولهای  3 ،2و  .)4اثرات متقابل آب آبياری و تراکم بر

است( .افزایش مقدار آب مصرفی به ميزان 2154مترمکعب در

کار آیی مصرف آب اختالف معنیداری در سطح  %1ایجاد کرد و

هکتار در مقابل افزایش عملکرد به ميزان  547کيلوگرم در

تيمارهایی که به ميزان  177درصد نياز آبی ذرت آبياری و با

هکتار) بهعبارتدیگر 21درصد آب اضافهتر از نياز آبی که به

تراکم  01و  51هزار بوته در هکتار کشت شدند با کارآیی

ذرت داده شده ،عمدتاً از منطقه توسعه ریشه بهصورت جانبی یا

مصرف آب به ترتيب  1/31و  1/35کيلوگرم بر مترمکعب

عمقی گذر کرده چون خاک محدوده ریشه ،پتانسيل نگهداری

بيشترین و در کليه تراکمها تيمارهایی که به ميزان  17درصد

آب بيش از ظرفيت زراعی که قابل استفاده برای گياه میباشد را

نياز آبی آبياری شدند دارای کمترین کارآیی مصرف آب بودند.

ندارد بنابراین آب اضافی سبب افزایش عملکرد به مقدار

(جدول )4آرایش کاشت تأثيری بر کارآیی مصرف آب نداشت و

21درصد نشده و این باعث کاهش کارآیی مصرف آب شده است.

اختالف معنیدار ایجاد نکرد و تيمارهای دو ردیفه بهتر از

نتایج تحقيقات جوادی در کرمانشاه نيز وجود نفوذ عمقی و

تيمارهای یک ردیفه بودند و نشان داده شد که در آبياری قطره-

رواناب در آبياری جویچهای را عامل کاهش کارایی مصرف آب

ای نواری با کاشت دو ردیف کشت در دو طرف نوار از واحد

میداند همچنين نتایج تحقيقات کوهی هم نشان داد که تيماری

حجم آب استفاده بهتری بعمل میآید .ميزان کارایی مصرف آب

که برابر نياز آبی خالص ذرت ،در سامانه آبياری قطرهای نواری

در عاملهای مقدار آب آبياری ،تراکم کشت ،ردیف کشت و

آب دریافت کند باالترین کارآیی مصرف آب معادل 7/91

اثرات متقابل مقدار آب و تراکم کشت بهصورت نمودار نيز در

کيلوگرم بر مترمکعب خواهد داشت.

شکلهای ( 1تا  )4نشان داده شده است.

a4b2

افراسياب و همکاران :بررسی اثرات مقادير مختلف آبياری ،تراکم بوته و 419 ...
جدول  -2تجزيه واريانس

منابع تغييرات

S.O.V

تکرار
آبياری
خطا
تراکم
آبياری * تراکم
خطا
آرایش کشت
آبياری * آرایش
تراکم * آرایش
آبياری*تراکم*آرایش
خطا کل

Rep
A
Error
B
A*B
Error
C
A*C
B*C
A*B*C
Error

ضریب تغييرات

%CV

ميانگين مربعات )(MS

درجه
آزادی

عملکرد

ارتفاع بوته

قطر بالل

قطر ساقه

طول بالل

WUE

زیستتوده

2
3
5
2
5
15
1
3
2
5
24

525454ns
**243507591
391955
**30054070
**2174775
11195
*1525570
221122ns
951015ns
135957ns
375710

ns

121/1
**15195
44/3
**497/4
32/3ns
21/3
*177/3
37/5ns
12ns
17/3ns
13/9

ns

7/771
**11/40
7/775
**7/11
**7/72
7/772
7/771ns
7/771ns
7/771ns
7/771ns
7/772

ns

7/771
**7/105
7/774
**7/504
**7/774
7/771
7/771ns
7/771ns
**7/712
7/771ns
7/771

ns

1/724
**152/0
7/51
**5/9
**2/5
7/34
**1/9
**2/44
7/71ns
7/70ns
7/19

ns

7/773
**7/521
7/770
**7/531
*7/712
7/771
7/739ns
7/773ns
7/771ns
7/771ns
7/713ns

ns

7/32
**17/32
7/12
*7/42
*7/29
7/79
7/25ns
7/13ns
7/13ns
7/12ns
7/11

5/55

1/59

1/15

1/71

2/01

17/95

17/95

*

*  nsمعنیدار نبودن ،معنیداری در سطح احتمال یک درصد و

**

معنیداری در سطح احتمال پنج درصد را بيان میکنند.

جدول  -1مقايسه ميانگين عملکرد و اجزا عملکرد حاصل از تأثير مقادير آبياری

صفات

عملکرد
kg/ha

ارتفاع بوته
)(cm

قطر بالل
(cm

قطر ساقه
)(cm

طول بالل
)(cm

WUE
)(kg/m3

زیستتوده
)(kg

a1
a2
a3
a4
b1
b2
b3
c1

3442D
5032C
17557B
11327A
5195B
5579A
5025A
0594B

115C
159/1B
221/3A
224/0A
192/9C
195/5B
271/5A
199A

3/291D
3/514C
4/53B
4/935A
4/29A
4/2B
4/15C

2/225C
2/310B
2/104A
2/573A
2/53A
2/35B
2/31C

12/39D
11/10C
15/70B
19/72A
11/19C
15/25B
15/541A
15/33A

7/091C
1/755B
1/240A
1/740B
7/512B
1/120A
1/139A
1/715B

1/41C
2/29B
2/9A
3/11A
2/31B
2/10A
2/40AB

c2

5191A

195/5B

15B

1/753A

تيمار

جدول  -7مقايسه ميانگين عملکرد و اجزا عملکرد حاصل از اثر متقابل مقادير آبياری و تراکم کشت

صفات
تيمار

عملکرد

قطر بالل

قطر ساقه

طول بالل

kg/ha

)(cm

)(cm

)(cm

WUE
)(kg/m3

)(kg

a1b1

2540G
3571F
3505FG
1495E
0311D
0345D
5151C
11017A
11007A
9405B
12357A

3/29G
3/29G
3/29G
3/92E
3/05F
3/04F
4/94B
4/54C
4/01D
1/72A
4/9BC

2/301EF
2/15G
2/13G
2/25E
2/31F
2/271G
2/05A
2/11BCD
2/431DE
2/5A
2/14BC

12/131G
12/15G
12/41G
14/0F
11/40E
11/31EF
15/1D
15/20C
19/41A
15/52BC
19/12AB

7/515E
7/505D
7/545D
7/540D
1/132BC
1/221B
1/720C
1/313A
1/35A
7/500D
1/143BC

1/41E
1/15E
1/31E
2/23D
2/45CD
2/19D
2/05BC
3/79AB
2/54BC
2/05BC
3/13AB

a4b3

12127A

4/59BC

2/451CD

19/33AB

1/122BC

3/14A

a1b2
a1b3
a2b1
a2b2
a2b3
a3b1
a3b2
a3b3
a4b1
a4b2

زیستتوده
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کارایی مصرف آب*1000

کارایی مصرف آب*1000
15000

11320

8728

10680

6596

1247

1068

a3

a2

( )kgعملکرد

3442
5000

5000

795

1139

852

1127

0

0

a4

a1

تيمار تراکم کشت

شکل  -3عملکرد و کارايی مصرف آب در تيمار مقادير آبياری

شکل -2عملکرد و کارايی مصرف آب در تيمار تراکم کشت

عملکرد ()kg

کارایی مصرف آب*1000

9000
8000

1122

1143

877

a4b3

a4b2

a3b3

a3b2

a3b1

a4b1

1360

1353

1027

658
878
848
847
1132
1225
a1b1
a1b2
a1b3
a2b1
a2b2
a2b3

c2

c1

0

1016

4000
3000
2000
1000
0

( )kgعملکرد

5000

9478

8561

7351
5498
2847 3676

( )kgعملکرد
5000 10000

6000

11710

12120

7000

1063

کارایی مصرف آب *1000
15000

8195

7894

b1

b2

b3

تيمار مقدار آب آبياری

عملکرد ()kg

( )kgعملکرد

10000

6732

1047

8809

10000

تيمار اثرات متقابل تراکم کشت و مقدار آب آبياری

تيمار ردیف کشت
شکل -1عملکرد و کارايی مصرف آب در تيمار تراکم کشت

شکل -7عملکرد و کارايی مصرف آب در تيمار مقدار آب آبياری* تراکم
کشت

نتيجهگيری
بر اساس نتایج این پژوهش ،آبياری قطرهای نهتنها موجب
صرفهجویی در مقدار آب مصرفی ،بلکه موجب افزایش کار آیی
مصرف آب نيز میشود .درنتيجه استفاده از روش آبياری قطرهای
(تيپ) بهمنظور بهينهسازی منابع آب جهت کاهش تلفات
آبياری و دستيابی به عملکرد باال در توليد ذرت دانهای ،توصيه
میشود .همچنين در مناطقی که استفاده از آبياری سطحی
امکانپذیر نباشد و مشکل کمبود آب وجود داشته باشد ،با
استفاده از روش آبياری قطرهای (تيپ) میتوان به عملکرد قابل

قبولی دست یافت .بهعنوان نتيجه کلی نيز میتوان گفت که او ًال
در آبياری قطرهای نواری به دليل باال بودن کارایی مصرف آب در
تيمار  %177نياز آبی نسبت به سایر تيمارهایی که در آنها کم-
آبياری صورت گرفته ،کم آبياری توصيه نمیشود حتی اگر در
مناطقی کمبود آب وجود دارد بهتر است سطح زیر کشت
کاهش داده شود تا کم آبياری صورت بگيرد .ثانياً تراکم کاشت
ذرت کمتر از  01هزار بوته در هکتار نباشد و حداکثر آن نيز از
 51هزار بوته در هکتار تجاوز نکند .ثالثاً آرایش کاشت ذرت دو
ردیفه در دو طرف نوار آبياری قطرهای انتخاب شود.
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