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ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آب و ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺑﺎزده ﻣﺼﺮف آب در ذرت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺌﻮري اﻻﺳﺘﯿﺴﯿﺘﻪ
4

ﻓﺮزاﻧﻪ ﺷﻌﺎري آزاد ،1ﻋﻠﯽ رﺣﯿﻤﯽ ﺧﻮب ،*2ﻣﺠﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،3ﻣﺤﻤﺪﻫﺎدي ﻧﻈﺮيﻓﺮ

 .1داﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آﺑﯿﺎري و زﻫﮑﺸﯽ ﭘﺮدﯾﺲ اﺑﻮرﯾﺤﺎن ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
 .2اﺳﺘﺎد ،ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آﺑﯿﺎري و زﻫﮑﺸﯽ ﭘﺮدﯾﺲ اﺑﻮرﯾﺤﺎن ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
 .3اﺳﺘﺎدﯾﺎر ،ﮔﺮوه زراﻋﺖ و اﺻﻼح ﻧﺒﺎﺗﺎت ﭘﺮدﯾﺲ اﺑﻮرﯾﺤﺎن ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
 .4ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آﺑﯿﺎري و زﻫﮑﺸﯽ ﭘﺮدﯾﺲ اﺑﻮرﯾﺤﺎن ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
)ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ -1394/8/5 :ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ(1395/3/17:

ﭼﮑﯿﺪه
آب و ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮوژن دو ﻧﻬﺎده اﺻﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزياﻧﺪ و ﮐﻤﺒﻮد ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮل
ﻣﯽﮔﺮدد .ﮐﻢآﺑﯿﺎري ﯾﮑﯽ از راهﮐﺎرﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﮏ و ﻧﯿﻤﻪﺧﺸﮏ ﺑﻮده وﻟﯽ ﺑﺮ روي ﻧﯿﺎز
ﻧﯿﺘﺮوژن اﺛﺮﮔﺬار اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﯿﺎز ﮔﯿﺎه ،ﺑﺎﻋﺚ اﺗﻼف ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آب و ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﺮ روي ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮل و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺎزده ﻣﺼﺮف آب
در ﻣﺤﺼﻮل ذرت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺌﻮري اﻻﺳﺘﯿﺴﯿﺘﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ .آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  1393در ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ
ﭘﺮدﯾﺲ اﺑﻮرﯾﺤﺎن واﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺎﮐﺪﺷﺖ ،ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﺗﻬﺮان اﺟﺮا ﺷﺪ .ﮐﺮتﻫﺎي ﺧﺮدﺷﺪه ﺑﻪﺻﻮرت ﻃﺮح ﺑﻠﻮك-
ﻫﺎي ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﺗﯿﻤﺎر آب و ﭼﻬﺎر ﺗﯿﻤﺎر ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮوژن در ﺳﻪ ﺗﮑﺮار ﭘﯿﺎده ﺷﺪ .ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮل
ﺑﺪون اﻋﻤﺎل ﮐﻢآﺑﯽ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺎزده ﻣﺼﺮف آب ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﮐﻢ آﺑﯿﺎري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻌﺎدﻻت ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺗﺌﻮري
اﻻﺳﺘﯿﺴﯿﺘﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  27467ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺎ
ﻣﺼﺮف  1011ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ آب و  300ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮐﻮد ازت ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﺎزده ﻣﺼﺮف آب ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  2/75ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم
در ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮآورد ﺷﺪ .ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺎزده ﻣﺼﺮف آب ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  3/02ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﮐﻢ آﺑﯿﺎري ﺑﻪ
ﻣﯿﺰان  87درﺻﺪ ﻧﯿﺎز آﺑﯽ ذرت و ﻣﺼﺮف  375ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮐﻮد ازت در ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺮآورد ﺷﺪ.
واژهﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي :ﮐﻢ آﺑﯿﺎري ،ﮐﻮد ،اﻗﺘﺼﺎد ،راﺑﻄﻪ آب و ﮔﯿﺎه ،ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻤﻠﮑﺮد

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻣﺼﺮف آب در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار را دارد ) ;Blum, 2009

اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻣﺼﺮف آب ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺳﺎﯾﺮ
ﺑﺨﺶﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺻﻨﻌﺖ و ﺷﻬﺮ ،ﺿﺮورت ارﺗﻘﺎء ﺑﺎزده ﻣﺼﺮف آب

.(Geerts and Raes, 2009

1

اﺧﯿﺮاً ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺌﻮري اﻻﺳﺘﯿﺴﯿﺘﻪ ﻣﻌﺎدﻻﺗﯽ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺣﺪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﻢآﺑﯿﺎري اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ) ;Liu and Zhang, 2007
 .(Fathi and Soltani, 2013اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد ،ﻧﺴﺒﺖ

ﮐﻢ آﺑﯿﺎري ﯾﮑﯽ از راهﮐﺎرﻫﺎي اﻓﺰاﯾﺶ  WUEاﺳﺖ

ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ) Liu and

) (WUEدر ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ Rahimikhoob

) .(and Sotoodenia, 2014ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﯾﺎدي ﻧﺸﺎن داده ،اﻋﻤﺎل
) Rahimikhoob and Sotoodenia, 2014;Farre and Faci,
2009; Debaek and Aboudrare, 2004; Fereres and
 .(Soriano, 2007; Blum, 2009; Geerts and Raes, 2009ﺑﺎ

اﻋﻤﺎل ﮐﻢآﺑﯿﺎري ،آب ﮐﻤﺘﺮ از آب ﻣﻮردﻧﯿﺎز در ﻃﯽ دوره رﺷﺪ ﺑﻪ
ﮔﯿﺎه داده ﻣﯽﺷﻮد و ﻟﺬا ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻨﺶ ﺑﻪ ﮔﯿﺎه ﺷﺪه و ﻣﺤﺼﻮل
ﮐﻤﺘﺮي ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮد .وﻟﯽ در ﯾﮏ ﺳﻄﺤﯽ از ﮐﻢآﺑﯿﺎري،
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ازاي آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎزده
* ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮلakhob@ut.ac.ir :

 (Zhang, 2007و در ﻣﻘﻮﻟﻪ راﺑﻄﻪ آب و ﮔﯿﺎه ،ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﺒﺨﯿﺮ و ﺗﻌﺮق ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 (2007) Liu and Zhangﻧﺸﺎن دادﻧﺪ وﻗﺘﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮل
و آب از ﻧﻮع درﺟﻪ  2و ﺗﻘﻌﺮ آن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ
ﺑﻬﺮهوري آب از ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺟﺒﺮي ﺳﺎده ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ
ﺷﺎﺧﺺ در اﯾﺮان ﺑﺮاي ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﺑﻬﺮهوري آب ﺳﻪ ﻣﺤﺼﻮل
ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ ،ذرت و ﮔﯿﺎه رﯾﺤﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .(Rahimikhoob and Sotoodenia, 2014; Fathi and
)Soltani, 2013; Hamzezadeh et al., 2011

1. water use efficiency
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ﻧﯿﺘﺮوژن ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه رﺷﺪ

ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آب و ﮐﻮد ﺑﺮ

ﮔﯿﺎﻫﺎن اﺳﺖ ) .(Lemaire et al., 2008ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ را
ﺑﻪاﻧﺪازه ﻻزم ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،رﺷﺪ آن ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪﺷﺪت ﺑﺮ
روي ﻋﻤﻠﮑﺮدش ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد .ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮐﻤﺘﺮ ﺧﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮل و ﺑﺎزده ﻣﺼﺮف آب اﺳﺖ .در اﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻧﯿﺎز ﮐﻮدي ازت ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺪون ﺗﻨﺶ آﺑﯽ و ﺣﺼﻮل ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺎزده ﻣﺼﺮف آب ﺑﺎ

ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﻪ ﻓﺮم ﻗﺎﺑﻞاﺳﺘﻔﺎده ﮔﯿﺎه )ﻧﯿﺘﺮات ﯾﺎ آﻣﻮﻧﯿﻮم(
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﺬا اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﻮد ﺑﻪ زﻣﯿﻦ داده ﻣﯽ-

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻻت ﺗﺌﻮري اﻻﺳﺘﯿﺴﯿﺘﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﻮد .وﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﺮ روي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﯿﺎه ،ﮐﻮد-
ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﯽروﯾﻪ ﺑﻪ ﺧﺎك داده ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻘﺪار ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮوژن
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺪار آن در ﺧﺎك و ﻧﯿﺎز ﮔﯿﺎه در ﻃﻮل دوره رﺷﺪ
ﺑﻪ زﻣﯿﻦ داده ﺷﻮد .ﻣﺼﺮف ﺑﯽروﯾﻪ و ﺑﯽﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻋﺚ آﺑﺸﻮﯾﯽ
ﻧﯿﺘﺮات ﺑﻪ زﯾﺮ ﻋﻤﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ رﯾﺸﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ آﻟﻮده ﮐﺮدن آبﻫﺎي
زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻟﻄﻤﻪ وارد ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮدهاي ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ
راﻧﺪﻣﺎن ﻣﺼﺮف ﮐﻮد و ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻣﺨﺮب زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ آن،
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ) Pl´enet and Lemaire, 2000; Doltra and

 .(Mu˜noz, 2010ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﯾﺎدي اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آب و ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﺮ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ) ;Fooladmand et al., 2006

 (2009) Gheysari et al. .(Zabet et al., 2014اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آب و
ﻧﯿﺘﺮوژن را ﺑﺮ روي ﻋﻤﻠﮑﺮد ذرت ﻋﻠﻮﻓﻪاي در ﻣﻨﻄﻘﻪ وراﻣﯿﻦ ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮاردادﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﻧﻬﺎ ،ﻫﺮ دو ﻋﺎﻣﻞ آب و
ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﺮ روي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽداري داﺷﺖ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﻪ ﺗﯿﻤﺎر ﮐﻮد ازت و ﭼﻬﺎر ﺗﯿﻤﺎر آب ﻧﺸﺎن
دادﻧﺪ ،ﻣﻘﺪار ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮوژن ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﻣﻘﺪار آﺑﯿﺎري اﺳﺖ و
ﻣﻘﺪار آن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ آب آﺑﯿﺎري ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم 285
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﺎ ﻣﻘﺪار آﺑﯿﺎري ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  0/85آﺑﯿﺎري ﮐﺎﻣﻞ
ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪLiu and .
 (2007) Zhangﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮوژن و آب را ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮل ذرت در
ﻣﻨﻄﻘﻪاي از ﭼﯿﻦ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﮐﺮدﻧﺪ .آب ﻣﻮردﻧﯿﺎز ذرت در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﻬﺎ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و
آﺑﯿﺎري ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﮑﻤﯿﻞﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎران ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن
دادﻧﺪ ،واﮐﻨﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ذرت ﺑﻪ وروديﻫﺎي آب و ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮوژن از
ﻧﻮع ﺗﺎﺑﻊ درﺟﻪ دو ﺳﻬﻤﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ آب آﺑﯿﺎري ،ﺑﺎزده
ﻣﺼﺮف آب ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار
ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ
اﻻﺳﺘﯿﺴﯿﺘﻪ ،ﯾﮏ داﻣﻨﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﺮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺪار آﺑﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر
داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﻘﺪار ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﻮد ﺑﺮآورد ﺷﺪ .آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ،ﻣﻘﺪار
ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﻮد ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻘﺪار آب در دﺳﺘﺮس ،ﺑﯿﻦ دو ﻣﻘﺪار ﮐﻮد
ﻻزم ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزده ﻣﺼﺮف آب و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮل
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﻣﻮاد و روشﻫﺎ
ﺗﺌﻮري اﻻﺳﺘﯿﺴﯿﺘﻪ

ﺗﺌﻮري اﻻﺳﺘﯿﺴﯿﺘﻪ درواﻗﻊ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺘﻘﺎت ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ و
اﺳﺘﻔﺎده از دو ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎزده ﻣﺼﺮف آب ﺣﺎﺷﯿﻪاي (MWUE) 1و
2

ﺷﺎﺧﺺ اﻻﺳﺘﯿﺴﯿﺘﻪ ) (EIاﺳﺖ .از اﯾﻦ ﺗﺌﻮري ﻣﯽﺗﻮان در ﺷﺮاﯾﻂ
ﮐﻢآﺑﯿﺎري ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﯿﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ
ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ) .(Liu et al., 2002رواﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﺗﺌﻮري اﻻﺳﺘﯿﺴﯿﺘﻪ در ﻣﻌﺎدﻻت  1ﺗﺎ  9اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ Liu

 .(2007) and Zhangوﻗﺘﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮل ) (Yﺗﺎﺑﻌﯽ از آب
ﻣﺼﺮﻓﯽ ) (CUﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎزده ﻣﺼﺮف آب ﻋﺒﺎرت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:
)راﺑﻄﻪ (1
ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات آب ﻣﺼﺮﻓﯽ را
= WUE

ﺑﺎزده ﻣﺼﺮف آب ﺣﺎﺷﯿﻪاي ) (MWUEﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ:
)راﺑﻄﻪ (2
ﺷﺎﺧﺺ اﻻﺳﺘﯿﺴﯿﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻤﻠﮑﺮد
= MWUE

ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات آب ﻣﺼﺮﻓﯽ اﺳﺖ:
)راﺑﻄﻪ (3

/
/

= EI

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﺎﻻ ،درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮل ﻓﻘﻂ
ﺗﺎﺑﻊ آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻣﻌﺎدﻟﻪ درﺟﻪ دو ﭘﯿﺮوي ﮐﻨﺪ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻣﺤﺼﻮل در داﻣﻨﻪﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺼﺮف آب روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ داﺷﺘﻪ و
ﺷﺎﺧﺺ  EIﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺻﻔﺮ اﺳﺖ و در ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ ﺗﺎﺑﻊ ) (dY=0ﺑﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﯽرﺳﺪ و ﺷﺎﺧﺺ  EIﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ از
ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
و ﺷﺎﺧﺺ  EIﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽﮔﺮدد .راﺑﻄﻪ ) (3را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ رواﺑﻂ ) (1و ) (2ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ ﻧﻮﺷﺖ:
)راﺑﻄﻪ (4
ﺑﺎ ﻣﺸﺘﻖﮔﯿﺮي  WUEﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  CUو ﺟﺎﯾﮕﺬاري رواﺑﻂ
) (1ﺗﺎ ) ،(4ﻣﻌﺎدﻟﻪ زﯾﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ:
= EI

)راﺑﻄﻪ (5

)= (EI − 1

راﺑﻄﻪ ) (5ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،وﻗﺘﯽ ﺷﺎﺧﺺ  EIﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﯾﮏ
- Marginal Water Use Efficiency
- Elasticity Index

1
2
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ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺮخ ﺑﺎزده ﻣﺼﺮف آب ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ) (CUروﻧﺪ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻬﻢ زراﻋﯽ آن ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻨﺪم ،ﺟﻮ ،ﯾﻮﻧﺠﻪ و

اﻓﺰاﯾﺸﯽ دارد و ﺑﺮﻋﮑﺲ وﻗﺘﯽ  EIﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺮخ ﺑﺎزده
ﻣﺼﺮف آب ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ) (CUروﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ-
ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ  EIﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ ﮔﺮدد ،ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺎزده ﻣﺼﺮف آب ﺣﺎﺻﻞ

ذرت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .آبﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب
ﮐﺸﺎورزي اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺮاي  33ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر اراﺿﯽ
ﻣﺴﺘﻌﺪ ﮐﺸﺎورزي آن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺎﮐﺪﺷﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي

ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار ﮐﻮد ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮاي ﻫﺮ
ﺗﯿﻤﺎر اﺻﻠﯽ ،ﻟﺬا ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮل در اﯾﻦ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﺗﺎﺑﻊ آب

اﻗﻠﯿﻤﯽ دوﻣﺎرﺗﻦ ﺟﺰو ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﮏ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ  141ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ،دﻣﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ

ﻣﺼﺮﻓﯽ اﺳﺖ و از ﺗﺎﺑﻊ درﺟﻪ دو ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ ﭘﯿﺮوي ﻣﯽﮐﻨﺪ:
)راﺑﻄﻪ (6
Y = a + bCU + cCU

 15/6ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد و ﺗﺒﺨﯿﺮ و ﺗﻌﺮق ﺳﺎﻻﻧﻪ  1390ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ اﺳﺖ.
ﭘﺮدﯾﺲ اﺑﻮرﯾﺤﺎن ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺎﮐﺪﺷﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
و اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ آن ﺑﺮ روي ﮔﯿﺎه ذرت رﻗﻢ

ﺗﻮاﺑﻊ  MWUE ،WUEو ) EIرواﺑﻂ  2 ،1و  (4ﺑﺮاي راﺑﻄﻪ

ﺳﯿﻨﮕﻞ ﮐﺮاس 704 -در ﺳﺎل  1393اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺰرﻋﻪ در

) (6ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد:
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮل در ﻧﻘﻄﻪاي ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ
ﻣﻘﺪار  MWUEﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﮔﺮدد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻘﺪار آب

a
+ b + c CU
CU
MWUE = b + 2c CU

)راﺑﻄﻪ (7

= WUE

)راﺑﻄﻪ (8
)راﺑﻄﻪ (9

ﻣﺼﺮﻓﯽ ) (CUﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  –b/2cﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺎزده
ﻣﺼﺮف آب در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ  EIﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ

bCU + 2cCU
a + bCU + cCU

= EI

ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ  51درﺟﻪ و  40دﻗﯿﻘﻪ ﺷﺮﻗﯽ ،ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ

ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺪار  CUﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ) (10ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ (a/c)0.5

 35درﺟﻪ و  29دﻗﯿﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ و ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﯾﺎ  1027ﻣﺘﺮ
واﻗﻊ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎك و آب
ﻣﺤﻞ آزﻣﺎﯾﺶ در ﺟﺪاول ) (1و ) (2اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺤﻞ آزﻣﺎﯾﺶ

اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺎﮐﺪﺷﺖ واﻗﻊ در ﺟﻨﻮبﺷﺮﻗﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﭘﺎﮐﺪﺷﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻗﻄﺐﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن

ﺟﺪول -1ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎك

ﺿﺨﺎﻣﺖ
ﻻﯾﻪ

ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك

رﻃﻮﺑﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﻣﺰرﻋﻪ

رﻃﻮﺑﺖ ﻧﻘﻄﻪ
ﭘﮋﻣﺮدﮔﯽ

ﺟﺮم ﻣﺨﺼﻮص ﻇﺎﻫﺮي ﺧﺎك
ﺧﺸﮏ

)(cm3/cm3

)(cm3/cm3

) (gr/cm3

رﻃﻮﺑﺖ اﺷﺒﺎع
)درﺻﺪ(

EC
)(ds/m

20/15
20/45
21/45
18/82

10/01
10/22
10/65
9/60

1/36
1/23
1/32
1/33

44/64
43/58
40/86
48/57

3/55
4/69
4/006
1/55

)(m

0/2
0/2
0/2
0/6

Silt loam
Sandy loam
Sandy loam
Sandy loam

ﺟﺪول -2ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آب

ﭘﺎراﻣﺘﺮ

Ca+Mg
)(meq/lit

Na
)(meq/lit

PH

EC
)(ds/m

ﻣﻘﺪار

16

2/9

7/2

1/4

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ و اﻧﺪازهﮔﯿﺮيﻫﺎ

آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﮐﺮتﻫﺎي ﺧﺮدﺷﺪه ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﻠﻮكﻫﺎي
ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﮑﺮار اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﮐﺮتﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺑﺮاي
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﯿﺎري و ﮐﺮتﻫﺎي ﻓﺮﻋﯽ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻧﯿﺘﺮوژن اﺟﺮا ﺷﺪﻧﺪ .ﮐﺮتﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﻣﻘﺪار آب آﺑﯿﺎري
ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از (1 :آﺑﯿﺎري ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ  100درﺻﺪ ﻧﯿﺎز آﺑﯽ )،(I100
 (2آﺑﯿﺎري ﺑﺎ  125درﺻﺪ ﻧﯿﺎز آﺑﯽ ) (3 ،(I125آﺑﯿﺎري ﺑﺎ 75
درﺻﺪ ﻧﯿﺎز آﺑﯽ ) (I75و  (4آﺑﯿﺎري ﺑﺎ  50درﺻﺪ ﻧﯿﺎز آﺑﯽ ).(I50

ﮐﺮتﻫﺎي ﻓﺮﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﻣﻘﺪار ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﻮد
اوره ﺑﻪ زﻣﯿﻦ داده ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻘﺪار ﮐﻮد ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻪ
ﺻﻮرﺗﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ روي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽدار
اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﮐﻮد ازت ﺑﯿﻦ  250ﺗﺎ  300ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر ﻣﺼﺮف
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻟﺬا ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﮐﻮدي ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺻﻔﺮ 300 ،225 ،و 375
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﻧﻤﺎدﻫﺎي  N300 ،N225 ،N0و
 (N375اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ .ﮐﺮتﻫﺎ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ) 3×3/75ﻣﺘﺮ×ﻣﺘﺮ( ﺑﻮدﻧﺪ
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که به پشتههایی به عرض  1/5متر بسته میشدند .بهمنظور
مستقل بودن تیمارها نسبت به هم یک متر بین کرتها فاصله
گذاشته شد .چهار شیار آبیاری در داخل هر کرت حفاری شد و
در هر شیار با فاصله  21سانتیمتر ،تعداد  5-4بذر کاشته شد و
بوتههای اضافه در مرحله  8-7برگی تنک شدند .کاشت بذر در
تاریخ  1333/13/17انجام گرفت و تمامی کرتها تا  24روز پس
از کاشت با دور آبیاری پنج روز و بدون اعمال تنش آبیاری
شدند .تیمارهای آبیاری بعد از تنکسازی اعمال شدند.
جهت تعیین رطوبت خاك و زمان آبیاری از دستگاه
رطوبتسنج TDR 1که معادله واسنجی آن ،قبالً توسط
کارشناسان گروه آبیاری تعیین شده بود ،استفاده شد .لوله
اندازهگیری این دستگاه رطوبت خاك را در اعماق ،31 ،21 ،11
 11 ،51 ،41و  111سانتیمتر اندازهگیری میکند .بعد از
آمادهسازی زمین ،لوله مخصوص دستگاه  )probe( TDRدر یکی
از کرتهای آبیاری کامل نصب شد (تیمار شاهد) و رطوبت
خاك در عمقهای فوق بهطور روزانه صبح زود قبل از آبیاری
اندازهگیری میشد .زمان آبیاری به صورتی تعیین میشد که
کمبود رطوبت خاك تا عمق توسعه ریشه بیشتر از  51درصد
کل رطوبت در دسترس گیاه نگردد .کل رطوبت قابلاستفاده در
خاك از رابطه زیر محاسبه شد:
(رابطه )11
)

)

(∑(

در رابطه فوق TAW ،کل رطوبت خاك تا عمق توسعه
ریشه برحسب میلیمتر n ،تعداد الیه خاك تا عمق توسعه ریشه،
 θfciرطوبت ظرفیت مزرعه در الیه  iام θwpi ،رطوبت نقطه
پژمردگی در الیه  iام و  Diضخامت خاك در الیه  iام برحسب
متر .در این تحقیق ،عمق ریشه در مرحله اول رشد به میزان
 1/2متر و در مرحله میانی و رسیدگی  1/2متر در نظر گرفته
شد و برای مرحله توسعه ،بهصورت درونیابی خطی بین رشد
اولیه و رشد کامل محاسبه گردید .در زمان آبیاری تیمار شاهد،
حجم آب آبیاری بر اساس کمبود رطوبت خاك ،عمق توسعه
ریشه و مساحت کرت تعیین میشد و با استفاده از کنتور آب
وارد کرت میشد .حجم آب سایر تیمارهای آبیاری بر اساس
درصدی از آب دادهشده به تیمار شاهد برآورد و تمامی تیمارها
در یک روز آبیاری میشدند .به علت کوچک و محصور بودن
کرتهای آبیاری ،تلفات آبیاری ناچیز و لذا آب ذخیرهشده در
خاك صرف تبخیر و تعرق و آب مصرفی گیاه ( )CUخواهد شد.
1. Time domain reflectometry

مقادیر و تقویم آبیاری در تیمارها در جدول ( )3ارائه شده است.
جدول  -1تقويم و مقدار آبياری تيمارها برحسب ميلیمتر

تاریخ

تیمارهای آبیاری
I100

I125

I75

I50

1333/13/25
1333/13/31
1333/14/14
1333/14/13
1333/14/14
1333/14/13
1333/14/24
1333/14/23
1333/15/13
1333/15/18
1333/15/13
1333/15/18
1333/15/24
1333/15/31
1333/17/17
1333/17/14

71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71

71
71
71
71
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

71
71
71
71
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

71
71
71
71
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

جمع

371

1141

181

711

کود اوره در نظر گرفتهشده برای هر تیمار ،در سه نوبت به
زمین دادهشد .در مرحله اول  1-5برگی ،مقدار  17/5درصد از
کود و  13روز پس از کاشت ،در مرحله دوم در آغاز مرحله
زایشی (مرحله تاسلدهی) ،مقدار  33/5درصد و  71روز پس از
کاشت و در مرحله سوم در آغاز مرحله شیری بالل ،مقدار 51
درصد و  11روز بعد از کاشت بذر ،کود اوره به زمین دادهشد.
پس از رسیدگی کامل محصول در تاریخ اول مهر ،کل قسمت
اندام هوایی از سطح خاك به باال از وسط هر کرت به ابعاد 2/25
متر در  2متر برداشت شد .نمونهها به مدت  14روز در هوا
خشک و به مدت  3روز در دستگاه آون با درجه حرارت 11
درجه سانتیگراد خشک شدند و سپس عملکرد کل محصول
برای هر تیمار توزین شد .دادههای اندازهگیری شده با استفاده از
نرمافزار  SASتحلیل آماری شدند .در این پژوهش برای بررسی
اثر کود نیتروژن بر بازده مصرف آب ،تیمارهایی با آب مصرفی
متغیر ولی با کوددهی ثابت بهعنوان تیمار اصلی در نظر گرفته
شد که مشخصات آنها در جدول ( )4مالحظه میشود .عملکرد
محصول در تیمارهای اصلی فقط تابع آب مصرفی است زیرا که
مقدار کود مصرفی در هر یک از این تیمارها یکسان است و
حداکثر بازده مصرف آب در تیمارهای اصلی با استفاده از
شاخص االستیسیته تعیین خواهد شد.

شعاری آزاد و همکاران :بررسی اثر متقابل آب و نيتروژن بر عملکرد 721 ...
جدول  -7مشخصات تيمارهای اصلی

تیمار اصلی

T1

T2

T3

T4

مشخصات
تیمار

)(I100-N0
)(I125-N0
)(I75-N0
)(I50-N0

)(I100-N225
)(I125-N225
)(I75-N225
)(I50-N225

)(I100-N300
)(I125-N300
)(I75-N300
)(I50-N300

)(I100-N375
)(I1250-N375
)(I75-N375
)(I50-N375

نتايج و بحث
خالصه نتایج میانگین عملکرد ذرت در تیمارهای مختلف در
جدول ( )5و نتایج تجزیه واریانس عملکرد برای تعیین اثر
سطوح تنش خشکی و کود نیتروژن در جدول ( )7ارائه شده
است .نتایج حاصل از اندازهگیری عملکرد در انتهای فصل رشد
گیاه نشان داد (جدول  )5که بیشترین عملکرد برای تیمار

( I100-N375صد درصد نیاز آبی گیاه همراه با  315کیلوگرم در
هکتار کود نیتروژن) برابر با مقدار  27533کیلوگرم در هکتار و
کمترین مقدار آن برابر  3113کیلوگرم در هکتار و متعلق به
تیمار( I50-N0پنجاه درصد نیاز آبی گیاه و بدون کود) بوده
است .همانطور که از جدول ( )7مالحظه میشود ،برای عملکرد
بین تکرارها اختالف معنیداری وجود نداشت اما تنش خشکی و
کود نیتروژن هر یک بهتنهایی بهطور معنیداری بر مقادیر
عملکرد محصول تأثیر داشتند .همچنین در مورد برهمکنش
تنش خشکی و نیتروژن بر مقادیر عملکرد محصول ،اثر
معنیداری مشاهده شد .بنابراین هر دو عامل تنش خشکی و
کود نیتروژن هم بهطور مستقل و هم بهصورت توأمان بر عملکرد
محصول تأثیرگذار بودند.

جدول  -5ميانگين عملکرد کل اندازهگيری شده برای تيمارهای مختلف

تیمار اصلی
تیمار فرعی

تیمار اصلی

T1

عملکرد
Kg ha-1

تیمار فرعی

تیمار اصلی

T2

عملکرد
Kg ha-1

تیمار فرعی

تیمار اصلی

T3

عملکرد
Kg ha-1

تیمار فرعی

T4

عملکرد
Kg ha-1

I100-N0

23113

I100-N225

24274

I100-N300

27314

I100-N375

27533

I125-N0

23121

I125-N225

24233

I125-N300

27181

I125-N375

24217

I75-N0

15382

I75-N225

18153

I75-N300

23231

I75-N375

24117

I50-N0

3113

I50-N225

11111

I50-N300

11112

I50-N375

11311

جدول  - 6نتايج تجزيه واريانس عملکرد کل گياه ذرت برای تعيين اثر سطوح تنش خشکی و کود نيتروژن

منابع تغییرات ()SOV

درجه آزادی ()DF

تکرار
سطوح تنش خشکی (فاکتور )I
خطای آزمایش I
سطوح کود نیتروژن (فاکتور )N
اثر متقابل ( INخشکی × نیتروژن)
خطای آزمایش N
ضریب تغییرات ()%CV

2
3
7
3
3
7
-

عملکرد
()kg ha-1
712515ns
**534737234
412517ns
**42358371
**7773132
488133ns
2/388278

 nsو ** به ترتيب غير معنیدار و معنیدار در سطح يک درصد

پراکنش نقاط و معادله درجه  2برازش شده به دادههای
آب مصرفی و عملکرد محصول برای تیمارهای اصلی (سطوح
کود نیتروژن صفر 311 ،225 ،و  315کیلوگرم در هکتار) در
شکل ( )1ارائه شده است .مالحظه میشود منحنی درجه 2
برازش شده به نقاط برای هر چهار تیمار اصلی از ضریب تعیین
باالیی ) (R2>0.98برخوردار است و اختالف بین کمترین و
بیشترین ضریب تعیین ناچیز است و میتوان نتیجه گرفت،
وقتی سایر عوامل مؤثر بر عملکرد بهغیراز آب مصرفی گیاه ثابت

باشد ،عملکرد محصول تا بیش از  38درصد تابع آب مصرفی
است و از معادله درجه  2پیروی میکند .توابع عملکرد و ضرایب
آن در جدول ( )1ارائه شدهاند.
تغییرات  MWUE ،WUE ،Yو  EIبا استفاده از معادالت
مندرج در جدول ( )1و معادالت ( )1تا ( )3برای تیمارهای
اصلی در شکل ( )2ارائه شده است .همانطور که مالحظه می-
شود ،بیشترین عملکرد محصول برای هر چهار تیمار اصلی ،در
شرایطی بهدستآمده که شاخص االستیسیته برابر صفر گردید.
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حداکثر عملکرد در بین چهار تیمار اصلی با افزایش مصرف کود،
افزایش مییابد ولی همین افزایش حداکثر عملکرد بین
تیمارهای  T3و  T4قابلمالحظه نیست و نشاندهنده این است
که تا حدی با افزایش مصرف کود ،عملکرد محصول افزایش
قابلتوجهی دارد ولی پسازآن حد ،تغییری در افزایش عملکرد
پیش نمیآید .در شکل ( )2دیده میشود زمانی که شاخص
االستیسیته برابر یک گردد ،بیشترین بازده مصرف آب به دست
میآید .همچنین بیشترین بازده مصرف آب در محل تالقی دو
منحنی  WUEو  MWUEاست .عملکرد محصول و حداکثر

بازده مصرف آب با افزایش مصرف کود بین تیمارهای  T1تا
افزایش مییابد ولی با افزایش مصرف کود از تیمار  T3به T4
اندك میباشد.
T3

جدول  -4توابع عملکرد محصول برای تيمارهای اصلی

تیمار اصلی
T1
T2
T3
T4

تابع
2

Y= -43007 + 117.09CU - 0.0515CU
Y= -4409 + 126.02CU - 0.0575CU2
Y= -70243 + 193.3CU - 0.0956CU2
Y= -80978 + 223.28CU - 0.0115CU2

شکل  -3پراکنش دادههای آب مصرفی و عملکرد محصول در تيمارهای اصلی ( T1تا )T4

آب مصرفی ) (CUحداکثر عملکرد و حداکثر بهرهوری آب
به ترتیب با استفاده از روابط  -b/2cو  (a/c)0.5برای تیمارهای
اصلی تعیین و با جایگذاری آنها در معادالت ( )7و ( )1حداکثر
عملکرد و حداکثر بازده مصرف آب محاسبه شدند که نتایج در
جدول ( )8و شکل ( )3ارائه شده است .این نتایج نشان میدهد،
حداکثر عملکرد محصول که بدون تنش آبی به دست آمده
(شکل  -3الف) ،با افزایش مصرف کود از صفر تا  315کیلوگرم
در هکتار روندی افزایشی داشته ولی در مقادیر باالی کود (بیش
از  311کیلوگرم در هکتار) این افزایش ناچیز است .همچنین
بازده مصرف آب با افزایش مصرف کود ،افزایش مییابد .نکته
قابلتوجه این است که مصرف آبی گیاه با افزایش مصرف کود
کمتر شده است (شکل  -3الف) .مالحظه میشود وقتی مصرف
کود از صفر به  315کیلوگرم در هکتار برسد ،حداکثر عملکرد
محصول از  23547به  21317کیلوگرم در هکتار رسیده یعنی

حدود  17درصد افزایش عملکرد پیشآمده و از آنطرف مصرف
آب هم حدود  15درصد کاهش یافته است .لذا در شرایطی که
ازنظر منابع آب محدودیتی نباشد و هدف حصول به حداکثر
عملکرد باشد ،بهترین مقادیر مصرف آب و کود به ترتیب 1111
میلیمتر و  311کیلوگرم در هکتار است .همین نتایج بر روی
حداکثر بهرهوری آب نیز مشاهده میشود .قابلذکر است حداکثر
بازده مصرف آب ،نقطه بهینه کمآبی است که در آن بازده
مصرف آب به حداکثر رسیده است .در شکل ( -3ب) مالحظه
میشود ،بازده مصرف آب رابطه مستقیم با مصرف کود و رابطه
معکوس با مصرف آب دارد .به عبارتی با مصرف کود تا میزان
 315کیلوگرم در هکتار ،بازده مصرف آب افزایش و نیاز آبی گیاه
کمتر میگردد .با افزایش مصرف کود از صفر به  315کیلوگرم
در هکتار ،بازده مصرف آب از  2/31به  3/12کیلوگرم در هکتار
افزایش یافته است به عبارتی حدود  31درصد بر بازده مصرف
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آب افزودهشده است .همین مقدار افزایش کود باعث شده،
مصرف آب از  314به  833میلیمتر رسیده که حدود  8درصد
کاهش در مصرف آب است .نتایج جدول ( )8و شکل ( -3ب)
نشان میدهد ،در شرایط اعمال کم آبیاری ،بهترین مقدار مصرف
آب  833میلیمتر است و با توجه به نیاز آبی در شرایط بدون

تنش ( 373میلیمتر) ،درصد کم آبیاری برابر  81درصد خواهد
بود .نیاز کود ازت برای  81درصد کمآبیاری برابر با 315
کیلوگرم در هکتار که با این مصارف عملکرد محصول و بازده
مصرف آب به ترتیب  25تن در هکتار و  3/12کیلوگرم در
هکتار برآورد میشود.

شکل  - 2منحنی تغييرات  MWUE ،WUE ،Yو  EIبرای تيمارهای اصلی  T1الی T4

شکل  -1منحنی تغييرات عملکرد ،آب مصرفی و بازده مصرف آب در مقادير مختلف کود ازت .الف) منحنی تغييرات برای حصول به حداکثر عملکرد ،ب) تغييرات
برای حصول به حداکثر بازده مصرف آب
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حداکثر بهرهوری آب

حداکثر عملکرد محصول
عملکرد

کود
مصرفی

mm

Kg/ha

Kg/ha

1131

23547

1

T1

1137

24533

225

T2

2/15

1111

21478

311

T3

2/82

373

21317

315

T4

بازده مصرف آب

آب مصرفی

عملکرد

بازده مصرف آب

Kg/m3

mm

Kg/ha

Kg/m3

2/31

314

21387

2/11

2/48

881

21857

2/24

2/34

858

25211

3/12

833

25327

 در این شرایط بازده مصرف آب و کود ازت موردنیاز.برآورد شد
 کیلوگرم در هکتار315  کیلوگرم در هکتار و3/12 به ترتیب
) بهترین درصد کم آبیاری2009( Gheysari et al. .برآورد شد
 درصد تعیین کردند که85 برای گیاه ذرت در منطقه ورامین را
 ولی آنها.در این مورد تطابق نزدیکی با نتایج این پژوهش دارد
 کیلوگرم در هکتار توصیه کردند که با285 مقدار کود ازت را
 با توجه به اینکه دادههای این.نتایج این پژوهش اختالف دارد
 آزمایشها، لذا الزم است،تحقیق بر اساس یک سال داده بوده
.برای یک سال دیگر برای صحت سنجی تکرار گردد

آب مصرفی

تیمار

نتيجهگيری کلی
در این پژوهش اثر تیمارهای مختلف کود ازت بر حداکثر
عملکرد محصول در شرایط بدون تنش آبی و حداکثر بازده
مصرف آب در شرایط کم آبیاری با استفاده از تئوری االستیسیته
 حداکثر عملکرد محصول به میزان، نتایج نشان داد.بررسی شد
 کیلوگرم کود ازت در هکتار و311  تن با مصرف21 حدود
 میلیمتر به دست میآید و با این1111 مصرف آب حدود
. کیلوگرم بر مترمکعب برآورد شد2/82 مصارف بازده مصرف آب
 بهترین درصد اعمال کم آبیاری که،در شرایط کم آبیاری
 درصد81 ،بیشترین بازده مصرف آب را در پی داشته باشد
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