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 مقدمه

اسات کاه    یازجمله موضوعات سازی ینهو به یشترب یور بهره

نماود و جای ااه   ی اقتصااد  یمباان  یدارای ها رهته یۀدر کل

وفور برخای منااب  و    گذهته به دلی  در یددارد. ها یا یژهو

 ۀتأمین آب هزینا  ،در آنها محدودیت همچنین نبودنهادها و 

رهاد جمعیات و    دلی اما امروزه به  ، نداهت در بر یچندان

 یو تالش برا ییغذا یتمحیطی، امن توجه به فرهنگ زیست

  یاک از  یرفاه خواهی یادهد وض  بهداهت و درمان و زبهبو

 یاناداختن ترفنادها   یهو ساا  یااتی مناب  ح یتو محدود سو

، سبب هده است که ی رد یاز سو یبر روابط انسان یاسیس

هوند  ی تبد یاز معادال  متوازن به نامعادال  جد یاریبس

 یدر کشااورز  یآب مصرف ۀنامعادال ، مسئل یناز ا یکیو 

 آب ۀ، مسائل ها مسائ  و موضوع ۀاز هم جدا نابراین،باست. 

 ینمأگشااترین مساائ  در حا  مشاک  تا      ترین و راه از مهم

 .(۸ساست غذای بشر در جهان 

طای   آبیااری  کام  یناۀ ه در زمهاد  بیشتر تحقیقا  انجاام 

دار در  های اخیر با اهداف ایجاد تغییر و تحوال  جهت دهه

آن باا عملکارد و    ۀدر مصرف آب و رابط ییجو گیاه، صرفه

حداکثری و بهیناه از واحاد حجام آب مصارفی و      ۀاستفاد

 ۲س بوده است آبیاری تنشی ناهی از کم آثاربررسی  نهایتدر

 آثاار بررسای  »با موضاوع   تحقیقی نیا سپهری و قمری .(3و 

یی اتیپ بار عملکارد و کاار    یا سطوح مختلف آبیاری قطره

 SCس 407کارا    رقام ساین     یا مصارف آب رر  داناه  

آنها،  هده در پژوهش آزمایش تیمارهای .انجام دادند «(704

نیاز آبای گیااه رر     درصد 500و  ۸0،  10آبیاری با اعمال  

پاژوهش آنهاا   تیپ بودند. نتاایج   یا در سیستم آبیاری قطره

بیشترین عملکرد محصول مربوط به تیمار آبیااری   نشان داد

. بیشاترین و  درصد نیاز آبی بود 500ای تیپ در سطح  قطره

ترتیااب مربااوط بااه  یی مصاارف آب نیااز بااهاکمتاارین کااار

نیااز آبای و    درصاد  ۸0ای در سطح  آبیاری قطره یتیمارها

 (.  ۸س رژیم آبیاری کام  بودند

 گیااه،  یکیارگان یها پاسخ یبه منظور بررس در تحقیقی

و  EC5 یشخاااک سافاازا ی، پارامترهااایاااهگ یااشرو انناادم

و  ۲1، 10، 41، 500س یاریآب کم یمار( در برابر چند تیترا ن

ETmپرداخته هد، یشیرهد رو ۀمرحل طی در کاررفته  ( به .

 طای  یااری آب مدر کا دهاد   ینشان م یق یادهدهتحقهای  یافته

و  یار تبخ یرصاد د 41کاارگرفتن   سباه  یشای رهد رو ۀمرحل

 یدرصاد  7/1عملکرد بالل،  یدرصد 7/51 یشتعرق( افزا

 یها تعداد بالل یدرصد 1/50در عملکرد محصول خشک، 

دانه در مقایساه باا تیماار     وزن هزار یدرصد 1/55، یاههر گ

در حالی کاه پارامترهاای رهاد     .آمدآبیاری کام  به دست 

رهاد رویشای    ۀمرحلا  طای  یاه، ارتفاع گیی، اندام هوایشهر

 درصاد  10زمان با افزایش میزان تانش آب باه بایش از     هم

 ایی(. کاار ۲5س اسات  گرفتاه تبخیر و تعرق تحت تأثیر قرار 

هااخ    و یریتیمهام ماد   یاز فاکتورها یکیمصرف آب 

 کاارگیری  باه و در  اسات هاده   آب مصارف  یزانم یور بهره

ماثثر و   یاراصاالح آن بسا   یاا  یزراعا  یریتمد های یمتصم

 ،موجاود  یتدر وضع ینکها خصوص بهراه شا خواهد بود. 

 یات و اهم است المللی ینب بلکه ی نیست،ا منطقه بحران آب

 یاابی ارز هن اام کاه   افزایش یافته حدیتا  یدر کشاورزآن 

برداهت از واحاد ساطح تاالش     یزانمبه  یاریآب یها طرح

. هاود  مای توجاه   بهبود آن کمتر از قبا   یا یشافزا منظور به

دارد،  هاا  یاابی ارز گوناه  یندر ا یفراوان یتکه اهم یهاخص

واحد مصرف آب  یک یهده به ازا محصول برداهت یزانم

 یعملکرد اقتصااد  یزانصور  م به یور دمان بهرهاست. ران

. هاود   یما  یاف واحاد آب تعر  یاک از مصرف  آمده دست به

هاده در نظار    وزن آب مصارف  یاعمق  تواند یواحد آب م

 یااری آب است کاه مفهاوم کام    منظور ینهم بهگرفته هود و 

از  یاریبساا یااراخ یهااا و در سااال کنااد یماا یااداپ موضااوع

بخااش  یقااا را در تحق یمهندساا ا  یبخااش فناا یقااا تحق

                                                           
1. Electrical Conductivity 
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 (.  55به خود اختصاص داده است س یکشاورز

              (5س
  

 
 

سکیلاوگرم   مصارف آب  ییکارا WUE ۀ یادهدهرابط در 

عملکارد داناه برحساب     ۀدهناد  نشاان  GY بر مترمکعاب(، 

هاده در   حجام آب مصارف   یاز ن Wدر هکتاار و   یلاوگرم ک

 .استبرحسب مترمکعب  هکتار

آبیاری بر عملکارد،   به منظور تعیین تأثیر کمدر تحقیقی  

رقام   یا مصارف آب رر  داناه   اییعملکرد و کاار  یاجزا

، در یا قطاره  یاریآب یستمبا استفاده از س 407کرا   ین  س

 یماار ست یاهنیاز آبی خال  گیعنی  ،قالب چهار تیمار آبیاری

  FC ۸/5و  FC ۲/5 ،FC 1/5 مکاش در  یماار هاهد( و سه ت

تیمار هااهد   نشان داد یادهده تحقیق یجنتا صور  گرفت.

 چهاار کیلوگرم در هکتاار و باا اخاتالف     1313با عملکرد 

قرار  ی اهجا یندر بهتر FC۲/5مکش  یماردرصد نسبت به ت

تاا کناون مطالعاا      نشاان داد قبلای   های بررسی(. 5سدارد 

 یااه بار گ  یو اثار تانش آبا    آبیاری انتخاب روش زیادی در

اسات کاه   انجام نشده ، ولی تحقیقی انجام هده است رر 

 تااازه رقاام آبیاااری را روی بتوانااد اثاار روش آبیاااری و کاام

نشاان  ( KSC.B3س 3 برکات  کارا   سین   رر  هدۀ معرفی

 هده کشت عمومی رقم به نسبت را رقم این و عملکرد دهد

 (KSC. 704س 407 کاارا  سااین   کشااور، یعناای رر  در

رای کشات رر  در  و بهترین سطح آبیاری را ب کند مقایسه

ای  خصوص منطقۀ ههرستان جاوین، کاه منطقاه    کشور و به

هادف از ایان تحقیاق،     .کامالً کشاورزی است، نشان دهاد 

بررسی تأثیر روش آبیااری و مقادار آب بار عملکارد رقام      

 است. 3 گرا  برکت جدید رر  سین  

 

  ها مواد و روش

ش در دو رو یااری آب اثار کام   یمنظور بررس به ۀ حاضرمطالع 

 یبر عملکرد و اجزا یاریه یاریو آب ینوار یا قطره یاریآب

( در KSC B3س 3 و برکت KSC 704عملکرد دو رقم رر  

هاای   از زیرمجموعه ،ینبرکت جو یهرکت کشاورز ۀمزرع

در ههرساتان جاوین باا     هرکت کشت و صنعت جاوین و 

و  هارقی  ۀثانیا  51دقیقه و  ۲1درجه و  14 طول جغرافیایی

 یهامال یاۀ  ثان ۲۲و  یقهدق 7۲درجه و  31 یاییعرض جغراف

 .هداجرا ی، از استان خراسان رضو

 

 
 طرح یمحل اجرااز  یا ماهواره یرتصو. 6شکل 
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و  آمادۀ کاهت هاد  5313 ماه فروردین نظر درد زمین م

 نشاد.   روی زماین انجاام   های  عملیااتی   5313 تاا تیرمااه  

ک از تشات  یار تبخ یازان هاوا و م  یاطالعا  مربوط به دماا 

 یکشاورز ینوپتیکس یهواهناس یست اه، از اAکال   یرتبخ

و  هاارکت برکاات بااه صااور  روزانااه یقاااتیتحق ۀمزرعاا

 ۀکاردن نقشا   قب  از پیااده  .دهمیان ین ماهانه تهیه  ینهمچن

اصلی  ۀنقط پنجنمونه خاک از  پنجابتدا تعداد  طرح ییاجرا

ده و تحات  ها وسط و انتهای زمین برداهات   ابتدا، واق  در

های الزم برای تعیین پارامترهاای فیزیکای و    ام آزمایشانج

 در خااک  بافات  گیاری  انادازه  هیمیایی خاک قرار گرفتناد. 

 صاور   یدرومتریه روش به ،متری یسانت 30-0 یها عمق

 5 عناصر خاک مد نظر در جادول  یریگ اندازه یجنتا .گرفت

 هده است. ارائهنظر  دعمق م یکبه تفک

مصاارف کااود  چ ااون یو رر   یااازمیاازان کااود مااورد ن

آب  یفای ک مشخصا  .هد ییناسا  آزمون خاک تع بر یمیایی ه

 ناوع  ساه  آزماایش  ایان  در .است هده ارائه ۲ جدول در آبیاری

 :از بودند  عبار  هده فاکتورهای آزمایش. هد تیمار ارزیابی

 .  فاکتور رقم .3 آبی و . تنش۲ آبیاری؛ . روش5

 یاااریآب و هاایاری یاااریآبهااام   آبیاااری هااای روش

  تحات  آبیااری  سیساتم  طریق ازکه هود  می ینوار ای قطره

 در رر  بوتۀ پای در نوارهای موضعی از استفاده با و فشار

 گرفت. می قرار گیاه اختیار

 

 90ـ 0خاک مزرعه در عمق ۀشد گیری مشخصات و خصوصیات عناصر اندازه. 6جدول 

N 
(%) 

T. N. V 
(%) 

SP 
(%) 

EC 
(ds/m) PH Mn 

(ppm) 
CU 

(ppm) 
 عمق بافت خاک

077/0 11/۲5 1۸/۲7 17/0 15/4 ۲/4 00/5 S-L 0 30ا 

 ر 
(%) 

 یلتس
(%) 

 هن
(%) 

OC 
(%) 

K 
(mg/kg) 

P 
(mg/kg) 

ZN 
(ppm) 

Fe 
(ppm)  

5۲ 30 1۸ 7۲/0 541 7/31 4/0 7/1  

 

 

 شده در نمونۀ آب چاه عمیق مزرعه گیری . عناصر اندازه2جدول 
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اعماااال تیمارهاااای روش آبیااااری بعاااد از عملیاااا  

قرار گیااه در ساطح   ورزی مناسب و کشت گیاه و است خاک

 مزرعه صور  گرفت.

 فاکتورهای سطوح آبیاری:

درصاد تبخیار از تشاتک     5۲1پُرآبیاری به میزان  .1

 ؛Aتبخیر کال  

درصااد تبخیاار از  500آبیاااری کاماا  بااه میاازان  .2

 ؛Aتشتک تبخیر کال  

درصاد تبخیار از تشاتک     41آبیاری به میزان  کم .3

 ؛Aتبخیر کال  

یار از تشاتک   درصاد تبخ  10آبیاری به میزان  کم .4

 .Aتبخیر کال  

 300هده از زمین اصلی  استفاده  Aتشتک تبخیر کال  

 7×  1/3هاا در ایان آزماایش     متر فاصله داهت. ابعاد کر 

متر در نظر گرفته هده بود. در این آزمایش چهار تکارار در  

هاای دو باار    هد. این آزمایش با استفاده از کر  نظر گرفته 

پاال ( در قالاب طارح پایاۀ      اساپلیت –خُردهده ساسپلیت 

گیاری و کنتارل مقادار آب     هد. اندازه های کام  اجرا  بلوک

آبیاری در هر تیمار توسط هیر و کنتور حجمی دقیق انجاام  

مترمرب  بود که در  57هد. اندازۀ هر پال  آزمایشی حدود  

هاار پااال  چهااار ردیااف کشاات قاارار داهاات و فاصاالۀ   

تار باود. فاصالۀ    م ساانتی  41های کشات از یکادی ر    ردیف

هاای   های اصلی از یکادی ر دو متار و فاصاله کار      کر 

 متر بود.   41/0فرعی از هم 

 550برای آبیاری زمین مد نظر، آب توساط یاک لولاۀ    

وسایلۀ   متری به ابتدای زمین اصلی منتق  هد. سپس، به میلی

ها توزی  هاد. تعاداد    آب در راستای کر  3۲دو خط لولۀ 

ین زمین دو عدد بود، کاه یاک کنتاور    کاررفته در ا کنتور به

بین تکرارهای یک و دو و کنتور بعدی بین تکرارهاای ساه   

 3۲و چهار قرار داده هد. بین ایان تکرارهاا دو خاط لولاۀ     

متری تا انتهای زمین برده هد و برحساب آنکاه کار      میلی

 3۲ای یا آبیااری هایاری باود، از لولاۀ      مد نظر آبیاری قطره

فتاه هاده باود و هار یاک از ایان       متاری انشاعاب گر   میلی

اتایلن بااز و بساته     وسیلۀ یک هیر گاازی پلای   ها به انشعاب

هد. بارای آبیااری بهتار و یکناواختی توزیا  در روش       می

آبیاری هیاری چهار انشعاب به دلیا  یکساان و یکناواختی    

پخش آب برای آبیاری در هر کر  برای هر ردیف کشات  

هاده باود. بارای     متاری گرفتاه    میلای  51یک عدد انشعاب 

هده و بعاد از آن   ای نواری یک انشعاب گرفته  آبیاری قطره

هااده رر    هااا تقساایم هااد. ارقااام بررساای   بااین ردیااف

بود کاه   (SCB3) 3 کرا  برکت و سین   407کرا   سین  

بااه وساایلۀ هاارکت برکاات ههرسااتان جااوین در مثسسااۀ  

 تحقیقا  و اصالح بذر کرج به ثبت رسیده است.

 

 
 مای طرح مد نظر در سطح مزرعه. ش2شکل 
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بندی زمین، نسبت به کاهت بذر اقدام هد.  پس از کر 

صاور  دساتی و در داخا  کار  و باه       روش کاهت باه  

متر از یکدی ر انجام هد. باذر   سانتی 41های  فواص  ردیف

از مرکاز تهیاۀ باذر     3 و برکت 407کرا   رر  رقم سین  

یان طارح   هرکت کشاورزی برکت جاوین تهیاه هاد. در ا   

یزی آبیاری بر اسا  ترکیبی از روش بیالن رطوبتی  ر برنامه

آوردن حجام   دسات  خاک و دور ثابت انجام گرفت. برای به

 استفاده هد. 7ا ۲آبیاری از روش تشتک تبخیر از روابط 

                                             (    ۲س 

 = تبخیار    متر(؛  سمیلی تانسی پ تعرق و = تبخیر    

 اصالح = ضریب  متر( و  سمیلیA کال   تبخیر تشتک از

 تشتک

                    (                               3س 

= تبخیار و     متر(؛  = تبخیر و تعرق گیاهی سمیلی   

 = ضریب گیاهی  متر( و  تعرق پتانسی  سمیلی

                    (                               7 س 

= تبخیار و     متار(؛   = حجم آب مورد نیااز سمیلای    

 ۸0= بااران ماثثر باا احتماال       متر( و  تعرق گیاهی سمیلی

 (.57متر( س درصد سمیلی

 

ای جلااوگیری از ابتاادا فاصاالۀ آبیاااری اول و دوم باار  

زده در زیر خاک  هدن بذرهای جوانه بستن خاک و خفه سله

از ایان مرحلاه، آبیااری باه      هد. پس  دو روز در نظر گرفته 

ای و ساه   فاصلۀ ثابت هش روز برای آبیاری جوی و پشاته 

ای نواری انجام هد. بر ایان اساا ،    روز برای آبیاری قطره

های  هر یک از روشهده برای  بعد از انجام محاسبا  انجام

 53آبیاری ابتدا عمق ناخال  آب ماورد نیااز بارای تیماار     

ستیمار هاهد( در هر روش آبیاری تعیین و سپس بر اساا   

درصد عمق ناخال   5۲1درصد و  41درصد،  10ضرایب 

درصااد  5۲1درصااد و  41درصااد،  10آب در تیمارهااای 

محاسبه هد. بر این اسا ، حجم آبای ماورد نیااز در یاک     

ای به صاور  مترمکعاب      آبیاری برای گیاه رر  دانهفص

. برای جلوگیری از سرمای پاییزه بعد  در هکتار محاسبه هد

هدنشان، عملیاا  برداهات    ها و سفت از رسیدن کام  دانه

مهر طی یک روز کاری هاروع هاد. بارای از     ۲4در تاریخ 

حدود یاک متار     ای از هر طرف کر  بین بردن آثار حاهیه

ز چهار ردیف کشات فقاط محصاول دو ردیاف     حذف و ا

باارداری آغاااز هااد.   آوری و پااس از آن داده وسااط جماا 

های مهم طی ماد  ساه روز انجاام     برداری همۀ صفت  داده

هد. این فاکتورها هام  پارامترهاایی مانناد عملکارد داناه،     

وزن هزاردانااه، کااارایی مصاارف آب و کااارایی بیولوژیااک 

 هد. می

، و SAS 9. 1افازار   آمااری از نارم   های برای انجام آنالیز

کردن اثر تیمارهاا از رویاۀ تجزیاۀ واریاانس      برای مشخ 

هاا از روش تاوکی باا     ( و برای مقایسۀ میاان ین ANOVAس

سطح احتمال پانج درصاد اساتفاده هاد. باه ایان منظاور،        

هده از تیمارهای آزمایشی باه    آوری های مورد نیاز جم  داده

هاده   ارد و نتایج خروجای ارائاه  افزار و مدل مد نظر در نرم

 گیری ثبت هد.  توسط آن، برای بحث و نتیجه

 

 نتایج و بحث

تجزیااۀ واریااانس مشاااهده  3طااور کااه در جاادول  همااان 

هود، روش آبیاری در سطح یک درصد بر عملکرد داناه   می

و کارایی مصارف بیولوژیاک و در ساطح پانج درصاد بار       

ناین، درباارۀ   داری دارد. همچ کارایی مصارف آب اثار معناا   

هده تمامی آنها ازجمله  گیری  آبیاری صفا  اندازه سطوح کم

عملکاارد دانااه، کااارایی مصاارف آب و کااارایی مصاارف   

داری هد. تأثیر رقم نیاز   بیولوژیک در سطح یک درصد معنا

باار عملکاارد دانااه، کااارایی مصاارف آب، کااارایی مصاارف 

  دار هده است. بیولوژیک درسطح یک درصد معنا

 نهعملکرد دا

ترین پارامترهایی اسات کاه تحات     عملکرد دانه از مهم
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 3طور که در هاک     (. همان3گیرد س آبیاری قرار می تأثیر کم

مشااخ  اساات، عملکاارد دانااه تحاات تااأثیر  3و جاادول 

آبیااری قارار گرفات و کااهش عملکارد باا هار ساطح          کم

کاه بیشاترین عملکارد در     طاوری   دار بود. به آبیاری معنا کم

کیلوگرم در هکتار  ۸140درصد به میزان  5۲1سطح آبیاری 

کیلاوگرم   ۲513درصد به میزان  10و کمترین سطح آبیاری 

. با کاهش میزان آب مصرفی از سطح آبیااری   در هکتار بود

درصد، میزان عملکرد داناه   10درصد به سطح آبیاری  5۲1

، که این موضاوع حساسایت بیشاتر     درصد کاهش یافت 41

دهاد. از   نشان می ی در مراح  تولید دانه آبیار رر  را به کم

تاارین مراحاا  رهااد رر ، مرحلااۀ پرهاادن دانااه و    مهاام

آبیاری در این مرحله تولید داناه   هدن آن است که کم سفت

دهاد. هار چناد در مقایساۀ ساطوح       را تحت تأثیر قرار می

هاود   درصد دیده می 41درصد و  500درصد،  5۲1آبیاری 

داری داهته اسات، اخاتالف    عناکه میزان تولید دانه کاهش م

درصد فقط  41درصد و  500تولید محصول بین تیمارهای 

درصاد   500درصاد و   5۲1درصد و بین سطح آبیااری   50

فقط دو درصد بود. این در حالی است که باین ساه تیماار    

درصااد حجاام آب  ۲1درصااد، بااه اناادازۀ 5۲1، و  41،  500

ن کمتری مصرف هده است. درخاور توجاه اسات کاه ایا     

تاوان بارای افازایش ساطح زیار       مقدار از حجم آب را مای 

 کشت و در پی آن افزایش تولید دانه به کار گرفت.

 

 آبیاری در دو رقم ذرت . نتایج تجزیۀ واریانس صفات مربوط به عملکرد گیاه ذرت تحت تأثیر روش آبیاری و سطوح كم9جدول 

 (Ms) میان ین مربعا  

 کارایی مصرف بیولوژیک کارایی مصرف آب لکرد دانهعم درجۀ آزادی مناب  تغییرا 

 ns001/0 ns0۲/0 33/1۲50۸ 3 تکرار

 35/5** 5۸/0* 44/734۸5۲7** 5 روش آبیاری

 057/0 001/0 ۸5/1۸۸7۸ 3 روش آبیاری× تکرار

 ۸5/5** 14/۲** 7/513331315** 3 سطح آبیاری

 45/0** 070/0** 17/130710** 5 رقم

 ns00۸/0 ns5۸/0 74/7۸077۲* 3 بیاریسطح آ× روش آبیاری 

 ns۲1/51153 ns1۸/1 ns005/0 5 رقم× روش آبیاری 

 ns71/۲7111 ns005/0 ns0۲3/0 3 رقم× سطح آبیاری 

 ns14/51117 ns005/0 ns001/0 3 رقم× سطح آبیاری × روش آبیاری 

 050/0 005/0 01/51100 ۲7 خطا

 ۸7/۲ 11/۲ ۸7/5  ضریب تغییرا 

 دار دار در سطح احتمال یک درصد، پنج درصد و غیرمعنا ترتیب معنا به ns**،* و 
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توان استفاده کرد و سطح  درضمن، از همین موضوع می

درصد تبخیر از تشتک تبخیر را رد کارد، زیارا    5۲1آبیاری 

هاای پرآبیااری را جباران     این میزان کاهش درصاد، هزیناه  

هاود.    مای  هاای تولیاد نیاز    کند و سبب افزایش هزیناه  نمی

 50همچنین، در هرایط کنونی بحاران آب تحما  کااهش    

درصدی آب منطقای   ۲1درصدی محصول در ازای رخیرۀ 

رساد. در بررسای تانش خشاکی بار عملکارد،        به نظر مای 

(، 55(، مجیدیان س53(، ولدآبادی و همکارانش س7انصاری س

(، خااااوری خراساااانی و  5۲مسااااوا  و همکاااارانش س 

(، دوایااار و 51مکفرساااون س(، باااویر و 1همکاااارانش س

( بااه نتااایج مشااابهی در ایاان  51( و دک س54همکااارانش س

خصوص دست یافتند. در تحقیقی که رضائی و همکارانش 

صاور    ای به آبیاری بر محصول رر  علوفه دربارۀ تأثیر کم

های کامالً تصادفی با ساه تیماار    فاکتوری  و در قالب بلوک

بی گیاه( و پانج تکارار   درصد نیاز آ 70و  10،  500آبیاری س

متار آب آبیااری    میلای  351انجام هد، بیشترین عملکرد باا  

 (.4تن در هکتار بود س 1۸/7۸مربوط به آبیاری کام  و برابر 

در بحث اثر روش آبیاری در میزان عملکرد دانه، همان 

مشخ  اسات بیشاترین مقادار تولیاد      3طور که در هک  

ه طور متوساط تولیاد   ای نواری ب دانه در روش آبیاری قطره

کیلوگرم در هکتار و کمترین مقدار در روش آبیااری   40۲7

کیلوگرم در هکتار بوده است.  1105هیاری به طور متوسط 

تاوان باه امکاان مادیریت بهتار و       دلی  این موضوع را مای 

ای نسابت باه آبیااری     راندمان بیشتر سیساتم آبیااری قطاره   

 ای مربوط دانست.  جوی و پشته

مشخ  اسات، رقام برکات     3که در هک   طور  همان

کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکارد داناه را    1۸۸3با تولید 

به خاود اختصااص داد و کمتارین عملکارد در رقام رر       

کیلاوگرم در   117۲باه میازان متوساط     407کارا    ساین   

توان به نتیجه گرفت که رقام   هکتار بود. از این موضوع می

به تنش آبای در مراحا     نسبت 3 کرا  برکت رر  سین  

تر است و ایان یاک صافت     تولید دانه و رهد زایشی مقاوم

اسات.   407نسبت باه   3 بسیار خوب در انتخاب رقم برکت

هاود کاه باا     این رقم برای کشت، به کشاورزانی توصیه می

 اند. کمبود آب مواجه

 

 

 

  

 بر هکتار(  ملکرد دانه )كیلوگرمآبیاری روش آبیاری و نوع رقم در ع . بررسی آثار سطوح كم9شکل 
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 کارایی مصرف آب

در  LSDو آزماون   هاا  و تحلی  واریاانس داده   نتایج تجزیه

دهندۀ   بررسی تنش رطوبتی بر کارایی مصرف آب، که نشان

مقدار دانۀ سکیلوگرم( تولیدهده باه ازای واحاد حجام آب    

آورده هاده   7هاده اسات، در هاک       مکعب( مصارف  سمتر

بیشترین کاارایی مصارف آب در    7ه به هک  است. با توج

کیلوگرم  3۸/5درصد به میزان  41تیمار تنش رطوبتی سطح 

بر مترمکعب در هکتار باود کاه بعاد از آن باا کااهش آب      

مصرفی و تنش هدید رطوبتی، میزان کاارایی مصارف آب   

 71/0درصد به میازان   10یافت و در سطح   هد  کاهش به

فی در هکتااار رسااید. کیلااوگرم باار مترمکعااب آب مصاار 

همچنین، با افزایش عمق مصرفی آب آبیاری، میزان کارایی 

درصد، کاهش نشاان   41و  500مصرف آب نیز در سطوح 

تواند به دلی  افزایش مصارف آب   داد. این میزان کاهش می

و تولیدنشدن عملکرد باهد. درضمن، این کاهش در ساطح  

ه درصاد بیشاتر اسات کا     500درصد نسبت به ساطح   5۲1

درصد مرباوط   5۲1دلی  آن به مقدار آب مصرفی در سطح 

است. از آنجا که کارایی مصرف آب رابطۀ معکو  باا آب  

مصرفی برای آبیاری گیاه و رابطۀ مستقیم با میزان تولید باه  

ازای واحد آب دارد، باا افازایش میازان حجام آبیااری در      

درصد، سبب افت هدید در کارایی مصرف آب  5۲1سطح 

درصد هاده اسات.    41درصد نسبت به تیمار  10ر در تیما

توان چنین توجیه کرد که چون گیاه نسابت   دلی  این امر می

حجمای   500ل خود، که همان سطح آبیاری  آ به هرایط ایده

درصد بیشتر آب دریافت کرده است، ایان میازان    ۲1باهد، 

آب برای تولید مواد غذایی به مصرف گیااه نرسایده اسات    

ۀ نفور عمقی از دستر  گیااه خاارج هاده و    بلکه به وسیل

سبب کااهش کاارایی مصارف آب در ایان ساطح آبیااری       

 درصد( هده است. 500نسبت به سطح آبیاری کام  س

کارایی مصرف آب در واق  راندمان تولید آب مصارفی  

است. در هرایط محدودیت منبا  آب سو نباود محادودیت    

باه   WUE هود که زمین(، بیشترین محصول زمانی عاید می

بیشترین حد برسد. عواملی که بر کارایی مصرف آب تاأثیر  

( مشاخ  هاده اسات.    511۸گذارند توسط اساتانهی  س  می

اکسید کربن، دماای هاوا، گوناۀ     وی این عوام  را آب، دی

ای گیاه، انادازه و   گیاهی، مسیر فتوسنتزی گیاه، رفتار روزنه

هااا، خصوصاایا  خاااک و عواماا   ساااختار آرایااش باار 

( 5113(. الاان و موساایک س۲4دانااد س ادی تولیااد ماایاقتصاا

افاازایش کااارایی مصاارف آب را در نتیجااۀ تاانش خشااکی 

(. آنها علت این امار را دالیا  متعاددی    57گزارش کردند س

مانند هدررفت آب از طریق تبخیار تعارق و نفاور عمقای     

 بیشتر در تیمار آبیاری کام  دانستند. 

شاان داد باا   ( نیاز ن ۲003نتایج پژوهش سین اندهوپ س

یابد کاه باا    افزایش عملکرد، کارایی مصرف آب افزایش می

(. هااااول و ۲1نتاااایج تحقیاااق حاضااار همخاااوانی دارد س

 ۲7/5( کارایی مصرف آب را برای رر  5111همکارانش س

کیلوگرم بر مترمکعب در هارایط تانش خشاکی و     74/5تا 

(. آنها نتیجه گرفتند که تنش ۲۲بدون تنش گزارش کردند س

  عملکارد رر  و دی ار محصاوال  زراعای را باه      خشکی

وسیلۀ کاهش جذب تشعشاعا  فعاال فتوسانتزی، کااهش     

کارایی مصرف تشعش  و کاهش کارایی مصرف آب تحات  

(. همچنااین، اکااتم و همکااارانش ۲۲دهااد س تااأثیر قاارار ماای

( در تحقیقاای تیمااار دور آبیاااری را در فواصاا  دو، ۲007س

و مقاادار آب چهااار، هااش و هشاات روز اعمااال کردنااد  

درصد تبخیر از  500و  10، ۸0، 40مصرفی را نیز بر اسا  

تنظیم کردند. آنان بیشترین و کمترین وزن  Aتشتک کال  

ترتیاب در تیمارهاای آبیااری فواصا  دو و      تر باالل را باه   

هشت روز به دسات آورناد. همچناین، آنهاا نشاان دادناد       

چهاار  بیشترین کارایی مصرف آب در تیمار فاصلۀ آبیااری  

درصد تبخیر از تشتک وجاود   10روز و مقدار آب مصرفی 

 (.۲7س داهت
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 روش آبیاری و نوع رقم در كارایی مصرف آب )كیلوگرم بر هکتار بر مترمکعب(  آبیاری . بررسی سطوح كم۴شکل 

 

 

  

 آبیاری در كارایی مصرف آب بیولوژیک )كیلوگرم بر هکتار( . بررسی سطوح كم۵شکل 

 

پرویزی و نبااتی در گزارهای بیاان کردناد کاه در دور      

آبیاری بین هشت روز بیشترین کاارایی مصارف آب بارای    

(. اویس و همکارانش نیز در تحقیاق  1رر  به دست آمد س

تاوان باا    خود روی گندم، پنبه و رر  گزارش دادند که می

تاا   ۲0آبی تا حادود   کاهش آب مصرفی گیاه در هرایط کم

 30تاا   51کارایی مصرف آب را به میازان  درصد میزان  30

 (.  ۲1درصد افزایش داد س

نیسنکا و همکارانش اظهار داهتند کاه کااهش کاارایی    

مصرف آب در هرایط تنش رطوبتی، ناهی از کاهش بیشتر 

(.پژوهشا ران  ۲3فتوسنتز در مقایسه با تنفس گیااه اسات س  

یادهده دلی  این امر را واردآمدن خسار  به مزوفی  بار   

 3/14ر اثر تنش رطاوبتی دانساتند. علات اخاتالف زیااد س     ب

درصاد   41درصدی( در راندمان مصرف آب بین تیمارهای 

درصد احتماالً باه ایان دلیا  اسات کاه       10نسبت به تیمار 
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قادری زیااد باوده کاه گیااه       درصاد باه   10تنش در تیماار  

نتوانسته است روند رهد طبیعی خود را طی کناد، بناابراین   

 ول زیادی داهته است.کاهش رهد محص

دهندۀ مقدار دانۀ   کارایی اقتصادی مصرف آب، که نشان

مکعاب(   هده به ازای واحد حجم آب سمتار  سکیلوگرم( تولید

( تیمارهای P≥0. 01دار س هده است، تحت تأثیر معنا  مصرف

تیمار  نشان داد  7(. نتایج هک  1آبیاری قرار گرفت سهک  

کیلوگرم  73/3یی مصرف آب سآبیاری با بیشترین میزان کارا

محصول بر مترمکعب آب مصرفی( تیماری بوده کاه در آن  

درصد میزان  10تا  ۸0میزان آب مصرفی طی دورۀ رویشی 

 (.۲آب مصرفی در مراح  دی ر بود س

، در بررسای روش آبیااری و تاأثیر آن در    1طبق هک  

کارایی مصرف آب بیولوژیکی، میزان کارایی روش آبیااری  

دار هاده   ای معناا  پ نسبت به آبیاری جاوی و پشاته  نوار تی

دهد روش آبیاری نوار تیپ نسبت باه   است. نتایج نشان می

درصاد بیشاتر    ۲4ای باه میازان    روش آبیاری جوی و پشته

تواناد توزیا     هده اسات کاه یکای از دالیا  مهام آن مای      

یکنواخت و مساوی طی دورۀ رهدی گیاه باهد. در بررسی 

میاازان کااارایی مصاارف آب   هااده رر  در رقاام کشاات 

های نهایی و مقایساۀ   و تحلی  داده  بیولوژیک بعد از تجزیه

صاور  نماودار در    نتاایج باه   LSDمیان ین داده با آزماون  

کارا    هاده اسات، رقام رر  ساین       مشاخ    1هک  

 407کارا    کارایی بیشتری نسبت به رقام ساین     3 برکت

تنش آبی بیشاتر  توان این به تحم  به  دارد که این نتایج می

را در هارایط   407نسبت به رقم  3 کرا  برکت رقم سین  

خشکی نتیجه گیری کرد و این رقم را برای هرایطی که باا  

ای  آبی مواجه هستیم به کشاورزان به منظور کشت علوفه کم

 پیشنهاد کرد.  

 

 گيری نتيجه

آبیااری باا دو روش    هدف از مطالعاۀ حاضار، بررسای کام    

رای اجزای عملکارد رقام جدیاد رر     ای ب سطحی و قطره

هااا نشااان داد اسااتفاده از   ای برکاات بااود. بررساای  علوفااه

خصااوص آبیاااری نااواری در   بیاااری بااه آ هااای کاام روش

عناوان یاک راهکاار اساسای در      جویی مصرف آب به صرفه

جویی در  خشک است که با صرفه همۀ مناطق خشک و نیمه

درصاادی در  50مصاارف آب و فقااط بااا کاااهش پاانج تااا  

های آبیاری و از نظر کاربرد برای  عملکرد جزء بهترین هیوه

ای ناواری در   است. آبیاری به روش قطره کشاورز عملیاتی 

آبیاری و مدیریت آن سبب افزایش کارایی مصارف آب،   کم

هاود، کاه از نتاایج     عملکرد دانه، عملکارد بیولاوژیکی مای   

ه توان به این نتیجه رساید کاه باا توجاه با      آمده می دست به

هادن   کاهش سطح آب زیرزمینی و هوری خاک و مکاانیزه 

های آبیاری این روش آبیاری مزایاای خاصای بارای     سیستم

هاای کشااورزی دارد. رقام رر      استفاده در آبیااری زماین  

کارا    نسابت باه رقام رر  ساین       3 کرا  برکت سین  

هده عملکرد دانه، عملکرد  گیری از لحاظ صفا  اندازه 407

وری مصاارف آب و  ی مصاارف آب، بهااره علوفااه، کااارای 

هاخ  برداهت هرایط بهتری دارد که باا توجاه باه ایان     

تاوان   صفا ، که از صفا  اصلی در رهد گیااه اسات، مای   

نسابت باه    3 کرا  برکت نتیجه گرفت که رقم رر  سین  

در هرایط تنش آبی مقاومت و تولی  407کرا   رقم سین  

آبیااری در   در کام  بیشتری دارد. اثار متقابا  روش آبیااری   

بعضی موارد سبب هد که در نتایج نهایی در صافا  مانناد   

وری مصرف آب، عملکرد دانه و غیره تاثیر داهته باهد  بهره

ای ناواری باا    که در همۀ ایان صافا  روش آبیااری قطاره    

آبیاری تأثیر بیشاتری نسابت باه روش آبیااری جاوی و       کم

تاوان   ن نتاایج مای  آبیاری دارد. با توجه باه ایا   ای با کم پشته

باودن مادار آبیااری در آبیااری      گفت که با توجه باه کوتااه  

ای نواری و کاهش نفور عمقی با توجه به سبکی بافت  قطره

هاود و   خاک مد نظر، گیاه با کمبود آب کمتری مواجه مای 

 کند. مراح  رهدی خود را بهتر طی می
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Abstract 

Strategies for greater efficiency of water, especially in the agricultural sector is one of the most important 

strategies to improve water resources of Iran. The aim of this research is to achieve the best level of 

irrigation in irrigation methods for corn cultivation in Jouin city. This research was contracted in the 

research field Barkat company to the city Jovin on two varieties of maize (KSC 704, KSC barkat 3) 

growth period (135 days). This experiment using split split (split-split plot) in a randomized complete 

block design with six treatments and four replications. The treatments include two sub-plots and sub-plots 

irrigation to full irrigation, deficit irrigation at two stress levels 75% and 50% of water requirements and 

irrigation tape two main treatments (T-tip) and furrow irrigation and stacking the two sub-treatments is 

the varieties type. The field irrigated by volume and is calculated based on data from pan evaporation. 

Results showed that deficit irrigation on water use efficiency, biomass water use efficiency, grain yield, 

were significant at P 0. It also reviews water use efficiency in the variate, KSC Barkat to 3% to 5% higher 

efficiency compared to single cross 704 
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