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 چکیده 

افزایش راندمان مصرف آب در ذرت دانه ای، پژوهشی در سال زراعی  به منظور کاهش تبخیر از سطح خاک و 

صورت فاکتوریل و در قالب   به  در مزرعه آزمایشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز   96-1395

درصد    60و    80،  100سطح آبیاری )  3آزمایش شامل    فاکتورهایشد.    اجرا  های کامل تصادفی با سه تکرارلوکطرح ب

و   (،مترسانتی  40چ پالستیکی به عرض  با پوشش مال  )نوار آبیاریای بالدارار آبیاری قطره، نو(، و دو نوع لولهنیاز آبی

فات تعداد برگ، وزن رطوبتی از نظر صداری بین روش آبیاری و سطوح  برهمکنش معنی (، بود.  پوششبدون  )  بالبدون  

داری مشاهده برهمکنش معنیولی از نظر سایر صفات،    ؛مشاهده شدذرت  تر ساقه، وزن خشک ساقه و وزن صد دانه  

کیلوگرم در هکتار به دست   13650با میانگین  نیاز آبی    درصد   80نشد. بیشترین میزان عملکرد دانه تحت تیمار رطوبتی  

داری نداشت. بیشترین میزان کارایی مصرف آب در  اختالف معنی  نیاز آبی     درصد   100آمد، هرچند از این حیث، با تیمار  

  ایآبیاری قطرههای آبیاری نیز،  ن روشکیلوگرم بر مترمکعب مشاهده شد. در بی  81/2با میزان    نیاز آبی  درصد  60تیمار  

پوشش آب    13افزایش    دارنواری  مصرف  کارایی  و  عملکرد  دیگ  رادرصدی  روش  به  )نسبت  آبیاری  نواری   ایقطرهر 

 توان به کاهش میزان تبخیر از سطح خاک نسبت داد. که علت آن را می  نشان داد(، بدون پوشش

     

 . بالدار  اینوار آبیاری قطره،  مالچ پالستیکی  ،  عملکرد دانه ،  راندمان آبیاری،  تبخیر های کلیدی:واژه
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Abstract 

In order to reduce evaporation from the soil surface and to increase the water use efficiency 

(WUE) in maize, a research was conducted as a factorial experiment based on the randomized 

complete block design with three replications at the experimental field of Faculty of Water 

Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz in 2016-2017. The experiments were carried out 

using three levels of irrigation (application 100, 80 & 60 percent of the crop water requirement) and 

two types of tubes (with a plastic mulch cover having the width of 40 cm [winged tape] and without 

cover [tape without wing]). Significant interactions were observed between irrigation and moisture 

levels in some parameters such as number of leaves, stem fresh and dry weight and 100-seed 

weight, although no significant interaction was observed among the other parameters. The 

maximum grain yield was obtained in treatment with 80% water requirement with average weight 

of 13650 kg ha-1, however, it had no meaningful difference with 100% water requirement treatment. 

The maximum water use efficiency was observed in treatment of 60% water requirement, with 2.81 

kg/m3. Between irrigation methods, the winged method increased 13% both of the grain yield and 

water use efficiency compared to those with the non-winged method of irrigation in this study, 

which can be attributed to the reduced evaporation from the soil surface. 
 

Keyword: Efficiency irrigation, Evaporation, Grain yield, Plastic mulch, Tape drip irrigation.  

 

 مقدمه 

 گیاهان  ترینمهم   از  یکی(  .Zea mays L)  ذرت

در در    جهان  زراعی  مهمی  بسیار  نقش  که    تأمین است 

  های بخش  زاییاشتغالمی،  دا  های فراوردهمواد غذایی و  

ز این نظر  کند و ا صنعت و بازرگانی ایفا می  کشاورزی، 

شمار    عنوانبه به  استراتژیک  محصول    رود مییک 

همکاران   و  ذرت(.  2013)خلیلی  حصول   گیاه  جهت 

مطلوب   قرار    تأثیرتحت    شدیداًعملکرد  محیطی  شرایط 

از  گیردمی یکی  محیطی    ترینمهم.    کننده کنترلعوامل 

.  استمیزان رطوبت در دسترس  ، ذرت وری بهرهرشد و  

رطو  واقعدر     ترین مهم  از  یکی  عنوانبهبت  محدودیت 

ذرت    تولید  و   توسعه  رشد،  کاهش  در  محیطی  عوامل

رف  . بر این اساس مدیریت صحیح مصشودمیشناخته  

های محققان  اولویت  زآب در محصولی مانند ذرت یکی ا

این زمینه     یک   عنوانبه  آبیاری  . کمرود میبه شمار  در 

  در   کشاورزی   محصوالت  تولید   برای   بهینه  استراتژی 

  های آبیاری  حذف  طریق   از   تواندمی  آب  کمبود   شرایط

  نوبت  هر   در  آبیاری  حجم  میزان  کاهش  و   بازده  کم

  افزایش  باعث  خالص،  سود  بر  منفی  اثر  بدون  ،آبیاری

   (. 2012شود )اسدی و اسدی  آب مصرف  کارایی
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  برای   کارآمد  هایروش  از  یکی  ایقطره  آبیاری

  مصرف   ایی کار  افزایش  و  آب  مصرف   در   جویی  صرفه

  (. 2009)احمدآلی و خلیلی    شودمی  محسوب  آبیاری   آب

 تیمارهای   رابطه بادر  نامبردگان در آزمایشی سه ساله 

دانه  آبیاری ذرت  که در  دادند  گزارش  کارآیی    ایی 

قطره آبیاری  تیمارهای  در  آب  در  مـصرف  نواری  ای 

آبی   نیاز  میانگین  به  درصد    100و   80سطوح  با  ترتیب 

مترمکعب  کیل  93/1و    94/1 بر  بیشترین  وگرم  دارای 

نشتی آبیاری  تیمار  در  و  میانگین    مقدار    10/1با 

مترمکعب بر  بـود   کیلوگرم  مقـدار  کمتـرین  در    .دارای 

قطره  تولیدی  عملکردمیزان    مقابل آبیاری  تیمار  ای  در 

آبی   نیاز  در    43/16با    درصد  120نواری در سطح  تن 

ای نواری  یاری قطرهبیشترین مقدار و در تیمار آب  هکتار

آبـی   نیاز  میانگین    درصد  80در سطح  در    8/12با  تن 

مقدار  هکتار   خلیلی  کمترین  و  )احمدآلی  داشتند  را 

2009.)   

این    ای، قطره  آبیاری  فراوان  مزایای  رغم   به در 

  تبخیر   طریق  به   مصرفی  آباز    توجهی  قابل   مقدار روش  

 توسط  تعرق  همچنین  و  کشت  هایردیف  مابین  خاک  از

گونهگرددمی  تلف   هرز   هایعلف به  برخی  ؛  در  که  ای 

تا   آب  تلفات  این  میزان  آب    50مطالعات  کل  درصد 

می شامل  ذرت  رشد  فصل  طول  در  را  شود  مصرفی 

بقایای    مالچ  از  استفاده   (. 2007  همکاران   و  )مهاجان

  کشت  هایردیف  بین  در  های مصنوعیگیاهی و پوشش

  تبخیر   کاهش  ق طری  از  خاک  رطوبت  حفظ  ضمن  تواندمی

 آب   کاهش  باعث  هرز   هایعلف  از  تعرق  و  خاک  از

  گردد   محصول  عملکرد  افزایش   و  مصرفی  آبیاری

در این راستا، لی و همکاران    (. 1989)دورانتی و کوکولو  

آبیاری  2017) همزمان  کاربرد  که  دادند  گزارش   )

آبی  قطره بهبود وضعیت  به  مالچ پالستیکی منجر  با  ای 

خ  دمای  کاهش  و  گیاه  خاک  رشد  اطراف  محیط  در  اک 

شده که این امر نهایتأ بهره وری آب و عملکرد گیاه را  

معنی طور  میبه  افزایش  همکاران  داری  و  گیمنز  دهد. 

نیز،  2002)   ظرفیت  به  عمده  طور  به  را  اثراتی  چنین( 

و    رطوبت   حفظ  برای  مالچ تبخیر  از  ممانعت  خاک، 

علف رشد  از  که  جلوگیری  هرز    عنوانهبد  توانمیهای 

دیگری  محققان    نسبت داد.  ،منابع عمل کنند  کنندهمصرف

گیاهان   نیز آب  مصرف  راندمان  و  عملکرد  افزایش 

(، کلم )تیواری  2013مختلف نظیر خیار )یاقی و همکاران  

همکاران   )گو(،  2003و  فرنگی  همکاران،    ویجانگواجه  و 

همکاران  (،  2007 و  )وانگ  زمینی  ذرت    ( 2003سیب  و 

همکا و  تیمارهای  (  2017  و  2015  ران)لی  تحت  را 

قطره دادند.  آبیاری  گزارش  پالستیکی  مالچ  با  توأم  ای 

  آبیاری   توأم  اثر  بررسی  در(  2013)  همکاران  و  یاقی

 راندمان  و   عملکرد   بر   مختلف  هایمالچ  با  ای  قطره 

  ای قطره آبیاری تیمار   که دادند گزارش  خیار  آب مصرف

  9/63  عملکرد  یانگینم  با  روشن  پالستیکی  مالچ  با  توأم 

  با   برابر  ،(WUE)  آب  مصرف  راندمان  و  هکتار  در  تن

  نسبت  را  کارایی   بیشترین  مترمکعب  در  کیلوگرم  62/2

  تیره   هایمالچ   و  مالچ  بدون  ایقطره  آبیاری  تیمارهای  به

 مالچ   اثر   بررسی  نیز در(  2017)  همکاران  و  فان  .داشت

  تبخیر   ن میزا  و  خاک  دریافتی  انرژی   میزان  بر   پالستیکی 

 مالچ   کاربرد   که   دادند   گزارش   ذرت  در   تعرق   و

  واسطه   به  گیاه   تعرق  و  تبخیر  کاهش  به  منجر  پالستیکی 

  که   طوری   به   شد؛   خورشید   دریافتی   انرژی   میزان  کاهش

  متر میلی  557  و  524   با  برابر   تعرق  و  تبخیر  کل  میزان

  به   2015  سال  در  مترمیلی  575  و  550  و  2014  سال  در

 مالچ  بدون   و   مالچ  دارای  یمارهایت  برای  ترتیب 

که.  بود   پالستیکی شد  گزارش    مالچ  کاربرد  همچنین 

  توده،   زیست  بهبود  گیاه،   رشد  تسریع  به  منجر  پالستیکی 

براین    . شد  ذرت   در   آب  مصرف  راندمان  و   دانه   عملکرد 

های مصنوعی توأم با آبیاری  اساس استفاده از پوشش

عرق باالیی دارد  ای در مناطقی که میزان تبخیر و تقطره

باشد.می مفید  بررسی  لذا    تواند  پژوهش  این  از  هدف 

پوشش  دار و بدونتأثیر دو روش آبیاری نواری پوشش

اجزای   و  عملکرد  بر  رطوبتی  مختلف  سطوح  تحت 

 ای در شرایط آب و هوایی اهواز بود. عملکرد ذرت دانه
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 ل تصادفی  های کامدر قالب طرح بلوکفاکتوریل  آزمایش به صورت 

 

 

 

 

 

 

 

 

زراعی   سال واز دراه شهرستان در تبخیر و بارندگی ماهیانۀ میانگین -1جدول 

 )ایستگاه هواشناسی دانشکده کشاورزی شهید چمران اهواز(.  96-1395

 ماه  (mm) بارندگی ( mm)  ریتبخ

 اسفند * 25 9/132

 فروردین  7/2 6/211

 اردیبهشت 0 4/320

 خرداد * 0 486

 مجموع  7/27 9/1150

 خرداد 31اسفند و  24*تاریخ کاشت و برداشت به ترتیب 

 های فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه آزمایشی. برخی ویژگی -2ول جد

پتاسیم در 

 دسترس

)1-(mg Kg 

فسفر در  

 دسترس

)1-(mg Kg 

 نیتروژن کل 

(%) 

 کربن آلی

(%) 

EC 
)1-m (dS 

 بافت خاک
 جرم مخصوص ظاهری 

(3-g cm ) 
 عمق

 0-30 45/1 لومی سیلتی 4/4 54/0 054/0 6/12 120

 30-60 53/1 لومی سیلتی 6/4 51/0 060/0 8/11 128

 

 خصوصیات آب آبیاریبرخی از  -3جدول 

 -2
4SO -CL -

3HCO +K +Na +Mg 2+Ca pH )1-m dS EC ( 

 meq  L-1 (میلی اکی واالن بر لیتر)   

نمونه آب  

 مزرعه 
98/8 10 5/5 01/0 21/9 6 5/8 3/8 2/2 
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 ها مواد و روش

زراعحاضر  پژوهش   سال  در    1395  -96  یدر 

آب دانشکده    1شماره    آزمایشیمزرعه   علوم  مهندسی 

درجه    31جغرافیایی   عرض)دانشگاه شهید چمران اهواز  

جغرافیایی  19و   طول  و  شمالی  و   48 دقیقه    41درجه 

دید.  (، اجرا گردریا متر از سطح  22 دقیقه شرقی و ارتفاع

اقلیمی پارامترهای  از  خاک،  برخی  آب   مشخصات    و 

منطقه آزمایشی در طول فصل زراعی مذکور به ترتیب  

 نشان داده شده است. 3الی  1در جدول شماره 

سه  شامل  فاکتور اول  که  تکرار اجرا گردید    3با  

فاکتور  درصد نیاز آبی(، و   60و  80،  100آبیاری )سطح 

لوله  دوم   نوع  دو  شامل قطره  آبیاریشامل  نواری  ای 

)پوشش  نواری )  نواردار  پوشش  بدون  و    نوار بالدار(، 

بود. بال(،   شخم،  عملیات طرح، اجرای از قبل  بدون 

کود و زمین تسطیح دیسک،  ،(N, P, K)یمیایی  ش دادن 

 یکسان تیمارها به طور همه برای خاک  آزمون  سبراسا

مشخص  زمین روی آزمایشیواحدهای   اندازه و انجام 

مغان   کراس ینگلس ایدانه ذرت تکاش مورد رقم  .دش

متری سطح خاک کاشته  سانتی  5که در عمق    بود   704

 هابوته فاصله متر،انتی س 75 تکش خطوط لهفاص  .شدند

 هر در تط کشخ طول متر،انتیس  20  کشت ردیف روی

 بوته 12 مزرعه نهایی تراکم  و  متر 9 ثابت طور  به  تیمار

 هایردیف کنار در آبیاری نوارهای  .بود مترمربع در

متری   9ف ردی 18کل آزمایش در   .شدند داده قرار کشت

شد.   مربوط    9انجام  نوردیف  پوشش  ابه  بدون  رهای 

و   نوا  9)غیربالدار(،  به  مربوط    دارپوششرهای  ردیف 

نوارهایی بودند که بر پشت   بالدارنوارهای  )بالدار( بود.  

نقرهآن مات  پالستیکی  نوار  یک  به اها    40عرض    ی 

کدام   هر  طول  و  این    9سانتیمتر  بود.  شده  نصب  متر 

را   سطحی  تبخیر  کاهش  وظیفه  پالستیکی  نوارهای 

خط آبده که    6به    ،تایی  3به صورت  خط    18داشتند. این  

دقیق    گیری اندازهدارای کنتور به منظور    هاآنهرکدام از  

آب   تأمینحجم آبیاری بود وصل شده بودند. به منظور  

ی مخزن  مصرفی،  فیلتر  ک  یک  و  پمپ  یک  همراه  به  آب 

بود.   شده  گرفته  نظر  در  سیستم  برای  آبی  توری  نیاز 

نظر    گیریاندازهبراساس   در  و  خاک  بافت  ریشه،  عمق 

( رطوبتی  تخلیه  از  MAD = 60%گرفتن  استفاده  با  و   ،)

توسط    گیری اندازه خاک  رطوبت    سنجرطوبتروزانه 

سبه شد. میزان آب  و محا  گیری اندازه  دار لوترونپروب

براساس   آبیاری  بار  هر  در  شماره  مصرفی    1رابطه 

 شد:محاسبه می

 

d= MAD × (Fc – pwp)× DrzPi                                    [1] 

رابطه،   این  براساس   dدر  آبیاری  آب  عمق 

تخلیه مجاز رطوبتی براساس اعشار،   MADمتر،  سانتی 

Fc    ،زراعی ظرفیت  عمق    zDrپژمردگی،  نقطه    pwpحد 

سانتی برحسب  آبی   تأمیندرصد    iPمتر،  ریشه    نیاز 

 .  (1388)علیزاده،  بودند 

 

با  الزم آب حجم آبیاری  آبیاری  نوبت  هر   در 

 تیمارها کشت در ابتدای .شدمی تیمارها داده به و کنتور

طور سپس  ش آبیاری یکسان به  از    20دند،  پس  روز 

  اعمال گردید.بتی  برگی(، تیمارهای رطو  5کاشت )مرحله  

در تیمارهای آبیاری با استفاده از نوارهای تیپ )بالدار  

 آبی، نیاز درصد  60و    80،  100  و بدون بال(، در سطوح 

 از ددرص  60و    80،  100 ترتیب  به آبیاری نوبت هر در

 اختیار در و دش گرفته نظر در (، In)  آبیاری خالص قعم

 .گرفت گیاه قرار

ر  گیریاندازه برای مرحله  درشدی  صفات 

 ،هرکرت طوس دو ردیف از ،رسیدگی فیزیولوژیک گیاه

ارتفاع    سپس  بر و به آزمایشگاه منتقل شد.کف بوته 10

برگ  ، بوته بالل  ، تعداد  ساقهتعداد  قطر  از    ،  استفاده  )با 

و وزن کل اندام هوایی هر  هر بوته  در    دستگاه کولیس(،

  الل پس از جداسازی ببوته محاسبه شد. در مرحله بعد  

از ساقه برگ  )بالل ،و  تفکیک  به    باساقه(،  -برگ-هریک 
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 . سپستوزین شدند  (،دقت یک هزارم)  ترازو  از تفادهاس

 درجه  70)  آون در ساعت  72  مدت  به  گیاهی هاینمونه

صفات  کل خشک  وزن و گرفته قرار سلسیوس(،  به یه 

دانه    آمد. تدس عملکرد  اجزای  ضرب  از  دانه  عملکرد 

در  ردیف  تعداد  وزن    یعنی  ردیف،  در  دانه  تعداد  بالل، 

تعداد بالل در واحد سطح محاسبه شد. و  دانه   با  صد 

 کارایی ار،تیم هر در  مصرفی آب  حجم و عملکرد داشتن

  2  رابطه  از (،مترمکعب بر کیلوگرم)آبیاری   آب رفمص

 :آمد دست به

 WUE= Y/ I                                 [2] 

 حجم :I و (kg/ha) ول محص مقدار :Y هک طوری هب

 .است )3m(آبیاری  خالص

داده نهایت  نرمدر  از  استفاده  با  آماری  ها  افزار 

SAS 9.4  ها شدند. جهت مقایسه میانگین   واریانس  تجزیه

درصد    5ای دانکن در سطح آماری  از آزمون چند دامنه

 استفاده گردید. 

   

 الچ پالستیکی )الف( و بدون مالچ )ب( ای توأم با مآبیاری قطرهذرت در  خطوط کاشت  -1شکل  

 

 نتایج و بحث

 کارایی مصرف آب عملکرد دانه و 

عملکرد واریانس  تجزیه  کارآیی  دانه    نتایج  و 

در   آب  شده  4جدول  مصرف  داده  اثر    نشان  است. 

معنی بین  متقابل  رطوبتی داری  در    سطوح  رفته  کار  به 

و   آزمایش  )این  آبیاری  نواری  روش  و  تیپ  بالدار 

 رقم ذرت تحت تیمارهای مورد بررسی. بررسی مورد صفات واریانس  تجزیه نتایج -4جدول 

صد   وزن

 دانه 

تعداد  

 بالل

وزن ساقه  

 خشک 

 

وزن 

 ساقه تر 

 

وزن 

خشک  

 برگ

وزن تر 

 برگ

 ارتفاع
 

 قطر

 ساقه 
 

شاخص  

 سطح برگ 

تعداد  

 برگ

کارایی 

مصرف 

 آب 

 عملکرد دانه 
رجه  د

 آزای 
 منابع تغییرات

29/0  22/0  2 /194  4 /160  3 /28  8 /19  3 /54  008 /0  002 /0  0/24 15/0  تکرار  2 2695492 

48/8  

** 

0/72 

ns 

1724 

* 

4062 

** 

84/9  

Ns 
7 /13  

ns 
1120 

** 

15/0  

** 
11/3  

** 

08/2  

** 

84/0  

** 
14808017 

** 
 سطوح آبیاری  2

13 

** 

0/05 

ns 

7484 

** 

29576 

** 

1138 
** 

4434  

** 
4579 

** 

13/0  

* 
59/0  

** 

17/1  

** 

75/0  

* 
14907620 

** 
 روش آبیاری  1

 

18/3  

** 

0/05 

ns 

2199 

** 

38/45  

** 

76/2  

Ns 
5 /20  

ns 
6 /15  

Ns 

007 /0 
ns 

0/02 

ns 

72/1  

** 

13/0  

Ns 
1773449   

ns 
2 

 سطوح 

 آبیاری روش *

16/0  35/0  9 /243  3 /279  3 /52  5 /77  7 /20  01/0  008 /0  22/0  09/0  1114853  خطای کل  17 

8 /1  1 /18  6 /8  5 /4  1 /10  2 /6  9 /2  03/5  9 /6  3 /3  4 /12  6 /9  ضریب تغییرات   

 دار.داری در سطح یک درصد و غیر معنی : به ترتیب معنیns** و 
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اصلی سطوح رطوبتی   لذا اثرات  مشاهده نگردید   (،بالبی

سطوح رطوبتی    .و روش آبیاری مورد بحث قرار گرفت

معنی  سطحتفاوت  در  از  1  احتمال داری  نظر    درصد 

داد نشان  گونهعملکرد  به  که  ند،  میزان  ای  بیشترین 

تیمار رطوبتی   دانه تحت  نیاز آبی با    80عملکرد  درصد 

کیلوگرم در هکتار به دست آمد، هرچند    13650میانگین  

تیمار   با  حیث،  این  از  اختالف  100که  آبی،  نیاز  درصد 

رطوبتی  معنی  تیمار  مقابل  در  نداشت.  درصد    60داری 

میانگین   با  آبی  میزان  کیلو   10827نیاز  کمترین  گرم 

 . (5عملکرد دانه را در این آزمایش داشت )جدول  

 

 

اختالف   نیز  آب  مصرف  تحت    داریمعنی کارایی 

میزان    متفاوتسطوح   بیشترین  داد.  نشان  رطوبتی 

زان  با مینیازآبی  درصد 60در تیمار  کارایی مصرف آب

که از این جهت   شد  همشاهد  مترمکعبکیلوگرم بر    81/2

  نداشت.   داریمعنیاختالف  نیاز آبی    درصد   80تیمار  با  

. چرا استنتایج از دید کاربردی بسیار حائز اهمیت  این  

تیمار دارا  نیازآبی    درصد   80  رطوبتی  که  جهت  به  هم 

جهت   به  هم  و  دانه  عملکرد  میزان  باالترین  بودن 

گرفته    که   جویی صرفه صورت  آب  مصرف    سطحدر 

؛  نسبت به سایر سطوح رطوبتی بود تری مطلوبرطوبتی 

 موجب بیشتر آبیاری کم حاضر آزمایش در بنابراین

 زیادی محققان  .شد ذرت گیاه در آب وری بهره افزایش

 شاخص بهبود کم آبیاری، یدرزمینه خود تحقیقات در

و  یاز)  اندکرده گزارش را آبیاری آب وری بهره ار 

همکاران    ،2002همکاران   وان دوک    ،2010منصوری و 

   (.2017لی و همکاران  ، 2013و همکاران  

عملکرد   مختلف  اختالف  سطوح  بین  در  دانه 

تیمار    ویژهبه  ،رطوبتی به    نیازآبیدرصد    60در  نسبت 

به این علت باشد که اعمال تنش د  توانمیدو تیمار دیگر،  

توقف رشد    دازه و یاخشکی زیاد به گیاه باعث کاهش ان

  دهد میبرگ شده و سطح فتوسنتز کننده گیاه را کاهش  

نهایت  در  و  گیاه  رشد  شدن  کم  باعث  طریق  این  از  و 

(، که نتایج  2012 )اسدی و اسدی گردد میکاهش عملکرد 

و شاخص سطح برگ  مربوط به وزن تر و خشک برگ  

  (. 5)جدول    یدنمامی  تائیداین مطلب را    ،در ادامه مباحث

همکاران نیز در بررسی  در این راستا رضوانی مقدم و  

درصد نیاز آبی(    50و    75،  100مقادیر مختلف آبیاری )

بر عملکرد ذرت بهاره گزارش دادند که بیشترین میزان  

( کامل  آبیاری  تیمار  به  مربوط  ذرت  دانه    100عملکرد 

آبیدرصد   و  نیاز  سطح  (  در  عملکرد  کاهش  بیشترین 

آ  درصد   50آبیاری   مقادیر    بینیاز  که  شد،  مشاهده 

به دانه  عملکرد  با  ترتیب کاهش    14و    5/12  ،6/6  برابر 

 .درصد بود

 . تیمارهای مورد بررسی  صفات ارزیابی شده رقم ذرت تحت   میانگین مقایسه -5جدول 

شاخص سطح  

 برگ

وزن خشک  

 (g) برگ

وزن تر برگ  

)g  (  

 ارتفاع 

(cm) 

 قطر ساقه 

(cm) 

کارایی 

 مصرف آب 
)3-m kg( 

عملکرد دانه  

(1-ha kg) 
طوح رطوبتیس  

8/3 a - - 2/165 a 76/2 a 10/2  b 13434 a 100 نیاز آبی %  

59/3 b - - 158b 62/2 a 66/2  a 13650 a 80  نیاز آبی %  

5/2 c - - 138c 44/2 b 81/2 a 10827 b 60  نیاز آبی %  

 روش آبیاری        

50/3 a 6/79 a 2/156  a 6/169 a 69/2 a 73/2  a 13547 a  بالدار 

14/3 b 3/63 b 1/512 b 138b 52/2 b 32/2  b 11727 b بی بال 

 ندارند  داریمعنی  تفاوت ،(%5 سطح  در دانکن آزمون ) آماری  لحاظ  از مشترک  حروف  دارای هایستون
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به   آب  مصرف  کارایی  و  دانه  عملکرد  صفات 

دادند.    هایروش نشان  را  متفاوتی  واکنش  نیز  آبیاری 

آبیاری   تیمار  در  دانه  عملکرد  نوار قطرهمیزان  با    ای 

افزایش   نسبت  داری معنیبالدار  قطرهبه    را    ای آبیاری 

گونه  بالبینواری   به  داد،  عملکرد    اینشان  میزان  که 

به   تیمار  این  که    13547تحت  هکتار رسید  در  کیلوگرم 

نواری    13افزایش   تیپ  روش  به  نسبت  را  درصدی 

نتایج،  راستاهمنشان داد.    بالبی این  کارایی مصرف    با 

  73/2گین  نواری بالدار با میانای  آبیاری قطرهآب نیز در  

در   روش    مترمکعبکیلوگرم  به  نسبت  بیشتری  مقدار 

. برتری عملکرد  نشان داد  بالبینواری  ای  آبیاری قطره

کارای  در  و  آب  قطرهی مصرف  بالدار  ای  آبیاری  نواری 

به  ن قطرهسبت  علت    احتماالً  بالبینواری  ای  آبیاری  به 

هدر دهنده    عنوانبههرز که    هایعلفجلوگیری از رشد  

کاهش تبخیر  و همچنین    رودمیبع مانند آب به شمار  منا

خاک،   سطح  زمینه    .بود از  این  همکاران در  و    مهاجان 

پالستیکی    (2007) مالچ  از  استفاده  که  دادند  گزارش 

افزایش   میزان عملکرد دانه نسبت    77منجر به  درصدی 

طریق   از  هم  امر  این  که  گردید  مالچ  بدون  شرایط  به 

جمعیت   وهر  هایعلفکاهش  تبخیر    ز  از  جلوگیری  هم 

داد. رخ  نیز   سطحی  صفات  همبستگی  از  حاصل  نتایج 

با   دانه  عملکرد  همبستگی  میزان  بیشترین  که  داد  نشان 

د صد  )وزن  )86/0انه  برگ  سطح  شاخص  و    ( 78/0(، 

 (. 6آمد )جدول به دست (،  73/0تعداد برگ )

 

 تعداد برگ و شاخص سطح برگ

رگ و شاخص صفات تعداد بنتایج تجزیه واریانس  

نشان داده شده است. اثر متقابل    3  در جدولسطح برگ  

آبیاری  روش آبیاری )سطوح رطوبتی و  داری بین  معنی

از نظر صفت تعداد برگ  (،  بالبیبالدار و  نواری    ایقطره

به گونهمشاهده  درصد    1در سطح   کمترین    ایشد،  که 

  نیازآبیدرصد    60در تیمار    6/12تعداد برگ با میانگین  

تیمارها  همشا  بال بیتیپ    و سایر  بین  ولی  شد  ده 

 . (1)شکل  ده نشدهمشا داری معنی اختالف 

 

 .تیمارهای مورد بررسی تحت برگ تعداد  صفت  نیانگیم سهیمقا -1 شکل

در مقابل شاخص سطح برگ از اثرات متقابل بین  

نواری  ای  آبیاری قطره)سطوح رطوبتی و روش آبیاری  

را نپذیرفت و تنها تحت   داریمعنیاثر    (، بالبیبالدار و  

روش    تأثیر  و  رطوبتی  فاکتورهای سطوح  اصلی  اثرات 

گرفت قرار  رطوبتی(3)جدول    آبیاری  سطوح  تحت   .  ،

تیمار   در  برگ  سطح  شاخص  میزان    100بیشترین 
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  به دست آمد که در تیمار   8/3با میانگین    نیازآبی  درصد

به    34با    نیازآبی  درصد   60 کاهش    د یرس  5/2درصد 

بین  (4جدول  ) نیز روش    هایروش. در  آبیاری  آبیاری 

میانگین  ای  قطره با  برگ    5/3بالدار  سطح  شاخص 

نشان   بال بینواری  ای  آبیاری قطرهبیشتری را نسبت به  

و    داد.  مثبت  شاخص   داری معنیهمبستگی  صفت  بین 

( دانه  عملکرد  میزان  و  برگ  شد  76/0سطح  مشاهده   ،)

  کانوپی   های ویژگی  از   برگ  سطح   شاخص(.  6)جدول  

صورت  که  است  گیاهی   واحد   در  برگ  سطح  مقدار  به 

( و  2017شود )صداقت و همکاران  می  بیان  زمین  سطح

عنوان    تعیین  در  مهم  و  اساسی  معیارهای  از  یکیبه 

گردد که نقش بسیار  می   محسوب  گیاه  فتوسنتزی  قدرت

دارد دانه  عملکرد  میزان  تعیین  در  و  )  مهمی  پاپی 

 (. 2016  همکاران

 

 قطر و ارتفاع ساقه

عملکرد   واریانس  تجزیه  و  نتایج  قطر  صفات 

ساقه اثر    3جدول  در    ارتفاع  است.  شده  داده  نشان 

معنی بین  متقابل  آبیاری داری  روش  و  رطوبتی    سطوح 

صف این  نظر  نااز  مشاهده  صفات  ت  مقابل  در  ولی  شد 

نظر   سطوح    تأثیرتحت  مورد  فاکتورهای  اصلی  اثرات 

آب روش  و  گرفتندرطوبتی  قرار  گونهیاری  به  که    ای. 

بیشترین میزان قطر و ارتفاع ساقه    تحت سطوح رطوبتی

در سطح    مترسانتی  2/162و    76/2به ترتیب با میانگین  

و    نیازآبی  درصد  100رطوبتی   قطر  میزان  کمترین  و 

  متر سانتی  138و    44/2ارتفاع ساقه به ترتیب با میانگین  

رطوبتی در    بینیازآ  درصد   60  در سطح  آمد.  به دست 

میانگین  با  ترتیب  به  بالدار  نواری  تیپ  نیز،  آبیاری  نوع 

بیشتری    ،مترسانتی  9/169و    69/2 ارتفاع ساقه  و  قطر 

روش   به    . (5)جدول    داشتند   بالبینواری  تیپ  نسبت 

مواد به توانمی را  ساقه قطر افزایش دلیل  و تجمع 

) نسبت گیاه باالتر بیوماس همکاداد  و  ران  احتشامی 

 ساقه (. نامبردگان همچنین بیان داشتند که داشتن2013

 و بیشتر کننده فتوسنتز سطح  داشتن معنی  به  ترطویل

بیشتر مواد تولید به که است متابولیک   افزایش منجر 

توجه البته .شودمی گیاه عملکرد  که داشت بایستی 

 شرایط در .نیست مناسب نیز ارتفاع حد از بیش افزایش

خشکی  در کاهش واسطهبه سلول توسعه هشکا تنش 

تحت گرددمی  گیاه ارتفاع کاهش  به  منجر سلول آماس   .

شرایط  از سیتوکنین انتقال میزان کاهش دلیل به این 

 آبسزیک اسید میزان افزایش یا و هوایی بخش به ریشه

 کاسته سلول دیواره پذیریانعطافقابلیت   از برگ در

ارتفاع   و  رشد  کاهش  به  منجر  که    گردد میگیاه  شده 

 (. 2014نمروری و همکاران )

 وزن تر و خشک برگ و تعداد بالل 

تحت    تنها  برگ  و خشک  تر  اثر    تأثیر صفات وزن 

( آبیاری  روش  قطرهاصلی  و  نواری    ایآبیاری  بالدار 

گرفتبالبی قرار  برگ  .  (4)جدول   ند(،  خشک  و  تر  وزن 

روش   قطرهدر  با  ای  آبیاری  ترتیب  به  بالدار  نواری 

وزن بیشتری نسبت    میزانگرم،    6/79و    2/156گین  میان

قطرهبه   دادند  بالبینواری  ای  آبیاری  مقابل    .نشان  در 

از  صفت   بالل  از  تعداد  یک  شده  هیچ  اعمال  تیمارهای 

که نپذیرفت  داریمعنی  تأثیر  داشت  توانمی  ؛    که   اظهار 

 باشد. این صفت متأثر از ژنتیک رقم مورد بررسی می

 

 قه وزن تر و خشک سا

در   بررسی  مورد  صفات  واریانس  تجزیه  نتایج 

واریانس   4جدول   تجزیه  نتایج  است.  شده  داده  نشان 

بین سطوح    دارمعنیصفات حاکی از وجود اثرات متقابل  

رطوبتی و روش آبیاری از نظر صفات وزن تر و خشک  

بود. به    ساقه  بالل  خشک  و  تر  وزن  میزان  بیشترین 

میانگین   با  در  گر  235و    452ترتیب  قطرهم  ای  آبیاری 

تیمار رطوبتی   بالدار تحت  و    نیازآبی   درصد   80نواری 

گرم در    140و    296  به ترتیب با میانگین  کمترین میزان

قطره رطوبتی   بال بینواری  ای  آبیاری  تیمار    60  تحت 

 چهار اثر  محققان .(2شکل  )   شد  مشاهده  نیازآبیدرصد  
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کم ای  وفهعل ذرت عملکرد روی بر را آبیاری استراتژی 

خفیف    کاهش  که  گرفتند  نتیجه  و  کردند  سازیشبیه

  در مقایسه را  بهتری   اقتصادی مزایای و   عملکرد آبیاری،

    .(1989)استوکل و جیمز   کندمی ایجاد کامل  آبیاری با

 

 

 . مورد بررسیمقایسه میانگین صفات وزن تر و خشک ساقه تحت تیمارهای  -2شکل 

 وزن صد دانه 

اثر حاکی از    هادادهریانس  نتایج تجزیه وا   وجود 

از حیث صفت وزن صد دانه ذرت بود.    دارمعنی متقابل  

م بیشتر  هادادهیانگین  مقایسه  که  داد  میزان  نشان  ین 

نواری بالدار و سطح    ایآبیاری قطرهوزن صد دانه در  

میانگین    نیازآبی   درصد  80رطوبتی   به    63/23با  گرم 

  بال بینواری  ای  طرهآبیاری قدست آمد که این مقدار در  

رطوبتی  تیمار  درصد    5با    نیازآبیدرصد    60  تحت 

 . (3  )شکل کاهش به کمترین مقدار خود رسید

 

 
 .تیمارهای مورد بررسیمقایسه میانگین صفت وزن صد دانه تحت  -3شکل 

 

و  خشکی تنش  با دانه شدن پر دوره شدنمواجه

دلیل دوره این شدن کوتاه  برگ سطح  دوام کاهش به 

پایین   دانه هزار وزن کاهش اصلی عامل سطوح  تحت 

راستا  استرطوبتی   این  در  زیادی  ؛    اذعانمحققین 

که   در  کاهش  در  عامل    ترین مهمداشتند  دانه  وزن 

خشکی شدید  تنش  پر شدن  شرایط  دوره  شدن  کوتاه   ،
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تحت    ؛استدانه   گیاه  به  پرورده  مواد  عرضه  بنابراین 

خ شدید  تنش  کاهش  شرایط  باعث   یابدمیشکی  که 

در    شده کههر بالل و وزن هزار دانه    کاهش وزن دانه

)مجیدیان   گردد مینهایت باعث کاهش عملکرد محصول  

همکاران   همکاران.  (2009و  و  در    (2013)خلیلی  نیز 

اعمال تنش خشکی در ذرت    همین راستا بیان داشتند که 

دانه    100  وزن   و  دانه  تعداد  دار معنیکاهش    بهمنجر  

 . گردید

 

 

 

 

 کلی  گیرینتیجه 

ذرت    داد  نشان طرح نتایج طورکلیبه در  که 

آبیاری   آبیدرصد    80اعمال  افزایش  م  نیاز  به  نجر 

دانه و کارایی مص این پاسخ ذرت    رف آب شد؛عملکرد 

تیمار    ویژه به قطرهدر  بالدار   ایآبیاری    نواری 

نمود بیشتری پیدا کرد و منجر به افزایش    (،دارپوشش)

. از  در این تیمار شدعملکرد دانه و کارایی مصرف آب  

توسط    ،به نقش ممانعت از تبخیر  توانمیدالیل این امر  

قطرهوشش  پ مالچ   عنوانبه)بالدار(،    نواریای  آبیاری 

صفات   دیگر  نمود.  اشاره  نیز  مصنوعی  بررسی  مورد 

از تیمارهای مورد بررسی    دارمعنی  تأثیرات و متفاوتی 

روش   قطرهپذیرفتند.  بالدار    ای آبیاری  نواری 

سایر  دارپوشش) بهبود  سبب  رشدی    هایشاخص(، 

وزن تر و خشک برگ و  ،  ساقه  ، ارتفاعساقه  همانند قطر

به   نسبت  برگ  سطح  قطرهشاخص  نواری    ای آبیاری 

شد.    بالبی پوشش(،  و  )بدون  گرمسیری  مناطق  در 

که    ویژهبه رشد  فصل  انتهای  و  دما  عمدتاًدر  محیط  ی 

طور   به  خاک  از سطح  تبخیر  افزایش    داریمعنیمیزان 

افزایش  بایدمی جهت  عملی  و  علمی  راهکارهای  یافتن   ،

صرف آب و عملکرد دانه و علوفه بسیار حائز راندمان م

 همبستگی بین صفات مورد بررسی. -6جدول 

شاخص 

 سطح برگ 

وزن صد دانه  

(g ) 
 تعداد بالل 

وزن ساقه  

 ( gخشک ) 

وزن 

ساقه  

 ( gتر )

وزن 

خشک  

 برگ 

وزن تر 

برگ 

(GR ) 

 ارتفاع

(cm ) 

تعداد  

 برگ 

قطر 

 ساقه 

(cm ) 

کارایی  

 مصرف آب 
 عملکرد دانه 

 

 عملکرد دانه  1           

 صرف آب کارایی م *0/31 1          

         1 -0/28 ns 0/56**  ( قطر ساقهcm ) 

        1 0/60** 0/07 ns 0/72**  تعداد برگ 
       1 0/63** 0/75** 0/05 ns 0/73** ( ارتفاعcm ) 

 ( gوزن تر برگ ) *0/49 *0/43 **0/60 **0/48 **0/64 1      

     1 0/99** 0/59** 0/51** 0/56** 0/45* 48/0  
 رگ وزن خشک ب

    1 0/53** 0/55** 0/63** 0/57** 0/45* 0/22 ns 0/61** 
 ( gوزن ساقه تر ) 

   1 0/98** 0/46* 0/49* 0/59** 0/48* 0/40* 0/21 ns 0/57** 
 ( gوزن ساقه خشک ) 

  1 -0/08 ns 
-0/09 

ns 
0/10 ns 0/07 ns -0/30* -0/31* 

-0/17 

ns 
-0/13 ns -0/70** 

 تعداد بالل 

 1 -0/38* 0/61** 0/68** 53/0  0/52** 0/83** 0/79** 0/62** 0/16 ns 0/86** 
 ( gصد دانه )  وزن

1 0/79** -0/54** 49/0  0/53** 0/25 ns 0/27 ns 0/75** 0/68** 0/76** -0/32* 0/78** 
 شاخص سطح برگ 
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روش    دارمعنیمثبت و    تأثیر. لذا با توجه به  استاهمیت  

قطره )  ای آبیاری  بالدار  این    توانمی(،  دارپوششنواری 

روش را برای مزارع ذرت در مناطق گرمسیری پیشنهاد 

 داد. 
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