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بهینهسازی مصرف آب با استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار ( )Tapeو بیالن
رطوبتی خاك در زراعت ذرت دانهای در كرمان
نادر كوهی چلهكران ،1حمید نجفینژاد

2

تاریخ ارسال1395/10/11:
تاریخ پذیرش1397/08/06:

برگرفته از طرح تحقیقاتی

چكیده
به دلیل قرار گرفتن موقعیت جغرافیايي كشور ايران در شرايط خشك و نیمه خشك ،همواره كمآبي و خشكسالي كشاورزي
را تهديد ميكند .آبیاري نواري تحت فشار ( )Tapeنمونهاي از سیستمهاي آبیاري تحت فشار است كه در استفاده بهینه
از آب مورد استفاده قرار مي گیرد .تعیین زمان و مقدار آبیاري با در نظر گرفتن عوامل وابسته بسیار پیچیده است و از
مشكال تي است كه همواره در پیش روي كشاورزان و كارشناسان بوده است .هدف از اين طرح ارزيابي سطوح مختلف
آبیاري با استفاده از سیستم آبیاري نواري تحت فشار ( )Tapeو تعیین آب مورد نیاز با استفاده از تانسیومتر در زراعت
ذرت دانهاي بود .آزمايش به صورت طرح بلوکهاي كامل تصادفي با سه تكرار و و چهار تیمار آبیاري كه شامل  3تیمار
مكش در  1/5 FC ،1/2 FCو  1/8 FCو تیمار آبیاري برابر با نیاز آبي خالص گیاه (تیمار شاهد) بود كه به مدت سه سال
( ) 1391-1389در ايستگاه تحقیقات كشاورزي كرمان اجرا شد .براي اعالم زمان آبیاري با استفاده از تانسیومتر هنگامي
كه میزان تخلیه آب به حد نصاب آبیاري براي هر كدام از تیمارها رسید ،عملیات آبیاري صورت گرفت .با توجه به دور و
مقادير آبیاري در تیمارها ،تیمار شاهد بیشترين عملكرد محصول و بهترين كارآيي مصرف آب را داشت .با اين وجود تیمار
 1/2FCنسبت به ساير ت یمارها عملكردي نزديك به تیمار شاهد داشت .با توجه به اين كه میزان آب مصرفي در تیمارها
تقريباً نزديك به هم بوده و حتي تیمارهاي  1/5FCو  1/8FCنسبت به تیمار  1/2FCاندكي آب بیشتري نیز مصرف
كردهاند امّا به دلیل اين كه دور آبیاري در تیمار  1/2FCنسبت به تیمارهاي ديگر كمتر بوده است و كرتها زودتر از
تیمارهاي ديگر آبیاري شدند عملكرد در غالب صفات مورد مطالعه بهتر گرديده است .با توجه به پارامترهاي بررسي شده
در اين مطالعه ميتوان تیمار 1/2FC

را كه نیازي به محاسبات عددي ندارد براي استفاده زارعین پیشنهاد داد.

واژههای كلیدی :آبیاری قطرهای نواری ( ،)Tapeكمآبیاری ،بیالن آب خاك ،تانسیومتر ،ذرتدانهای.
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مختلف تانسیومتر و منحني رطوبتي خاک در دفعات

مقدمه
با توجه به افزايش جمعیت و كاهش ساالنه نزوالت

بعدي كار كشاورزان براي آبیاري راحتتر خواهد شد.

جوي و محدود بودن منابع تامین كننده آب ،استفاده

يكي از روشهاي تعیین زمان آبیاري اندازهگیري میزان

بهینه از منابع آبي موجود براي كشت گیاهان زراعي در

رطوبت خاک و میزان آب تخلیه شده توسـط گیاه

بخش كشاورزي ميتواند يكي از بهترين گزينهها براي

(تبخیر و تعرق) ميباشد كه اصطالحاً حدود

ايجاد كشاورزي پايدار باشد .توسعه روزافزون استفاده از

 Depletionدر خاک تعريف گرديدهاست .چندين روش

روشهاي آبیاري قطرهاي تیپ در زراعتهاي رديفي و

براي تعیین رطوبت خاک در منابع ذكر گرديده است.

صیفي ايجاب ميكند تا تحقیقات گستردهاي در رابطه

به عنوان مثال ميتوان مقدار آب موجود در خاک را

با اين سیستمها از جنبههاي گوناگون انجام شود .يكي

توسط تانسیومتر ،نمونههاي وزني خاک ،بلوکهاي

از مشكالتي كه زارعین با آن سروكار دارند نحوه استفاده

گچي ،TDR1 ،دستگاه رطوبت سنج ( ترايم ) يا

صحیح آب در سیستمهاي تحت فشار ميباشد (مديرت

نوترونمتر اندازهگیريكرد.

و بهرهوري درست از سیستم ) .زيرا اكثر زارعین از دانش

مواليي و همكاران ( )1391پژوهشي در مورد اثر

و اطالعات علمي در زمینه كاربرد دقیق آب مورد نیاز

روشهاي آبیاري قطرهاي -تیپ و باراني بر عملكرد و

گیاه بيبهره هستند لذا در استفاده از سیستمها دچار

كارائي مصرف آب در سه بستر كاشت در شرايط مختلف

مشكل شده و گاهي آب بیشتر از حد در اختیار گیاه

مصرف كود آلي براي دو رقم سیب زمیني بورن و ساتینا

قرار داده و گاهي هم آب كمتر ،كه با توجه به هزينه

انجام دادند .در تحقیق مذكور آبیاري بر اساس مقدار

ايجاد سیستم تحت فشار و عدم به كارگیري صحیح از

تخلیه مجاز رطوبت از خاک انجام شده است و حجم آب

آن با نتايج نهچندان مناسب در عملكرد محصول مواجه

كاربردي براي آبیاري قطرهاي در كل دوره رشد 6280

ميشوند .يكي از مسائل خاص دور و زمان آبیاري

متر مكعب بر هكتار و براي آبیاري باراني  7470متر

ميباشد كه براي زارعین مشكل ساز ميباشد .استفاده

مكعب بر هكتار بهدست آمده است .بیشترين عملكرد

از تانسیومتر جهت اعالم زمان آبیاري يكي از روشهاي

سیبزمیني ارقام بورن و ساتینا در آبیاري قطرهاي-

سادهاي است كه ميتواند براي زارعین مفید و بيدغدغه

تیپ به ترتیب  25/29و  24/95تن بر هكتار و كمترين

باشد ،چرا كه فقط با يكبار مشخص نمودن منحني

عملكرد در آبیاري باراني  16/45و 17/31تن بر هكتار

رطوبتي خاک مزرعه ميتوان به سهولت هم زمان و هم

بدست آمد .آبیاري قطره اي-تیپ با مصرف  16درصد

حجم آب مصرفي براي مزرعه را به راحتي به دست آورد.

آب كمتر نسبت به آبیاري باراني ،براي ارقام سیبزمیني

به عنوان مثال اگر در مزرعهاي تانسیومتر عدد  45را

بورن و ساتینا به ترتیب  34درصد و  30درصد افزايش

نشان دهد با استفاده از منحني رطوبتي خاک ميتوان

عملكرد در واحد سطح داشته است.

حجم آب مورد نیاز تا ظرفیت زراعي مزرعه را بدست

در تحقیقي كه براي آبیاري خیار از تانسیومتر

آورد و آبیاري را آغاز نمود .با مشخص نمودن اعداد

استفاده شده است و تیمارهاي آبیاري شامل سه حد

Time domain refrectometry
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آستانه پتانسیل آب با مقادير ) -300 ، -600 (hpaو

همكاران ( ) Shaozhong et al, 1998در آزمايشــي

 -150بودند نتايج به دست آمده بیانگر افزايش قابل

كه در آن ضــريب كارآيي مصــرف آب براي ذرت تحت

توجه عملكرد در تیمارهاي ) -150 (hpaو -300

كم آب یاري كنترل شـــده مورد م طال عه قرار گر فت و

نسبت به تیمار ) -600 (hpaبوده است ،به طوري كه

تیمارهاي آبیاري بر اســـاس درصـــدهايي از ظرفیت

پیشنهاد شده است براي آبیاري با استفاده از تانسیومتر

زراعي( 50، 40و 60درصد ) بوده است ،باالترين مقدار

در زراعت خیار براي منطقه مورد آزمايش از حد آستانه

آب مصـــرفي را برابر با  502میلیمتر و كمترين آن را

پتانسیل آب بین  -150و  (hpa) -300استفاده گردد

برابر با  350میلیمتر گزارش نمودها ند كه كارآيي

( .)Suojala et al., 2005باتاري و همكاران

مصــرف آب براي مقادير فوق به ترتیب برابر با  2/61و

) (Bhattarai et al., 2003رشد پنبه را در شرايط

 2/31گرم بر متر مربع بر میلیمتر بوده ا ست .همچنین

آبیاري قطرهاي زيرزمیني و فارو در استرالیا مورد بررسي

يانوكیانو و همكاران ()Yongqiang et al, 2004

قرار دادند .در اين تحقیق كه الترالها در عمق 40

در تحقیق ديگري اثر كمبود آب در خاک را بر روي

سانتيمتري و به فاصله  100سانتيمتري از يكديگر قرار

تبخیر و تعرق ،عملكرد محصــول و كارآيي مصــرف آب

داشتند عملكرد محصول در آبیاري زير زمیني با تأمین

در ذرت و گندم مورد مطالعه قرار دادند .در اين تحقیق

 75درصد تبخیر و تعرق گیاه مشابه عملكرد محصول در

براي ذرت دو تیمار متفاوت در نظر گرفته شده بود كه

آبیاري سطحي با  100تبخیر و تعرق بدست آمد.

برابر با  0/8و  θ/ θFc = 1كه  θمتو سط حجم آب در

در تحقیقيكه در صـــربســـتان و مونته نگرو توســـط

خاک در ناحیه ري شه و θFcمتو سط ظرفیت زراعي در

بوســـن یاک و هم كاران( )Bosnjak , et al.,1995بر

ناحیه ري شه ميبا شند .نتايج اين تحقیق ن شان داد كه

روي سیبزمیني انجام گرفت مقادير  %70،%60و %80

عملكرد ذرت با م قدار  6170كیلوگرم در هك تار و با

ظرف یت زراعي مزر عه ( )FWCكه ق بل از آب یاري

كارآيي م صرف آب برابر با  1/72كیلوگرم در هكتار كه

ا ندازهگیري شـــده ا ند به عنوان تی مار آب یاري ل حاظ

در تیمار θ/ θFc =1بدســت آمد نســبت به تیمار 0/8

گرديده اســت و  %55آب موجود در خاک براي شــرو

=  θ/ θFcبــا عملكرد  3530كیلوگرم در هكتــار و

آبیاري در نظر گرفته شــده اســت .نتايج حاكي از تاثیر

كارآيي مصـــرف آب برابر با  1/39كیلوگرم در هكتار از

مثبت تیمارهاي اعمال شده بر عملكرد غده ها و اندازه

افزايش قابل قبولي برخوردار بود.

آنها بوده اســت به طوري كه بیشــترين عملكرد مربو
به تیمار 70درصــد (ظرفیت زراعي مزرعه) با مقدار آب

روش تحقیق

 470میلیمتر بوده ا ست .رودس و همكاران ( Rhoads et

به منظور ارزيابي سطوح مختلف آبـیاري با استفاده

 )al. 1973گزارش كرد ند كه باالترين عملكرد ذرت

از سیستم آبیـاري نواري تحـت فشار ( )Tapeو تعیـین

وقتي كه پتانســیل آب خاک در اليه  30ســانتي متري

آب مورد نیاز با استفاده تانسیومتر پژوهشي به مدت 3

بااليي برابر با ( -10 Kpaبراي خاک شني) و-40 Kpa

سال ( )1391-1389در ايستگاه تحقیقات كشاورزي

(براي خاک رســي) باشــد بدســت ميآيد .شــائونانو و

جوپار كرمان انجام گرفت .در اين تحقیق از تانسیومترها
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براي اعالم زمان آبیاري استفاده شد .تانسیومترها از نو

براي تهیه دادههاي آزمايش استفاده گرديد .فاصله بین

فلزي ثابت بودند كه در سه عمق  45 ،15و 65

تكرارهاي آزمايش كه بصورت عمودي كنار هم قرار

سانتيمتري و در وسط هر كرت و در بین دو خط كشت

داشتند  1/5متر و فاصله بین نوارهاي آزمايش 75

نصب گرديدند به طوري كه از تانسیومتر عمق 15

سانتيمتر بود .رقم مورد استفاده ذرت هیبريد

سانتيمتري جهت قرائت در مراحل اولیه رشد ،از

سینگلكراس 704بود كه با توجه به تحقیقات انجام

تانسیومتر عمق  45سانتيمتري جهت قرائت در مراحل

شده در  31ارديبهشت با تراكم  85470بوته در هكتار

میاني رشد و از تانسیومتر عمق  65سانتيمتري جهت

(فواصل 18×65سانتيمتر) كشت گرديد.

قرائت در مراحل پاياني رشد استفاده گرديد .براي نصب

در اين تحقیق در هر سه سال مقدار نیترونن ا ستفاده

تانسیومترها از اُگر استفاده شد به طوري كه با استفاده

شده از منبع كود اوره  184كیلوگرم در هكتار و مقدار

از اين وسیله در وسط هر كرت و در سوراخي ايجاد شد

 P2O5از منبع سوپرف سفات تريپل در سال اول ،دوم و

و سپس تانسیومترها در عمق مورد نظر نصب گرديدند.

ســـوم به ترت یب  40 ،50و 40كیلوگرم در هكتار بود.

آزمايش در قالب طرح بلوکهاي كامل تصادفي با 3

نتايج تجز يه فیزيكي و شـــیم یايي و رطوبت خاک در

تكرار انجام گرديد .چهار تیمار آبیاري شامل  3تیمار

مكشهاي مختلف در ســه عمق  30-60 ،0-30و-90

مكش (  1/5FC ، 1/2FCو  ) 1/8FCو تیمار آبیاري

 60در جدول هاي  1و  2ارائه شـــده اســـت .اولین و

(تیمار چهارم) برابر با نیاز آبي خالص گیاه بود كه از

دومین آبیاري به فاصــله  1هفته به صــورت ســطحي

روي دادههاي هواشناسي و بر اساس فرمول پنمن-

انجام گرفت و پس از آن با قرار دادن نوارهاي تیپ در

مونتیت محاسبه و پس از اعمال ضريب گیاهي به صورت

مزرعه آبیاري به صـــورت تحت فشـــار انجام گرفت.

حجمي در اختیار گیاه قرار داده شد .براي مشخص

نوارهاي تیپ ( )Tapeاز نو  175میكرون با روزنههاي

كردن حجم آبیاري با استفاده از تانسیومتر ،به كمك

 30سانتيمتري ساخت داخل ك شور بود .آبدهي اين

منحني رطوبتي خاک رطوبت حجمي متناظر با

نوارها  4/5لیتر در ســـاعت در هر متر طول در فشـــار

مكشهاي فوق محاسبه شد و سپس با استفاده از

كاري  0/3 -0/7اتم سفر بود .ضريب تغییرات نوارهاي

رطوبت خاک در هر يك از تیمارها و رطوبت خاک در

آب یاري  175میكرون تا طول  100متر كمتر از 4/5

 FCعمق آبیاري تعیین شد و سپس عدد به دست آمده

درصـــد ذكر گرديده اســـت  .براي تعیین عملكرد دانه

در سطح كرتها ضرب شد تا حجم آب آبیاري به دست

پس از حذف خطو حاشیه باللهاي دو خط وسط هر

آيد .براي اعالم زمان آبیاري با استفاده از تانسیومتر

كرت برداشت شد و عملكرد دانه بر مبناي تن در هكتار

هنگامي كه میزان تخلیه آب به حد نصاب آبیاري براي

و با رطوبت  14درصـــد محاســـبه گرديد .اندازهگیري

هر كدام از تیمارها رسید عملیات آبیاري صورت گرفت.

ارتفا بوته با استفاده از هشت بوته تصادفي ،قطر بالل،

سیستم به كار گرفته شده در اين تحقیق سیستم آبیاري

طول بالل ،تعداد دانه در رديف و تعداد رديف دانه در

نواري تحت فشار ( )Tapeبود .هر كرت شامل چهار

بالل با ا ستفاده از ه شت بالل ت صادفي و وزن هزار دانه

رديف كاشت به فاصله  75سانتيمتر و به طول  6متر

با اســتفاده از دو نمونه  250عددي انجام شــد .كارآئي

بود كه پس از حذف حاشیهها فقط از دو رديف وسط

م صرف آب ( )WUEاز تق سیم میزان دانه تولید شده
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در هر كرت بر میزان آب مصــرف شــده در هر كرت بر

م قايســـه م یانگین ها از آزمون چ ند دام نهاي دانكن

مبناي كیلوگرم دانه بر متر مكعب آب مصرفي به دست

( )DMRTو براي رســـم شـــكلها از نرمافزار Excel

آمد .آمار و ارقام جمعآوري شده با ا ستفاده از نرمافزار

استفاده شد.

 SAS.9.2مورد تجز يه وار يانس قرار گر فت و براي

جدول ( :)1نتایج تجزیه فیزیكی و شیمیایی خاك
pH

EC

عمق خاک

شن

سیلت

رس

(سانتي متر)

(درصد )

(درصد )

(درصد )

) (dS m

30-0

86

8

6

1/45

8

30-60

81

9

10

0/8

7/ 6

60-90

80

11

9

0/76

7/3

-1

جدول( :)2رطوبت موجود در مكشهای مختلف

ظرفیت مزرعه

نقطهپژمردگي

1/2 FC

1/5 FC

1/8 FC

عمقخاک (سانتیمتر)

FC%

WP%

%

%

%

30-0

16/3

5/84

12/57

11/4

9/9

30-60

16/5

6/6

12/8

12

10/3

60-90

17/2

7/3

13/3

12/7

11/1

نتایج

مشاهده گرديد كه در سال سوم اين تعداد بیشتر از بقیه

دور آبیاری

سالها بود .در تیمار  1/8FCدور آبیاري سه روزه

در اين تحقیق دور آبیاري براي تیمار شاهد به

مشاهده نگرديد .دور آبیاري  4روزه بیشترين دور آبیاري

صورت يك روز در میان ،اما براي  3تیمار ديگر (اعالم

بود كه در دو تیمار  1/2FCو  1/5FCمشاهده گرديد و

زمان آبیاري با استفاده از تانسیومتر) متغیر بود (شكل

تقريباً در هر سه سال آزمايش در تیمارهاي فوق برابر

 .)1با توجه به شكل  1مشاهده ميگردد كه تعداد

بود .بیشترين دور آبیاري  5روزه در تیمار  1/5FCو

آبیاريها در تیمار شاهد كه  2روزه بود در هر سه سال

 1/8FCمشاهده گرديد .دورهاي آبیاري  7 ،6و  8روزه

تقريباً به يك اندازه ميباشد .بیشترين تعداد دور آبیاري

به تعداد اندک و فقط در دو تیمار  1/5FCو 1/8FC

 3روزه در هر سه سال متعلق به تیمار  1/2FCبود .در

مشاهده گرديد .اين اختالف در دورهاي آبیاري با رشد

تیمار  1/5FCنیز به تعداد اندكي دور آبیاري سه روزه

گیاه نیز در ارتبا بود به طوري كه با ادامه رشد گیاه
علیرغم گرم بودن هوا دور آبیاري طوالنيتر شد كه ناشي
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از توسعه عمقي ريشههاي گیاه و استفاده گیاه از ذخیره
آبي بیشتر خاک بود

تیمار

تعداد آبیاری ها در هر دور آبیاری برای هر

 5روزه

 4روزه

 3روزه

 2روزه

تیمارهای آبیاری در هر  3سال آزمایش

شكل  -1تعداد آبیاری و دور آبیاری برای تیمارهای مختلف در سه سال
جدول ( :)3جدول تجزیه واریانس مركب صفات مورد مطالعه ذرت تحت تأثیر سطوح مختلف آبیاری نواری در سه سال
منبع تغییرات

درجه آزادي

عملكرد دانه

وزن هزار دانه

تعداد دانه در رديف

تعداد رديف دانه

سال

2

1133567/36

1280/4286

11/861

1/155

تكرار در سال

6

390071/53

873/3019

1/791

0/771

آبیاري

3

**30893446/99

**7589/2269

**96/161

**8/553

اثر متقابل سال × آبیاري

6

** 288663/66

19/6363

* 2/265

0/001

خطا

18

59845/6

305/8238

0/588

0/075

ضريب تغییرات ()%

-

6/06

8/26

4/81

1/91

منبع تغییرات

ادامه جدول ()3
درجه آزادي

قطر بالل

طول بالل

ارتفا بوته

كارآئي مصرف آب

سال

2

0/4539

** 2/4791

** 718/6145

0/003836

تكرار در سال

6

0/1760

0/0249

15/4306

0/003391

آبیاري

3

**1/5575

**6/3321

**689/3310

**0/214374

اثر متقابل سال × آبیاري

6

0/0012

0/0020

0/2753

** 0/004099

خطا

18

0/0790

0/0249

0/3266

0/000565

ضريب تغییرات ()%

-

6/8

1/9

2/57

6

* ** ،به ترتیب معنيدار در سطح احتمال  5درصد و يك درصد
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جدول ( :)4مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه ذرت تحت تأثیر برهمكنش سال در سطوح مختلف آبیاری
سال

1389

1390

1391

سطوح
آبیاري

عملكرد دانه
(كیلوگرم در

كارآيي آب

تعداد دانه در

تعداد رديف

وزن هزار دانه

قطر بالل

طول بالل

ارتفا بوته

مصرفي

رديف

دانه

(گرم)

(سانتيمتر)

(سانتيمتر)

(سانتيمتر)

شاهد

9700 bc

0/947 a

41/700 b

19/41 aa

249/9 a

4/63 a

15/78 a

240/74 a

1/2FC

9415 c

0/97 a

41/500 b

19/28 a

237/2 a

4/59 a

15/54 ab

237/6 b

1/5FC

6330 f

0/6 d

35/633 e

17/79 d

206/2 bcd

4/25 ab

14/87 c

229/3 c

1/8FC

5500 g

0/57 e

33/866 f

17/49 ed

193/5 cde

3/68 cde

13/87 d

220/4 g

شاهد

10133 a

0/967 ab

43/260 a

19/23 ab

243/4 a

4/3 ab

15/70 ab

229/7 c

1/2FC

9450 c

0/933 a

42/630 ab

19/10 abc

231/0 ab

4/29 ab

15/46 b

226/7 d

1/5FC

7383 e

0/747 c

37/600 cd

17/60 ed

192/5 cde

3/98 bc

14/80 c

218/8 h

1/8FC

6416 f

0/657 d

36/460 de

17/30 ef

179/43 ed

3/44 ed

13/81 d

210/3 g

شاهد

9900 ab

0/9 ab

41/933 b

18/77 bc

232/40 ab

4/23 ab

14/91 c

225/1 e

1/2FC

8850 d

0/83 b

41/630 b

18/64 c

220/43 abc

4/19 ab

14/6 c

222/2 f

1/5FC

6980 e

0/73 c

38/160 c

17/22 ef

183/93 cd

3/88 bcd

14/0 d

214/4 i

1/8FC

6160 f

0/64 d

37/400 cd

16/93 f

167/6 e

3/36 e

13/1 e

206/18 k

هكتار)

میانگینهايي با حروف مشابه در هر ستون تفاوت معنيداري در سطح احتمال  5درصد با استفاده از آزمون چند دامنهاي دانكن ندارند.

جدول ( :) 5مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه ذرت تحت تأثیر سطوح مختلف آبیاری

عوامل آزمايشي

طول بالل

ارتفا بوته

قطر بالل

(سانتيمتر)

(سانتيمتر)

(سانتيمتر)

وزن هزار
دانه
(گرم)

تعداد رديف

تعداد دانه در

دانه

رديف

كارآيي

عملكرد دانه

آب

(كیلوگرم در

مصرفي

هكتار)

سال
4/293 a

1389

19/01667 a

232/05 a

1390

18/94167 a

221/42 b

4/014 a

1391

18/19458 b

216/99 c

3/919 a

221/75 a

14/4975 a

38/175 b

0/780 a

7736/3 a

211/60 a

14/3250 a

39/991 a

0/813 a

8345/8 a

201/09 a

13/8950 a

39/783 a

0/784 a

7972/5 a

سطوح آبیاري
شاهد

19/465 a

231/86 a

4/398 a

241/92 a

15/1422 a

42/300 a

0/924 a

9911/1 a

1/2FC

19/2355 b

228/85 b

4/362 a

229/56 a

15/0089 a

41/922 a

0/921 a

9238/3 b

1/5FC

18/5766 c

220/86 c

4/041 b

194/23 b

13/5511 b

37/133 b

0/706 b

6897/8c

1/8FC

17/5933 d

212/35 d

3/500 c

180/20 b

13/2544 c

35/911 c

0/619 c

6025/6 d
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میانگینهايي با حروف مشابه در هر ستون تفاوت
معنيداري در سطح احتمال  5درصد با استفاده از آزمون

كارآیی آب مصرفی
كارآيي آب مصرفي عبارت است از میزان ماده خشك

چند دامنهاي دانكن ندارند.

تولید شده بر حسب كیلوگرم به ازاي آب مصرف شده بر

عملكرد دانه

حسب متر مكعب .اين پارامتر در مناطقي كه آب يك عامل

بر اساس نتايج تجزيه واريانس عملكرد دانه تحت تاثیر

محدودكننده عملكرد محصول است بسیار مهم ميباشد.

تیمار آبیاري و برهمكنش سال در تیمار آبیاري معنيدار

كارآيي آب مصرفي تحت تاثیر تیمار آبیاري و برهمكنش

بود جدول  .)3مقايسه میانگین عملكرد دانه تحت تاثیر

سال در تیمار آبیاري معنيدار بود )جدول  .)3مقايسه

برهمكنش سال در تیمار آبیاري در جدول  4نشان داده

میانگین كارآيي آب مصرفي تحت تاثیر برهمكنش سال در

شده است .با توجه به جدول فوق مالحظه ميگردد كه

تیمار آبیاري در جدول  4نشان داده شده است .با توجه به

تیمار شاهد در در هر سه سال مطالعه در مقايسه با ساير

جدول فوق در هر سه سال آزمايش تیمارهاي شاهد و

تیمارهاي آبیاري از بیشترين و تیمار  1/8FCاز كمترين

 1/2FCدر يك گروه آماري قرار گرفتند و بیشترين كارآيي

عملكرد دانه برخوردار بوده است .ساير تیمارهاي آبیاري از

آب مصرفي را داشتند درحاليكه كمترين كارآيي آب

عملكرد دانه متوسطي برخوردار بودند .با توجه به جدول 6

مصرفي به تیمار  1/8FCتعلق داشت .اين وضعیت در جدول

و شكل  1كمترين حجم آب مصرف شده ،بیشترين دور

 5نیز قابل مشاهده است .در تیمار آبیاري بر مبناي 1/2FC

آبیاري و كمترين تعداد آبیاري متعلق به تیمار  1/8FCو

علیرغم عملكرد محصول پايینتر اين تیمار نسبت به تیمار

بیشترين حجم آب مصرف شده با كمترين دور آبیاري به

شاهد ،كارآيي آب مصرفي آن در سطح تیمار شاهد بود

تیمار شاهد تعلق داشت .بنابراين كمتر بودن عملكرد دانه

(جدول  )4كه ناشي از مصرف آب كمتر در اين تیمار

در تیمار  1/8FCرا ميتوان به دور آبیاري طوالنيتر و حجم

ميباشد (جدول  .)6كمتر بودن كارآيي آب مصرفي در

آب مصرف شده كمتر اين تیمار نسبت به ساير تیمارها

تیمارهاي  1/5FCو  1/8FCرا ميتوان به دور آبیاري

مرتبط دانست .محققان زيادي رابطه بین عملكرد و مقدار

طوالنيتر اين دو تیمار (شكل  )1به خصوص در مراحل

آب مصرف شده را خطي گزارش نمودهاند ،اما در بحث اثر

بحراني اولیه رشد گیاه مرتبط دانست .در بحث اثر آبیاري

آبیاري بر عملكرد گیاه بیان شده است كه با آبیاري براي

بر عملكرد گیاه بايستي توجه نمود كه با آبیاري براي

رسیدن به حداكثر عملكرد ،حداكثر كارآيي مصرف آب به

رسیدن به حداكثر عملكرد ،حداكثر كارآيي مصرف آب به

(Bordovsky and Lyle, 1996; Tolk

دست نميآيد ) .(Howell, 1990به نظر ميرسد اعمال

) .and Howell, 2003نتايج حاصل از اين تحقیق با نتايج

كم آبیاري و تنش براي ذرت چندان مثمرثمر نباشد،

برخي محققین كه كاهش عملكرد اقتصادي محصول ذرت

همچنانكه نتايج تحقیقات اک ( )Eck, 1984نشان داده

را تحت شرايط كم آبیاري گزارش نمودهاند مطابقت

است كمآبیاري ذرت باعث افزايش راندمان مصرف آب

دارد (Musick and Dusek, 1980; Najafinezhad,

ميگردد .موزيك و دوسك

).2014

)1980بیان نمودند كه حداكثر كارآيي مصرف آب وقتي

دست نميآيد

(Musick and Dusek,

حاصل ميشود كه آبیاري در شرايط تنش ماليم و يا در
دورههاي خشكي انجام شود .گونههاي مقاوم به تنش
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خشكي راند مان مصرف آب را از طريق كاهش تلفات آب

تیمارهاي كم آبیاري در كل فصل رشد گیاه ذرت ميتوان

حفظ مينمايند ولي به هر حال در مواقعي كه رشد گیاه به

بیان نمود كه تنش اعمال شده در طول دوره رشد رويشي

مقدار زيادي تحت تاثیر تلفات آب قرار ميگیرد كارآيي

و زايشي گیاه با محدود نمودن شرايط مطلوب فتوسنتزي و

مصرف آب كاهش مييابد .در اين مطالعه به نظر ميرسد

انتقال مواد فتوسنتزي اندک براي رشد دانه به كاهش وزن

كم آبیاري با دور آبیاري طوالنيتر در تیمارهاي  1/5FCو

هزار دانه ذرت در تیمارهاي آبیاري  1/5FCو  1/8FCمنجر

 1/8FCتوانسته با كاهش رشد رويشي و زايشي گیاه و

شده است .كاهش وزن هزار دانه ذرت تحت تنش كم آبي

تحمیل تنش شديد بر گیاه ضمن كاهش عملكرد اقتصادي

در مطالعات زيادي گزارش شده استKamara et (.

منجر به كاهش كارآيي آب مصرفي شود اما در تیمار

)al.,2003

 1/2FCبه دلیل دور آبیاري كمتر و مصرف آب بیشتر و
اعمال تنش ماليم در گیاه اگر چه عملكرد دانه آن نسبت

تعداد دانه در ردیف و تعداد ردیف دانه در بالل

به شاهد كاهش داشته است اما كارآيي آب مصرفي افزايش

تعداد دانه در رديف و تعداد رديف دانه در بالل نقش

يافته و در سطح تیمار شاهد قرار گرفته است .در شرايط

تعیین كنندهاي در عملكرد نهايي گیاه ايفا مينمايند .تعداد

تنش ماليم با بسته شدن جزيي روزنهها چون كاهش تعرق

دانه در رديف بالل تحت تاثیر تیمار آبیاري و برهمكنش

بیش از كاهش غلظت  CO2در داخل سلول تحت تاثیر قرار

سال در تیمار آبیاري معنيدار بود ،اما تعداد رديف دانه در

ميگیرد بنابراين تعرق بیشتر از فتوسنتز كاهش يافته و در

بالل فقط تحت تاثیر تیمار آبیاري معنيدار بود (جدول .)3

نتیجه كارآيي مصرف آب افزايش مييابد ،اما در تنش شديد

بررسي برهمكنش سال در تیمار آبیاري نشان داد كه

چون روزنهها به طور كامل بسته ميشوند كارآيي مصرف

تیمارهاي شاهد و  1/2FCدر هر سه سال نسبت ساير

آب به دلیل كاهش قابل توجه فتوسنتز كاهش

تیمارهاي آبیاري برتري معنيداري داشته و از تعداد دانه

مييابد ).(Taiz and Zeiger, 1998

در رديف بیشتري برخوردارند (جدول  .)4در سال اول تیمار
آبیاري  1/5FCاز تعداد دانه در رديف بیشتري نسبت به

وزن هزار دانه

تیمار آبیاري 1/8FCبرخوردار بود اما در سال دوم و سوم

وزن هزار دانه يكي از اجزاي عملكرد دانه ذرت بوده كه

تفاوت معنيداري بین تیمارهاي فوق نبود (جدول .)4

تحت تاثیر مديريت مزرعه ميتواند تغییر نمايد .اين صفت

تعداد رديف دانه در بالل از ديگر اجزاء تشكیل دهنده

تحت تاثیر سال و تیمارهاي مختلف آبیاري به ترتیب غیر

عملكرد در ذرت بوده و كمتر تحت تأثیر شرايط محیطي

معنيدار و معنيدار بود (جدول .)3همان طور كه از جدول

قرار ميگیرد .از لحاظ تعداد رديف دانه در بالل تیمارهاي

 5مشخص است تیمارهاي شاهد و  1/2FCدر يك گروه

آبیاري شاهد و  1/2FCدر يك گروه آماري قرار گرفتند و

آماري قرار گرفته و در مقايسه با ساير تیمارهاي آبیاري از

بیشترين مقدار را داشتند و تیمار آبیاري  1/8FCكمترين

وزن هزار دانه بیشتري برخوردار بودند .كمتر بودن وزن

تعداد رديف دانه را داشت (جدول  .)5تحت تنش قرار

هزار دانه در تیمارهاي  1/5FCو  1/8FCرا ميتوان به دور

گرفتن دو تیمار آبیاري  1/8FCو  1/8FCدر مراحل اولیه

آبیاري بیشتر (شكل  )1و همچنین مصرف آب كمتر در

رشد گیاه به خاطردور آبیاري طوالنيتر ميتواند علت اصلي

تیمارهاي فوق مربو دانست (جدول  .)6با توجه به اعمال

اختالف با تیمارهاي شاهد و  1/2FCباشد .در اين خصوص

نشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران
سال دهم .شماره سی و هشتم ،زمستان 285 1398

شوسلر و وستگیت ( )1991اظهار داشتند كه تنش آبي در

داشت (جدول  .)5كمتر بودن صفات فوق در تیمارهاي

مراحل گلدهي و اوايل پر شدن دانه باعث تلقیح ناقص بالل

آبیاري  1/5FCو  1/8FCدر مقايسه با تیمارهاي آبیاري

و كم شدن تعداد دانه در رديف بالل ميشود.

شاهد و  1/2FCرا ميتوان به تنش اعمال شده در مراحل
مختلف رشد رويشي و زايشي ذرت به واسطه دور آبیاري
بیشتر و همچنین حجم آب مصرفي كمتر در تیمارهاي فوق

ارتفاع بوته ،طول بالل و قطر بالل
تاثیر تیمار آبیاري بر ارتفا بوته ،طول بالل و قطر بالل

مرتبط دانست .تحت تنش كم آبي كاهش ارتفا گیاه و

در سطح احتمال  %1معنيدار شد (جدول .)3تیمار شاهد

طول بالل ذرت گزارش شده است (.)Zhao et al., 2006

بیشترين ارتفا بوته و طول بالل و تیمار  1/8FCاز كمترين

كاهش رطوبت خاک با ايجاد طیف وسیعي از تغییرات

ارتفا بوته و طول بالل برخوردار بود .از لحاظ قطر بالل

هورموني ،بیوشیمیايي و مورفولونيك و همچنین كاهش

تیمارهاي شاهد و  1/2FCبا بیشترين قطر بالل در يك گروه

مقدار آنزيمهاي فتوسنتزي نهايتاً زيست توده گیاه را كاهش

آماري قرار گرفتند و تیمار  1/8FCكمترين قطر بالل را

ميدهد (.)Najafinezhad, 2014

جدول( :)6مقادیر آب آبیاری ،عملكرد دانه و كارآیی مصرف آب در تیمارهای مختلف آبیاری برای سه سال آزمایش

كارآيي مصرف آب

سال آزمايش

عملكرد دانه

مقدار آب آبیاري

(كیلوگرم در

(مترمكعب در

هكتار)

هكتار)

0/95

9700

10200

1389

0/92

10100

11000

1390

0/91

9900

10850

1391

0/88

8350

9460

1389

0/91

9160

10060

1390

0/89

8850

9980

1391

0/65

6330

9580

1389

0/75

7364

9880

1390

0/71

6980

9790

1391

0/57

5500

9660

1389

0/65

6413

9770

1390

0/63

6160

9700

1391

()WUE
(كیلوگرم دانه بر
مترمكعب آب)

تیمارها

شاهد

1/2FC

1/5FC

1/8FC
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نتیجهگیری

مقادير آب آبیاري به هم نزديك بود به طوري كه تیمار

در برنامهريزي آبیاري با استفاده از تانسیومتر ،دورهاي

 1/2FCبا حجم آب مصرفي برابر با  9830متر مكعب خیلي

آبیاري كامال متغیر بودند به طوري كه دورهاي  2تا  8روزه

نزديك به تیمار شاهد با حجم آب مصرفي برابر با 10600

در طول فصل مشاهده گرديد .دورهاي آبیاري كوتاهتر

به

متر مكعب بود اما دلیل تفاوت در عملكرد مربو

مربو

به اوايل دوره رشد و دورهاي آبیاري طوالنيتر

دورهاي آبیاري طوالنيتر ميباشد كه به خصوص در مراحل

مربو

ب ه اواخر فصل رشد بودند .از نظر تعداد ،دورهاي

حساس رشد خیلي حائز اهمیت است .با توجه به نتايج به

آبیاري  3و  4روزه در تیمار  ،1/2FCدورهاي آبیاري  4و 5

نظر مي رسد تنش رطوبتي براي ذرت در مراحل حساس

روزه در تیمارهاي 1/5 FCو دورهاي آبیاري  5و 6در تیمار

رشد ميتواند در كاهش عملكرد و ساير خصوصیات گیاهي

 1/8FCاز همه بیشتر بودند(شكل  .)1به نظر ميرسد

اثرگذار باشد .با توجه به پارامترهاي بررسي شده در اين

ميتوان در آبیاري ذرت با استفاده از تیپ از دورهاي آبیاري

مطالعه ميتوان تیمار  1/2FCرا كه نیازي به محاسبات

 3و 4روزه استفاده مطلوبتر نمود .علیرغم دورهاي متفاوت،

عددي ندارد براي استفاده زارعین پیشنهاد داد.
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Yield evaluation and determine the thermal requirements of maize
maturity groups in the region of Kerman- Orzooeyeh
Nader Kouhi Chelehkaran1, Hamid Najafinezhad2
Abstract

Due to the geographical location of Iran and its location in arid and semi-arid, dehydration and
agricultural drought are always threatening it. Drip tape irrigation (Tape) is an example of pressurized
irrigation systems used for efficient use of water. To determine the timing and amount of irrigation is
very complex because of dependent factors. This complexity is one of the problems that farmers and
experts confront it. The purpose of this study is to evaluate the different levels of irrigation using drip
tape irrigation (Tape) and to determine the required water using Tensiometer in corn cultivation. A
complete randomized block design experiment was conducted at Kerman Agricultural Research Station
with three replications and four irrigation treatments. It included 3 suction treatments 1.2FC, 1.5FC or
1.8FC and the 4th treatment- irrigation water requirement of the plant (the control treatment)-for three
years (2010-2012). To determine the irrigation time using tensiometer when the water extraction for
each of the treatments reached to 1.2FC, irrigation was done. With regard to the interval and amount of
irrigation in treatments, the control treatment had the highest yield and the most efficient water use.
However, the treatment of 1.2FC had the closer performance to the control treatment than other
treatments. The amount of water used in treatments was almost equal. Although treatments 1.5FC and
1.8 FC had a little more water consumption than the treatment 1.2FC, the yield of treatment 1.2FC was
better in all plant parameters because its irrigation interval was lower than other treatments and the plots
were irrigated sooner. According to the findings, the treatment FC1/2 which needs no calculation can
be recommended to the farmers.
Keywords: drip tape irrigation (Tape), Deficit irrigation, Soil water balance, Tensiometer & zea
maize
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