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بررسی مدیریت آبیاري و مصرف کود دامی در راستاي افزایش کارایی مصرف آب 

  704در ذرت دانه اي رقم سینگل کراس 

روح اهللا حسن زاده
 *

   هرمزگاناجی آباد دانشگاه پیام نور واحد ح،

  عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراك ،سعید چاوشی

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراك دانشیار،حمید مدنی

  ، عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزي حاجی آباد هرمزگانريعبدالحسین عسگ

  چکیده

 آزمایـشی در  704ه اي سینگل کـراس       به منظور بررسی اثر کود دامی برکارایی مصرف آب در ذرت دان               

 به صورت آزمایش کرت هاي خرد شده در قالب بلوك هاي کامل تصادفی در چهـار تکـرار در                  1384سال  

کرت هاي اصلی شامل چهار روش      . مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزي حاجی آباد هرمزگان به اجرا در آمد          

 آبیاري از یک طرف پشته تا مرحله سـاقه دهـی و از              ،ته تا پایان فصل رشد    آبیاري از یک طرف پش    (آبیاري  

، آبیاري از یک طرف پشته تا مرحله گلدهی و از این مرحلـه بـه                له به بعد آبیاري از دو طرف پشته       این مرح 

و کـرت هـاي فرعـی       ) بعد آبیاري از دو طرف پشته و آبیاري از ابتدا تا پایان فصل رشد از دو طرف پـشته                  

آبیـاري بـر    نـشان داد کـه روش   نتـایج . بود)  تن در هکتار 30، 20،  10،  0(ی  شامل چهار سطح کود حیوان    

، تعـداد ردیـف در      افزایش کارایی مصرف آب، عملکرد دانه، وزن هزار دانه، بیوماس، تعداد دانه در ردیـف              

 شدهبالل و قطر ساقه در سطح یک درصد معنی دار بود و همچنین اثر کود دامی نیز بر کلیه فاکتورهاي ذکر                

کیلو گرم در هکتـار مربـوط بـه          10070 بیشترین عملکرد دانه با میانگین     .در سطح یک درصد معنی دار بود      

همچنین بیشترین ماده خشک مربوط به تیمار       .  تن کود دامی بود    30 پشته و مصرف     تیمار آبیاري از دو طرف    

  .هکتار بود تن کود دامی در 30آبیاري از دو طرف پشته ها تا انتها و مصرف 

    

     

  آبیاري، ذرت، کارایی مصرف آب، کود دامی :واژه هاي کلیدي     

                                               


  Email: rohallah88 @yahoo.com: یسنده رابط نو

  21/7/88 :تاریخ پذیرش مقاله                             23/10/87:تاریخ دریافت مقاله

                                                                                                                            

  

                                                                                                                             یافته هاي نوین کشاورزي                                                       

1387 بهار -3 شماره-دومسال                                                                                                                                 
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1387بهار، 3، شمارهدومیافته هاي نوین کشاورزي، سال  226

  مقدمه

با توجه به اهمیت مدیریت آبیاري در افزایش عملکرد محصوالت و با توجه به این واقعیت که بخـش               

 درصد از کل آب استحصال شده را مصرف می کند می توان گفت هر گونه تالش            5/93کشاورزي حدود   

 . بخش نمی تواند موفقیت آمیـز باشـد  اي بهینه سازي مدیریت مصرف آب در کشور بدون توجه به این      بر

، تولید بیشتري را نیز     روست که بایستی ضمن مصرف آب کمتر      ه  باز طرف دیگر این بخش با واقعیت رو         

 در واحد راهبردهاي بهینه سازي افزایش کارایی مصرف آب نقش حیاتی در افزایش عملکرد. عرضه نماید

عوامل تغییر دهنده زیادي در خـاك وجـود         ). 23( سطح و همچنین افزایش اراضی فاریاب خواهد داشت       

این تغییرات شامل تغییراتـی مـی باشـند کـه در اثـر              . دارد که برروي کارایی مصرف آب تاثیر می گذارند        

بـراي افـزایش آب   . ندسیستم خاك ورزي، کودهاي حیوانی، مدیریت بقایاي گیاهی و مالچ ایجاد می گرد       

 و همکـاران    کریـسویل بررسـی هـاي     .  فزایش ذخیره آب در خاك ضروري اسـت       قابل استفاده درخاك ا   

اشـباع   می دهد که شخم زمین هاي فاقد بقایا و پوشش گیـاهی هـدایت هیـدرولیکی غیـر                 نشان  ) 1991(

ات شخم و کشت و کار      رار عملی از تک ) خاك در رطوبت کمتر از ظرفیت مزرعه       میزان آب عبور کرده از    (

 عملیات خاك ورزي بیش از اندازه نفوذ آب را به دلیل افزایش منافـذ پـر شـده از                   و ثیر می پذیرد  أت ،زیاد

با افزایش کربن آلی در خاك مواد آلـی و ظرفیـت نگهـداري آب درخـاك بـه دلیـل       . هوا کاهش می دهد   

  بخش هـاي پیچیـده سیـستم خـاك           از نیتروژن یکی . فی سطح مواد آلی بیشتر می شود      افزایش بارهاي من  

تناوب کشت ) کود حیوانی یا شیمیایی ( ، منبع نیتروژن زان آن در خاك از انواع خاك ورزيمی باشد و می 

 کیلـو گـرم در هکتـار    134 تا 93بیشترین عملکرد ذرت از مصرف ). 10( ثیر می پذیردأو نزوالت جوي ت 

تـرین زمـان بـراي کـاربرد          که مناسب   دست آمد نشان داد    هنیتروژن در طول سه سال آزمایش در آالباما ب        

  ). 23( می باشدورزي حفاظت شده در زمان کاشت ذرت نیتروژن در این محصول در سیستم خاك 

گزارش نمودند که رشد گیاه و جذب نیتـروژن در ذرت بـا حـضور بقایـاي                 ) 1993( و همکاران  ماسکین

مدیریت بقایا که به منظور افزایش کارآیی مصرف آب         . ابدنده از محصول قبل افزایش می ی      ما گیاهی باقی 

ـ . تروژن در خاك ارتباط پیدا می کند      مورد استفاده قرار می گیرد به دینامیک نی        ثیر مـصرف نیتـروژن بـر       أت

  ).20( کارآیی مصرف آب به علت تولید ماده خشک و یا بذر بیشتر است

چهـار سـطح آبیـاري در    یم بـه همـراه   در تحقیقـات خـود شـش سـطح پتاسـ         ) 1996( و همکاران آریف  

، نخود زراعی و ماش سبز را مورد بررسـی قـرار داده و گـزارش نمودنـد کـه مـصرف                    محصوالت خردل 

 تحقیقات انجام   نتایج.  شده نسبت به نگهداري آب می گردد       پتاسیم باعث افزایش توانایی محصوالت ذکر     

گیاه و باال بردن مقاومت گیاهان به تنش آبی تـاثیر  می دهد که پتاسیم در تنظیم نیاز آبی     شده در دنیا نشان     

هاي هـوایی یونجـه در اثـر         که وزن خشک اندام    گزارش کردند    )1988(  و همکاران  هال). 6(جدي دارد   

بر اسـاس گـزارش     ). 16( تنش آبی کاهش یافت ولی وزن خشک ریشه نسبت به شاهد تغییري پیدا نکرد             
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227       1387بهار، 3، شمارهدومیافته هاي نوین کشاورزي، سال 

ذیه شده با نیترات در پتانسیل آب یکـسان داراي میـزان رطوبـت       گیاهان تغ ) 1995 (آنتولیوناند و سانچس

توسـلی و  ). 5( بیـشتري بودنـد    (WUE) باالتر و در نتیجه عملکرد و کارآیی مـصرف آب            )RWC(نسبی  

 70  گزارش کردند اثرات کود آلی بر افزایش راندمان کودهاي فسفره در گیـاه ذرت رقـم                   )1373(بشارتی

دست آمده نـشان داد کـه    ه  ا شرایط گلخانه اي اندازه گیري گردید و نتایج ب         در طول یک دوره رشد گیاه ب      

در بررسـی   ) 1992( آناك). 1(کودهاي آلی اثرات مثبت بر جذب تمام عناصر ماکرو و میکرو می گذارند              

گلدهی و دانه بندي یک رابطه خطی معنی دار بین تبخیـر       کاهش مصرف آب در مراحل رشد رویشی،        اثر  

دست آمد که آبیاري در     ه   و عملکرد دانه پیدا کردند و حداکثر راندمان مصرف آب زمانی ب            و تعرق فصلی  

ـ                  نظـر مـی رسـد و       ه  مرحله رشد رویشی و گلدهی انجام شده بود و آبیاري در این دو مرحله ضـروري ب

بـا  ) 1981( کوپروهاوکینگز). 4(همچنین عدم آبیاري در مرحله گلدهی باعث کاهش شدید عملکرد شد

رسی هاي خود نشان دادند که تعداد دانه در بالل با میزان رشد و دوره قبل از گلدهی ارتباط خطی دارد         بر

 نشان دادند که وقوع کـاهش مـصرف آب در مرحلـه گلـدهی موجـب                 )1989(گرانت و همکاران    ). 17(

            یـب از عملکـرد نهـایی بـه شـدت کاسـته            هاي نـر و مـاده مـی گـردد و بـدین ترت              اختالل در ظهور گل   

 اثر کاهش مصرف آب را در مراحـل مختلـف رشـد ذرت بررسـی              )1999(لتا و همکاران    ) . 15(می شود 

حـداقل اثـر را   )  روز بعد از کاشت30 تا 10(کرده و به این نتیجه رسیده که تنش در مرحله رشد رویشی          

 در مرحله پر شدن  دانه بود        که بیشترین عملکرد دانه در اثر اعمال تنش        روي عملکرد دانه داشته در حالی     

وسیله ذرت  ه   در یک بررسی به این نتیجه رسید که حداکثر مصرف آب ب            )1989(اسکو پروالمبرت   ). 18(

 کم آبیاري  اعالم کردند که     )1988( و همکاران    هال) . 24( از زمان کاکل دهی یا بالفاصله بعد از آن است         

قه می گردد و سهم اسـتفاده از نیتـروژن انـدام هـاي              موجب تسهیم بیشتر فتوآسیمیالت ها به ریشه و طو        

 طـی آزمـایش   )1986( جولیـف و داهیفـال  ). 16( هوایی را تحت شرایط کمبود آب بهبود بخشیده اسـت         

انجام شده بر روي آفتابگردان به این نتیجه رسیدند کـه افـزایش مـصرف نیتـروژن و مقـدار آب آبیـاري                       

نظریه اهمیـت کاشـت     . در گیاه می شود   ) زیستی(یولوژیکی  موجب افزایش عملکرد اقتصادي و عملکرد ب      

ذرت دانه اي در کشور و همچنین توجه ویژه به مصرف کود دامی در راستاي افزایش کارآیی مصرف آب        

  ).11( آبیاري به منظور دستیابی به عملکرد باال این تحقیق را تعیین و مورد بررسی قرار گرفت

  

مواد و روش ها

هرمزگـان بـا    ستگاه تحقیقـات کـشاورزي حـاجی آبـاد       در محل ای   1384ر تابستان سال    این آزمایش د      

 870رتفاع  طول شرقی و ا دقیقه55 و  درجه55و  دقیقه عرض شمالی   28 درجه و    19غرافیایی  یت ج قعمو

ن تهیـه و    آیک نمونه از     چند سال مانده     قبل از استفاده از کود دامی گوسفندي      . شد یا اجرا متر از سطح در   

 میلی موس بر    EC =27/4بافت خاك مزرعه آزمایش از نوع لوم با         ). 1جدول  (مورد آزمایش قرار گرفت     
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قطعـه  ). 2جـدول   (و قبل از کشت نمونه خاك و آب تهیه و آنالیز شـد               بود   2/8 برابر با    PHسانتی متر و    

          بـه عمـق   زمین مورد نظر سال قبل آیش بوده اسـت و پـس از آمـاده شـدن بوسـیله گـاو آهـن برگـردان          

بار خرد   این تحقیق به صورت آزمایش کرت هاي یک       . شدمتر شخم و دوبار دیسک و تسطیح         سانتی 30

کرت هاي اصلی شـامل چهـار       . ل تصادفی در چهار تکرار انجام شد      شده و در قالب طرح بلوك هاي کام       

ف پـشته تـا مرحلـه سـاقه        ، آبیاري از یک طر    از یک طرف پشته تا پایان فصل رشد       آبیاري  (روش آبیاري   

، آبیاري از یک طرف پشته تا مرحله گلدهی و از این له به بعد آبیاري از دو طرف پشتهدهی و از این مرح

  شـامل  ) مرحله به بعد آبیاري از دو طرف پشته و آبیاري از ابتدا تا پایـان فـصل رشـد از دو طـرف پـشته           

کودهـاي مـورد مـصرف بـر اسـاس          ) در هکتـار   تن کود دامـی      30،  20،  10،  0(چهار سطح کود حیوانی     

    100 از منبـع سـوپر فـسفات تریپـل و     (P2O5) کیلو گرم در هکتـار فـسفر      150آزمایش خاك و به میزان      

 کیلو گرم در هکتار نیتـروژن خـالص از          100 از منبع سولفات پتاسیم و       (K2O)گرم در هکتار پتاسیم     کیلو

 کیلو گرم در هکتار نیتـروژن خـالص از منبـع            300مقدار  منبع اوره قبل از کاشت مصرف شد و همچنین          

 مرحله شروع سـاقه دهـی و شـروع        (اوره به میزان مساوي به صورت سرك در دو نوبت از رشد رویشی              

    فاصـله ردیـف   . یف به طول شش متر تشکیل یافتـه بـود          رد ششهر کرت آزمایشی از     . داده شد ) گلدهی

 متـر و فاصـله      سـه متر و فاصله کرت ها ي اصـلی           سانتی 15ف  متر و فاصله بوته بر روي ردی        سانتی 75

ت کاشت بذور بر روي ردیف ها و بـه صـور         .  و فاصله بین تکرار ها سه متر بود         متر دوکرت هاي فرعی    

 بذر کاشته شد و بعد از سـبز شـدن در   سه تا دوبدین صورت که در هر کپه       . کپه اي و با دست انجام شد      

           ین وجـ . در هـر کپـه فقـط یـک بوتـه بـاقی مانـد        شـدند و در نهایـت    برگـی تنـک  چهـار  تـا  سهمرحله  

در مرحله رسیدگی عملکرد دانه از خطوط سوم و چهارم پـس از            . علف هاي هرز توسط دست انجام شد      

)  متر مربـع 5/7سطحی معادل (حذف نیم متر از هر دو انتهاي خطوط کاشت و به طول پنج متر انجام شد              

  بوته ها به منظور تعیین شاخص سطح برگ، سرعت رشد محصول طـی پـنج مرحلـه بـا                   نمونه برداري از  

 اسـتفاده شـد و    MSTAT– Cجهت تجزیه آماري داده ها از نرم افزار.  روز یکبار انجام شد15فاصله هر 

نتایج حاصل  .  درصد انجام شد   1 و   5نه اي دانکن در دو سطح       مدایسه میانگین ها با روش آزمون چند        مقا

نمونه و همچنین نتایج آنالیز ) عناصر ماکرو، میکرو و آب چاه(جربه خاك و آب محل اجراي آزمایش       از ت 

  .  آورده شده است4 و 3، 2، 1کود دامی در جدول هاي 

   خاك محل اجراي آزمایش میزان عناصر ماکرویج تجزیهنتا: 1جدول شماره 
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229       1387بهار، 3، شمارهدومیافته هاي نوین کشاورزي، سال 

  محل اجراي آزمایش خاك  میزان عناصر میکرونتایج تجزیه: 2جدول شماره 

  تکربنا

)ppm(

  بی کربنات

)ppm(

  کلر

)ppm(

  سولفات منگنز

)ppm(

  کلسیم

)ppm(

  منیزیم

)ppm(

  سدیم

)ppm(

-2/25/22184/86/1321

-6/120142/76/916

  

  تجزیه آب چاه ایستگاه تحقیقات حاجی آبادنتایج : 3جدول شماره 

ECpH
  بی کربنات

)ppm(  

  کلسیم

)ppm(  

  منیزیم

)ppm(  

  سدیم

)ppm(  

2300  7/7  6/1  2/4  8/7  5/11  

  

   نتایج آنالیز نمونه کود دامی قبل از استفاده در طرح  :4جدول شماره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نتایج و بحث

 بر روي آزمایش اثر روش آبیـاري و کـود دامـی بـر روي رانـدمان      5 اساس نتایج حاصل از جدول   بر      

مصرف آب مشاهده شد که کار آیی مصرف آب همراه با مصرف کود دامی افزایش یافته است یعنی کـود                    

کارایی آبیاري شده است به طوري که هر چقدر کود دهی بیشتر باشد راندمان مصرف     دامی باعث افزایش    

 تن کود دامی نسبت به تیمار بدون کود دامی کـارآیی  30آب افزایش می یابد و بنابر این در تیمار مصرف        

متوسط درصد در ماده خشکفاکتور اندازه گیري شده واحد

60/4رطوبت

39 / 40مواد معدنی

60 / 62ماده آلی

35 / 34کربن آلی

1 / 80ازت کلی

4 / 76فسفرکلی

P2O5tot90 / 10

1 / 97پتاسیم کلی

K2Otot36 / 2
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د دست آمده می توان عنـوان نمـو       ه   افزایش یافته است لذا با توجه به نتایج ب         درصد13 مصرف آب حدوداً  

که در تیمار آبیاري از یک طرف پشته با توجه به اینکه می توان سطح زیـر کـشت را افـزایش داد میـزان                         

  . تولید افزایش خواهد یافت 

   کارایی مصرف آب می بر درصداثر روش آبیاري و کود دا: 5جدول 

میانگینکود دامی

  طرفآبیاري ازدو

 پشته ها

  آبیاري از یک طرف

پشته ها تا مرحله 

 هیگلد

  آبیاري از یک طرف

  تا مرحله  پشته ها

 ساقه دهی

آبیاري از یک 

 طرف پشته ها

67/046/071/058/093/0بدون مصرف کود دامی

70/048/075/061/097/0هکتار  تن کود دامی در10مصرف 

76/052/081/066/005/1هکتار  تن کود دامی در20مصرف 

80/055/086/070/012/1ارتن کود دامی در هکت30مصرف 

73/050/078/063/001/1میانگین

  

 ک به ازاي مصرف یک لیتر آب       در مورد راندمان تولید ماده خش      6 دست آمده از جدول   ه  بر اساس نتایج ب   

، آبیاري از یک طرف     ر تولید به ازاي مصرف یک لیتر آب       مشاهده شد که با نصف کردن مصرف آب مقدا        

 افزایش می یابد که این  افزایش در آبیاري از یک طرف پشته ها تا مرحله سـاقه دهـی   د درص 82پشته ها   

 کاهش می بابـد لـذا مـصرف         047/0 و در آبیاري از یک طرف پشته ها تا مرحله گلدهی به               درصد 24به  

  .  به ازاي مصرف واحد آب داشته استکود حیوانی در همه سطوح آبیاري اثر مثبت در افزایش تولید

متر نمونه هاي خاك از واحدهاي آزمایش تهیـه و درصـد کـربن                سانتی 30– 0پایان آزمایش از عمق     در  

، کود دامـی و اثـر   از اثر آبیاري.  داده شده است   7یانگین هاي مربوطه در جدول    آلی خاك اندازه گیري و م     

 افزایش آب کربن متقابل آبیاري در کود دامی بر کربن آلی مشاهده شد که با افزایش کود دامی در صورت             

 مصرف آب بیشتر محیط خـاك  تیجه دور از انتظار نیست و بدون شک      آلی خاك افزایش می یابد که این ن       

  .)8جدول  (را براي تجزیه بهتر آماده تر کرده و افزایش کربن آلی نیز به همین علت است

  

  مصرف یک لیتر آب بر حسب گرم در مقابل شکتولید ماده خمیزان : 6جدول 

میانگینکود دامی        

  طرفآبیاري ازدو

 پشته ها

  آبیاري از یک طرف

پشته ها تا مرحله 

گلدهی

  آبیاري از یک طرف

  تا مرحله  پشته ها

ساقه دهی

آبیاري از یک 

طرف پشته ها

351255373316462بدون مصرف کود دامی

355257376320466هکتار  تن کود دامی در10مصرف 

360260383323474هکتار ود دامی در تن ک20مصرف 

363261388323482تن کود دامی در هکتار 30مصرف 

357258380321471میانگین
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   اثر روش آبیاري بر میانگین کربن آلی خاك بر حسب گرم:7جدول 

میانگینکود دامی

آبیاري 

  طرفازدو

 پشته ها

  آبیاري از یک طرف

پشته ها تا مرحله 

 گلدهی

  آبیاري از یک طرف

  تا مرحله  پشته ها

 ساقه دهی

آبیاري از یک 

  طرف پشته ها

76/060/095/078/079/0بدون مصرف کود دامی

77/092/075/080/069/0درهکتار تن کود دامی 10مصرف 

85/096/076/095/073/0 تن کود دامی درهکتار20مصرف 

87/020/180/095/054/0تن کود دامی در هکتار 30مصرف 

81/092/082/085/068/0میانگین

  

  شاخص سطح برگ و سرعت رشد محصول

 بیشترین شاخص . آمده است2 و 1 شماره  بیاري بر روي شاخص سطح برگ شکل هاي آاثر کود دامی و 

مـی باشـد و     2/8 تن کود دامی در هکتار با میانگین 30دست آمده مربوط به تیمار مصرف    ه  سطح برگ ب  

دست آمده مربوط به تیمار آبیاري از یک طرف پشته تا مرحله گلـدهی و               ه  بشاخص سطح برگ    بیشترین  

  . می باشد 8 بیاري از دو طرف پشته ها با میانگیناز این مرحله به بعد آ

 که  نشان می دهد4 و 3  شکل هاي دري سرعت رشد محصولروش آبیاري بر رو  واثر کود دامی

 تن کود دامی در هکتار معادل 20دست آمده مربوط به تیمار مصرف ه عت رشد محصول ببیشترین سر

 گرم می باشد و 21 و کمترین آن مربوط به بدون مصرف کود دامی معادل روزگرم بر متر مربع در  35

و طرف پشته ها تا انتها دست آمده مربوط به تیمار آبیاري از ده بسرعت رشد محصول همچنین بیشترین 

یاري از یک طرف پشته ها تا انتها         و کمترین مربوط به تیمار آبروز بر متر مربع در گرم 22عادل م

  .می باشد

 هزار دانه و ، وزندیف، وزن خشک بوته، تعداد دانه در رتعداد ردیف بالل ، تجزیه واریانس آبیاري و کود دامی:8جدول 

  704 رقم سینگل کراس  عملکرد دانه ذرت دانه ايعملکرد دانه و اجزاي

میانگین مربعات                               

تعداد ردیف باللدرجه آزادي  منابع تغییرات

تعداد دانه در 

ردیف بالل

  وزن خشک بوته 

)بیوماس(

عملکرد دانهوزن هزار دانه

474/34562767**247/1725**849/5881**145/574**521/65**3**آبیاري

19034/0118/0182/4718/0071/76205خطاي 

724/6092506**455/385**266/653**353/29**009/8**3کود دامی

002/541637**592/35**127/17**762/1**203/0**9*آبیاري× کود دامی 

236080/0115/0800/2963/1821/46026خطاي 

92/196/027/060/088/2(%)ضریب تغییرات 

 و درصد،1 و 5دار در سطح  احتمال   به ترتیب معنی  ns :دار عدم وجود اختالف معنی  
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1387بهار، 3، شمارهدومیافته هاي نوین کشاورزي، سال  232

 ).7( یندي است که به کمبود آب واکنش نـشان داده اسـت           آعنوان نمود رشد برگ اولین فر      ) 1970(بویر  

اعث کـاهش   تنش بر شاخص سطح برگ و سرعت رشد آن نیز اثر داشته بطوري که ب     )1995( دال و دایلز  

  ).12(  درصد شاخص سطح برگ در ذرت می شود25

  

  ، وزن خشک بوته و وزن هزار دانه تعداد دانه در ردیف،تعداد ردیف بالل

 روش آبیاري و کود دامی بر روي تعـداد          بر همکنش ، کود دامی و     ه دست آمده از اثر روش آبیاري      نتایج ب 

و بیشترین تعداد ردیف بالل مربـوط       ) 10 و   9   هاي جدول( درصد معنی دار بوده      5ردیف بالل در سطح     

 ردیـف دانـه در      95/17 تن کود دامی در هکتار با میانگین         30به تیمار آبیاري از دو طرف پشته و مصرف          

 ردیـف  4/11بالل و کمترین مربوط به تیمار آبیاري از یک طرف پشته و بدون مصرف کود دامـی معـادل     

مایش مذکور مشاهده گردید که هر قدر مصرف کـود دامـی و آبیـاري               دانه در بالل می باشد و از نتایج آز        

هایتا عملکـرد بیـشتري خـواهیم       بیشتر صورت بگیرد تعداد ردیف دانه در بالل بیشتر و دانه ها بزرگتر و ن              

و نهایتـا کـاهش   تنش رطوبت از مرحله رویشی سبب کاهش قابل مالحظه قطر ساقه . )11جدول  ( داشت

  . )21(تعداد بالل می گردد 

  

  704مقایسه میانگین آبیاري بر روي عملکرد دانه و اجزاء عملکرد ذرت دانه اي رقم سینگل کراس : 9جدول 

تیمار

عملکرد دانه

)kg/ha(

  وزن هزار دانه

)gr(

  وزن خشک بوته

)gr( 

تعداد دانه در 

ردیف بالل

تعداد 

ردیف بالل

c5571d9/220d8/429d09/27d19/12آبیاري از یک طرف پشته ها

  آبیاري از یک طرف تا مرحله ساقه دهی

و آبیاري از دو طرف پشته ها

b7658b9/235b6/464b51/38b50/15

  آبیاري از یک طرف پشته تا مرحله

گلدهی و آبیاري از دو طرف پشته ها

b7454c 2/230c3/451c99/34c44/14

a  9155a 7/245a9/473a76/40a00/17آبیاري از دو طرف پشته ها

  در هر ستون میانگین هاي با حروف مشترك اختالف معنی دار ندارند

ردیف در  روي تعداد دانه در بر همکنش آنها، کود دامی و ین بررسی نشان داد که روش آبیارينتایج ا

 بدین ترتیب که بیشترین تعداد دانه در ردیف مربوط )10 و 9 جدول هاي( درصد معنی دار بود 1سطح 

 دانه در ردیف و 75/41 تن کود دامی در هکتار معادل 30ه تیمار آبیاري از دو طرف پشته و مصرف ب

 دانه در ردیف 7/25کمترین مربوط به تیمار آبیاري از یک طرف پشته و بدون مصرف کود دامی معادل 

  ). 11 جدول(بالل می باشد 
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  704 عملکرد ذرت دانه اي رقم سینگل کراس  اجزا دامی بر روي عملکرد دانه و مقایسه میانگین کود:10جدول 

تیمار

  عملکرد دانه

)kg/ha(

وزن 

  دانههزار

)gr(

وزن خشک 

  بوته

 )gr( 

تعداد دانه در 

ردیف بالل

تعداد ردیف 

بالل

قطر 

ساقه

)cm(  

d6799d8/227d6/447d92/33d06/14a469/9بدون مصرف کود دامی

c7126c2/231c9/451c67/34c39/14b363/9 تن کود دامی در هکتار 10مصرف 

b7733b3/234b1/458b71/35b01/15c228/2 تن کود دامی در هکتار 20مصرف 

a8180a4/239a0/462a04/37a66/15d881/8 تن کود دامی در هکتار 30مصرف 

  در هر ستون میانگین هاي با حروف مشترك اختالف معنی دار ندارند

، کاهش در آهنگ رشد گیاه می        گزارش کردند، علت کاهش تعداد دانه در بالل         )1992(مکاران  تالنیرا و ه  

 در بررسی اثرات کاهش مصرف آب در غالت به این نتیجه رسیدند که آبیاري کمتر                )1994( ادمیدز .باشد

هایتا باعث  می شود و ن    قبل از گلدهی در ذرت باعث کاهش اندازه قطر بالل و تعداد دانه در ردیف بالل                 

  .  هاي بدون بالل در مزرعه می گرددافزایش بوته

   درصـد  1 آنها بر روي وزن خشک بوتـه در سـطح    بر همکنش ، کود دامی و     نتایج حاصل از روش آبیاري    

 بیشترین وزن خشک بوته مربوط به تیمار آبیاري از دو طرف پـشته و       .)10 و 9 جدول هاي (معنی دار بود    

 گرم در متر مربع و کمترین آن مربوط به آبیاري از یـک              8/478ر هکتار معادل     تن کود دامی د    30مصرف  

وزن هزار دانه ).11جدول ( گرم در متر مربع می باشد     5/421طرف پشته و بدون مصرف کود دامی معادل         

 بر همکـنش اثر روش آبیاري، کود دامی و    .حساس تشکیل دهنده عملکرد می باشد      مهم و    یکی از اجزاي  

کـه بـدین ترتیـب        )10 و   9جـدول هـاي     ( درصد معنـی دار بـود        1روي وزن هزار دانه در سطح       آنها بر   

 تـن کـود     30بیشترین وزن هزار دانه مربوط به تیمار آبیاري از دو طرف پشته تا انتهاي کشت و مـصرف                   

  گرم و کمترین وزن هزار دانه مربوط به آبیـاري از یـک طـرف               3/250طور متوسط   ه  دامی در هکتار که ب    

در بررسـی  ) 1970(کالسن و شاو  .)11جدول ( گرم بود6/218د دامی با میانگین  پشته و بدون مصرف کو    

ماهال ). 9(کاهش مصرف آب بر روي وزن هزار دانه به این نتیجه رسیدند که وزن دانه ها کاهش می یابد                  

گزارش کردنـد کـه   )2002(فالجال و همکاران ). 19( نتایج مشابهی گزارش کردند نیز  ) 1998( و همکاران 

  ). 14(  درصد افزایش عملکرد تیمارهاي آبیاري به افزایش وزن هزار دانه بستگی دارد70

  

  عملکرد دانه 

جا که هدف اصلی این تحقیق به منظور افزایش عملکرد دانه و از طرفی افزایش کارآیی و رانـدمان    از آن 

  . رفته استمصرف آب با استفاده از کود دامی مورد توجه ویژه قرار گ
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 روش آبیاري و کود دامی بر روي عملکرد دانـه در         بر همکنش ، کود دامی و     نتایج حاصل از روش آبیاري    

 10070 بنابر این مشاهده شد که بیشترین عملکرد دانه با میانگین       .)8 جدول( درصد معنی دار بود      1سطح  

 تـن کـود دامـی در هکتـار و     30 کیلو گرم در هکتار مربوط به تیمار آبیاري از دو طرف پـشته و مـصرف   

 کیلو گرم در هکتار مربوط به تیمار آبیاري از یک طرف پشته و بدون مصرف 5104کمترین آن با میانگین    

 مزرعه اي واکنش ذرت به آبیاري کامل        در آزمایش هاي  ) 1996( یلدریم. )11 جدول(کود دامی می باشد     

 بـاالترین عملکـرد   در طی این آزمایش ها  . ی نمودند بررسو آبیاري نا کافی در مراحل مختلف رشد آن را           

ـ                         ه دانه با آبیاري کامل در سر تا سر دوره رشد و کمترین عملکرد با آبیاري نا کافی در طـول دوره رشـد ب

  ). 26( دست آمده بود

  

  

  اثر کود دامی بر شاخص سطح برگ: 1شکل

  

   برگاثر آبیاري بر شاخص سطح: 2لشک
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  اثر کود بر سرعت رشد گیاه: 3شکل

  

  اثر آبیاري بر سرعت رشد گیاه: 4شکل

تن کود 20مصرف = M2تن کود دامی در هکتار، 10مصرف = M1بدون مصرف کود دامی، = M0 :3 و 1  در شکل هاي

، طرف پشته ها آبیاري از یک =I1  :4 و2 می باشد و در شکل هاي  تن کود دامی در هکتار30مصرف = M3هکتار و دامی در 

I2= طرف پشته ها تا مرحله ساقه دهیک آبیاري از ی ،I3 =و طرف پشته ها تا مرحله گلدهی آبیاري از یک I4=  آبیاري از دوطرف

  . می باشدپشته ها

  

و  بـا توجـه بـه نتـایج تحقیـق      .نتایج مشابهی گزارش کردنـد  نیز    )1377(ینی   و پوست   کنار سري  جعفرزاده

اد که مـو  بررسی میزان آب مصرفی در مناطقی که مشکل کمبود آب وجود دارد و از طرفی با توجه به این 

هاي زراعی منطقه پائین است و به منظور افـزایش رانـدمان آبیـاري و کـاهش مـصرف آب در                    خاكآلی  
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لکرد دانه و ماده خشک در صورتی که از مواد آلی استفاده گردد آبیـاري از یـک طـرف                جهت افزایش عم  

  .پشته تا مرحله گلدهی و از این مرحله به بعد آبیاري از دو طرف انجام شود

  

بالل، تعداد دانه در ردیف، وزن خشک  مقایسه میانگین بر همکنش آبیاري و کود دامی بر روي تعداد ردیف :11جدول 

  704 عملکرد دانه ذرت دانه اي  سینگل کراس زن هزار دانه، عملکرد دانه و اجزايبوته، و

  تعداد ردیف بالل  تیمار

تعداد دانه در 

  ردیف بالل

وزن خشک بوته 

  )gr) (بیوماس (

وزن هزار دانه 

)gr(  

  عملکرد دانه 

)kg/ha(  

I1M0j40/11  i70/25  i5/421  i6/218  i5104  

I1M1i05/12  k60/26  k5/425  i3/219  i5286  

I1M2h50/12  k92/26  j5/432  i3/220  h5887  

I1M3h80/12  j13/29  i5/439  g5/225  h6007  

I2M0e95/14  f35/37  e0/458  e7/231  g6934  

I2M1e15/15  e15/38  d8/463  e5/232  de7561  

I2M2d70/15  d 08/39  c8/467  d7/238  d7667  

I2M3c20/16  cd45/39  c0/469  c5/240  b8470

  در هر ستون میانگین هاي با حروف مشترك اختالف معنی دار ندارند

      )11ادامه جدول ( 

  تعداد ردیف بالل  تیمار

تعداد دانه در 

  ردیف بالل

وزن خشک بوته 

  )gr) (بیوماس (

وزن هزار دانه 

)gr(  

  عملکرد دانه 

)kg/ha(  

I3M0g65/13  i92/32  h0/443  h4/222  fg7023

I3M1g90/13  h90/32  g8/446  f0/229  ef7276  

I3M2f50/14  g30/35  f5/454  f1/228  ef7340  

I3M3d70/15  e85/37  de8/460  c2/241  bc8177  

I4M0c25/16  bc70/39  c0/468  d5/238  c8135  

I4M1c45/16  b05/40  b5/471  b1/244  bc8381  

I4M2b35/17  a55/41  a5/477  a0/250  a10040  

I4M3a95/17  a75/41  a8/478  a3/250  a10070  

!!در هر ستون میانگین هاي با حروف مشترك اختالف معنی دار ندارنددر هر ستون میانگین هاي با حروف مشترك اختالف معنی دار ندارند
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