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 ایو کارآیی مصرف آب ذرت علوفه آبیاری بر عملکردهای مختلف کمبررسی اثر روش

 
 5و سعید خاوری خراسانی 4، علی شاهنظری3میرخالق ضیاء تبار احمدی، 2رامین فضل اولی، *1نادر نادری

 99/6/9314تاریخ پذیرش:       2/3/9314تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

ای رقم سینگل کراس آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارآیی مصرف آب در ذرت علوفهاعمال کممنظور بررسی اثر میزان آب آبیاری و روش به
انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب  رضوی خراسان طبیعی منابع و کشاورزی تحقیقات مرکز در 2939 و 2931 هایسال ، آزمایشی طی407
درصد  00و  00آبیاری تنظیم شده با تأمین ید. تیمارهای مورد بررسی عبارت بودند از تیمار آبیاری کامل، کمتکرار اجرا گرد 7 های کامل تصادفی دربلوک

 00و  00، 200درصد نیاز آبی و آبیاری ناقص ریشه  به طور ثابت و تأمین  00و  00، 200و تأمین  (PRD)نیاز آبی، آبیاری ناقص ریشهه به طور متییر 
چنین با اعمال جویی در میزان آب مصرفی در کل فصل رشد گردید. همدرصد صرفه 10تا  27آبیاری سبب شان داد که اعمال کمدرصد نیاز آبی. نتایج ن

کیلوگرم در هکتار( مربوط به تیمار آبیاری  47037ترین عملکرد علوفه تر )میانگین آبیاری، ارتفاع بوته، ارتفاع بالل و قطر سهههاقه کاهش یافت. بیشکم
با تیمار  %2داری در سطح کیلوگرم در هکتار بود که تفاوت معنی 00094درصهد نیاز آبی  00متییر و تأمین  PRDد. عملکرد علوفه تر در تیمار کامل بو

درصد  00کیلوگرم ماده خشک به ازای مصرف یک متر مکعب آب، مربوط به تأمین  14/1ترین کارآیی مصرف آب با میانگین آبیاری کامل نداشت. بیش
جویی در مصرف درصد نیاز آبی، ضمن صرفه 00متییر و تأمین  PRDمتییر بود. به طور کلی، نتایج نشهان داد که کاربرد روش  PRDنیاز آبی در تیمار 

 دار عملکرد و اجزای عملکرد ذرت نشده است. ، باعث کاهش معنی%27میزان آب به
 

  ایشده، کارایی مصرف آب، عملکرد ذرت علوفهآبیاری تنظیم آبیاری ناقص ریشه، کم هاي کلیدي:واژه
 

  5 4 3 2 1 مقدمه

ترین عامل محدودکننده رشد و عملکرد گیاهان است خشکی مهم
دهد که حدود نیمی از اراضههی کشههاورزی جهان را تحت تأثیر قرار می

(Bray, 1997.) های خاصکمربند کشت ذرت در دنیا به دلیل ویژگی 
ویژه گرماپسههندی آن(، تطاب  این گیاه )به لحاظ چهارکربنه بودن و به

 Valero et al, 2005)نزدیکی با مناط  خشهک و نیمه خشهک دارد 

De Juan.)  از آنجایی که در کشهههور ما نزوجت جوی کم و منابع آب
محدود است، استفاده بهینه از آب موجود کامالً ضروری است و باید از 

تری بیش برداری جزم صهورت پییرد تا سطححداقل آب، حداکثر بهره
 (.2902به زیرکشت برده شود )عنابی میالنی، 

آبیاری در نقاط مختلف دنیا کارآمدی این تجربیهات مربوط بهه کم
شهیوه در استفاده بهینه از هر واحد آب مصرفی و افزایش سود خالص 

های نوین آبیاری با روش (.Trimmer, 1990)را نشههان داده اسههت 

                                                           
 دانشجوی دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری  -2
 استادیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری -1
 استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری -9
 دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری -7

ری وراستای افزایش شاخص بهرهرویکرد مقابله با تنش خشهکی و در 
توان به روش آبیاری ناقص آب آبیاری شکل گرفته که از آن میان می

اشههاره نمود. در این روش، منطقه ریشههه به ( 6PRD)منطقه ریشههه 
نواحی مختلف تقسهههیم و در هر نوبهت آبیهاری، یهک و یا چند ناحیه 

ین شههوند. تکرار متناوب امرطوب شههده و نواحی دیگر خشههک رها می
تواند تیییراتی در ساختار فیزیولوژیک گیاه ایجاد نماید که آن روش می

 (.Liu et al, 2007)سازد آبیاری تنظیم شده متمایز میرا از روش کم
آبیهاری نهاقص منطقه ریشهههه، کارآیی مصهههرف آب را بدون کاهش 

 ,Han and Kang)بخشههد مشههخصههی در عملکرد گیاه، بهبود می

2002; Stikic et al, 2003).  
، در هر آبیهاری، فق  یههک طرف ریشهههه آبیههاری PRDدر روش 

ها به صههورت یک در میان آبیاری شههده و در شههود. در واقع، ردیفمی
شود های خشهک و تر با هم عو  میهای متناوب جای ردیفآبیاری

(Sadras, 2009) .هها خشهههکی خاک را ح  در این روش، ریشهههه

 ار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضویاستادی - 7
 Email: Naderi7367@yahoo.com)نویسنده مسئول:              -)*

0 - Partial root-zone drying 
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، توسعه برگ (ABA)شود که اسید آبسیزیک کنند و این باعث میمی
ها در قسمت طور همزمان ریشهههها را کاهش دهد و بهو هدایت روزنه

کنند تا مقدار آب را در حد باجیی در خی  خهاک، آب کافی جیب می
 .(Zegbe-Dominguez et al, 2004) هوایی نگههداری کنندانهدام

کاهش آب مصهههرفی توبم با افزایش کارآیی مصهههرف آب در گیاهان 
( سهههیب زمینی 2939آفتابگردان )رضهههایی اسهههتخروییه و همکاران، 

(Jovanovic et al., 2010) ،فرنگیگوجه (Zegbe-Dominguez 

et al, 2004) ،پنبه (Kirda et al, 2007) و ذرت (Yazar et al, 

 ( گزارش شههده اسههت.2930یه و همکاران، اسههتخروی رضههایی؛ 2009
آبیاری معمولی و خشکی ( اثر کم2932رضایی استخروییه و همکاران )

موضهعی ریشهه را بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارآیی مصرف آب در 
ای بررسهههی کردند. نتایج این تحقی  نشهههان داد که کارآیی ذرت دانه

رای تیمار خشههکی و ب 20/2مصههرف آب برای تیمار شههاهد، برابر با 
های مرطوب در هر آبیاری برابر با جایی جویچهموضهعی ریشه با جابه

 کیلوگرم دانه به ازای مصرف یک متر مکعب آب بود.  29/1
تیمار شههامل آبیاری کامل،  7 ( تأثیر2932کاراندیش و همکاران )

 %77 و (PRD75) %47 آبیههاری نههاقص ریشهههه در دو سهههطحکم
(PRD55) 47 معمولی در دو سهههطحآبیههاری و کهم%(DI75)  و 

77%(DI55)   را روی میزان جیب و آبشههویی نیترات برای گیاه ذرت
نتایج نشهههان داد که اختالف عملکرد بین . مورد بررسهههی قرار دادنهد

تیمار شههامل  7 محققین تأثیر .دار نبودمعنی PRD75و  FIتیمارهای 
 و (PRD100) %200 آبیاری کامل، آبیاری ناقص ریشهه در سه سطح

100% (PRD200)  70و% (PRD50)  را بر برخی خصهههوصهههیات
د مالحظه ش. فیزیولوژیکی درخت گریپ فروت مورد بررسی قرار دادند

ای، فتوسهههنتز و رشهههد گیاه کاهش و هدایت روزنه PRD50در تیمار 
 ,Alexandros, et al) در برگ افزایش یافت ABAغلظت اسهههید 

آبیاری یمار شامل آبیاری کامل، کمت 7 . در تحقیقی دیگر تأثیر(2015
و  (PRD25) %17 و (PRD50) %70 ناقص ریشهههه در دو سهههطح

روی   (DI25)%17 و  (DI50)%70 آبیاری معمولی در دو سههطحکم
 .ای و فتوسنتز برای انگور مورد بررسی قرار گرفتمیزان هدایت روزنه

گیاهان  DI50در مقایسهههه با تیمار  PRD50مالحظه شهههد در تیمار 
.  (Romero, et al, 2014)ای و فتوسنتز باجتری داشتندهدایت روزنه

آبیاری تنظیم شهده و آبیاری ناقص ریشه در در تحقی  حاضهر، اثر کم
ی ادو حالت ثابت و متییر، بر عملکرد و کارآیی مصرف آب ذرت علوفه

 مورد بررسی قرار گرفت. 
 

 هامواد و روش

ات کشهاورزی و منابع طبیعی خراسان این آزمایش در مرکز تحقیق
متر مربع  2000در سطح  2939و  2931های زراعی رضوی طی سال

دقیقه شرقی،  70درجه و  73طول جیرافیایی محل آزمایش  .انجام شد
دقیقه شههمالی و ارتفاع از سههطح دریا  29درجه و  90عر  جیرافیایی 

 متر بود.  307
 های کامل تصادفی درکصهورت فاکتوریل در قالب بلوآزمایش به

تیمارهای مورد بررسی عبارت بودند از تیمار آبیاری . تکرار انجام شد 7
آبیاری درصد نیاز آبی،  00و  00آبیاری تنظیم شده با تأمین کامل و کم

درصد نیاز  00و  00، 200و تأمین  (FPRD)ناقص ریشه به طور ثابت 
و  00، 200تأمین  و (PRD)آبی و آبیاری ناقص ریشههه به طور متییر 

 درصد نیاز آبی.  00
متر سانتی 00پیش از اجرای آزمایش، خصهوصهیات خاک تا عم  

 (. 2تعیین گردید )جدول 

عملیات شخم، دیسک، تسطیح زمین و دادن  ،قبل از اجرای طرح
براسههاس آزمون خاک برای همه تیمارها  (N, P, K)کود شههیمیایی 

های آزمایشی روی زمین مشخص بلوک طور یکسهان انجام و اندازهبه
ای روی زمین، کاشهههت های آبیاری قطرهپ  از قرار دادن لولهشهههد. 

بود.  407ای سههینگل کراس انجام شههد. رقم مورد کاشههت ذرت علوفه
ها روی ردیف کشت متر، فاصله بوتهسهانتی 70فاصهله خطوط کشهت 

متر و  20 طور ثابتمتر، طول خ  کشهههت در هر تیمار بهسهههانتی 10
 بوته در متر مربع بود.  20تراکم نهایی مزرعه 

های کشت قرار داده شدند. ای در بین ردیفنوارهای آبیاری قطره
در تیمارهای آبیاری کامل و کم آبیاری تنظیم شده، گیاهان همیشه از 
دو طرف آبیاری شدند. در تیمار آبیاری ناقص ریشه به طور متییر، پ  

بیاری از سمت مرطوب به سمت خشک از هر دو نوبت آبیاری، محل آ
وار یک نتیییر یهافهت. در تیمهار آبیهاری ناقص ریشهههه به طور ثابت، 

همیشه از  کشهت در نظر گرفته شهد و گیاهان فیدو رد یای براقطره
یک سهمت آبیاری گردیدند. آبیاری برای همه تیمارها با دور ثابت سه 

 روز انجام شد. 

 
 خصوصیات خاک محل آزمایش -1جدول 

 چگالی ظاهري نقطه پژمردگی دائم )%(  رطوبت حجمی در  ظرفیت زراعی )%(رطوبت حجمی در  بافت (cm)عمق 

)3(g/cm 

 72/2 10/21 30/14 مسیلتی لو 10-0

 72/2 40/21 00/13 مسیلتی لو 70-10

 77/2 90/29 00/10 مسیلتی لو 00-70
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 424.… ايآبياري بر عملكرد و کارآیي مصرف آب ذرت علوفههاي مختلف کمبررسي اثر روش

 71/2 00/21 70/10 مسیلتی لو 00-00
 
 

برای محاسههبه نیاز آبیاری، از تیییرات رطوبت در منطقه توسهههعه 
ریشههه اسههتفاده شههد. میزان رطوبت موجود در خاک روزانه توسهه  

گیری شد. نیاز خالص آب اندازه (TDR) سهنج الکترومیناطی رطوبت
 آبیاری در تیمار آبیاری کامل از رابطه زیر تعیین گردید:

(2)                                    ∑ ((θFCi
m
i=1 − θBLi) × Di)= nI 

 رطوبت میزان :θFCi ،(mm) خالص آبیاری نیاز :nI رابطه، این در
: جیه، هر برای زراعی ظرفیت θBLi قبل خاک حجمی رطوبت میزان 

 هر شماره i و (mm) توسهعه ریشه عم : Di جیه، هر برای آبیاری از
 هاتیمار به و گیریاندازه کنتور توس  جزم آب حجم. خاک اسهت جیه
در طول دوره اعمال تیمارها، بارندگی وجود نداشههت. در . شههدمی داده

طور یکسههان آبیاری شههدند. پ  از اسههتقرار هابتدای کشههت تیمارها ب
روز پ  از  77روز و در سههال دوم  70گیاهان، تیمارها در سههال اول 

روز پ  از کاشت( اعمال  220کاشت تا زمان برداشت محصول )یعنی 
ثابت و متییر در  PRDآبیاری تنظیم شههده و شههدند. در تیمارهای کم

 00و  00ترتیب درصد نیاز آبی، در هر نوبت آبیاری به 00و  00سطوح 
و در اختیار گیاه در نظر گرفته شههد  n(I(درصههد از عم  خالص آبیاری 

 قرار گرفت.   
توده نهایی در انتهای فصههل، از دو گیری وزن زیسههتبرای اندازه

بر شهههد. ابتدا وزن اندام هوایی با بوته کف 20 ردیف وسههه  هرکرت
 دتمهای گیاهی بهگیری گردید. سهه، ، نمونهاسههتفاده از ترازو اندازه

وزن خشک کل قرار گرفته و ( درجه سلسیوس 00) ساعت در آون 41
با داشتن عملکرد و حجم آب مصرفی . دسهت آمدها بهاندام هوایی آن

از )کیلوگرم بر مترمکعب(  2در هر تیمهار، کارایی مصهههرف آب آبیاری
 دست آمد: رابطه زیر به

 (1)                                                                IWP =
Y

I
 

حجم خالص : I و  (kg/ha)مقدار محصهههول :Yبهه طوری کهه 
 . است m)3(آبیاری 

نسههخه   SASآماری افزارها با اسههتفاده از نرمتجزیه و تحلیل داده
 .انجام شد 2/3

 

 نتایج و بحث

شههود، با اعمال تیمارهای مشههاهده می 9طور که در جدول همان
در طول  2939و  2931های درصهد نیاز آبی طی سال 00و  00تأمین 

درصد کاهش مصرف آب  70و  10ترتیب باعث تیمارها بهدوره اعمال 
 00و  00چنین، با اعمال سطوح آبیاری نسبت به آبیاری کامل شد. هم

 90و  27ترتیب به 2931درصهد نیاز آبی در کل فصهل رشد طی سال 

                                                           
2 - Irrigation Water Productivity 

درصههد در میزان آب  7/10و  1/27ترتیب به 2939درصههد و در سههال 
ویی شد. نتایج تجزیه آماری جمصهرفی نسهبت به آبیاری کامل صرفه

 گیری شده در آزمایشآبیاری بر صفات اندازهتیمارهای سطح و نوع کم
آمده اسهههت.  7و  7در جداول  2939و  2931های زراعی طی سهههال

ی بین عم  آب آبیههاری و عملکرد علوفههه تر و خشهههک در رابطههه
 ارائه شده است.  1آبیاری در جدولهای مختلف کمروش
 

 عملکرد علوفه 
 %2اثر سهههطح آبیاری بر عملکرد علوفه تر و خشهههک در سهههطح 

آبیاری کاهش دار شههد. عملکرد علوفه تر و خشههک با اعمال کممعنی
داری بین عملکرد علوفه تر و (. تفاوت معنی1و 2های یهافت )شهههکل

متییر مشههاهده  PRDآبیاری تنظیم شههده و خشههک در تیمارهای کم
ثابت، عملکرد علوفه را نسبت به دو تیمار  PRDنشد. اما اعمال روش 

ترین عملکرد علوفه تر با (. بیش7و  9های دیگر کهاهش داد )شهههکل
کیلوگرم در هکتهار مربوط به تیمار آبیاری کامل بود  40900میهانگین 

درصهههد نیاز آبی  00و  200کهه بها تیمهار کم آبیهاری ناقص متییر با 
ر بود. دار تیمارها اختالفشان معنیداری نداشت اما با سایاختالف معنی

ترین میزان علوفه تر مربوط به تیمارهای کم آبیاری ناقص ثابت  با کم
درصهههد نیهاز آبی بود. بین میزان عملکرد علوفه تر با اعمال روش  00

PRD  درصهههد تأمین نیاز آبی، با عملکرد  00و  200متییر در سهههطح
 (.7مشاهده نشد)جدول  داریعلوفه تیمار آبیاری کامل تفاوت معنی

درصد نیاز آبی  00متییر و تأمین  PRDعملکرد علوفه تر در تیمار 
داری با تیمار آبیاری کیلوگرم در هکتهار بود کهه تفهاوت معنی 00094

 20309ترین عملکرد علوفه خشههک )(. بیش0کامل نداشههت )جدول 
رد ککیلوگرم در هکتهار( مربوط بهه تیمهار آبیاری کامل بود. میزان عمل

درصهههد نیاز آبی و  00و  200علوفه خشهههک نیز در تیمارهای تأمین 
داری با تیمار آبیاری کامل نشههان نداد متییر تفاوت معنی PRDاعمال 
 3707ترین میزان عملکرد علوفه خشهههک با میانگین (. کم0)جهدول 

درصهههد نیاز آبی در روش  00کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار تأمین 
PRD  ( و رضهههایی 2900(. کریمی و همکاران )0ثهابهت بود )جهدول

ترتیب عملکرد علوفه خشک ذرت را ( به2932استخروییه و همکاران )
کیلوگرم در هکتهار اعالم کردنهد کهه بها نتایج این  27719و  20232

( گزارش 2932آزمایش همسهو اسهت. رضایی استخروییه و همکاران )
متییر و  PRDخشک مربوط به تیمار ترین مقدار علوفه کردند که بیش

نظیم آبیاری تترین عملکرد علوفه خشک مربوط به اعمال تیمار کمکم
درصههد نیاز آبی بود. وانو و همکاران نیز  70شههده در سههطح تأمین 

نهد کهه مقهادیر عملکرد بیولوژیهک در تیمار آبیاری ناقص گزارش کرد
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 ,Wang)تر بودبیشآبیاری تنظیم شده ریشهه در مقایسهه با تیمار کم

et al, 2012)  . ای شههود رابطهمالحظه می 1همانگونه که در جدول
خطی بین عم  آب آبیاری و عملکرد علوفه تر و خشهههک با ضهههریب 

 همبستگی باج وجود دارد. 
 
 

 
 اثر سطوح مختلف کم آبیاري بر عملکرد علوفه تر -1شکل 

 

 
 آبیاري بر عملکرد علوفه خشکاثر سطوح مختلف کم -2شکل 
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 آبیاري بر عملکرد علوفه ترهاي مختلف اعمال کماثر روش -3شکل 

 
 آبیاري بر عملکرد علوفه خشکهاي مختلف اعمال کماثر روش -4شکل 

 
 آبیاري کم هاي مختلفرابطه بین عمق آب آبیاري و عملکرد علوفه تر و خشک )تابع تولید( در روش -2جدول

 آبیاريروش کم
تابع تولید براي علوفه 

 تر

مجذور ضریب 

 همبستگی

 تابع تولید براي

 علوفه خشک 

مجذور ضریب 

 همبستگی

 y=99.815x-6683.653 339/0 y=22.318x-1309.020 337/0 آبیاری معمولیکم

آبیاری ناقص ریشه در حالت کم

 متغیر
y=82.917x+7193.769 037/0 y=18.480x+1860.284 072/0 

 y=86.921x-7277.044 337/0 y=21.071x-2462.205 307/0 آبیاری ناقص ریشه در حالت ثابتکم

x : متر(،عمق آب آبیاری )میلی y : )عملکرد )کیلوگرم در هکتار 

 
 نسبت وزن کل بالل به وزن زیست توده

وزن زیسهههت توده با کاهش میزان آب نسهههبت وزن کل بالل به 
داری بین نسبت وزن کل (. تفاوت معنی7آبیاری کاهش یافت )جدول 

آبیاری تنظیم شده و روش بالل به وزن زیسهت توده در تیمارهای کم
PRD ترین میزان این صفت مربوط به تیمار متییر مشاهده نشد و کم
PRD  (. 7ثابت بود )جدول 

درصد  94ترین نسهبت وزن بالل به زیسهت توده با میانگین بیش
متییر  PRDدرصد نیاز آبی در روش   200در تیمارهای شاهد و تأمین 
درصد تأمین نیاز آبی، میزان این صفت در  00مشهاهده شهد. در سطح 

آبیاری تنظیم شهههده بود )جدول تر از روش کممتییر بیش PRDتیمار 
0 .) 

های ذرت، سههبب الل به سههایر قسههمتباج بودن نسههبت وزن ب
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(. 2903شهههود )نورمحمدی و همکاران، افزایش کیفیهت علوفه آن می
( نیز اعالم کردند که در صههورت نبودن 2931مجیدیان و اصههفهانی )

امکان آزمایش و تجزیه کیفی علوفه، باج بودن نسهههبت وزن بالل به 
فه باشد. لوتواند معیار مناسبی برای کیفیت عکل وزن زیسهت توده می

شههوسههلر و وسههتگیت گزارش کردند که اعمال تنش خشههکی در ذرت 
موجب محدودیت کربوهیدراتی و سهق  جنین، کاهش آهنو فتوسنتز 

ها، سههاقه و بالل و کاهش عملکرد خالص و تجمع ماده خشههک برگ
 . Schussler and Westgate, 1991)گردد)دانه می
 

 ارتفاع بوته
متر، مربوط به تیمار سههانتی 127میانگین ترین ارتفاع بوته، با بیش

آبیاری سهههبب کاهش ارتفاع بوته گردید شهههاهد بود. به طور کلی کم
 PRDآبیاری تنظیم شده و (. بین ارتفاع بوته در دو روش کم7)جدول 

ترین ارتفاع بوته در تیمار آبیاری متییر، تفاوتی مشهههاهده نشهههد و کم
PRD  (. در روش 7ثابت حاصههل شههد )جدول PRD متییر، بین ارتفاع
درصد نیاز آبی تفاوت  00ها در تیمار تأمین کامل نیاز آبی و تأمین بوته
درصد  00تیمار آبیاری معادل  (. در0داری مشهاهده نشهد )جدول معنی

جز در مورد ارتفاع بالل و کارآیی مصههرف آب، تفاوتی بین نیاز آبی، به
 ری تنظیم شهههده و گیری شهههده در روش کم آبیاپهارامترهای اندازه

PRDترین ارتفهاع بوتهه مربوط به تیمار متییر نبود. کم PRD ثابت و
 تر(. داشتن ساقه طویل0درصد نیاز آبی بود )جدول  00سهطح آبیاری 

تر و تولید مواد متابولیک کننده بیش به معنی داشههتن سههطح فتوسههنتز
ایستی بشود. البته باعث افزایش عملکرد گیاه می باشهد کهتر میبیش

توجه داشت که افزایش بیش از حد ارتفاع نیز مناسب نیست )احتشامی 

آبیاری توس  کاهش ارتفاع ذرت در مواجهه با کم (.2932و همکاران، 
 ( نیز گزارش شده است. 2932رضایی استخروییه و همکاران )

 

 ارتفاع بالل
آبیاری بر ارتفاع بالل در بوته مشابه با اثرات اثر روش و میزان کم

(. با این تفاوت که ارتفاع 7و  7تیمهارهها بر ارتفهاع بالل بود )جهداول 
تر از درصهههد نیاز آبی، بیش 00متییر و تأمین   PRD بالل در تیمهار

درصد نیاز آبی  00آبیاری تنظیم شده و تأمین ارتفاع بالل در روش کم
بر ارتفاع بالل در PRD ر بهبودبخش روش دهنده اثبود، کهه نشهههان

 شرای  کم آبیاری است.
 

 قطر ساقه
کاهش قطر ساقه  (.7آبیاری کاهش یافت )جدول قطر ساقه با کم

متییر بود )جدول  PRDآبیاری تنظیم شههده بیش از روش در روش کم
(. بررسههی اثرات متقابل تیمارها بر قطر سههاقه نیز بیانگر آن بود که 7

متییر سهبب افزایش قطر ساقه ذرت در شرای  کم   PRDاعمال روش
توان به تجمع (. دلیل افزایش قطر سههاقه را می0شههود)جدول آبی می

 (.2932مواد و بیوماس باجتر گیاه نسبت داد )احتشامی و همکاران، 
 

 کارآیی مصرف آب 
درصد نیاز آبی  00ترین کارآیی مصهرف آب مربوط به تأمین بیش

 ترین کارآییآبیاری، بیشهای اعمال کم(. بین روش7ذرت بود )جدول 
 (. 7متییر بود )جدول  PRDمصرف آب مربوط به تیمار 

 
 جویی شدهعمق آب مصرفی در تیمارهاي مختلف و درصد آب صرفه -3جدول 

 تیمار
عمق آب مصرفی در 

 کل فصل رشد
(mm) 

میزان کاهش مصرف آب در 

 مقایسه با آبیاري کامل
 (%) 

عمق آب مصرفی در 

 دوره اعمال تیمار
(mm) 

میزان کاهش مصرف آب در 

 مقایسه با آبیاري کامل
 (%) 

 روش آبیاری
سطوح 
 آبیاری

2931 2939 2931 2939 2931 2939 2931 2939 

 ---- ---- 4/730 1/000 ---- ---- 0/091 1/430 200 آبیاری کامل

 معمولی آبیاریکم
00 1/040 3/429 0/27 1/27 9/700    0/741 0/10 3/23 

00 2/770 4/737 0/90 7/10 0/973 7/977 0/70 0/70 

 ناقص آبیاریکم
 حالت در ریشه

 متییر

200 1/430 0/091 ---- ---- 1/000 4/730 ---- ---- 

00 1/040 3/429 0/27 1/27 9/700 0/741 0/10 0/10 

00 2/770 4/737 0/90 7/10 0/973 7/977 0/70 0/70 

 ناقص آبیاریکم
 حالت در ریشه

 ثابت

200 1/430 091 ---- ---- 1/000 4/730 ---- ---- 

00 1/040 3/429 0/27 1/27 9/700 0/741 0/10 0/10 

00 2/770 4/737 0/90 7/10 0/973 7/977 0/70 0/70 

 
 1333و  1332اي طی دو سال زراعی عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت علوفهمقایسه میانگین اثر سطوح آبیاري بر  -4جدول 
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سطح 

 آبیاري
(%) 

عمق آب مصرفی در کل فصل 

 رشد
(mm) 

نسبت وزن بالل به وزن زیست 

 توده

قطر 

 ساقه
(mm) 

ارتفاع گیاه 
(cm) 

ارتفاع 

 بالل
(cm) 

کارآیی مصرف 

 آب
)3(kg/m 

111 a 2/027 a901/0 a1/19 a1/104 a0/291 b 30/2 

01 b2/030 b990/0 b 1/12 b 9/233 b7/211 a 09/1 

01 c 3/740 c 134/0 c7/24 c 4/200 c 0/200 c 32/2 

 باشند.می %7دار در سطح هایی که دارای حداقل یک حرف مشترک هستند فاقد اختالف معنیمیانگین

 
 1333و  1332اي طی دو سال زراعی ذرت علوفهمقایسه میانگین اثر روش آبیاري بر عملکرد و اجزاي عملکرد  -5جدول 

 روش آبیاري

 

نسبت وزن بالل به وزن 

 زیست توده

عملکرد بالل 

 خشک
(kg/ha) 

 قطرساقه
(mm) 

ارتفاع 

 گیاه
(cm) 

ارتفاع 

 بالل
(cm) 

کارایی مصرف 

 kg/m)3(آب

 a990/0 a4/7731 b3/10 a4/101 a0/217 b07/1 آبیاری معمولیکم
 a970/0 a3/7407 a4/12 a0/101 a7/217 a21/1 ردر حالت متیی آبیاری ناقص ریشهکم
 b922/0 b7/7773 c1/23 b7/200 b4/222 c47/2 آبیاری ناقص ریشه در حالت ثابتکم

 باشند.می %7دار در سطح هایی که دارای حداقل یک حرف مشترک هستند فاقد اختالف معنیمیانگین

 
 1333و  1332اي طی دو سال زراعی آبیاري و سطوح آبیاري بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت علوفه مقایسه میانگین اثر متقابل روش-0جدول

 تیمار
عملکرد 

 علوفه تر
(kg/ha) 

عملکرد 

 علوفه خشک
(kg/ha) 

نسبت وزن 

بالل به وزن 

 زیست توده

عملکرد 

 بالل خشک
(kg/ha) 

قطر 

 ساقه
(mm) 

ارتفاع 

 گیاه
(cm) 

ارتفاع 

 بالل
(cm) 

کارایی مصرف 

 روش آبیاري kg/m)3(آب 

سطوح 

آبیاري 

)%( 

 a0/47037 a9/20309 a942/0 a7/0034 a0/19 a7/127 a0/294 b04/1 200 آبیاری کامل

آبیاری کم
 معمولی

00 b0/02300 c7/27207 b997/0 b3/7007 d3/10 b0/109 d7/217 c07/1 

 00 c9/72920 e0/22704 c904/0 c4/9347 f0/20 d4/203 f1/203 d02/1 

آبیاری ناقص کم
ریشه در حالت 

 متییر

200 a0/41027 a9/20930 a949/0 a3/0032 ab0/19 b4/104 b3/299 b00/1 

00 ab7/00094 a1/27400 a901/0 a2/0794 b9/19 b9/107 c2/292 a14/1 

00 c7/79004 de7/22303 c909/0 c4/7007 f9/20 d0/239 e7/222 b04/1 

آبیاری ناقص کم
ریشه در حالت 

 ثابت

200 b7/09191 c1/27707 b972/0 b9/7401 c1/11 c9/230 d7/217 e00/2 

00 c7/79304 d7/21702 c921/0 c3/7700 e9/23 d0/203 ef4/220 e 43/2 

00 d7/71710 f7/3707 d100/0 d2/9044 g0/20 e7/244 g0/33 f00/2 

 باشند.می %7دار در سطح حرف مشترک هستند فاقد اختالف معنیهایی که دارای حداقل یک میانگین
 

مقایسههه اثر متقابل تیمارها بر کارآیی مصههرف آب نشههان داد که 
کیلوگرم ماده خشک به  14/1ترین کارآیی مصرف آب با میانگین بیش

ز آبی درصههد نیا 00ازای مصههرف یک متر مکعب آب مربوط به تأمین 
 متییر بود. PRDدر تیمار 

(، قسمتی از منطقه ریشه PRDدر روش خشهکی موضهعی ریشه )
ماند. آن بخش از ریشه گیاه آبیاری شده و قسمت دیگر آن خشک می

های هوایی، که در خاک خشهههک قرار دارد، با فرسهههتادن پیام به اندام
ا و هالعمل نشان داده و باعث بسته شدن روزنهنسبت به خشکی عک 

 ,Davies and Zhang) شههودکاهش مصههرف آب توسهه  گیاه می

( گزارش کردند که 2932رضهههایی اسهههتخروییه و همکاران ) .(1991
تر از متییر بیش PRDکههارآیی مصهههرف آب برای ذرت در روش 

ثابت بود که با نتایج این  PRDآبیاری تنظیم شهههده و ههای کمروش
مقایسههه آبیاری تمام  باتحقی  همسههو اسههت. کانو و همکاران نیز 

هها و آبیاری یک در میان در ذرت به این نتیجه رسهههیدند که جویچهه
( متییر ضهههمن افزایش عملکرد، سهههبب PRDآبیهاری یک در میان )

 ,Kang, et al)درصهدی در میزان آب مصهرفی شد 70جویی صهرفه

2000) .  
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 گیرينتیجه

 ا تنشای بطور کلی عملکرد ذرت علوفهنتهایج نشهههان داد که به
تواند اثرات متییر می PRDیابد اما اعمال روش خشهههکی کهاهش می

 داریطوری که تفاوت معنیآبیاری را کاهش دهد. بهمحدود کننده کم
درصد نیاز  00بین عملکرد علوفه در تیمار آبیاری کامل با تیمار تأمین 

ثابت، عملکرد  PRDمتییر مشهاهده نشد. در روش  PRDآبی و روش 
داری کاهش یافت. این بهبود طور معنیمتییر به PRDنسبت به روش 
دلیل اثرات مثبت آن متییر، به PRDکارگیری روش عملکرد توس  به

اجزای عملکرد علوفهه از جملهه ارتفاع بوته و عملکرد جهیب آب و بر 
 PRDچنین، کارآیی مصهههرف آب با اعمال روش بالل اتفاق افتاد. هم

 PRDیر افزایش یافت. به طوری که کارآیی مصههرف آب در روش متی
 31/24آبیاری تنظیم شده به ترتیب ثابت و کم PRDمتییر نسهبت به 

طور کلی، نتایج نشهههان داد که کاربرد درصهههد بهبود یافت. به 44/9و 
درصهههد نیاز آبی عالوه بر عدم کاهش  00متییر با تأمین  PRDروش 
 گردد.در ذرت میتقاء کارایی مصرف آب دار عملکرد، باعث ارمعنی
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Abstract 

An experiment was conducted in order to investigate the effect of deficit irrigation method on yield, yield 
components and water use efficiency of forage maize (KSC 704) an experiment was conducted during 2013 and 
2014 growing seasons in mashhad. A factorial experiment based on randomized complete blocks design with four 
replications was carried out. Treatments included full irrigation treatment, deficit irrigations (regulated deficit 
irrigation and replacements of 80 and 60% of total water requirement, variable PRD at 100, 80 and 60% of water 
requirement and fixed PRD at 100, 80 and 60% of water requirement). Deficit irrigation resulted in water use 
saving at the rates of 14-28 %. Results showed that plant height, ear height and stem diameter decreased by deficit 
irrigation. The highest fresh forage yield (75095 kg/ha) was produced by full irrigation treatment. There was no 
significant difference between fresh forage yield of full irrigation treatment and plants which grew at 80% water 
replacement and variable PRD method (P≤0.01). The highest water use efficiency was 2.27 kg/m3 which belonged 
to variable PRD by 80% of water requirement.There was no difference between replacing 100 and 80% of water 
requirement by applying variable PRD. Overall, results showed that application of variable PRD method saved 
water by 14% compared with full irrigation treatment without significant reduction in yield and yield components 
of forage maize. 
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