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تابستان۱۳۸۳ ،۶۳ شماره

و سازندگي ۲۱پژوهش

سرخشكيدگي... بر سرخشكيدگي...تحليلي بر تحليلي

                    

سازندگي و پژوهش

زراعت و باغباني در
۱۳۸۳ تابستان ،۶۳ شماره

بر دامي كود و آبياري دور تاثير
و كمي و عملكرد مصرف آب كارايي

دانهاي  ذرت  كيفي

چكيده
آباد خرم در آب ذرت مصرف كارايي و آبياري مديريت هاي و شـاخص بر عملكرد آبياري دامي و دور كود كاربرد بررسـي تاثير براي
انجام (۱۳۸۰ سال(۱۳۷۹ و مدت دو به و تكرار سـه در تصادفي كامل هاي بلوك اسـپليت پالت در قالب صورت به آزمايشـي طرح
كالس تشتك از تبخير متر ميلي ۱۰۰ و ۷۵ ،۵۰ زمان در زارعين(شاهد)، آبياري عرف آبياري  سطح چهار شـامل فاكتور اصلي شـد.
مورد بذر شد. اعمال پوسيده) دامي كود به صورت تن در هكتار ۶۰ ۲۰، ۴۰ و ( صفر، دامي كود سطح چهار شامل فرعي فاكتور و (A
مزرعهاي ظرفيت از حد خاك رطوبت كسر اساس بر آبياري هر در نياز مورد آب ميزان بود. ۷۰۴ كراس هيبريد سينگل رقم استفاده
عملكرد بر آبياري تيمار داد كه اثر نشان اجراي طرح و دوم اول نتايج سال داده شد. شيلنگ به تيمارها و كنتور و توسـط محاسـبه
و افزايش مقادير كردن دور آبياري همچنين كوتـاه نبود. معنيدار آماري نظر از كود دامي اثر ولي بـود دار معني ٪۱ سـطح در دانـه
معنيدار درصد پروتئين كاهـش كود دامي باعث هكتار در كاربرد ۶۰ تن دانه شـد. هزار معنيدار وزن افزايش باعـث مصرفـي آب
دامي كود مصرف داد. نشان افزايش داري معني طور به خشـكي تنش با تيمارهاي در نيز دانه پروتئين درصد شـد. (p >۰  / ۰۱) دانه
كه معادل  ۸۱/  ۰ حاصل شـد  I۷۵ در تيمار آب مصرف مصرفي شـد.حداكثر كارايي آب حجم نسـبي كاهش باعث سـطوح كليه در
در سبزينهاي رشد از شاخصي عنوان به گياه هوائي اندام خشك وزن بود. مصرفي آب مكعب متر هر ازاي به دانه عملكرد كيلوگرم
دور مناسبترين كه ميدهد نشـان نتايج يافت. افزايش آبياري دور كاهش و دامي كود مصرف با معنيداري طور به ۵ درصد سـطح
اين در مصرفي آب تا حجم باشد بار يك روز ۶ حداقل بايستي تاجي گل ظهور مرحله و رويشي رشد پايان مرحله زمان در آبياري
رشد اوليه در مراحل توان مي آبياري شود. البته بار يك روز ۸ ميتواند رشـد مراحل سـاير در و باشـد حداكثر آبياري هر مدت در
دامي كود تن ۴۰ مصرف با هكتار در مكعب ۱۷۲۰۰متر آب حجم همچنين داد. كاهش را مصرفي آب مقدار و آبيـاري را كوتاهتـر دور

توصيه ميشود. آب به حداكثر كارايي مصرف رسيدن هكتار براي در

دامي ،كود دورآبياري ،( WUE) آب مصرف كارآيي ذرت، كليدي: كلمات
P

aj
ou

he
sh

 &
 S

az
an

de
gi

لرستان كشاورزي هيأت علمي مركز تحقيقات عضو پرويزي، • يحيي
لرستان كشاورزي تحقيقات مركز ارشد كارشناس نباتي، عزتاهللا •

۱۳۸۳ مهرماه تاريخ پذيرش:   ۱۳۸۲ بهمن ماه دريافت: تاريخ

Pajouhesh & Sazandegi  No:63  pp: 21-29

Effect of manure application and irrigation interval on yield indices and water use efficiency in maize (Zea 
mays L.)
By: Yahya Parvizi, Member of The Scientific Board of ,Lorestan Agricultural Research Center
Ezattollah Nabati, M.H.C. and Researcher, Lorestan Agricultural Research Center
In order to study the effect of manure application and irrigation interval on water use efficiency (WUE) and grain 
yield of maize (Zea mays L.) using KSC704 maize hybrid, an experiment was conducted in Khorram Abad region 
using split plot in randomized complete blocks design with three replication in two years (2000 and 2001). Irrigation 
treatments (traditional irrigation, 50, 75 and 100 mm evaporated from A class evaporation plate) were assigned to 

¿¿¿

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

تابستان۱۳۸۳ ،۶۳ شماره

سازندگي و پژوهش ۲۲

مقدمه
ــرايط اقليمي در ش (Zea mays L.)ــد ذرت تولي محدوديت ــن مهمتري
به ذرت گياهي است كه مي باشد، آب آبياري ــتان لرس استان نيز و ــور كش
ــتفاده اس و غيره) و (آب، كود مصرفي هاي ازاي نهاده به عملكرد باال دليل
صنعت در مختلف فرآورده هاي و طيور و دام ــان، انس تغذيه در متعدد هاي
سطح زير ميشود(۷). اطالق غالت ــلطان س آن به و ــت اس ويژه توجه مورد
كه با محصوالتي است از و گسترش است رو به ساله هر ايران در ذرت كشت
شده وارد زارعين برداري بهره عرصه به و گشته عجين مكانيزاسيون فرهنگ
كشور مهم زراعي محصوالت از شده و استقبال مواجه با ساله همه لذا است
آن توليد و هكتار هزار ۱۸۲ ۱۳۷۹ برابر سال در ذرت كشت زير سطح است.
كشت زير سطح ۱۳۷۹ سال در لرستان استان در است. بوده تن    ۲/  ۱ميليون
بايد برنامه طبق است و دانهاي ذرت آن درصد ۹۰ بوده كه هكتار ۴۷۴۶ آن
كه دهد مي نشان ذرت ــد(۷،۱). بر آورد آب مصرفي برس هكتار به ۱۲۰۰۰
براي توليد ۱۰۰ است. آب ليتر ۰  /۶ به نياز خشك ماده گرم براي توليد هر
آب ميليمتر ۸۵۲ و ۹۷۹ ترتيب به آباد خرم و كوهدشت در عملكرد درصد
زمان آبي، تنش به ذرت رشد حساسترين مرحله .(۵ است(۳، نياز ــال در س
ــهاي روش به آبياري برنامه ــت(۱۶،۲). تعيين گلدهي اس و تاجي۱ ظهور گل
عمق نفوذ ريشه، رطوبتي كنترل جمله آن از كه گيرد، مختلفي صورت مي
ــار فش تعيين خاك، رطوبتي كنترل مكش گياه، ــري ظاه وضعيت ــي بررس
ماهواره ــتفاده از اس حتي و نوترون متر و غير ه از ــتفاده اس ، برگ ــي تورم
درصد ۵۰ كه زماني در (۶) آبياري و نيشابوري ميالني .(۱۲، ميباشد(۱۰،۶
مي دانند. بهترين زمان را باشد شده تخليه ــه ريش ناحيه ــتفاده اس قابل آب
در تن ۵ و (W.U.E)۲ آب مصرف كارايي در درصد ۵۰ معادل افزايشي آنها
به روش اين با زارعين عرف با آبياري به نسبت را دانه تر عملكرد در هكتار
تعيين ميليمتر روش   ۶/ ۴۴۷  اين با را ذرت مصرفي آنها آب آوردند. دست
را كنترل ــاري آبي مديريت ــب مناس (۹)روش و همكاران Camp ــد. كردن
كارايي حداكثر ــه ب براي نيل دادند ــان و نش ــته دانس خاك رطوبتي نيمرخ
ميلي متر ذرت  ۵/  ۱۵۳ نياز آبي مرطوب نواحي در اي دانه ذرت آب ــرف مص
را روش ــك اين خش نيمه نيز براي مناطق (۱۵) Camp و Karlen ــت. اس
تخمين ميليمتر اين مناطق   ۱/  ۵۶۱ در را ذرت آبي نياز و كرده ــنهاد پيش

روش اين با (۱۱) ــكاران هم و Cassel و (۱۳) ــكاران و هم Hook ــد. زدن
W.U.E عملكرد و حداكثر نيل به براي ذرت و براي را آب مصرفي ــدار مق
Panda و همكاران(۱۹) آوردند. ــت به دس ميليمتر و ۲۱۹ ۲۸۵ به ترتيب
۶۰و ،۴۵ ،۳۰ ،۱۰ زمان در تيمارآبياري(آبياري ۵ تأثير سه ساله تحقيقي در
توزيع و نموده بررسي در ذرت را ــتفاده ) اس قابل رطوبت تخليه ۷۵ درصد
كه دريافتند آنها كردند. تعيين پروب نوترون با خاك پروفيل در را ــت رطوب
از بيش به خاك رطوبت ــه تخلي نبايد ــد رش از اي مرحله ــج ذرت در هي در
كه دادند نشان آنها برسد. همچنين ــتفاده خاك اس قابل رطوبت ۴۵ درصد
كنترل لذا ميكند جذب ۴۵ سانتي متري تا صفر عمق از را آب عمدتا ذرت
و Oktem.نمودند ــنهاد بيش آبياري برنامهريزي را براي عمق اين ــي رطوبت
روز ۸ و ۶ ،۴ ،۲ فواصل در را آبياري دور تيمار ــي تحقيق در ــكاران(۱۸) هم
۱۰۰ و ۹۰ ،۸۰ ،۷۰ ــاس بر اس نيز را ب مصرفي ــدار آ و مق نموده ــال اعم
حداقل و حداكثر ــا آنه نمودند. تنظيم A كالس ــتك تش از تبخير ــد درص
دست به ۸ روز و آبياري به فواصل ۲ به ترتيب در تيمارهاي وزن تر بالل را
تيمار در آب مصرف حداكثر كارايي كه ــان دادند همچنين آنها نش آوردند.
ــتك وجود از تش تبخير مقدار آب مصرفي ۹۰ درصد و روز آبياري ۴ فاصله
ــبه محاس كامل آبياري )I۱۰۰ تيمارهاي همكاران(۱۴) و Karam ــت. داش
خاك در رطوبت ۶۰ درصد كه (آبياري در زماني I۶۰ و از اليسيمتر) ــده ش
نشان و دادند قرار مورد مقايسه را باشد) تخليه شده مزرعهاي ظرفيت نقطه
ترتيب   ۶/  ۱۳ به دو تيمار در اين دانه ــاله عملكرد س دو ــط متوس دادند كه
۱/۸ به ترتيب   ۶۱/  ۱ و آب كارايي مصرف ــط متوس و هكتار در و ۱۰/۶ تن
و هزار دانه وزن همچنين بود. آبياري آب ــب مكع هر متر ازاي به ــرم كيلوگ
از درصد كمتر ۲۵ و ترتيب حدود۱۵ به  I۶۰ تيمار در سطح برگ شاخص
باعت تنش آبي اعمال كه دادند ــان نش همكاران(۲۱) Zhang و بود. I۱۰۰

شد. ذرت تعرق و تبخير و دانه عملكرد شديد كاهش
افزايش ظرفيت ــاك، خ ــدن ش پوك خاك باعث در كود دامي ــرد كارب
هاي فيزيكي ــي و ويژگ ــده ش خاك بندي دانه و خاك ــت رطوب ــداري نگه
خاك حاصلخيزي ــدرت افزايش ق اينكه با ــن ضم ــد، ميبخش بهبود آن را
ميدهد (۸ را ارتقاء آب ــرف مص كارايي و در نتيجه را زياد ــول محص ــد رش
كود و دامي ــود ك محلي منبع دو ــر تاثي ــكاران(۱۷) هم ،Mentler.(۱۵ و

كود... و آبياري دور تأثير

main plots and four levels of manure application were assigned to subplots (0, 20, 40, 60 ton/ hec). The Seed used in 
the experiment was single cross 704 hybrid. In each irrigation, water amount needed was  measured on the basis of 
FC depleting percent formula and then pumped through water pipes and water meter. Result is from first and second 
years indicated that the effect of irrigation treatment on the grain yields and was significant at α=1% , but the effect of 
manure application was non-significant. Significant increase in weight of thousand seed (gr) was created by depletion 
in irrigation period or decreasing of applied water, and application of 60 ton/hec of manure resulted  significant in 
decrease of seed protein (%) at α=1%. Also Seed protein percent significantly increased in water stressed treatment. 
Applied water volume had decreased in all levels of applied manure. WUE was recorded optimum in I50 and I75  
treatments and in the first year WUE in these treatment significantly differed from other treatments at α=5%. Canopy 
dry matter at α=5%  significantly increased with manure application and rising applied water and decreasing irrigation 
period. It is suggested for acquiring optimum irrigation management and crop yield and increasing WUE irrigation 
period must be 6 days in last vegetation growth stage and initial tasseling and 8 day in other growth stage. Also this 
period may be changed in initial growth stage as irrigation period and applied water decreased, so that this stage root 
development is less than other stages.
Keyword: Maize, Water Use Efficiency, Irrigation Interval,Manure  
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و سازندگي ۲۳پژوهش

كود همزمان كاربرد كه داند ــان نش آنها ــي كردند. بررس ذرت بر ــيميايي ش
شيميايي كود مصرف به دانه نسبت كه عملكرد شد باعث شيميايي و دامي
و بيوماس خشك درصد ۴۲۶ و ۹۵ معادل افزايشي ترتيب ــاهد به و ش تنها
دو تفاوت ضمنًا دهد. نشان را ۳۸۰ درصد و ۱۶۳ معادل به ترتيب افزايشي
مند نبود. بهره معنيدار شيميايي دامي+كود كود و كود دامي(مرغي) تيمار
نفوذ را در معنيداري افزايش كمپوست و گاوي كود كاربرد با افيوني (۴) و
نگهداري ظرفيت خاكدانهها، ــداري پاي خاك، هيدروليكي هدايت ــري، پذي
Wang و كردند. ــاهده خاك مش مخصوص ظاهري وزن كاهش و آب خاك
خاك تحت بر خصوصيات آلي را كودهاي تأثير منابع مختلف (۲۰) Yang
عالوه بر آلي كه كاربرد كودهاي ــان دادند و نش كردند بررسي ذرت ــت كش
و ظاهري خاك مخصوص وزن تقليل باعث ــاك آلي خ ماده درصد ــش افزاي
از هدف ــد. ش خاك جذب قابل آب نيز و باردار خاكدانههاي درصد افزايش
و بر عملكرد دامي كود مقدار و آبياري دور تاثير بررسي اين آزمايش اجراي

مي باشد. در ذرت دانهاي آب مصرف كارايي

ها و روش مواد
كامل بلوكهاي ــب قال پالت در ــپليت اس صورت به نظر مورد ــش آزماي
آباد منطقه خرم اين آزمايش در ــد. انجام ش (بلوك) تكرار ــه در س تصادفي
سالهاي پياپي در زراعي سال دو در چنگائي ــراب س تحقيقاتي ــتگاه ايس در
سطح شامل: چهار در آبياري تيمار اصلي فاكتور شد. انجام ۱۳۷۹و ۱۳۸۰
(زارعين ــد. ش ــن تنظيم عرف زارعي ــاس اس بر ــاري آبي دور :Iــاهد ش
محصوالت نيز ــد و رش مرحله آب، مالكيت ــر پارامت ــه ــاس س اس بر منطقه
ــتفاده اس آب رودخانه كه از زارعيني را تنظيم مي كردند. آبياري دور ــر ديگ

آبياري ــار يكب روز ۱۱ تا ۸ ــط متوس بهطور اول) ــال س ــاي ميكردند(مبن
از كه زارعيني ــد. رش فصل كل براي ــار يكب روز ۱۰ ــط متوس با ــد ميكردن
تا اوايل رشد اوليه مراحل در سال دوم) ميكردند(مبناي ــتفاده اس آب چاه
آبياري بار يك روز ۹ تا ۸ فصل هر مابقي و در بار يك روز ۶ تا ۵ هر گلدهي

رشد). فصل كل براي بار يك روز متوسط   ۲/ ۷ با ميكردند
A كالس از تشتك تبخير ميليمتر ۵۰ آبياري زمان :I۵۰

و گاو كود (مخلوط پوسيده حيواني كود مقادير ــامل ش فاكتور فرعي و
: سطح شامل چهار در منطقه است) كود دامي ترين رايج گوسفند كه

حيواني كود مصرف بدون :M۰
در هكتار ۲۰ تن حيواني به ميزان مصرف كود  :M۲۰ 
در هكتار تن ۴۰ ميزان به حيواني كود  M۴۰: مصرف
در هكتار ۶۰ تن حيواني به ميزان مصرف كود  :M۶۰ 

نمونه و با مربع ۱۰۰۰ متر تقريبي مساحت به زميني  انتخاب قطعه با
خاك تعيين ــيميائي وش فيزيكي ويژگيهاي برخي خاك از مركب ــرداري ب
متري يك عمق ــا ت مختلف خاك هاي اليه در ــپس س .(۱ ــدول گرديد(ج
اي مزرعه روش دايم ۴(PWP) به ــي پژمردگ و نقطه (FC)۳ــت زراعي ظرفي
تعيين نخورده ــت دس با نمونهگيري (Db)۵ خاك ظاهري مخصوص وزن و
و توصيه مؤسسه آزمون خاك نتايج اساس بر نياز گرديد. عناصر غذائي مورد
از عمليات ــد.پس ش اضافه به صورت كود و ــبه محاس آب خاك و تحقيقات
كرت هايي دهي) كود و شخم، ديسك، تسطيح (شامل زمين ــازي س آماده
جانبي اصلي و ــيب ش ــد تا ش هموار كرتها ــطح س و ايجاد ۳*۶ متر ابعاد به
ــد كود ميش اضافه حيواني كود بايد كه تيمارهايي در ــد. برس صفر آنها به
با متر ــانتي س ۳۰ عمق به و ــزوده اف به خاك ــبه محاس از پس نظر ــورد م
متر سانتي ۷۵ فاصله به رديف ۴ كرت هر در ــپس س گرديد. مخلوط خاك

مقدار ويژگي

سيلتي رسي لوم بافت خاك سطحي
اول                     ۸/   ۲۷ سال
دوم                     ۷/   ۲۹ سال

يك متري(درصد) عمق در زراعي ظرفيت وزني رطوبت متوسط

۱۰/۲ يك متري(درصد) عمق در دايم پژمردگي نقطه وزني رطوبت متوسط
۱/۳ (gr  / cm۳) متري عمق يك در ظاهري مخصوص وزن وزني متوسط
۱/۳۸ (درصد) آلي كربن
۰/۰۷۷ نيتروژن(درصد)

۶/۶ خاك) كيلوگرم در گرم فسفر(ميلي
۴۱۰ خاك) كيلوگرم گرم در پتاسيم(ميلي
۲/۶ خاك) كيلوگرم در گرم (ميلي DTPA-آهن
۶/۶ خاك) كيلوگرم در گرم (ميلي DTPA-منگنز

۱/۳۶ كيلوگرم خاك) (ميلي گرم در DTPA -روي
۱/۴ خاك) كيلوگرم در گرم (ميلي DTPA مس-

۰/۱۷۶ كيلوگرم خاك) گرم در H (ميلي بور- ايزومتين
۳۳/۸ آلي(درصد) كربن دامي كود
۱/۸۸ (درصد) نيتروژن

مصرفي دامي كود شيميايي و تجزيه آزمايش محل خاك و شيميايي فيزيكي مشخصات برخي :۱ جدول
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تابستان۱۳۸۳ ،۶۳ شماره

سازندگي و پژوهش ۲۴

ــاس اس بر ۷۰۴ كراس ــينگل س هيبريد رقم از بذر ذرت و همديگر ايجاد از
در بوته ۷۰۰۰۰ تراكم بذر با و نهال تهيه اصالح و تحقيقات موسسه توصيه
شدن سبز تا كرتها همه گرديد. سانتي متر)كشت ۲۰ ها بوته (فاصله هكتار
برگي شدن تا ۴ ۳ مرحله در سپس ــدند. ش آبياري طور يكنواخت به كامل
ــتك تش از ــاس تبخير اس بر آبياري زمان گرديد. اعمال آبياري ــاي تيماره
بود مطابق ــده ش نصب ــخصي مش فاصله در مزرعه ــار در كن ــه ك A كالس
كسر اساس بر آبياري هر در نيز آب ميزان شد. اعمال پيشنهادي تيمارهاي
كرت به محاسبه و ريشه عمق توسعه FC در زراعي ظرفيت خاك از رطوبت
كرت ــط هر وس تعيين آب مصرفي در بدين ترتيب كه براي ــد. ش ــا داده ه
برداري مته نمونه با ــه ريش نفوذ عمق تا اعماق مختلف از رديف دو ــن بي و
ــد ش گرفته وزني ميانگين آنها از ــپس س گرديد. تعيين آنها و رطوبت وزني
گرديد.سپس تعيين آنها وزني برداري و رطوبت نمونه مته با ــه ريش تا نفوذ
عمق وزني در رطوبت ــط Pm يا متوس ــد تا ش گرفته وزني ميانگين آنها از
آبياري بر حسب آب عمق زير استفاده از فرمول با سپس آيد. ريشه به دست
از استفاده با تبديل و حجم به نظر مورد عمق ــبه گرديد. محاس سانتي متر

شد. افزوده كرت به و اندازهگيري شيلنگ و كنتور
IW=[D*(FC-Pm)*Db]*۱۰۰
ريشه توسعه عمق خاك در ظاهري وزن مخصوص وزني ــط متوس :Db

gr/cm۳حسب بر
cm برحسب ريشه توسعه عمق :D

ــعه توس عمق در خاك مزرعهاي ظرفيت ــت وزني رطوب ــط متوس :FC
حسب درصد ريشه بر

درصد برحسب ريشه عمق در خاك وزني رطوبت وزني Pm:متوسط
cm عمق آب آبياري بر حسب :IW

كرت هر ــي رديف ميان دو از ذرت ــول محص ــاه م ــهريور ــان ش پاي در
ــت برداش دو رديف نيز اين هوائي گياه در ــمت هاي قس گرديد. ــت برداش
اندام ــك خش ميزان ماده تا گرديد توزين در آون ــردن ك ــك خش ضمن و
وزن آنها توزين ــالل و از ب دانه ــردن ك جدا پس از ــت آيد. دس ــي به هوائ
در ضمنًا گرديد. ــن تعيي ــگاه  آزمايش در دانه پروتئين درصد و دانه ــزار ه
با و آنها تعيين وزني رطوبت كرتها ــاك خ از نمونهگيري با ــت زمان برداش
آب از ميزان آن هر كرت در ــود موج آب عمق تعيين ضمن ــول فوق فرم
خشك دانه، وزن عملكرد شامل، خصوصياتي پايان در كم گرديد. مصرفي
در دانه هزار وزن ــه، دان درصد پروتئين اي)، ــبزينه س ــد (رش هوائي اندام
اندام خشك وزن گيري اندازه كه تذكر اين با شد. اندازهگيري ــگاه آزمايش
هماهنگي دليل عدم دوم به سال و در شد اول مقدور در سال فقط هوائي
هوائي ــت اندام برداش امكان و ــورد خ ــخم ش زمين بالل ــت برداش از پس
و گيري اندازه طرح اين در كه آبياري مديريت هاي شاخص ــد. نش فراهم
و كارايي مصرف آب بود. آبياري دور آب مصرفي، بررسي شد شامل حجم
آب مصرفي كل حجم به دانه نسبت احتساب عملكرد با آب كارايي مصرف
از گيري ميانگين با آبياري ــد. دور ش ــبه اندازهگيري محاس دوره طول در
مجموع احتساب با مصرفي آب حجم و ــد دوره رش در طول آبياري فواصل
آب مقدار ــر كس و با ــيدگي رس ــدن تا ش برگي ۴ تا ۳ زمان از آب مصرفي
شد. محاسبه ــت) برداش آزمايش(پس از و پايان اوليه در رطوبتهاي خاك
آزمايش نتايج MSTATC آماري افزار نرم از استفاده با پايان در ــپس س

گرفت. آماري قرار تحليل تجزيه و مورد
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تابستان۱۳۸۳ ،۶۳ شماره

و سازندگي ۲۵پژوهش

بر دار تيمار آبياري معني تاثير ــانگر نش نتايج آزمايش دانه: وزن هزار -
.(۵ و (جداول۲ درصد مي باشد ــطح ۵ در س ــال س دو هر در هزار دانه وزن
ــال در س و I۵۰ تيمار اول در ــال دانه در س هزار وزن ميانگين مقدار حداكثر
كود كاربرد ــت. اگرچه اس بوده I۱۰۰ تيمار در آن و حداقل I۷۵ در تيمار دوم
مقادير اين حداكثر شد و ــال س دو هر در وزن هزار دانه افزايش باعث دامي
wts شاخص بر تيمار اين تاثير آماري نظر از ولي بود M۶۰تيمار شاخص در

و۵). ۲ است(جداول نبوده معنيدار
مورد ديگر رشد كيفي ــاخص ش عنوان به دانه پروتئين دانه: پروتئين -
در سال اول در آبياري تيمار تاثير كه داد ــان نش نتايج و گرفت قرار ارزيابي
معني شاخص اين بر درصد ــطح ۵ س دوم در ــال س در و درصد ۱۰ ــطح س
درصد آبياري دور كاهش با كه ترتيب اين به و۶). ۲ ــت(جداول اس بوده دار
اين مقدار ــكي خش ايجاد تنش با بالعكس و كاهش يافت دانه نيز ــن پروتئي

نتايج
بخش دو در ــا ه ــدازه گيري ان ــج نتاي
مديريت ــاخصهاي ش و محصول عملكرد

آبياري مورد ارزيابي قرار گرفتند
محصول عملكرد الف:

اقتصادي): ــرد دانه(عملك ــرد عملك -
هم فاصله سال از دو عليرغم اينكه ميانگين
هر در تيمارها تاثيرات روند منتهي ــت داش
عملكرد ــابه بود. دليل كاهش مش دو سال
ــال دوم تاخير س به ــبت اول نس ــال س در
طرح دير هنگام اعالم دليل به ــت كاش در
اين آماري نتايج ــه تجزي بود. ــال اول س در
دهد مي ــان نش ــش در جداول۲ و۳ آزماي
در ــال س دو هر در آبياري تيمار ــه تاثير ك
حداكثر و ــت معني دار بوده اس ٪۱ ــطح س
I۵۰ تيمار به سال مربوط دو هر در عملكرد
بار يك روز ۶ ميانگين با آبياري دور (يعني

دوم) سال بار در يك روز و   ۶/۳ اول سال در
دور I۱۰۰ (يعني تيمار به آن مربوط حداقل و
سال در بار يك روز ميانگين ۱۰/۳ با آبياري
بوده دوم) ــال س در بار يك روز و  ۸/  ۱۰ اول
عملكرد تيمار ــن ميانگي كه نحوي به ــت اس
دوم ۵۴ ــال س در ۱۷۵ و اول ــال س در I۵۰
ــان نش افزايش I۱۰۰ تيمار به ــبت درصد نس
به ــبت نس همچنين اين تيمار ــت. داده اس
عرف ــاس بر اس آبياري ــاهدI (دور ش تيمار
براي بار يك روز ميانگين ۱۰ يعني ــن زارعي
دوم) براي سال بار يك روز و   ۴/  ۷ اول ــال س
درصد ۸ دوم ــال س در و ۱۵۳ اول ــال س در
ميانگين بين تفاوت است. داده نشان افزايش
دور تيمار I۷۵(ميانگين و  I۵۰ تيمار ــرد عملك
و   ۶/  ۸ اول ــال براي س بار يك روز ۸ آبياري
سطح در سال دو دوم) در هر سال براي روز

بر عملكرد دامي كود تاثير كاربرد ــت. همچنين بوده اس معني دار يك درصد
است. نبوده معنيدار دانه

وزن دار معني تغيير باعث آبياري تيمار بيولوزيكي): بيوماس(عملكرد -
۱۰ سطح در سال اول در ــبزينهاي) س هوائي گياه(رشد اندام ــك ماده خش
و I۵۰ ولي بين حداكثر بود I۵۰ در تيمار ــاخص ش اين و مقدار درصد گرديد
نبود، معنيدار اختالف و I۱۰۰نيز Iــاهد بين ش نيز نبود و معنيدار تفاوت I۷۵
ــك اندام هوائي خش وزن ماده افزايش در كود دامي كاربرد تاثير ــن همچني
در هكتار تن ۲۰ كاربرد كه نحوي به بود معنيدار درصد ۱۰ ــطح س در نيز
و Mentler ترقي داد. درصد ۲۲ ميزان به را شاخص پوسيده اين دامي كود
ــاخص ش مقدار اين در دامي و معنيدار كود مثبت تاثير همكاران(۱۷) نيز
شاخص اين مقادير در مصرفي دامي كود سطوح بين البته اند. كرده تاييد را

.(۴ ۲و نشد(جداول مالحظه معنيداري اختالف درصد ۱۰ در سطح

Sc۷۰۴ رقم ذرت هكتار)در دانه(تن در عملكرد بر دامي كود آبياري و تيمار تاثير -۳ جدول

A كالس تبخير تشتك تبخير از ۱۰۰ ميليمتر و زمان ۵۰، ۷۵ در آبياري و (شاهد) عرف زار عين بر اساس آبياري شامل دور آبياري تيمار *

باشند دار نمي معني يك درصد احتمال سطح در حرف مشترك مي باشند با آزمون دانكن يك در ستون يا هر رديف در كه ميانگين هائي †

اول سال در Sc۷۰۴ رقم ذرت هكتار)در خشك(تن در ماده عملكرد دامي بر كود و آبياري تيمار تاثير جدول۴-

A كالس تبخير تشتك تبخير از ۱۰۰ ميليمتر و ۷۵ ،۵۰ زمان در آبياري و عرف زارعين(شاهد) بر اساس آبياري شامل دور آبياري تيمار *

باشند دار نمي معني ده درصد احتمال سطح در آزمون دانكن با باشند مي مشترك حرف  يك در ستون يا هر رديف در كه ميانگين هائي †

آبياري* تيمار دامي كود
در هكتار) ميانگين(تن ۱۰۰ ۷۵ ۵۰ شاهد

سال اول
۳/۲۸۷a ۱/۶۹۰ ۲/۷۱۰ ۶/۶۵۷ ۲/۰۹۱ ۰
۳/۱۶۸a ۲/۲۲۰ ۳/۳۲۰ ۴/۶۷۳ ۲/۴۶۰ ۲۰
۲/۸۴۷a ۱/۹۲۷ ۳/۲۸۳ ۴/۱۴۳ ۲/۰۳۴ ۴۰
۳/۲۰۵a ۱/۸۱۷ ۳/۶۶۳ ۵/۵۹۷ ۱/۷۴۳ ۶۰

___ ۱/۹۱۳c ۳/۲۴۴b ۵/۲۶۸a ۲/۰۸۳c ميانگين

سال دوم
۱۰/۹۳۳a ۷/۰۸۲ ۱۱/۵۹۶ ۱۲/۵۷۱ ۱۲/۴۸۲ ۰
۱۱/۰۴۲a ۹/۰۳۹ ۱۰/۶۱۰ ۱۱/۹۱۵ ۱۲/۶۰۳ ۲۰
۱۱/۱۳۳a ۷/۹۹۱ ۱۰/۰۸۹ ۱۴/۳۵۲ ۱۲/۰۹۷ ۴۰
۱۰/۹۴۹a ۹/۴۳۱ ۱۱/۲۱۱ ۱۲/۶۷۵ ۱۰/۴۷۸ ۶۰

____ ۸/۳۸۶c ۱۰/۸۷۷b ۱۲/۸۷۹a ۱۱/۹۱۵ab ميانگين

آبياري* تيمار دامي كود
در هكتار) ميانگين(تن ۱۰۰ ۷۵ ۵۰ شاهد

۷/۰۸۴b ۶/۴۶۹ ۶/۷۲۸ ۸/۹۱۱ ۶/۲۰۲ ۰

۸/۶۳۷a ۶/۸۰۶ ۸/۸۸۹ ۱۱/۲۷ ۷/۵۸۳ ۲۰

۸/۵۱۸a ۷/۵۶۷ ۸/۶۵۶ ۹/۴۷۲ ۸/۳۷۸ ۴۰

۷ /۳۸۸ ab ۷/۲۹۴ ۹/۰۵۰ ۷/۲۰۲ ۶/۰۰۶ ۶۰

____ ۷/۰۴۱b ۸/۳۳۱a ۹/۲۱۴a ۷/۰۴۲b ميانگين
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تابستان۱۳۸۳ ،۶۳ شماره

سازندگي و پژوهش ۲۶

به ــاخص ش ميزان اين حداكثر و حداقل ــل حداق لذا يافت ــاخص ترقي ش
ميزان به دامي كود ــرد كارب همچنين بود I۱۰۰ و I۵۰ ــاي تيماره در ــب ترتي
ميزان به درصد پروتئين كاهش باعث معنيداري به شكل هكتار در تن ۶۰

شد. درصد ۱
از شاخصي عنوان به آب مصرف كارايي :(WUE) آب مصرف كارايي -
به ذرت) گياه(دانه اقتصادي عملكرد ــبت نس آب يعني به گياه عكسالعمل
تحت تاثير تيمار ــرز معني داري ط به درصد ۵ ــطح س در مصرفي آب حجم
با اعمال ــاخص ش اين مقدار كه ترتيب اين به .(۲ قرار گرفت(جدول آبياري
متر مكعب ۱۶۸۸۴ مصرفي آب مقدار و روز ۶ آبياري I۵۰(دور تيمار آبياري
I۱۰۰ و Iــاهد ش تيمارهاي ــبت به نس ۹۴ و ۸۴ ــي معادل افزايش هكتار) در
تيمار مربوط به  WUE شاخص مقدار حداقل ــال دوم نيز س در داد. ــان نش
كاربرد كود همچنين تيمار I۷۵ بود(جدول ۷). مربوط به آن حداكثر I۱۰۰ و
از ميانگينها تفاوت منتهي بود، شده آن افزايش باعث سال دو هر در دامي

و۷). ۲ (جداول نبود معني دار آماري نظر

شده اعمال تيمارهاي در شده آبياري تعيين دور ميانگين آبياري: دور -
است. شده نشان داده ــال س دو براي هر و ۸ جدول در ــد رش فصل طول در
قرار دادن مالك از ــال ناشي دو س در ــاهد ش تيمار در آبياري در دور تفاوت
منطقه موجود در آب دو منبع در ــب غال مالكيت و بهرهبرداري ــامانه س دو

آب و اول سال براي تر مدت بلند آب نوبت دور با رودخانه آب ــت.يعني اس
مي باشد. دوم سال براي مدت كوتاه آب با نوبت چاه

تيمارهاي در آب مصرفي كل حجم مصرفي: ميانگين آب كل ــم حج -
۱۲۸۳۸ /۴   ،۱۶۸۹۱ ،۱۲۲۱۱ /۶ ترتيب به اول در سال I۱۰۰ و I۵۰، I۷۵ شاهد،
و   ۸/   ۱۱۵۲۹ ۱۳۴۷۶ ۱۷۴۴۹ ترتيب۱۵۲۵۴، به دوم سال در و ۱۱۸۵۶ و
و ــي فرش ــبات محاس حاصل از نتايج با نتايج بود. اين در هكتار مكعب متر
نيل براي نياز مورد مدل آب كمك به آنان ــت. زيرا اس متفاوت همكاران(۵)
(معادل۸۵۲۰ ميليمتر آباد ۸۵۲ خرم در منطقه را درصد ۱۰۰ عملكرد ــه ب
تا دو آزمايش اين در كه حالي در بودند كرده برآورد هكتار) در ــر مكعب مت
در آب مصرفي ميانگين ــد. ــاهده ش مش عملكرد افزايش نيز مقدار اين برابر
طوري به يافت كاهش ــيده پوس دامي كود افزايش با آبياري تيمارهاي همه
ــال س در  M۶۰و M۰، M۲۰، M۴۰ تيمارهاي مصرفي در كه ميانگين آب
دوم به ــال س در و و ۵/ ۱۳۲۲۲ ۱۳۳۲۹ ،۱۳۵۴۲ ،۱۳۷۰۴ ترتيب ــه ب اول
البته بود. هكتار در متر مكعب ۱۴۲۶۲ ۱۴۲۰۲ و ،۱۴۶۲۹ ،۱۴۶۱۵ ترتيب
از يك فقط ــاق مختلف به طور تصادفي اعم در خاك از گيري نمونه ــون چ
ها روند ميانگين داده ولي تجزيه آماري نبود امكان مي گرفت تكرار صورت
ــابهي را مش نتايج نيز (۲۱) Yang و Wang تحقيق ميدهد. ــان نش را فوق
و كود آبياري همكنش تيمارهاي بر اثر كه ذكر است شايان ــان ميدهد. نش

.(۲ نبود(جدول معنيدار شده اندازهگيري شاخصهاي بر دامي

آبياري* تيمار دامي كود
در هكتار) ميانگين(تن ۱۰۰ ۷۵ ۵۰ شاهد

سال اول

۲۵۰/۴a ۲۴۵/۹ ۲۵۹/۶ ۲۶۴/۴ ۲۳۱/۶ ۰

۲۵۸/۹a ۲۵۹/۵ ۲۵۶/۹ ۲۶۱/۹ ۲۵۷/۵ ۲۰

۲۴۸a ۲۴۶/۵ ۲۵۹ ۲۵۸/۴ ۲۲۸/۱ ۴۰

۲۵۹a ۲۴۲/۳ ۲۷۱/۱ ۲۷۱/۸ ۲۵۰/۹ ۶۰

___ ۲۴۸/۵ab ۲۵۱/۶a ۲۶۴/۱a ۲۴۲b ميانگين

سال دوم

۲۱۰/۴a ۳۰۱/۳ ۳۲۳ ۳۰۵ ۳۱۲/۲ ۰

۲۱۴/۷a ۳۰۸ ۳۱۶/۹ ۳۱۸/۶ ۳۱۵/۵ ۲۰

۲۱۰/۵a ۲۹۷/۹ ۳۰۶/۷ ۳۱۶/۷ ۳۲۰/۵ ۴۰

۲۱۴/۵a ۲۹۹/۶ ۳۲۲/۵ ۳۱۸ ۳۱۸/۱ ۶۰

___ ۳۰۱/۷b ۳۱۷/۳a ۲۱۴/۶a ۳۱۶/۵a ميانگين

اول در سال Sc۷۰۴ رقم ذرت wts (گرم)در دانه هزار وزن بر كود دامي و آبياري تيمار ۵- تاثير جدول

A كالس تبخير تشتك تبخير از ۱۰۰ ميليمتر و ۷۵ ،۵۰ زمان در آبياري و عرف زارعين(شاهد) بر اساس آبياري شامل دور آبياري تيمار *

باشند دار نمي معني پنج درصد احتمال سطح در حرف مشترك مي باشند با آزمون دانكن يك در ستون يا هر رديف در كه ميانگين هائي †

كود... و آبياري دور تأثير
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تابستان۱۳۸۳ ،۶۳ شماره

و سازندگي ۲۷پژوهش

نتيجهگيري و بحث
ــال س دو نتايج از ــه ك ــور همانط
آبياري ــار تيم ــت، پيداس طرح اجراي
دوم و اول ــال س در آبياري دور (با I۵۰
آب ــر و مقادي روز و   ۶/۳ ۶ ــب ترتي به
۱۷۴۴۹ ــب۱۶۷۹۱ و به ترتي مصرفي
عملكرد حداكثر ( هكتار در مكعب متر
آن با ديگر اختالف و داشته را محصول
بوده معنيدار آماري لحاظ از ــا تيماره
در بخصوص آبي تنش ــرايط ش است.
اول باعث كاهش شديد عملكرد ــال س
در ــوان مثال عن به ــت اس ــده ش دانه
I۵۰ تيمار عملكرد ميانگين سال همين
برابر حدود  ۹/ ۲ I۱۰۰ تيمار به ــبت نس
نيز به ــكاران(۲۱) هم Zhang و ــد. ش
باالترين ــت يافتند. دس مشابهي نتايج
و I۵۰M۰ تيمار اول در سال در عملكرد
به ترتيب I۵۰M۴۰ تيمار در سال دوم در

هاي ــاخص ش برخي ميانگين ــد. ش حاصل هكتار در و  ۳۵/  ۱۴ تن با  ۶۶/ ۶
مي متفاوت هم با هزار دانه نظير عملكرد، وزن دو سال در شده گيري اندازه
دير ابالغ دليل به اول ــت در سال كاش تاريخ در امر تاخير دليل اين ــند. باش
مشابهي شرايط نسبتا سال دو در تيمارها تاثيرات روند بود ولي طرح هنگام
در عملكرد نظير ها شاخص برخي ميانگين بودن البته باال ميكند. را دنبال
اين را بر دامي كود تيمار ميانگين WUE، تاثير افزايش بر عالوه ــال دوم س
پائين اول سال WUE در ميانگين آنكه عليرغم نموده است. بارزتر شاخص
تيمار آبياري اثر مصرفي مقدار آب افزايش آبياري و دور كاهش ولي با ــود ب

است آن اين نشانگر و است ــده معني دار ش آماري لحاظ از ــاخص ش اين بر
در بيشتري اثر تواند مي آبياري دور كاهش پائين، عملكردي شرايط در كه
تيمار در كارايي مصرف آب ــد.حداكثر ــته باش داش آب مصرف كارايي بهبود
دانه عملكرد كيلوگرم معادل ۰/۸۱ كه شد روزحاصل آبياري ۸/۶ دور با I

همكاران۷۵ Oktem و با نتايج اين بود كه آب مصرفي مكعب هر متر ازاي ــه ب
در آب حداكثر كارايي مصرف ــه ب نيل را براي ۴ روز آبياري دور ــه (۱۸) ك
اختالف اينكه تيمار عليرغم اين در است. بودند متفاوت كرده تعيين ذرت
ميانگين ــت ولي معني دار نيس I۵۰ تيمار با ــال دوم س بخصوص در عملكرد

آزمايش ابتداي از همزمان بطور گيري شده اندازه خاك ومقاديررطوبت زمان تشتك با از تبخير متوسط ۱-نمودار شكل

Sc۷۰۴ رقم ذرت در دانه پروتئين درصد بر دامي كود و آبياري تيمار جدول۶- تاثير

A كالس تبخير تشتك تبخير از ۱۰۰ ميليمتر و ۷۵ ،۵۰ زمان در آبياري و عرف زارعين(شاهد) بر اساس آبياري شامل دور آبياري تيمار *

در كوچك حرف يك در يا احتمال ده درصد و سـطح باشـند در مي مشـترك بزرگ حرف يك در سـتون يا رديف هر در كه هائي ميانگين †

باشند نمي دانكن معني دار آزمون يك درصد با احتمال سطح

آبياري* تيمار دامي كود
در هكتار) ميانگين(تن ۱۰۰ ۷۵ ۵۰ شاهد

سال اول
۱۱/۷A ۸/۱۱ ۹/۱۱ ۴/۱۱ ۷/۱۱ ۰
۱۱/۸A ۸/۱۱ ۸/۱۱ ۹/۱۱ ۷/۱۱ ۲۰
۱۱/۹A ۱/۱۲ ۹/۱۱ ۶/۱۱ ۹/۱۱ ۴۰
۱۱/۹A ۲/۱۲ ۸/۱۱ ۳/۱۱ ۲/۱۲ ۶۰
___ ۱۲/۰A ۱۱/۹AB ۱۱/۵B ۱۱/۹AB ميانگين

سال دوم
۱۱/۶a ۳/۱۲ ۴/۱۱ ۸/۱۱ ۰/۱۱ ۰
۱۱/۶a ۸/۱۱ ۵/۱۱ ۲/۱۱ ۹/۱۱ ۲۰
۱۱/۷a ۰/۱۲ ۶/۱۱ ۶/۱۱ ۵/۱۱ ۴۰
۱۰/۷b ۰/۱۱ ۵/۱۰ ۹/۱۰ ۴/۱۰ ۶۰

___ ۸a/۱۱ ۳b/۱۱ ۴b/۱۱ ۲b/۱۱ ميانگين

evapotranspirationEvapotranspiration by days

soil moistureSoil moisture by day2
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تابستان۱۳۸۳ ،۶۳ شماره

سازندگي و پژوهش ۲۸

است يافته كاهش درصد ۲۳ مصرفي آب
دور كه تيمار در اين WUE حداكثر ــذا ل
آمده بوده به دست روز در آن   ۸/۶ آبياري
شاخص يكي از نيز دانه وزن هزار ــت. اس
تنش افزايش با بود كه گياه ــدي رش هاي
ــاري باالتر از آبي دور در ــوص ــي بخص آب
يافته كاهش داري معني شكل به ۱۰روز
آبياري  ۸/  ۱۰ روز وزن دور ــت. لذا در اس
Karam ــت. اس بوده حداقل ــه ــزار دان ه
ــابهي مش نتايج به ــز ني ــكاران(۱۴) هم و
شاخص دانه پروتئين درصد يافتند. دست
نتايج و شد ــي بررس كه ديگري بود كيفي
تنش آبي ــرايط ش در كه آن بود از حاكي
يافت، افزايش اندكي ــاخص ش اين ميزان
بيش فواصل با ــاري دور آبي در بخصوص
ــر ميتواند ام اين ــل دلي ــه ك روز ۱۰ از
باالتر عملكرد از ــي رقت ناش اثر از ــي ناش
كرد. ذكر آبي ــش تن در تيمارهاي بدون
دامي كود باالي ــطوح س همچنين كاربرد
معني داري ــاخص را به طور ش اين مقدار
منابع ــده به نگارن كه ــت اس كاهش داده
نيافت. لذا ــت دس ــابه مش نتايج علمي با
تحقيقي در مي تواند آن ــي احتمال داليل

شود. بررسي جداگانه
ــبزينه س ــد رش مرحله اواخر گياه در
ــتري بيش مقدار گل دهي ــان زم و در اي
و ميانگين كرد تخليه را ــت خاك از رطوب

سال دوم   سال اول                                                         
آبياري آبياريتيمار دور

(روز)
مصرفي آب حجم

(m۳/ha)
آبياري دور

(روز)
مصرفي آب حجم

(m۳/ha)
دامي كود

هكتار) در (تن

۷/۲ ۱۵۰۷۳ ۱۰ ۱۲۵۴۸/۵ ۰ شاهد

۷/۲ ۱۵۴۸۲ ۱۰ ۱۲۳۲۵ ۲۰

۷/۲ ۱۵۱۰۸ ۱۰ ۱۲۰۰۰ ۴۰

۷/۲ ۱۵۳۵۲ ۱۰ ۱۱۹۷۳ ۶۰

۶/۳ ۱۸۱۸۶ ۶ ۱۷۰۴۳/۷ ۰ ۵۰

۶/۳ ۱۸۷۶۰ ۶ ۱۶۹۳۶ ۲۰

۶/۳ ۱۷۱۵۰ ۶ ۱۶۸۳۸ ۴۰

۶/۳ ۱۶۷۰۰ ۶ ۱۶۷۱۸/۷ ۶۰

۸/۶ ۱۳۳۹۷ ۸ ۱۳۰۳۹/۴ ۰ ۷۵

۸/۶ ۱۳۶۲۱ ۸ ۱۲۹۱۶ ۲۰

۸/۶ ۱۳۱۲۱ ۸ ۱۲۷۲۹ ۴۰

۸/۶ ۱۳۷۶۶ ۸ ۱۲۶۶۹ ۶۰

۱۰/۸ ۱۱۸۰۴ ۱۰/۳ ۱۲۱۸۳/۵ ۰ ۱۰۰

۱۰/۸ ۱۱۶۵۲ ۱۰/۳ ۱۱۹۶۶ ۲۰

۱۰/۸ ۱۱۴۳۱ ۱۰/۳ ۱۱۷۴۸ ۴۰

۱۰/۸ ۱۱۲۳۲ ۱۰/۳ ۱۱۵۲۸/۸ ۶۰

اوليه مراحل در شاخص اين مقدار از پائين تر تيمار هر در بار آبياري هر در ريشه عمق در خاك رطوبت درصد
لذا است شده داده نمونه نشان در دو تيمار تغييرات اين روند ۱ شكل بود. در  از گلدهي بعد و سبزينهاي رشد
تبخير تشتك از كه صورتي در است ضروري است ــاس حس ــيار بس كم آبي به تنش نيز كه گياه فوق مراحل در
مقدار و داده تقليل مراحل اين در را آبياري دور ضريبي اعمال با ــود ــتفاده مي ش آبياري اس براي برنامهريزي

آبياري* تيمار دامي كود
در هكتار) ميانگين(تن ۱۰۰ ۷۵ ۵۰ شاهد

سال اول
۰/۲۳a ۱۴/۰ ۲۱/۰ ۳۹/۰ ۱۷/۰ ۰
۰/۲۳a ۱۹/۰ ۲۶/۰ ۲۸/۰ ۲۰/۰ ۲۰
۰/۲۱a ۱۶/۰ ۲۶/۰ ۲۵/۰ ۱۷/۰ ۴۰
۰/۲۳a ۱۶/۰ ۲۹/۰ ۳۴/۰ ۱۵/۰ ۶۰
___ ۰/۱۶b ۰/۲۵ab ۰/۳۱a ۰/۱۷b ميانگين

سال دوم
۰/۷۵a ۶۰/۰ ۸۷/۰ ۶۹/۰ ۸۳/۰ ۰
۰/۷۶a ۷۸/۰ ۷۸/۰ ۶۷/۰ ۸۱/۰ ۲۰
۰/۷۸a ۷۰/۰ ۷۷/۰ ۸۴/۰ ۸۰/۰ ۴۰
۰/۷۷a ۸۴/۰ ۸۱/۰ ۷۶/۰ ۶۸/۰ ۶۰

___ ۷۳a/۰ ۸۱a/۰ ۷۴a/۰ ۷۸a/۰ ميانگين

دامي كود و آبياري تيمار تاثير جدول۷-

(WUE) آب مصرف كارايي بر

Sc۷۰۴ ذرت رقم در

A كالس تبخير تشتك تبخير از ۱۰۰ ميليمتر و ۷۵ ،۵۰ زمان در آبياري و عرف زارعين(شاهد) بر اساس آبياري شامل دور آبياري تيمار *

باشند دار نمي معني پنج درصد احتمال سطح در دانكن آزمون با باشند مي مشترك حرف يك در ستون يا هر رديف در كه ميانگين هائي †

دامي كود و مصرف تيمارهاي آبياري در ذرت آبياري دور مصرفي و مقادير آب جدول۸-

كود... و آبياري دور تأثير
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تابستان۱۳۸۳ ،۶۳ شماره

و سازندگي ۲۹پژوهش

ــترش مراحل حداكثر گس اين در ــه ريش اينكه توجه به با نيز را مصرفي آب
در كه باعث شد ــطوح كليه س در دامي كود افزايش داد. كاربرد ــت داراس را
كاهش آبياري آب مصرف نتيجه در و بوده باالتر خاك زمان آبياري رطوبت
آزمايش زمان طول در و ــطوح س كليه در فاكتور اين ۸). تاثير (جدول يابد

بود. مشهود

كلي نتيجهگيري
داشت را عملكرد حداكثر روز ۶  /۳ تا ۶ بين آبياري دور اينكه به توجه با
با توجه ــت. حال داش مطلوبي آب مصرف كارايي روز ۸ تا ۶/  ۸ آبياري دور و
با عملكرد حداكثر به نيل جهت و آب اقتصادي ارزش و بهرهبرداري نظام به
بين رشد مرحله به بسته را آبياري دور كه ــود حداكثر WUE توصيه مي ش
و رويشي ــد رش مرحله در اواخر كه ترتيب به اين گرفت. نظر روز در تا ۸ ۶
مراحل ريشه در اين آنكه دليل نيز به كمتر و آبياري زايشي دور اوائل رشد
ديگر در و افزايش يابد نيز بايد آب مصرفي حجم را دارد ــترش گس حداكثر
اوليه رشد بهتر مراحل در البته گرفت. نظر در ــتر بيش را آبياري دور مراحل

نمود. كم را آب مصرفي حجم و را كوتاه آبياري دور است

پاورقيها
1-Tasselling      
2-Water Use Efficiency
3-Field Capacity     
4-Permanent Wilting Point 
5-Bolk Density
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