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چکیده
به منظور بررسی و مقایسه عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت تحت روشهای آبیاری قطرهای سطحی و زیرسطحی و
آبیاری شیاری ،آزمایشی به صورت طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه آزمایشی دانشکده
کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد در سال  4931انجام گردید .در این آزمایش سه روش آبیاری قطرهای سطحی و قطره-
ای زیرسطحی و آبیاری سنتی (شیاری) به عنوان تیمار در نظر گرفته شد .نتایج مقایسه میانگین نشان داد که تیمارهای
آبیاری قطرهای سطحی و زیرسطحی با قرار گرفتن در یک گروه آماری اختالف معنیداری با تیمار آبیاری شیاری
در عملکرد و کارایی بیولوژیکی دارند .همچنین میزان عملکرد دانه در تیمار آبیاری قطرهای سطحی با مقدار
 49733/7کیلوگرم در هکتار ،با باالترین کارایی اقتصادی با مقدار  1/41کیلوگرم در متر مکعب ،ضمن صرفه جویی
در مصرف آب در حد مطلوب ،در حد باالیی است .بنابراین با تأمین آب مورد نیاز با استفاده از این سیستم آبیاری
ضمن صرفهجویی در مصرف آب و بدون کاهش شدید عملکرد میتوان راندمان مصرف آب را بهبود بخشید.

کلمات کلیدی :ذرت ،آبياری قطرهای ،زيرسطحي ،آبياری شياری ،عملكرد دانه ،کارايي اقتصادی ،کارايي بيولوژيكي

مقدمه
کمبود آب از عوامل محدود کننده کشاورزی در مناطق خشک و نيمه خشک جهان محسوب ميشود .در شرايط
محدوديت منابع آب و فراواني نسبي اراضي قابل کشت ،که شرايط حاکم بر اکثر مناطق ايران است ،بايد بر باال بردن توليد به
ازای واحد آب مصرفي و استفادة بهينه از اين منابع متمرکز شد ( .)1کاهش منابع آب موجود و افزايش بهای آن امروزه
کشاورزان را به سمت استفاده از سامانه های آبياری با راندمان باال سوق داده است .اين در حالي است که در صورت استفادة
صحيح از آب ،عالوه بر افزايش توليد در واحد سطح ،ميتوان سطح زير کشت را نيز افزايش داد .در اين شرايط ،ارتقاء
سيستمهای آبياری و اصالح روش های ارزيابي آب مورد نياز گياهان ،دو راهكاری است که در نيل به اين مقصود راهگشا و در
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افزايش کارآيي مصرف آب مؤثرند .در اراضي تحت آبياری که سطح خاک به طور مرتب مرطوب ميگردد ،تبخير از سطح
خاک نقش بسيار مهمي در تلفات آب دارد .با به کاربردن روشهای برای کاهش تبخير ميتوان ميزان مصرف آب و يا تعداد
دفعات آبياری را کاهش داد .در روش آبياری سطحي تلفات تبخير بخش زيادی از آب داده شده به درختان را شامل مي شود
به همين دليل استفاده از سيستمهای آبياری قطرهای زيرسطحي به عنوان گزينهای جهت رفع اين مشكالت مطرح ميباشد .با
استفاده از آبياری قطره ای زيرسطحي  ،ضمن کاهش ميزان آب مصرفي ،افزايش ميزان محصول نيز نسبت به ساير روشهای
آبياری از جمله آبياری قطرهای سطحي مشاهده شده است .کمپ ( )2کاربرد سيستم آبياری قطرهای زير سطحي بر روی بيش از
 03نوع گياه افزايش محصول را نسبت به ساير روشهای آبياری از جمله آبياری قطرهای سطحي به همراه داشته است ضمن
اينكه ميزان آب کاربردی نيز کمتر بوده است .بررسيهای الم و همكاران ( )0با استفاده از روش آبياری قطرهای زير سطحي
جهت توليد ذرت در منطقه نيمه خشک گريت پلين (اياالت متحده آمريكا)  23تا  22درصد صرفهجوئي در مصرف آب نسبت
به آبياری معمول منطقه را تخمين زدند که علت آن را هم به دليل استفاده بهينه از بارش و آب آبياری ميدانند .هنسون و مي ()4
در تحقيقي نتيجه گرفتهاند که روش آبياری قطرهای در مقايسه با روشهای جويچه و باراني عملكرد محصول را افزايش مي-
دهد .در مطالعه ديگر که توسط صمدوند ( ،)2طي آزمايشي در چهار تيمار آبياری شامل سه سطح  133 ،03و  123درصد نياز
آبي با استفاده از آبياری قطرهای نواری (تيپ) و  133درصد نياز آبي در روش آبياری نشتي به اين نتيجه رسيد که ميزان عملكرد
دانه در تيمار  133درصد نياز آبي با استفاده از آبياری قطرهای (تيپ) ضمن حفظ کارايي مصرف آب در حد مطلوب ،در حد
بااليي است .طي تحقيقي ،باغاني و خوشبزم ( )6نشان دادند که با تغيير سيستم آبياری سطحي به قطرهای ( نواری) ،کارآيي
مصرف آب در ذرت علوفهای  %116افزايش يافت و زراعتهای گوجه فرنگي ،چغندرقند و سيب زميني به ترتيب با %82 ،%80
و  % 00در مراحل بعدی قرار گرفت .در تحقيق ديگری هانسون ،مي و بنديكسن ( )7روشهای آبياری فارو (جوی و پشتهای)،
قطرهای سطحي و زير سطحي را بر روی کاهو در ايالت کاليفرنيای آمريكا مورد مقايسه قرار دادند .براساس نتايج طرح در
سيستمهای آبياری فارو و قطره ای زير سطحي توليد مشابهي بدست آمد ولي ميزان توليد در سيستم قطرهای سطحي کمتر بود.
در ضمن مقدار آب کاربردی در سيستمهای قطرهای (سطحي و زير سطحي) بين  40تا  74درصد کمتر از آبياری فارو بود.
نجفي و طباطبائي ( )0کارايي مصرف آب را در چهار روش آبياری سطحي ،آبياری قطرهای زيرزميني در عمق  12سانتيمتر،
آبياری قطرهای زيززميني در عمق  03سانتيمتر و آبياری فارو بر روی محصول سيبزميني ،گوجه فرنگي و بادمجان مقايسه
کردند .نياز آبي گياه و برنامهريزی آبياری را با نرمافزار  ET-HSانجام دادند و به اين نتيجه رسيدند که بهترين روش برای
افزايش محصول و همچنين افزايش کارايي مصرف آب ،روش آبياری قطرهای در عمق  12سانتيمتر است .آندر و همكاران ()8
نيز با انجام پژوهشي در استان هتای واقع در منطقه شرق ترکيه ،اثرات سطوح مختلف آب آبياری را در دو سيستم آبياری
قطرهای سطحي و زيرسطحي بر عملكرد و اجزاء عملكرد سيب زميني مورد بررسي قرار دادند .نتايج نشان داد ،دو روش
آبياری تاثير معني داری بر عوامل ذکر شده نداشتند ولي سيستم آبياری زيرسطحي مشكل جمع آوری باقي مانده لولهها و
هزينه زيادتر را در پي دارد .کارآيي مصرف آب در روش آبياری قطرهای سطحي از زيرسطحي بيشتر بود و باالترين کارايي
مصرف آب را داشت که آن هم ناشي از عملكرد بيشتر غده بود .بر اساس تحقيقات انجام شده توسط باغاني و همكاران ()13
که به صورت آبياری قطرهای سطحي (نوار تيپ) و آبياری قطرهای زيرسطحي در دو عمق  13و  23سانتيمتری بر روی سيب-
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زميني انجام گرفت ،به اين نتيجه رسيدن که ،عملكرد سيب زميني در نوارهای نصب شده در سطح خاک ،بيشتر از نوارهای
نصب شده در عمق  13و  23سانتي متر بود و از نظر آماری با آنها ،در سطح  %2تفاوت معني دار داشت ،ولي تفاوت معني
داری بين عملكرد نوارهای نصب شده در عمق  13و  23سانتي متر وجود نداشت و عملكرد کل غده ها تقريبا مشابه بود.
هدف از اين طرح مقايسه تاثير روش آبياری سطحي و زيرسطحي بر عملكرد و راندمان مصرف آب در ذرت علوفهای است.
مواد و روشها
پژوهش کنوني در سال  1084در مزرعه آزمايشي دانشكده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد انجام گرديد .اين طرح
شامل سه نوع روش آبياری ،که به صورت طرح بلوکهای کامل تصادفي ،در سه تكرار (به ترتيب  )s3 ،s2 ،s1و هر تكرار
شامل سه خط کشت اجرا گرديد .تيمار روش آبياری شامل آبياری قطرهای سطحي ( ،)M1آبياری قطرهای زيرسطحي ( )M2و
آبياری شياری بود .گياه کشت شده در مزرعه آزمايشي ذرت رقم سينگل کراس  )SC704( 734بوده است .جهت عمليات
کاشت و مبارزه مكانيكي با علفهای هرز زمين در اواخر بهار شخم و ديسک و تاريخ کاشت در اواسط خرداد ماه بود .سپس
مزرعه به  6بلوک اصلي برای اعمال تيمارهای آبياری تقسيم شد و در هر بلوک  0کرت برای اعمال تكرار در هر تيمار ايجاد
شد .در هر کرت سه شيار به طول  2متر و به فاصله  72سانتيمتر و و بذرها با فاصله  23سانتيمتر از يكديگر کاشته شد .همچنين
به منظور پيشگيری از تداخل تيمارها بين کرتهای اصلي  2رديف ( 123سانتيمتر) در نظر گرفته شد .در آبياری قطرهای
سطحي لولههای آبياری روی پشتهها و فاصله قطره چكانها از يكديگر  43سانتيمتر و مابين دو بوته قرار گرفت و در آبياری
زير سطحي لولهها در عمق 12سانتيمتر از سطح پشته و فاصله قطره چكانها از يكديگر  43سانتيمتر و مابين دو بوته قرار
گرفت .برای جلوگيری از گرفتگي لولههای زيرسطحي از پوشش گوني کتاني استفاده شد.
جهت تعيين دقيق زمان آبياری هر تيمار قبل از هر آبياری رطوبت خاک در عمق 12و  03سانتيمتر با دستگاه تتاپروپ اندازه
گيری شد و زماني که رطوبت به مقدار  Øcرسيد آبياری انجام گرفت .که مقدار  Øcبر اساس معادله ( )1و با MAD=%62

بدست آمد که برابر با  24درصد شد .برای اعمال اين تيمارها مقدار نياز رطوبتي ناحيه ريشه در تيمار  133درصد با تعقيب
رطوبتي ناحيه ريشه و لحاظ نمودن  MAD=%62و به کمک معادله ( )2تعيين شد (.)11
()1

()2

که در آن:
 :Øcرطوبت سهلالوصول
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 :dعمق آب آبياری ()cm
 :Fcظرفيت زراعي (حجمي)
 :PWPنقطه پژمردگي (حجمي)
 :Drعمق ريشه سيبزميني ()cm
 :MADضريب تخليه مجاز
در طول دورة رشد نيز مبارزه با علفهای هرز به صورت دستي انجام گرفت .به منظور ارزيابي عملكرد بيولوژيكي ،عملكرد
دانه ،از شيار وسط هر کرت سه بوته کنار هم از وسط شيار انتخاب گرديد و عملكرد اندازهگيری شد.کارآيي اقتصادی و
بيولوژيكي مصرف آب با استفاده از معادلة ( )0و ( )4پيشنهادی عليزاده ( )12و هاشمي دزفولي ( )10محاسبه شدند:
()0

()4

نهايتاً تجزيه دادهها با استفاده از نرمافزار  SASانجام شد .مقايسه ميانگينها به روش  LSDدر سطح  %2انجام شد.
نتایج و بحث
طبق نتايج به دست آمده ،روش آبياری بر روی عملكرد دانه اثر معنيدار ( )P>3/331داشت (جدول  ،)1به طوری
که تيمار آبياری قطرهای سطحي ( )M1با عملكردی معادل  10728/7گيلوگرم در هكتار بيشترين عملكرد دانه و تيمار آبياری
شياری ( )M3کمترين عملكرد دانه را به خود اختصاص داد و با عملكردی معادل  6410/2کيلوگرم در هكتار نسبت به آبياری
قطرهای سطحي کاهش عملكرد نشان داد (جدول  .)2به طوری که هنسون و مي ( )2334و صمدوند ( )1008نيز افزايش عملكرد
دانه را در روش آبياری قطرهای سطحي نسبت به شياری گزارش نمودهاند.
اثر روش آبياری بر عملكرد بيولوژيكي معنيدار بود (جدول .)1ميانگين عملكرد بيولوژيكي در شرايط آبياری قطرهای
زيرسطحي و آبياری شياری نسبت به شرايط آبياری قطرهای سطحي به ترتيب  2/0و  02درصد کاهش يافت (جدول  .)2افزايش
بيوماس گياهان در شرايط آبياری قطرهای سطحي و آبياری قطرهای زيرسطحي به دليل کم بودن دور آبياری و تحت تنش قرار
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نگرفتن گياه است .آبياری قطرهای سطحي به دليل بيشتر بودن رشد زايشي نسبت به آبياری قطرهای زيرسطحي باعث افزايش
عملكرد بيولوژيكي نسبت به اين روش شد .مطالعات انجام شده توسط باغاني بر روی گياه سيبزميني نيز نشان داد که آبياری
قطرهای سطحي عملكرد باالتری نسبت به آبياری قطرهای زيرسطحي دارد که با نتايج پژوهش حاضر مطابقت دارد
اثر روش آبياری بر کارايي اقتصادی و بيولوژيكي مصرف آب معنيدار ( )P>331بود (جدول  .)1کارايي بيولوژيكي در روش
آبياری قطره ای سطحي و زيرسطحي تفاوت معني دار با هم ندارد ولي با آبياری شياری تفاوت معنيدار است (جدول .)2
بيشترين مقدار کارايي بيولوژيكي مربوط به آبياری قطرهای سطحي با  6/80کيلوگرم در متر مكعب و کمترين مربوط به آبياری
شياری با  0/26کيلوگرم در متر مكعب است (جدول  .)2کارايي بيولوژيكي در روش آبياری قطرهای سطحي  20/2درصد
بيشتر از روش شياری است .کارايي اقتصادی در روش آبياری قطرهای سطحي بيشتر از دو روش ديگر است به طوری که
حداقل و حداکثر کارايي اقتصادی به ترتيب مربوط به روش آبياری قطرهای سطحي و آبياری شياری با مقادير  4/12و 1/42
کيلوگرم در متر مكعب بود (جدول  .)2کارايي اقتصادی در آبياری قطرهای سطحي  26/6و  64/7درصد به ترتيب بيشتر از
آبياری قطرهای زيرسطحي آبياری شياری گرديد .نتايج بررسيهای با تحقيقات انجام شده توسط الم و همكاران ،باغاني و خوشبزم
و آندر و همكاران که افزايش کارايي مصرف آب را در روش آبياری قطرهای سطحي نسبت به روشهای حاضر نشان داد
يكسان گرديد.
اين نتايج نشان ميدهد که تغيير نوع روش آبياری تا حد بسيار زيادی قادر به کاهش ميزان آب مصرفي و افزايش عملكرد گياه
ذرت و درنتيجه افزايش کارايي مصرف آب منجر ميگردد.

جدول ( )4نتايج تجزيه واريانس عملكرد و کارايي مصرف آب ذرت هيبريد سينگل کراس ( 734ميانگين مربعات)
منابع تغییر

عملکرد بیولوژیک

عملکرد دانه

کارایی بیولوژیکی

کارایی اقتصادی

روش آبیاری

**47170344/40

**43447147/28

**13/24

**2/41

% CV

6/08

8/22

6/87

8/16

* ** ،به ترتيب معنيدار در سطح آماری  %1 ،%2و  nsغير معنيدار

www.SID.ir

Archive of SID

دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
 4-2شهریور 5931
دانشگاه صنعتی اصفهان
جدول ( )1مقايسه ميانگينهای عملكرد و کارايي مصرف آب در تيمارهای مختلف روش آبياری
عملکرد بیولوژیک

تيمار

کارایی بیولوژیکی
3

()kg/h

( )kg/m

( )kg/m

10728/7a

6/80a

زیرسطحی 21080a

8801/2b

6/60a

0/30b

12717b

6410/2c

0/26b

1/42c

شیاری M3

20114a

3

4/12a

قطرهای سطحی M1
قطرهای
M2

عملکرد دانه ()kg/h

کارایی اقتصادی

ميانگين های دارای حروف مشابه در هر ستون ،با آزمون  LSDتفاوت معنيداری در سطح  2درصد ندارند.

شکل ( )4مقايسه ميانگينهای عملكرد (الف) و کارايي مصرف آب (ب) در تيمارهای مختلف روش آبياری M2 ، M1.و  :M3به
ترتيب آبياری قطرهای سطحي ،آبياری قطرهای زيرسطحي و آبياری شياری.

نتیجهگیری
نتايج اين طرح نشانگر اين است که آبياری قطرهای عليرغم صرفه جويي در مقدار مصرف آب ،ازکارآيي مصرف
آب بااليي نيز برخوردار است .بنابراين به منظور استفادة بهينه از منابع آب جهت کاهش تلفات آبياری و دستيابي به عملكرد
باال در توليد ذرت دانهای ،از روش آبياری قطرهای سطحي و زيرسطحي ميتوان استفاده کرد .درمناطقي که مشكل کمبود آب
وجود داشته و استفاده ازآبياری سطحي با وجود مقدار آب محدود امكان پذير نباشد با استفاده از روش آبياری قطرهای
سطحي و زيرسطحي ميتوان به عملكرد قابل قبولي دست يافت .سامانه آبياری قطرهای زيرسطحي باعث رشد رويشي گياه
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ذرت و آبياری قطرهای سطحي باعث رشد زايشي ذرت گرديد ،که دليل تفاوت معنيدار در مقدار کارايي اقتصادی شد ،ولي
کارايي بيولوژيكي در اين دو روش تفاوت محسوسي نداشتند .با توجه به اينكه کار گذاری نوارهای آبياری در سامانة آبياری
قطرهای سطحي راحتتر است و هزينة حفاری و کارگذاری نوار در عمق خاک حذف مي شود و از طرفي مشكل ريشه دواني
و مسدود کردن قطرهچكانها و لولهها در آبياری قطرهای زيرسطحي را ندارد .اگرچه در اين روش نصب و راه اندازی
سيستم قطره ای ،هزينه اوليهای را به زارع تحميل ميکند ولي با توجه به صرفه جويي در مصرف آب و افزايش کارآيي
مصرف آب وکنترل علفهای هرز ميتوان به سود بيشتری دست يافت.
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