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 چکیده

آبی  در   منابع از بهینه استفاده برای سطح واحد در تولید و آب وری افزایش بهره راستای در کارآمد آبیاری روش ارائه نیز و ذرت مناسب رقم انتخاب
 رقم دو کاهش آب آبیاری میزان و آب مصرف عملکرد، کارای  بررس  تغییرات منظور به پژوهش حاضر. است برخوردار باالی  اهمیت از بخش کشاورزی

-95 زراع  سال دو شیاری ط  و نواری ایقطره آبیاری های¬روش با آبیاری مدیریت تحت( KSC 410) زودرس طاها و( KSC 704) دیررس ذرت
 داد نشان نتایج. شد اجرا در سه تکرار تصادف  کامل های بلوک قالب در شده خرد هایکرت صورت به آزمایش  گردید. طرح اجرا کرمان استان در 1394
 KSC رقم هکتار( در در کیلوگرم 13385) ذرت دانه عملکرد میزان بیشترین و بود داریمعن  درصد یک سطح در آن اجزای و عملکرد بر ذرت ارقام که

 اختصاص خود به شیاری روش به نسبت را( هکتار در کیلوگرم 13376) ذرت دانه عملکرد میزان باالترین نواری ایقطره آبیاری روش. شد مشاهده 704
 اثیرات . داشت KSC 410 رقم به نسبت عملکرد افزایش درصد 11 حدود در KSC 704 رقم ذرت، رقم دو بین و ای نواری قطره آبیاری روش در. داد

 در عملکیردی  بیا  ای نیواری  قطره آبیاری روش در KSC 704 رقم ذرت برای عملکرد بیشترین که داد نشان نیز ذرت ارقام و آبیاری هایروش متقابل
 نواری ایقطره آبیاری روش در هکتار در مکعب متر 6765 با برابر KSC 410 رقم آبیاری در آب میزان کمترین. هکتار بود در کیلوگرم 5/14128 حدود

 در KSC 410 رقیم  و KSC 704 رقیم  ذرت تیمار دو آبیاری در آب درصدی 25/36 و 5/33 کاهش موجب نواری ایقطره آبیاری روش. شد مشاهده
 کیلوگرم بیر متیر   98/0و  84/1ای نواری و شیاری برابر با وری آب در دو سامانه آبیاری قطرههمچنین میزان بهره. گردید شیاری آبیاری روش با مقایسه

وری آب و برای افزایش بهیره  کشاورزان. مکعب بدست آمد کیلوگرم بر متر 42/1و  41/1برابر با  KSC 410 و KSC 704 مکعب و نیز در ارقام ذرت
 . شوند مندبهره آبیاری روش این بخش سود به توجه با نواری ایقطره آبیاری روش از توانندکاهش آب آبیاری م 

 

  آب کاربردی، تحلیل اقتصادی، کاهش آب آبیاری، یکنواخت  پخش آب: کلیدیهایواژه

 

   مقدمه
1
 234

کننیده در بخیش کشیاورزی    ترین عوامل محیدود آب یک  از مهم
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اسییتفاده بهینییه از اییین عامییل اهمیییت زیییادی را در بخییش  اسییت و 
بیازده   بیودن  پیایین  اییران  کشاورزی به خود اختصاص داده اسیت. در 

 آب بیرای  منیابع  کمبیود  نتیجیه  در و مرسیوم  آبیاری روش در آبیاری

 کشیت  توسعه عدم مهم از عوامل ذرت یک  کشت زیر سطح افزایش

 رییزی صیحیح  با برنامه .(1386است )افشار و همکاران،  این محصول
توان میزان کیارای   م  های مناسب آبیاریبه کارگیری روش و آبیاری

اسییتفاده   مؤثر دردو راهکییار بیه عنیوان    مصرف آب را افزایش داد و
 Hartz؛ 1388مورد استفاده قرار داد )احمدآل  و خلیل ، آب  بهینیه از

et al., 1993 .)کیه  اسیت  هیای   روش از یک  ایقطره آبیاری سامانه 

 را مصرف  گییاه  آب حجم محصول، عملکرد افزایش یا بر حفظ عالوه
دهد )صمدوند و همکیاران،   م  افزایش را آب مصرف و کارآی  کاهش
 بیاال،  راندمان با کود و آب توزیع مطلوب در پتانسیل دلیل و به (1393

اسییتفاده از   .باشید می   آب منابع از بهینه استفاده برای مناسب حل راه
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هیای  ای نواری برای محصوالت زراع  در سیال قطره آبییاری سامانه
در ایین   مختلفی   و تحقیقات جه زیادی قرار گرفته استاخیر میورد تو

 اثر تحت آب ذرت کارآی  مصرف بیشترین .زمینه صورت گرفته است

درصد و برابر  80آب   نیاز و سطح ای نواریآبیاری قطره روش متقابل
 )حامدی و جعفیری،  گزارش شده است کیلوگرم بر متر مکعب 52/1با 

ای و قطیره  (. ارزیاب  دو روش آبیاری1386؛ آذری و همکاران، 1384
ای  دانه ذرت محصول عملکرد و آب مصرف ای بر روی کارای جویچه

و  اینشان داد که بیشترین مقدار مصرف آب در تیمار آبیاری جویچیه 
مکعب در تیمار آبیاری  متر 9000به میزان کمترین میزان مصرف آب 

 (.1388ای بود )افشار و همکاران، قطره
 60تیا   37ای نواری باعث کیاهش  استفاده از سامانه آبیاری قطره

درصد در حجم آب مصیرف  گییاه نسیبت بیه روش آبییاری سیطح        
باغییان  و نتییایج تحقیقییات . (1386گردییید )صییدرقائن و همکییاران، 

 بیه  سیطح   سیسیتم آبییاری   تغیییر  با که داد اننش( 1386خوشبزم )

 116ای  ذرت علوفیه  در آب مصیرف  کیارآی   نیواری،  ای قطیره  آبیاری
 و )تیی((  ای نیواری آبیاری قطره روش دو درصد افزایش داشت. تأثیر

 قیرار  بررسی   میورد  کلیزا  ارقام آب مصرف کارآی  و عملکرد بر نشت 

هیای  تحیت تیأثیر روش  گرفت و نتایج نشان داد که عملکرد محصول 
 42آبیاری قرار نگرفت اما در میزان حجم آب مصیرف  گییاه کیاهش    

ای نواری نسبت به روش آبیاری نشت  درصدی در روش آبیاری قطره
 ای قطیره  آبییاری  روش در آب مصیرف  مشاهده شد و متوسط کارآی 

 63/0 نشیت   آبییاری  روش در و مکعیب  متیر  بیر  کیلوگرم 09/1 تی(
آبادی و مظاهری لقب، )قدم  فیروزمتر مکعب بدست آمد  بر کیلوگرم
1386). 

ای بیا آبییاری نشیت  در     در یک ارزیاب  بین سامانه آبیاری قطیره 
گرم  2/140کشت گوجه فرنگ ، مشاهده شد که میزان ماده خشک از 

افزایش یافیت.   12/3به  25/2گرم و شاخص سطح برگ از  8/165به 
درصد در سامانه  9/19میوه به میزان همچنین افزایش میزان عملکرد 

 ,.Hebbar et al)ای نسبت به آبیاری نشت  گزارش شد آبیاری قطره

. تحقیقات مشابه دیگری نیز باالتر بودن کارای  مصرف آب را (2004
ای نسبت بیه روش آبییاری سیطح  گیزارش     در سامانه آبیاری قطره

التر بودن . باand Saadatmand, 2010) (Maleki Nezhadکردند 
درصید در   59درصد، افیزایش   47میزان راندمان مصرف آب به میزان 

درصد در افزایش کارای  مصرف  54وری آب و نیز افزایش میزان بهره
ای نسیبت بیه روش آبییاری جیوی و     کود تحت سیستم آبیاری قطیره 

 Asif)ای بر روی گیاه فلفل در کشور پاکستان نیز گزارش شید  پشته

et al., 2016) . 
 نیواری  ایقطره آبیاری در ارزیاب  دیگری که بین دو تیمار سامانه

شیاری انجام گرفیت، تیمیار برتیر در سیامانه آبییاری       آبیاری و سامانه
نسبت به تیمار آبیاری کامل سطح آبیاری درصد(،  85ای نواری )قطره

وری آب را درصد و بهیره  38در سامانة آبیاری شیاری، عملکرد دانه را 

 85 اساس نتایج، با اعمال آبیاری به مقیدار  درصد افزایش داد. بر 171
 نیواری ای ای، آبییاری قطیره  درصد آبیاری کامل در کشیت ذرت دانیه  

وری جوی  در مصرف آب و افزایش بهرهصرفهبرای  مناسب راهکاری
(. 1395)استخروئیه و همکاران،  خواهد بود خشکسال های آن در دوره

 1/34 بیا )  ایقطیره  آبییاری  در پژوهش دیگری نشیان داده شید کیه   
 متر بر کیلوگرم0/74 با) نشت  آبیاری به نسبت( مکعب متر بر کیلوگرم

 آبییاری  بیا  متوسیط  طور به مصرف  آب داشت و حجم مکعب( برتری
بیود   رهکتیا  در مکعیب  متیر  2617 ایقطره آبیاری در و 4870 نشت 

 (.1390)قدم  فیروزآبادی و همکاران، 
ای قطیره  آبییاری  روش دو در را گنیدم  همکاران سه رقم و سلیم
 و مقایسیه  پاکسیتان  کشیور  در ایجویچیه –سطح  آبیاری و سطح 
 کمتیر،  آب مصیرف  درصید  16/56 ایقطیره  که آبیاری کردند گزارش

 آب مصیرف  کارای  درصد 36/33 و  بیشتر دانه عملکرد درصد 11/56
 Saleem)ای داشت جویچه–سطح  آبیاری به نسبت باالتری آبیاری

et al., 2010)نیواری(  ایقطره کرد آبیاری ( گزارش1392) . معیری( 
 )درصید  30 )حیدود  بیاالتر  عملکیرد  متوسیط  حصول با را آب مصرف
 50 افیزایش  همچنیین . دهید می   کیاهش  سیطح   آبییاری  به نسبت

نسبت بیه روش آبییاری سیطح  نییز      آب را مصرف کارآی  درصدی
 .نمودند گزارش

با توجه به اهمیت محصول ذرت در کشور که سیومین اولوییت را   
بعد از گندم و برنج به خود اختصاص داده است و نیز در نظیر داشیتن   
این مهم که تحت شرایط کمبود منیابع آب در بخیش کشیاورزی، در    

هیای آبییاری   روشسالهای اخیر نیاز هست کیه بتیوان بیا اسیتفاده از     
مناسب و نیز انتخاب رقم مناسب، بیشترین میزان عملکیرد و کیارای    
مصرف آب را با میزان حجم آب مصرف  کمتر تولید کیرد. بیه همیین    
خاطر در تحقیق حاضر سیع  بیر آن شید کیه بیین دو روش آبییاری       

ای( بیر روی دو رقیم   ای نواری )تی(( و آبیاری سطح  )جویچیه  قطره
 (KCS 704)و دیییررس  (KCS 410)ای زودرس هگیییاه ذرت دانیی
تر با انتخاب ای به منظور تعیین روش آبیاری مناسبارزیاب  و مقایسه

رقم بهتر در راسیتای افیزایش عملکیرد و کیارای  مصیرف آب و نییز       
 کاهش میزان آب مصرف  برای منطقه آزمایش صورت پذیرد. 

 

 هاموادوروش

در استان کرمان  1394-95پژوهش حاضر در ط  دو سال زراع  
)ایستگاه شهید زنده روح جوپار مرکز تحقیقات و آموزش کشیاورزی و  

 و عملکرد آب، مصرف کارای  منابع طبیع ( به منظور بررس  تغییرات
و زودرس  (KSC 704) آبیاری دو رقم ذرت دیررس آب کاهش میزان
 آبییاری  هیای ¬روش بیا  آبییاری  میدیریت  تحیت  (KSC 410) طاهیا 
آزمیایش بیه صیورت     شییاری انجیام شید.    و نواری )تیی((  ای¬قطره

تکرار )فاصله  4های کامل تصادف  با  اسپلیت پالت بر پایه طرح بلوک
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های آبیاری بیه عنیوان   متر( که در آن روش 4بین تکرارهای آزمایش 
گردید. تیمارهیای   تیمار اصل  و ارقام ذرت به عنوان تیمار فرع  اجرا 

 75خیط بیه فاصیله     5شیامل   و آبیاری شیاری ای نواری آبیاری قطره
. نوارهیای  بیود  ذرت رقیم  هر یبرا متر 12 طولمتر از هم و به  سانت 

متری سیاخت   سانت  30های  روزنهفاصله میکرون با  175تی( از نوع 
لیتر در ساعت در هر متیر طیول در فشیار     2این نوارها  دب بود.  ایران
در  سیطوح مختلیت تیمارهیا    ز ترکییب . ااتمسفر بود 3/0 -7/0کاری 

 .به دست آمد کرت آزمایش  16 تعداد تکرار
 KSC) و زودرس طاهیا  (KSC 704) کشت ذرت رقیم دییررس  

هیا بیه ترتییب در    خرداد انجام شد اما برداشیت آن  10در تاریخ  (410
شیهریور   28مهیر و   17روز پس از کشت در تیاریخ   110و  130زمان

برداشت شید.   CS 704روز زودتر از رقم  CS 410 20انجام شد. رقم 
 18× 75ها با در نظیر گیرفتن فواصیل     نظر برای تمام رقمتراکم مورد

. مقیدار کیود شییمیای     بوته در هکتیار بیود   74000متر برابر با  سانت 
سسیه تحقیقیات خیاک و آب    ؤبراساس آزمون خاک و توصیه کودی م

 100فات تریبیل و  کیلیوگرم سوپرفسی   150کیلوگرم اوره،  450 کشور
که تمام  کود فسفاته و یک سیوم کیود ازتیه در    کیلوگرم پتاسیم بود 

برگ  شیدن ذرت اسیتفاده    7زمان کاشت و مابق  کود ازته در مرحله 
 شد.

 نواری، ایقطره آبیاری سیستم در آبیاری آب حجم محاسبه برای
ه ایسیتگا  روزانیه  اطالعیات  از اسیتفاده  با( ETo) پتانسیل تعرق-تبخیر

 تعییین ( PM) مانتییث  -پنمن روش فائو با و هواشناس  استان کرمان
 ((Kc گیاه  ازضریب استفاده با سپس ،(Allen et al., 1998)گردید 
 با استفاده از دستورالعمل نشیریه  اصالح شده برای منطقه کرمان ذرت
مطیابق   (ETc)گییاه   ، تبخیر و تعیرق (Allen et al., 1998) 56فائو

  آمد: بدست (1رابطه )
𝐸𝑇𝑐 = 𝐸𝑇𝑜  × 𝐾𝑐                  (1)  

نیواری   ایقطیره  آبیاری روش در انتظارمورد آبیاری راندمان مقدار
 .شد اعمال آبیاری ناخالص عمق محاسبه در و تعیین درصد 90

و با احتسیاب سیطح    ETcاساس بر (dn) آبیاری آب خالص عمق 
 اولییه  روزهیای  در یکبیار  روز 5انداز مزرعیه ذرت و دور آبییاری )  سایه
 ,گیاه( محاسبه شید  مصرف اوج و رشد زمان در یکبار روز 3 و کاشت

2009)  Kosariآبییاری   خیالص نا (. عمق(dg)    بیر حسیب(mm) از 
 : آمد به دست( 2) ی رابطه

𝑑𝑔 =
𝑑𝑛

𝐸𝑎
      (2)             

 روز 7 هیر  ظرفیت زراع  و حد در شیاری آبیاریدور آبیاری برای 
 مزرعه خاک از آبیاری نوبت هر از قبل شد. بدین منظور، انجام بار یک

( θmوزنی  )  رطوبیت  مییزان  و خاک تهیه نمونه ریشه توسعه عمق تا و
( در روش آبییاری  dnآبییاری )  آب عمیق خیالص   .شید  گیری اندازه آن

 (:1389شد )علیزاده،  تعیین 3 رابطه اساس بر شیاری

𝑑𝑛 =  
(𝜃𝐹𝐶−𝜃𝑚)×𝜌𝑏×𝑅𝑑

100
     (3)             

 متوسیط   ρbظرفیت زراعی ،   در حد رطوبت خاک θFCکه در آن، 

 عمیق  .اسیت  ریشیه  توسعه عمق Rdخاک و  ظاهری مخصوص جرم

 محاسبه 4رابطه  اساس بر و متفاوت رشد فصل طول در ریشه توسعه

 :(Borg and Grimes, 1986شد )

𝑅𝑑 = 𝑃𝑑 + 𝑅𝑑𝑚𝑎𝑥 [0.5 + 0.5𝑠𝑖𝑛 (3.03
𝐷𝑎𝑔

𝐷𝑡𝑚
− 1.47)] 

  (4)  

: Dtm کاشت، از روز پس تعداد: Dagکاشت،  عمق: Pdکه در آن 
 براسیاس  :Sinو  رشید  بیه حیداک ر   گییاه  رسیدن تا کاشت از پس روز

 بیشینه ،(Allen et al., 1998)فائو  اساس گزارش بر .باشد م  رادیان

 آبیاریآب  میزان .شد گرفته نظر در متر یک ذرت، عمق توسعه ریشه

  .شد گیری حجم  اندازه کنتور از استفاده با کرت هر در
-60 ،0-30 اعمیاق  از گیرینمونه خاک خصوصیات تعیین جهت

 شیده  اراییه  1 جیدول  در که شد انجام خاک متری سانت  90-60، 30
 بیه  آب شیمیای  خصوصیات تعیین جهت نیز های برداریاست. نمونه

 در آن نتیایج  کیه  گردیید  انجیام  محلول در آب کل مواد بررس  لحاظ
 .است شده ارایه 2 جدول

 

 مشخصاتفیزیکیوشیمیاییخاکموردمطالعه-1جدول

 عمقخاک

(cm) 

 شن

 )درصد(

 سیلت

 )درصد(

رس

 )درصد(

(meq/lit)هایمحلولهاوکاتیونآنیون
Ca2+      Mg2+        Na+        Cl-        HCO3

-      SO4
2- 

EC 
(dS/m) 

pH 

30-0 86 8 6 63/7 8/2 4 21/4 6 4 85/0 5/7 

60-30 81 9 10 5/7 54/2 8/3 4 7/5 5/4 8/0 2/7 
90-60 80 11 9 3/7 7/2 1/4 1/4 5/5 9/3 81/0 4/7 

 

خصوصیاتشیمیاییوکیفیآبآبیاری-2جدول

EC(meq/lit)هاآنیون (meq/lit)هاکاتیون
(dS/m)pH

Mn++ Fe++ Na+ K+ Ca2+ Mg2+ SO4
2- Cl- HCO3

- CO3
2- 

14/0 78/0 3/4 - 7/3 4/1 1/4 6/3 3/2 - 2/4 1/7 
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کیرت   هیر  وسیط  خیط  دو  هیای  بیالل  ، دانیه  عملکرد تعیین   برای

  بالل از (Sheller)  جداکن   دانه  دستگاه توسط  های آنها دانه و  برداشت 
و   تعییین   سینج  رطوبیت   دسیتگاه  از  اسیتفاده  با  دانه  رطوبت .گردید جدا

شد. سیایر    % محاسبه14 رطوبت   برمبنای  دانه هزار  وزن و  دانه عملکرد
تعداد ردیت دانه در بالل و تعداد دانیه   ها شامل قطر بالل، گیری اندازه

صییادف  انتخییاب شییدند  بییالل کییه بطییور ت  10در ردیییت، بییر روی 
 .گیری قطر بالل از کولیس استفاده شدگردید. برای اندازه گیری  اندازه

 :محاسبه شد 5افزایش عملکرد بر حسب درصد از رابطه میزان 
𝑌(%) = (

𝑦1− 𝑦2 

𝑦2
) × 100      (5)  

عملکرد محصول به دست آمیده در روش  = Y1 که در این رابطه،
عملکرد محصول به دسیت آمیده   = Y2و  (kg)ای نواری آبیاری قطره

 . (kg) شیاریدر روش آبیاری 
kg/m)بر حسیب  ( WP آب ) وری بهره

3
دانیه   زانیی م میاز تقسی  (

آب مصیرف شیده در هیر کیرت بیر       زانیی شده در هر کرت بر م دیتول
به  6آبیاری و با استفاده از رابطه مکعب آب دانه بر متر لوگرمیک یمبنا

 (:Sakthivadivel et al., 1999) دست آمد
𝑊𝑃 =  

𝑌

𝐼
      (6)  

کیل  =  Iو (kg/ha) عملکرد محصول = کل Y که در این رابطه،
m)آب آبیاری 

3
/ha) .است 

ای نیواری   در روش آبیاری قطیره  (WS) درصد کاهش آب آبیاری
 به دست آمد: 7از رابطه  شیارینسبت به آبیاری 

𝑊𝑆(%) =  
(𝑊𝑎− 𝑊𝑏) 

𝑊𝑎
 × 100     (7)  

 ای آب آبیاری در روش آبیاری قطیره  = کل Wa رابطه،که در این 
 باشد.کل آب آبیاری در روش آبیاری شیاری م =  Wbو  نواری

 (CU) پخیش  یکنیواخت   ضریب نیاز برای محاسبهاطالعات مورد
مقیدار ایین ضیریب     8گییری و بیا اسیتفاده از رابطیه     در مزرعه اندازه
 :(Christiansen, 1942)محاسبه شد 

𝐶𝑈 =  (1 −  
1

𝑁
 ∑

|𝑋𝑖−�̅�|

�̅�

𝑁
𝑖=1 ) × 100   (8)  

مقدار آب نفیوذ   Xiتعداد نقاط اندازه گیری شده،  N، در این رابطه
متوسیط عمیق آب نفیوذ یافتیه ییا       X̅یافته یا جمع شده در هر نقطه، 

 گیری عمق اندازه با فوق باشد. در آبیاری سطح  ضریبشده م جمع

 علیت ایین کیه   در مزرعه قابل انیدازه گییری اسیت امیا بیه       آب نفوذ
مشیکل  در روش آبیاری سیطح   گیرى عمق نفوذ آب در خاک  اندازه
بیراى   رطوبت خیاک  ،جاى عمق نفوذ آب باشد لذا پس از آبیارى به مى

 24بیدین منظیور    گیرد. استفاده قرار مى دتعیین ضریب یکنواختى مور
سانت  متیری   30- 60و  0-30از اعماق  ارییساعت قبل و پس از آب

 شیافزا زانیم  خاک گرفته شد و با استفاده از روش وزننمونه خاک، 
پخیش بیا     کنیواخت ی بیضیر تعیین گردییده و سیپس    رطوبت خاک

 محاسبه شد. 7رابطه استفاده 

 
تحلیلاقتصادی

ای بیین   ای نواری مقایسیه  در ارزیاب  اقتصادی طرح آبیاری قطره
ه این روش و روش آبیاری شیاری از لحاظ اخیتالف درآمید بیه هزینی    

(B/C)  سال بیا   15صورت گرفت. بدین منظور تحلیل اقتصادی برای
منظیور   درصید انجیام شید. بیه     14درصد و نرخ تیورم   20بهره بانک  

کیار گرفتیه شیده در روش آبییاری      متفاوت بودن طول عمر ادوات بیه 
سیال   30و  15، 1نواری ادوات بر اساس طول عمر آنها به سه دسیته  

و درآمدها در دو روش آبیاری در طیول   تقسیم شد، سپس کلیه هزینه
سال به ارزش کنون  و سپس به هزینه سیالیانه تبیدیل و بیا هیم      15

 مقایسه گردید و بهترین روش آبیاری از لحاظ اقتصادی معرف  گردید. 
 همچنین و آماری های¬آنالیز منظور بهدر نهایت در این مطالعه، 

 MSTATC افزار¬نرم از فرع  و اصل  اثرات های¬میانگین مقایسه
 .گردید استفاده

 

نتایجوبحث

هایآبیاریوعملکرددانهواجزایآنروش
هیای  نتایج تجزیه واریانس مربوط به اثرات سیال آزمیایش، روش  

ها بر عملکرد دانیه ذرت و اجیزای   آبیاری و ارقام ذرت و اثر متقابل آن
ه اثر سال ک داد نشان نشان داده شده است. نتایج 3عملکرد در جدول 

دار نبیود و بیا توجیه بیه     آزمایش بر عملکرد دانیه و اجیزای آن معنی    
نمودارها و نتایج بر اساس مییانگین دو سیال    دار نبودن اثر سال، معن 

 ارائه شده است. 
 و قطر دانه، ردیت تعداد عملکرد، میزان بر آبیاری های¬روش اثر
 و دانیه  هیزار  وزن مییزان  بر و درصد یک سطح احتمال در بالل طول
بیود )جیدول    دارمعن  درصد پنج سطح احتمال در ردیت در دانه تعداد
 یک سطح احتمال در آن اجزای تمام و عملکرد بر ذرت ارقام تأثیر. (3

 مشیخص  3 ازجیدول  کیه  همیانطور  حال،این بود. با دار¬معن  درصد
 اثیر  فیوق  صیفات  روی بیر  ذرت ارقام و آبیاری روش تیمارهای است
 متقابییل داشییت. اثییرات درصیید احتمییال یییک سییطح در داری معنیی 
دانیه،   ردییت  تعیداد  عملکیرد،  میزان بر ذرت ارقام و آبیاری های روش
در  شید.  دارمعن  درصد یک سطح در بالل قطر و ردیت در دانه تعداد

دار مشیاهده گردیید   اختالف معن  درصد 5 سطح در بالل صفت طول
 در سیال  تیأثیر . نداشت داری معن  اختالف دانه هزار در حال  که وزن

 تمیام  و عملکیرد  مییزان  بیر  ذرت ارقام در آبیاری روش متقابل اثرات
 مقایسییه نتییایج(. 3 جییدول) نداشییت داریمعنیی  اخییتالف آن اجییزای
 شییاری  آبیاری روش در ذرت دانه عملکرد میزان داد نشان ها میانگین
 مییزان  بیشترین و یافت نواری کاهش ایقطره آبیاری روش به نسبت
 ایقطیره  آبییاری  روش بیه  هکتار بر کیلوگرم 13376 با برابر عملکرد



 1643     اي دانه ارقام مختلف ذرت آب در وريعملكرد و بهره بررسي تغييرات

 دانیه  تعیداد )عملکرد  اجزای میزان بیشترین. شد داده اختصاص نواری
 (بیالل  قطیر  و بالل طول دانه،¬هزار وزن دانه، ردیت تعداد ردیت، در
 نتیایج (. 4 جیدول ) شید  مشیاهده  نیواری  ایقطره آبیاری روش در نیز

 دارد همخیوان   محققیان  سیایر  هیای یافتیه  بیا  پژوهش این از حاصل
 ,.Asif et al;1388 جعفیری،  و حامیدی  ;1388 خلیلی ،  و احمدآل )

2016 ;Hebbar et al., 2004) 
 

گیریشدهگیاهذرتتجزیهواریانسخصوصیاتاندازه-3جدول

 منابعتغییرات
درجه

 آزادی

عملکرد
(kg/ha) 

تعداددانهدر

 ردیف

تعدادردیف

 دانه

وزنهزار

دانه

طول

بالل

قطر

بالل

وریبهره

آب

 ns375/69015 ns084/1 ns094/0 ns699/172 ns102/0 ns008/0 0 1 سال

 0 031/0 204/0 862/376 010/0 011/0 083/1215 4 سال ×تکرار 
 1 های آبیاریروش

**04/26955801 
*923/13 

**402/8 
*807/5733 

**893/5 
**046/3 446/4  

** 

 ns375/513 ns001/0 ns001/0 ns521/434 ns001/0 ns000/0 002/0 1 های آبیاریروش ×سال 

 012/0 020/0 018/0 799/371 247/0 001/0 083/8909 4 خطا
 375/27381384** 1 ارقام ذرت

**56/13 **365/6 **001/4056 **990/4 **154/2 001/0  
** 

 ns375/513 ns001/0 ns001/0 ns142/432 ns002/0 ns000/0 0 1 ارقام ذرت×  الس

ارقام ×  یاریآبهای روش
 ذرت

1 **375/2402235 
**062/10 **003/0 ns917/25  *016/1 **283/1 021/0  

** 

×  های آبیاریروش × سال
 ارقام ذرت

1 ns375/45 ns001/0 ns001/0 ns836/418 ns0001/0 ns000/0 0 

 0 052/0 066/0 504/4975 057/0 001/0 694/19979 8 خطا
 43/0 30/5 72/1 07/6 65/1 03/0 30/1  ضریب تغییرات%

 دارغیر معن  ns% و 5داری در سطح %، *معن 1داری در سطح ** معن 

 
آبوری¬بهرهوعملکردواجزایعملکردذرتزانیماثرمستقلروشآبیاریوارقامذرتبرهایمقایسهمیانگین-4جدول


صفات



اثرات

مستقل
عملکرددانهتیمار

(Kg/ha)

تعداددانهدر

ردیف

تعدادردیف

دانه
وزنهزاردانه

(gr)
 طولبالل

(cm)
 قطربالل

(cm)

وریبهره

آب

 روش آبیاری
ای قطره
 نواری

a 13376 a67/49 a98/14 a66/359 a4/15 a67/4 a84/1 

 b11257 b14/48 b79/13 b42/320 b47/14 b96/3 b98/0 شیاری 

 SC 704 a 13385 a07/49 a92/14 a21/357 a42/15 a62/4 a41/1 ارقام ذرت

 SC 410 b11247 b21/48 b88/13 b86/322 b50/14 b01/4 a42/1 

 باشند.دار م اختالف معن درصد دارای  1مشابه هستند در سطح اعدادی که دارای حروف غیر

 

 ذرت دانه عملکرد میزان بر ذرت ارقام مستقل اثر میانگین مقایسه
 رقیم  در ذرت دانیه  عملکیرد  میزان بیشترین که داد نشان آن اجزای و

KSC 704 رقم طاها  به نسبت KSC 410 مقیدار  این و شد مشاهده 
 عملکیرد  اجزای میزان بیشترین. بود هکتار بر کیلوگرم13385 با برابر

دانیه، طیول بیالل و    )تعداد دانه در ردیت، تعداد ردیت دانه، وزن هیزار 
 KSC رقم طاها به نسبت KSC 704 ذرت رقم در در نیز قطر بالل(

 نشیان  همکیاران  هاشیمپور و  تحقیقیات (. 4 جدول) شد مشاهده 410
 تر-مناسب رشد هایشاخص داشتن با رسدیر ذرت ارقام که که دادند
 محصیول  ترباال عملکرد نهایت در و برگ سطح توسعه افزایش باعث
 .(Hashempour et al., 2015)شود م  ذرت زودرس ارقام به نسبت

 کیه  داد نشیان  نییز  ذرت ارقیام  و آبیاری هایروش متقابل اثرات
 روش تحیت میدیریت   KSC 704 رقیم  ذرت بیرای  عملکرد بیشترین
 در کیلیوگرم  5/14128 حیدود  در عملکیردی  با نواری ای قطره آبیاری
 ذرت بیه  مربیوط  نییز  عملکرد کمترین(. 5 جدول) آمد دست به هکتار
یکی  از   .بیود  شییاری  آبییاری  تحت میدیریت روش  KSC 410 رقم

تیوان بیه نفیوذ    مهمترین دالیل این کاهش در مقدار عملکیرد را می   
نیاز گیاه در زمان آب موردعمق  آب در خاک و از دسترس خارج شدن 

باشید. در صیورت  کیه در آبییاری     اوج مصرف در آبیاری شییاری می   
ای نواری به علت دور آبیاری کوتاهتر آب کمتری به اعماق نفوذ قطره

کرده و در نتیجه محیط ریشه همیشه دارای رطوبت مطلیوب  خواهید   
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یاری بود و این خود باعث افزایش عملکیرد در مقایسیه بیا آبییاری شی     
 رقیم  دو بین و ای نواری قطره آبیاری روش بین مقایسه در خواهد شد.

 بیه  نسیبت  عملکرد افزایش درصد 11 حدود در KSC 704 رقم ذرت،
 روش در عملکیرد  افیزایش  ایین . داشیت  KSC 410 رقم طاهیا  ذرت
 کیه  همیانطوری . بود درصد 9 با برابر ذرت رقم دو بین شیاری آبیاری
 ذرت رسدییر  و رسزود ارقیام  هیبرییدهای  مسیتقل  اثرات مقایسه در

 بیه  نسیبت  بیشیتری  عملکرد افزایش دارای دیررس ارقام شد مشاهده
 روش ذرت تحت میدیریت دو  ارقام بودند. اثرات متقابل زودرس ارقام
 ایقطیره  آبییاری  روش کیه  نشان داد شیاری و نواری ایقطره آبیاری

 جلوگیری گیاه، ریشه منطقه به رطوبت ترمناسب توزیع دلیل به نواری
 کیاهش  خیاک،  سیطح  از تبخییر  تلفات کاهش هرز، هایعلت رشد از

 افیزایش  سیبب  گیاه  تعرق افزایش نیز و رواناب کاهش عمق ، نفوذ
 شییاری  آبییاری  روش بیه  نسبت گیاه بیشتر عملکرد و اجزای عملکرد

 اسیاس  بیر (. Paul et al., 2013; Panigrahi et al., 2016) گردیید 
 مناسب روش بکارگیری با که گرفت نتیجه توانم  شده حاصل نتایج
 افیزایش  را گیاه عملکرد میزان توان¬م  ذرت مناسب ارقام در آبیاری
 .داد

 
وریآبوبهره آبیاریوارقامذرتبرمیزانعملکردواجزایآنهایروشمتقابلاثراتهایمیانگینمقایسه-5جدول

عملکرددانهصفاتتیمار
(Kg/ha)

تعداددانهدر

ردیف

تعدادردیف

دانه

وزنهزار

دانه
(gr)

طول

بالل
(cm)

قطر

بالل
(cm)

وریبهره

آب

 SC × نواری ای¬قطره

704 
  a 5/14128 a09/51 a48/15 a69/373 a71/15 a74/4 a78/1 

 SC × نواری ای¬قطره

410 
  b12625 b29/48 b47/14 b63/345 b22/15 a61/4 a87/1 

 SC 704   b12641 c27/48 b32/14 b72/340 b13/15 a49/4 a01/1 ×شیاری

 SC 410   c6/9872 d06/48 c27/13 c13/300 c80/13 b43/3 b12/1 ×شیاری

 باشند.دار م درصد دارای اختالف معن  1مشابه هستند در سطح اعدادی که دارای حروف غیر

 

 دانیه،  هیزار  وزن دانیه،  ردیت ردیت، در دانه تعداد میزان بیشترین
 ای قطیره  آبییاری  روش در KSC 704 رقیم  بیرای  بالل قطر و طول
 71/15 گیرم،  69/373 ، 48/15 ،09/51 بیا  برابیر  ترتییب  به و نواری
 مییزان  کمتیرین (. 5 جدول) آمد دست به مترسانت  74/4 و مترسانت 
 نییز  بالل قطر و طول دانه، هزار وزن دانه، ردیت ردیت، در دانه تعداد
 ایین  در. بیود  شیاری آبیاری روش در KSC 410 رقم طاها به مربوط
 عملکرد باالترین نواری ایقطره آبیاری روش که شد مشاهده پژوهش

 ایین  کیل  بیرای  و داد اختصیاص  خیود  بیه  را گییاه  عملکیرد  اجزای و
 نتیایج  مشابه که داشت را مقدار کمترین شیاری آبیاری روش پارامترها

 همکیاران  و ، افشیار (1386) توسیط باغیان  و خوشیبزم     پژوهش این
 تاییید  مورد( 1392) معیری( و 1395) همکاران، و ، استخروئیه(1388)

است. همچنین بر اسیاس نتیایج حاصیل از ایین پیژوهش       گرفته قرار
ای نواری در هر دو رقیم طاهیا   آبیاری قطره شود که روشمشاهده م 
KSC 410  وKSC 704 وری مصیرف آب را بیه خیود    باالترین بهره

اختصاص دادند و در یک گروه آماری قرار گرفتند و با اخیتالف نیازیز   
بیاالترین مقیدار    KSC 410ای نواری با رقم طاهیا  تیمار آبیاری قطره

 اد. وری در مصرف آب را به خود اختصاص دبهره

 
آبآبیاری
 ذرت بیرای  ای نواری قطره آبیاری روش در آبیاری آب کل میزان

 مقایسه در که بود هکتار در مکعب متر 7905 با برابر KSC 704 رقم
 متیر  12580) شییاری  آبییاری  روش در رقم این برای که آب  حجم با

. کاهش داشیت  درصد 16/37 میزان به شد، مصرف( هکتار در مکعب
 متیر  6765 بیا  برابیر  KSC 410 طاها رقم ذرت برای آبیاری آب کل

 بیه  توجیه  بیا  که بود نواری ایقطره آبیاری روش در هکتار در مکعب
 برای( هکتار در مکعب متر 10340) شیاری روش آبیاری در آب میزان
 شکل)کاهش آب آبیاری مشاهده شد  درصد 50/34 میزان به رقم این
نتایج مشابه با پژوهش حاضر نیز در تحقیقات سلیم و همکیاران و   (.1

 قدم  فیروزآبیادی و همکیاران نییز بیه اثبیات رسییده اسیت )قیدم         
 (.Saleem et al., 2010 و 1390 همکاران، و فیروزآبادی
 نشان دیررس و زودرس ذرت رقم دو در آب آبیاری میزان مقایسه

 در بیشیتری  رشید  دوره طیول  اینکه دلیل به رسدیر ذرت رقم که داد
 آب بیالتبع  ،(روز 20) دارند رسزود ذرت ارقام به نسبت رسیدن جهت

 ذرت زودرس رقیم  بیا  مقایسیه  در و نمود خواهند مصرف نیز بیشتری
 بر آن بر عالوه. دهدم  اختصاص خود به را بیشتری آبیاری آب میزان
 سطح توسعه افزایش دلیل به دیررس ارقام تحقیقات سایر نتایج اساس
 زودرس ارقیام  بیا  مقایسیه  در بیشتری گیاه  تعرق دارای بیشتر برگ
 نییز  رقم این آب مصرف میزان بودن باالتر در خود این و هستند ذرت
 (. Hashempour Beltrik et al., 2015) دارد نقش
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 ذرتهایآبیاریوارقامآبآبیاریدرروش-1شکل



 آبییاری  آب مییزان  کاهش ای نواری،قطره آبیاری روش کاربرد با
 دیگیر  هیای یافتیه  اسیاس  بیر  کیه  گردید مشاهده ذرت رقم دو هر در

 شیدن  کیم  و گییاه  ریشه محدوده در آب مستقیم گرفتن قرار محققان
 در مهیم  عوامیل  از خیاک  سیطح  از تبخییر  دالیل به آب تلفات میزان
 روش بیه  نسیبت  ای نیواری  قطیره  روش در آبیاری آب میزان کاهش
 (.(Tiwari et al. 2014, Reddy et al. 2018 باشندم  شیاری

 
وریآببهره

ای نواری و شیاری بر میزان قطره هایروش با آبیاری اثر مدیریت
 84/1ای نواری با مقدار وری آب نشان داد که روش آبیاری قطرهبهره

وری آب را بیه خیود   مکعیب بیشیترین مییزان بهیره     کیلوگرم بر متیر 
 نیواری  ای قطره آبیاری روش در آب وریبهره اختصاص داد. بیشترین

 دسیت  مکعب بهگرم بر مترکیلو 87/1با مقدار  KSC 410 طاها رقم و
بیا   KSC 704 رقیم  و شییاری  آبییاری  روش بیه  مقدار کمترین و آمد

و جیدول   2یافت )شکل  مکعب اختصاص مترکیلوگرم بر  01/1مقدار 

 ذرت تیر  پیایین  عملکیرد  رغیم عل  نواری ایقطره آبیاری روش در. (4
 به ،(درصد 11 حدود) KSC 704 رقم به نسبت KSC 410 طاها رقم
 وریبهیره  KSC 410 طاها رقم در آبیاری آب میزان شدن کمتر دلیل
 نیییز شیییاری آبیییاری روش در وضییعیت اییین و گردییید بیشییتر آن آب

 زودرس ذرت رقیم  بیه  آب وریبهیره  مییزان  بیاالترین  شد و مشاهده
 رقیم  بیه  نسیبت  اینکه دلیل به KSC 410 طاها یافت. رقم اختصاص

KSC 704 و بیود  کمتیری  رشد دوره طول دارای شد، برداشت زودتر 
 کمتیر  مصیرف  به محصول زودتر برداشت در زمان  اختالف روز 20 با
 افیزایش  گردیید. ایین   منجیر  آب وریبهیره  مییزان  افزایش نیز و آب
 دارای نیواری  ایقطره آبیاری روش تحت زودرس ذرت رقم وریبهره

 نییز  محققین سایر. بود شیاری آبیاری روش به نسبت بیشتری افزایش
 در نیواری  ایقطره آبیاری روش در را آب وریبهره میزان بودن ترباال

انید )میرزایی  و همکیاران،    رسیانده  اثبیات  به شیاری آبیاری با مقایسه
 .(Asif et al., 2016؛ 1390
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یکنواختیپخشآب
 روش در پخیش آب  یکنیواخت   رانیدمان  متوسیط  نتایج اساس بر

درصد بود )شکل  91شیاری  آبیاری و درصد 95ای نواری قطره آبیاری
تیوان بیه   (. باال بودن یکنواخت  پخش آب در آبیاری شییاری را می   3

ها و زود رسیدن آب به انتهای کیرت میرتبط    کوزک بودن ابعاد کرت

مناسب  بسیار شیاری آبیاری برای یکنواخت  این که دانست. با وجودی
از دسترس خارج شدن آب از ناحیه ریشه  نگاه  با ول  رسدم  نظر به

 تلیت  آب حجم شود م  به دلیل عدم نگهداشت آب در خاک مالحظه

 میزان آب آبیاری بیشیتر  مصرف با و باالست بسیار این روش در شده

 است. یافته افزایش آب پخش یکنواخت 

 


 هایآبیارییکنواختیپخشآبدرروش-3شکل

 
تحلیلاقتصادی

 B/C>1با توجه به نتایج بدست آمده سیسیتم آبییاری نیواری بیا     
(، لذا از نظر اقتصیادی بیرای   6باشد )جدول  دارای توجیه اقتصادی م 

ای نیواری  ذرت در مزارع  که عملکیرد بیاالی  دارنید آبییاری قطیره     
تر از میزان متوسط با توجه بیه   دهای پایینشود و در عملکر توصیه م 

ای نواری توجیه اقتصادی ندارد، ول  با توجیه  های آبیاری قطره هزینه
توجه در میزان مصرف آب و قیمت آب مصیرف  الزم  به اختالف قابل

های اجرای سیستم، در منطقیه   است تمهیدات  در زمینه کاهش هزینه
نظر گرفتیه شیود. البتیه بایید      و بهبود راهکارهای مدیریت  کشاورز در
جوی  در ایین مهیم    منظور صرفه توجه داشت در بحث اقتصاد آب و به

فشیار بیه   هیای آبییاری تحیت   امتیازات  را دولت برای گسیترش روش 
تر افیزایش   دهد تا توجیه طرح هر زه بیش ارایه م  کشاورزان داوطلب

آب مصرف   های آبیاری بابت یابد. از طرف  کشاورز در تمام این روش
کند، در حقیقت ارزش آب مصرف  در اینجا  ای پرداخت نم  هیچ هزینه

صفر در نظر گرفته شده است. زنانچیه شیرایط  پییش آیید کیه آب      
مصرف  ارزش ریال  داشته باشید ییا مقیرر شیود کشیاورز جهیت آب       
مصرف  نیز پول  پرداخیت کنید، بایید ارزش آب در محاسیبات فیوق      

رایط فعل  کشاورز تنها هزینه استحصیال آب  دخالت داشته باشد. در ش
گییرد، پیول     کند و برای احجیام آبی  کیه در اختییار می       را تامین م 
 کند.  پرداخت نم 

 
 اینواریوشیاریآبیاریقطرههایروشمقایسهمنفعتبههزینه-6جدول

 آبیاریسطحی اینواریآبیاریقطره

 هزینه درآمد هزینه درآمد

341853000 264889200 134300000 148944000 

B/C= 4/1  B/C= 94/0  
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گیرینتیجه

 دارای KSC 704 نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که رقیم 
 تعیداد  ردیت، در دانه تعداد) بیشتری عملکرد اجزای و عملکرد افزایش
 رقیم  بیه  نسیبت ( بالل قطر و بالل طول دانه،¬هزار وزن دانه، ردیت
 آبییاری  روش دو در ارقیام  این ترکیب با و بود ذرتKSC 410 طاها 
 نیواری  ایقطره آبیاری روش که شد مشاهده شیاری و نواری ایقطره
 از جلیوگیری  گییاه،  ریشیه  منطقیه  به رطوبت ترمناسب توزیع دلیل به

 افیزایش  نیز تبخیر از سطح خاک وهرز، کاهش تلفات  هایعلت رشد
 آبییاری  روش به نسبت گیاه بیشتر عملکرد افزایش سبب گیاه  تعرق
 دوره طول اینکه دلیل به KSC 704 دیررس ذرت رقم. گردید شیاری
 زودرس ذرت رقیم  بیه  نسیبت  رسیدگ  کامل جهت در بیشتری رشد

KSC 410 نمیود  خواهد مصرف نیز بیشتری آب دارد، در نتیجه طاها 
 آبییاری  آب میزان KSC 410 زودرس طاها ذرت رقم با مقایسه در و

 بیه  آب وریبهره میزان باالترین. دهدم  اختصاص خود به را بیشتری
 افیزایش  ایین  و یافیت  اختصیاص KSC 410 زودرس طاها  ذرت رقم
 آبییاری  تحیت میدیریت روش   KSC 410 طاهیا  ذرت رقیم  وریبهره
دارا  شییاری  آبییاری  روش بیه  نسبت بیشتری افزایش نواری ایقطره
ای نواری با در نظر گرفتن کاهش در حجم آب روش آبیاری قطره .بود

داری را در میزان عملکرد و اجزای عملکرد مصرف  گیاه، افزایش معن 
کمتیر   آب مقیدار  ای نواری باقطره گیاه ذرت از خود نشان داد. آبیاری

 تولیید  آبیاری شییاری  اب مقایسه در بیشتری محصول عملکرد توانست

ای با توجه به مییزان آب آبییاری کمتیر در روش آبییاری قطیره      .کند
وری آب نسیبت بیه روش آبییاری    نواری افزایش زشمگیری در بهیره 

 5/33 کاهش موجب نواری ایقطره آبیاری شیاری مشاهده شد. روش
 رقم و KSC 704 رقم ذرت تیمار دو در آبیاری آب درصدی 25/36 و

KSC 410 بیه  توجیه  بیا  .گردیید  شییاری  آبیاری روش با مقایسه در 

 طرییق  از تولیید  افیزایش  لزوم اخیر، زند سال در آب منابع محدودیت

 و داشیته  ضیرورت  مصیرف   آب واحید  هیر  بیه ازای  عملکرد افزایش
 وریبهره افزایش سبب تواندم  نوین های روش با ریزی آبیاری برنامه

 گردد.  آب
 

منابع

بررسیی  کییارای  مصییرف آب و عملکییرد در     .1389 .ج ،ل آاحمیید
و جیوی پشیته ای در    Tape ای نیواری آبیاری قطره های سیستم

هیای آبییاری و   ای، سومین همایش مل  مدیریت شبکه ذرت دانه
 .زهکش ، اهواز، دانشگاه شهید زمران اهواز

 آب مصرف کارآی  و عملکرد بررس  .1388و خلیل ، م.  .،ج احمدآل ،
 در ایپشیته  جیوی  و( تی() نواری ایقطره آبیاری هایسامانه در

 نشیریه   .ای دانیه  ذرت در ردیفیه دو و ردیفیه ییک  کشیت  وضعیت

 .71-78، ص 2، جلد 3ایران، شماره  زهکش  و آبیاری

. تییأثیر 1395اسییتخروییه، ع.  رضییای و ایرانپییور، م.، ایراندوسییت، م.، 
 آبیاری، مختلت سطوح اعمال شرایط در ایقطره و شیاری آبیاری

(: 1) 6کرمان. میدیریت آب و آبییاری.    در ایدانه ذرت بر عملکرد
1395 .72-61 . 

. کیاربرد آبییاری   1386زاده مقیدم، ه.  افشار، ه.،. اشرف ، ش.، و حسن
ای زیرسیطح  و سیطوح مختلیت آبییاری در زراعیت ذرت      قطره
لی   در منطقه مشهد. سمینار علم  طیرح م  700ای رقم کرج  دانه

 .283-293آبیاری تحت فشار و توسعه پایدار، ص 

 سییطوح بررسیی . 1388. ج باغییان ، و ،.ح.س صییدرقائن، ،.ح افشییار،
 هیای  روش در کاشیت  آراییش  و بوتیه  تیراکم  آبیاری، آب مختلت
 در 704 رقیم  ای دانیه  ذرت زراعیت  در شیاری و ای قطره آبیاری
 .تبخیر کاهش و آبیاری سمینار دهمین. مشهد منطقه

 گییاه  عملکیرد  . بررسی  1386 .بهیزاد، م  و ،نسب، م. برومند آذری، ا.،
 نشییریه T-Tape).) نییواری  ایقطییره  ییا  آبییاری  روش در ذرت
 .81-88، ص 2، جلد 30کشاورزی، شماره  علم 

. بررس  تولید و کیارآی  مصیرف آب   1386و خوشبزم، ر.  ،باغان ، ج.
زمین ، گوجه فرنگ  آبیاری در محصوالت زراع  زغندرقند، سیب

و ذرت علوفییه ای در روش هییای آبیییاری قطییره ای و سییطح .  
موسسییه تحقیقییات فنیی  و   1366/86گییزارش نهییای  شییماره:  

 مهندس  کشاورزی.

ای . مقایسیه سیسیتم آبییاری قطیره    1384و جعفری، ح.  ،حامدی، ف.
نواری و سطح  از طریق سطوح مختلیت نییاز آبی  بیر عملکیرد      

 لوم خاک ایران.ذرت. نهمین کنگره ع

. راهکارهیییای 1386اکبیییری، م.  ، وصیییدرقائن، س.ح.، زارعییی ، ق.
کاربردی توسعه سیستم آبیاری قطره ای )تی(( در زراعت زغنیدر  
قند. سمینار علم  طرح مل  آبیاری تحت فشیار و توسیعه پاییدار،    

 .282-267ص 

. تیأثیر  1393آل ، ج. و احمد ،صمدوند، س.، تاجبخش، م.، انوری، ک.
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Abstract 

Correct cultivar choice of corn and provide an efficient irrigation method to save water and increase production per 
unit area and the optimal use of water resources is very important. This study was carried out to investigating changes in 
yield and water productivity in different maize hybrids (KSC 704 and KSC 410) under irrigation management using 
strip drip and furrow Irrigation methods during two years of 2015-2016 in Jopar research station in Kerman province. 
The experiment was arranged in a split-plot design over randomized complete block design. The results showed that 
maize hybrids had significant effect on yield and its components at 1% level. The highest grain yield was observed in 
KSC 704 (13385 kg/ha) compared to KSC 410. The strip drip irrigation method had the highest grain yield (13376 
kg/ha) compared to furrow irrigation method. The effect of interaction between irrigation method and maize hybrids 
showed that the strip drip irrigation method with maize hybrids, KSC 704 recorded higher yield (14128.5 kg/ha.), and 
an 11% increase in yield compared to maize KSC 410. Also, the lowest amount of irrigation water was 6765 m

3
/ha and 

was observed in KSC 410 under strip drip irrigation method. Strip drip irrigation method reduced water irrigation by 
33.5% and 36.25% in KSC 704 and KSC 410 treatments, respectively. Also, the water productivity in the strip drip 
irrigation and farrow irrigation method was equal 1.84 and 0.98 kg/m

3
 under water storage condition. To increase water 

productivity and reduce irrigation water, farmers can have benefit from drip irrigation due to the profitability of this 
irrigation method. 
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