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 چکیده

توان برای انواع نباتات زراعی، باایی    آبیاری را میباشد. کودهای آبیاری میکاربرد کودها، یا دیگر مواد محلول در آب از طریق سامانه 3آبیاریکود
ه در باشاد کا  هزار هکتار مای  200های آبیاری از جمله تحت فشار   سطحی به کار برد. سطح اراضی آبی استان گلستان در حد د چنین انواع سامانههم

   1386هاای  ها برر ی محصول ذرت شیرین در ساال گردد. به همین خاطر در این مطالعه کارآیی این سامانهآبیاری استفاده نمیها سامانه کودایلب آن
گرم نیتر ژن کیلو 300   (N200) 200های کامل تصادفی با د  تیمار در این تحقیق که به صورت طرح بلوک مورد مطالعه   ارزیابی قرار گرفت. 1387
ای آبیاری   در د  سامانه جویچههای در نظر گرفته شده از طریق تقسیط   در د  نوبت کوددر هکتار با سه تکرار انجام شد میزان کود (N300)خالص 

ر در تیرماه هر سال   بعاد از برداشات   متسانتی 20در  75بود. به فواصل  704  بارانی به گیاه داده شد. نوع محصول ذرت شیرین  اریته سینگل کراس 
ای   باارانی صاورت   آبیاری جویچهنوبت آبیاری در هر د  تیمارکود 8بار   سال د م  7گندم در ایستگاه کشا رزی گرگان کشت گردید. در طی سال ا ل 

متار   در  میلای  313   527ای   بارانی برابار  آبیاری جویچهترتیب برای ها توام با کود بود. میزان آب آبیاری در سال ا ل بهگرفت که د  نوبت از آبیاری
   3375برابر  N200متر بود. میانگین عملکرد دانه قابل کنسر  در سال ا ل   در تیمار میلی 299   474ای   بارانی برابر سال د م برای آبیاری جویچه

در   N300ای   بارانی  در تیماار های جویچهگرم در هکتار به ترتیب برای تیماروکیل 3/4165   3/2637گرم در هکتار   در سال د م برابرکیلو 3/4072
ای   بارانی های جویچهگرم در هکتار به ترتیب برای تیمارکیلو3/3278   2647گرم در هکتار   در سال د م برابر کیلو 3/2930   3/3124سال ا ل برابر 

دار داشات   حاداک ر مقاادیر    معنای  تاثیردرصد بر عملکرد   اجزای عملکرد ذرت شیرین  1ری در سطح دهد ر ش آبیااست. نتایج بدست آمده نشان می
گارم در  کیلاو  6/8795، عملکرد بالل به میازان  1387در سال  N200گرم در هکتار از تیمار کیلو 3/4165مربوط به عملکرد دانه قابل کنسر  به میزان 

  مااده خشاب باه میازان      1386در ساال   N200گرم در هکتار از تیمار کیلو 6/33184لید بیوماس به میزان ، تو1386در سال  N200هکتار از تیمار 
آبیاری از طریق ساامانه  بودن کود موثردهنده در تیمارهای آبیاری بارانی بدست آمد که نشان 1386در سال  N200گرم در هکتار از تیمار کیلو 3/7598

داری داشات   حاداک ر   معنای  تاثیردرصد بر عملکرد دانه   عملکرد ماده خشب  5مقادیر مختلف کود نیتر ژن در سطح  بارانی   از طریق  نتوری است.
 تااثیر مشاهده گردید. مقادیر مختلف کود نیتر ژن بر عملکرد بالل   عملکرد ماده مرطوب  N200عملکرد دانه   تولید ماده خشب در تیمارهای کودی 

 آبیاری بارانی است.بودن کارآیی مصرف کود در تیمارهای کود موثرد  سال اجرای پژ هش حاکی از  داری نداشت. نتایجمعنی

 
 آبیاری تحت فشار، آبیاری سطحی، ارزیابی، گلستان، نیتر ژن  های کلیدی:واژه

 

  3 2 1 مقدمه

آبیااری  شود. کاود نامیده میآبیاری تزریق کود به آب آبیاری، کود

                                                           
 ،یکشااا رز ی  مهندساا یفناا قاااتیبخااش تحق ی  زهکشاا یاریااآب رایاسااتاد -1

اسااتان گلسااتان، سااازمان  یعاای  منااابط طب ی  آمااوزش کشااا رز قاااتیمرکااز تحق
 .رانیگرگان، ا ،یکشا رز جیآموزش   تر  قات،یتحق
مرکااز  ،یکشااا رز ی  مهندساا یفناا قاااتیبخااش تحق یعلماا اتیااعضااو ه -2

 الن،ساااازمانیاساااتان گ یعااای  مناااابط طب ی  آماااوزش کشاااا رز قااااتیتحق
 .رانیرشت، ا ،یکشا رز جیآموزش   تر  قات،یتحق
 Email: iwc977127@yahoo.com)       نویسنده مسئول: -)*

3- Fertigation 

در اختیار نیاز گیاه از طریق آب، آبیاری ر شی است که در آن کود مورد
(. ترکیاب  Asadi et al., 2002; Asadi., 2005گیارد) نبات قرار مای 

آبیااری از محاسان   این د  عامل )آب   کود(   یاا باه اصاطالح کاود    
باشد که موفقیات در ایان ر ش مساتلزم داشاتن     ای برخوردار می  یژه

آگاهی کافی در رابطه با نیاز آبی   نیاز کودی هر محصول است. ایان  
دهاد.  دهی را از راه حذف عملیات کاهش مای های کودهزینهآ ری فن

هاا در  چنین کارآیی مواد مغذی را از طریاق اساتفاده آن  این ر ش هم
بخشاد. اساتفاده از   تاری دارد، بهباود مای   کاه گیااه نیااز بایش    زمانی
های آبیاری بارانی جهت پخش کود ا لین بار توساط برایاان      سامانه

 (.Threadgill., 1985گردیااد )مطاارح  1958توماااس در سااال  
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هاای باارانی   کاود    های بسیار در لوازم   تجهیازات ساامانه   پیشرفت
ها در سراسر جهان گردیاد. در  تر این سیستمبیش آبیاری باعث تر یج

هاای آبیااری باارانی    های اخیر استفاده از کود آبیااری باا ساامانه   سال
 متدا ل گردیده   مطالعات زیادی پیرامون آن انجام شده است. 

 Gheysari et al., 2007; Gheysari etقیصاری   همکااران )  

al., 2009 )    تاثیر متقابل آب   کود نیتر ژن را بار عملکارد   آلاودگی
منابط آب در دشت  رامین بررسی کردند. در ایان پاژ هش تااثیر ساه     

 150 (N150)   ،200، (N0)صاافر  نیتاار ژن شااامل سااطح کااود  
(N200) چهار ساطح آبیااری شاامل د      گرم نیتر ژن در هکتارکیلو  

  یاب   (W2)، یب سطح آبیاری کامل (W3,W4)سطح کم آبیاری 
با مادیریت کاود آبیااری از طریاق ساامانه       (W1)سطح بیش آبیاری 

نتاایج   ی شاد. آبیاری بارانی بر آبشویی نیترات   عملکارد ذرت بررسا  
تااثیر  بدست آمده نشان داد مقدار برداشت نیتر ژن توسط گیااه تحات  

تااثیر تاوام    چنین مقدار آبشویی نیتارات تحات  آب کاربردی است. هم
هاا مصارف کاود    باشاد. آن مقدار آب کاربردی   نیتر ژن مصرفی می

نیتر ژن بار اسااس آب کااربردی را باه منظاور جلاوگیری از تلفاات        
 نهاد نمودند.نیتر ژن پیش

آبیاااری شااامل ( مسااایل فناای کااود1387عباساای   همکاااران )
یکنااواختی توزیااط، زمااان تزریااق   ماادت زمااان تزریااق در آبیاااری  

ای با د  رژیم انتها بسته   انتهاا بااز باا کااهش جریاان   باا        جویچه
آبیاری در خااک  ای   یب مدل ریاضی کودهای مزرعهاستفاده از داده

هاا نتیجاه   گیااهی درکارر را بررسای کردناد. آن    لومی بد ن پوشش 
هاای تزریاق   پایین کود برای آزمایشگرفتند که یکنواختی توزیط نیمه
هاای  درصاد، بارای آزماایش    89تاا   81کود در نیمه ا ل آبیاری بین 
درصد   برای تزریق کاود در   96تا  93تزریق در نیمه د م آبیاری بین 
باشد. یکنواختی درصد متغیر می 93تا  87تمام مدت زمان آبیاری بین 

 98تاا   94باا    باین   هاا بسایار  پایین آب در همه آزمایشتوزیط نیمه
درصد متغیر بود. نتایج کلی، حکایت از بهتر بودن تزریق در نیماه د م  
نسبت به تزریق در نیمه ا ل   کال آبیااری داشاته   بهتارین گزیناه      

باشد   دلیل آن هام صافر   تزریق در نیمه د م با شرایط انتها بسته می
بودن ر اناب کودی در این حالت   با تر بودن یکنواختی توزیاط کاود   
ذکر شده است. نتایج مدل نیز تزریق در نیمه د م باا شارایط انتهاای    

 بسته را بهترین حالت نشان داد.
آبیااری  ( در آزمایشی اثر د  ر ش کاود 1381 اعظی   همکاران )

کاارآیی مصاارف کااود   آب در ذرت  باارانی   پخااش ساطحی را باار   
ای بررسی نمودند. نتایج نشان داد که عملکارد، مااده خشاب       علوفه

هاای مصارف   آبیاری، در تمامی تیمارکارآیی مصرف آب در ر ش کود
هاای همساان در ر ش پخاش ساطحی اسات.      تر از تیماار کود، بیش

ود ها نتیجه گرفتند که در هر ر ش، با افازایش مقادار کا   چنین آن هم
مصرفی، کارآیی مصرف کود کاهش یافت   در ر ش پخش ساطحی،  

مانده   باه  های مصرفی در سطح خاک باقیتوجهی از کودبخش قابل

آبیاری عناصر یاذایی باه   یابد. در ر ش کودعمق ناحیه ریشه راه نمی
گیارد   امکاان جاذب    صورت نوبتی   محلول در اختیار گیاه قرار مای 

 شود.تر میها بیش آن
سااله   2پژ هشای   (Asadi et al., 2002)اسادی   همکااران   

آبیاری با استفاده از ساامانه آبیااری باارانی    منظور ارزیابی اثرات کود به
ر ی تلفات آبشویی نیترات   عملکرد محصول ذرت در خاک اسایدی  

تارین  هاا گازارش نمودناد کاه بایش     در کشور تایلند انجام دادناد. آن 
تن در هکتاار از تیماار    52/3ا ل به میزان  عملکرد دانه ذرت در سال

تن در هکتاار از تیماار    42/5کیلوگرم کاربرد کود   در سال د م  200
کیلوگرم در هکتار کاربرد نیتر ژن در هکتار بدست آماد. تفاا ت    150
داری باین ایان د  تیماار از حیاث عملکارد مشااهده نشاد اماا         معنی
 200سال آزمایش از تیماار   ترین مقدار آبشویی نیترات در هر د  بیش
چناین در پایاان   گرم در هکتار کاربرد نیتر ژن مشاهده گردید. همکیلو
آبیاری ذرت باا ر ش آبیااری باارانی ر ش    گیری نمودند که کودنتیجه

 متری است.سانتی 60مناسبی برای کاهش آبشویی نیترات از عمق 
آبیااری  بو ک   همکاران  اثر مصرف نیتر ژن را باه هماراه آب   

ای در خااک  بارانی بر کارآیی مصارف نیتار ژن   عملکارد ذرت داناه    
لومی مورد آزمایش قرار دادند   نتیجه گرفتند که با افزایش مقادار  شن

تارین  گارم در هکتاار، بایش   کیلاو  336باه   168نیتر ژن مصارفی از  
گرم نیتر ژن در هکتار به دست آماد کاه   کیلو 168عملکرد با مصرف 

دهای  درصد نیتر ژن مصرفی در ر ش رایج کاود  60معادل این مقدار 
 .(Bullock et al., 1990)بود

هوم   همکاران  راندمان مصرف آب   آبشویی نیترات در ساامانه  
ای   کرتای را در خااکی درشات بافات ماورد      جویچاه   آبیاری بارانی،

تارین    ای بیشبررسی قرار دادند   گزارش نمودند که آبیاری جویچه
 ,.Home et al) ترین تلفاات   نفاوذ عمقای را دارد   ری بارانی کمآبیا

2002). 
لی   همکاران  تاثیر یکنواختی آبیاری بارانی را بار نفاوذ عمقای،    
توزیط نیتر ژن در خاک، جذب نیتر ژن توسط گیاه   عملکرد محصول 
بررسی نمودند   اظهار داشتند استفاده از سامانه باارانی بارای پخاش    

 Li et) شاود فزایش یکنواختی   راندمان پخش کود مای کود موجب ا

al., 2005). 
ساله را در ایالت جورجیای آمریکا  5گاسچو   همکاران  آزمایشی 

آبیاری بارانی برای تعیین کارآیی مصرف کود نیتر ژنه با د  سامانه کود
ذرت با مقادیر متفا ت  گذاری در باند( بر ر ی  سامانه کود سرک )کار

کیلاوگرم در هکتاار انجاام دادناد. نتاایج       350تا  168تر ژنه از کود نی
کیلوگرم نیتر ژن در هکتار حداک ر عملکرد داناه   280نشان داد کاربرد 

را دارد. در سااالی کااه بارناادگی بااه طااور متوسااط ري داد، ترکیباای از 
گذاری کود در باند در ا ایل فصل رشاد باا کاود آبیااری در ا اخار       کار

ترین کارایی کود نیتر ژن را ین عملکرد دانه   بیشترفصل رشد بیش
 .(Gascho et al., 1984) در پی داشت
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هااای مختلااف آبیاااری را باار  میلهااول   همکاااران  تاااثیر ر ش
کرد   باه ایان نتیجاه    شستشوی نیترات   راندمان تولید ذرت مطالعه 

داری در رانادمان تولیاد ذرت   شستشاوی    رسیدند که اختالف معنای 
 Mailhol) ای  جود نداردبین د  ر ش آبیاری بارانی   جویچه نیترات

et al., 2001). 
گری  برای به کمیت در آ ردن تلفات آبشویی نیتر ژن در سیستم 

های شنی   به منظور بهبود مدیریت کود   آب، آبیاری بارانی در خاک
تحقیقی بر ر ی ذرت انجام داد   نتیجه گرفت که به منظاور کااهش   

مطابق نیاز گیاه باشد تاا   نیتر ژنهموثر آبشویی نیترات باید کاربرد کود 
 .(Gary., 1986) نیتر ژن نیتراتی محلول کاهش یابد

باه میازان    یتر ژناه نکاربرد یب بار کاود  تاثیر  رشنی   همکاران 
گرم نیتر ژن در هکتار برای ذرت را نسبت به استفاده سه بار کیلو 175

در طول فصل رشد بررسی کردند. نتایج نشان داد کاربرد یب بار کاود  
مانده تری از نیتر ژن باقیگرم در هکتار مقادیر با کیلو 175به میزان 

ه )در مجماوع باه   را در خاک نسبت به استفاده ساه باار کاود نیتر ژنا    
گرم نیتر ژن در هکتار( در طول فصل رشد ایجاد کارد  کیلو 125میزان

هاا  ها مشااهده نشاد. آن  داری از نظر عملکرد بین تیمار  تفا ت معنی
آبیاری بارای کااربرد نیتار ژن    که از سامانه کودبیان کردند در صورتی

نیااز گیااه    توان کود نیتر ژنه را به سادگی بر اسااس استفاده شود، می
 .(Varshney et al., 1993) توزیط نمود

سااله بار ر ی عملکارد ذرت       د  پژ هشیسکستن   همکاران  
شانی در  آبیاری بارانی در خاک لوممیزان آبشویی نیترات با سامانه کود

تیمار مختلاف   4مینوسوتای آمریکا انجام دادند. در این پژ هش اثرات 
لاف کاود حیاوانی   د  تیماار مختلاف      میزان کود ا ره، د  میزان مخت

ها نشان داد حاداک ر عملکارد   مدیریت آبیاری بررسی گردید. نتایج آن
کیلوگرم در هکتار کود ا ره به ترتیب در هر  234   202ذرت به ازای 

ریازی بار اسااس    گیری نمودند که برنامهها نتیجهسال بدست آمد. آن
ی نیترات در مقایساه  درصد حداک ر عملکرد محصول میزان آبشوی 95

 ,.Sexton et al)یابددرصد کاهش می 35با حداک ر عملکرد محصول 

چنین مدیریت آبیاری متغیر در طول فصل رشد در مقایسه . هم(1996
دهااد. درصااد کااهش ماای  45باا ماادیریت ثابات آبشااویی نیتارات را    

بندی   نتایج بررسی منابط حاکی از ضار رت کااربرد کودآبیااری     جمط

 ری مصرف آب   بهبود عملکرد محصو ت زراعای  ارتقای بهرهبرای 
آ ری نوین نیاز به بررسای   پاژ هش   باشد اما برای کاربرد این فن می

هاای خاا    ای برای هر منطقه با توجه باه  یژگای  در عرصه مزرعه
باشاد. از  اقلیمی، توپوگرافی، محیطی، اجتماعی   خاک آن منطقه مای 

آبیاری از طریق بررسی کارآیی ر ش کود هدف از این پژ هشاین ر  
ای با مقادیر متفا ت کود نیتر ژنه بر د  سامانه آبیاری بارانی   جویچه

 ر ی عملکرد   اجزای عملکرد ذرت شیرین در استان گلستان است.
 

 هامواد و روش

باشاد کاه   ای مای های مزرعهاین پژ هش شامل د  سال آزمایش
ایستگاه تحقیقات کشاا رزی گرگاان   در  1387   1386های طی سال

 ابسته به مرکز تحقیقات کشا رزی   منابط طبیعی استان گلستان اجرا 
کیلومتری شمال شهرستان گرگان در  6این ایستگاه در فاصله  گردید.

 54حاشیه جاده فر دگاه قرار دارد. مشخصاات ایساتگاه عبارتسات از:    
یقه عرض شامالی.  دق 55درجه    36دقیقه طول شرقی    20درجه   

باشد. میزان بارندگی آن حد د متر می 6ارتفاع از سطح دریای ایستگاه 
رسی به عمق حاد د  متر در سال   خاک ایستگاه از نوع لوممیلی 450
باشد   به لحاا  آب   هاوایی جاز  منااطق گارم        متر میسانتی 30

   1ر د. مشخصااات فیزیکاای خاااک در جااد ل  معتاادل بشاامار ماای
 درر شده است. 2شیمیایی در جد ل مشخصات 

های کامل تصاادفی  برای انجام این آزمایش از طرح آماری بلوک
آبیاری   د  تیمار میزان کود با سه تکراراساتفاده شاد.   با د  تیمار کود

آبیااری  ای   د  تیمار کاود آبیاری شامل بارانی   جویچههای کودتیمار
لاوگرم کاود ا ره در   کی (N300) 300  دیگاری    (N200)200یکی 

هکتار بودند. نوع محصول آزمایشی ذرت شایرین باوده   آزماایش در    
متر پیاده گردید. در داخل نوار آبیاری  100در  80قطعه زمینی به ابعاد 

ترین  سیله مورد بارانی د  تیمار کود آبیاری با استفاده از  نتوری )رایج
کرت در داخل این نوار به  6استفاده در دنیا( پیاده گردید. یعنی در کل 

کارت   3   200کرت آن به میازان   3صورت تصادفی قرار گرفت که 
آبیاری به صاورت  کیلوگرم نیتر ژن در هکتار کود 300دیگر به میزان 

 تقسیط انجام شد. 

 
 مشخصات فیزیکی خاک منطقه مورد مطالعه -1جدول 

 عمق

(cm) 

 ذرات خاکدرصد 
 بافت

 (FCظرفیت مزرعه)

)%( 

 (PWPنقطه پژمردگی دایم)

)%( 

 (SP)درصد اشباع

)%( 

 وزن مخصوص ظاهری
(gr/cm3) شن  ی رس 

 44/1 9/49 1/13 7/27 سیلتی کلی لوم 18 50 32 0-20

 41/1 2/52 3/12 27 سیلتی کلی لوم 18 48 34 20-40
 40/1 9/51 8/9 6/27 سیلتی کلی لوم 18 48 44 40-60
 44/1 4/47 9/8 27 سیلتی کلی لوم 20 48 32 60-80
 39/1 46 1/11 27 سیلتی لوم 22 50 28 80-100
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 مشخصات شیمیایی خاک منطقه مورد مطالعه -2جدول 

 عمق
(cm) 

کربن 

 (OCآلی)

)%( 

ماده 

 (OMآلی)

)%( 

 نیتروژن

 کل

)%( 

 (pHاسیدیته)

هدایت 

 (ECالکتریکی)

(ds/m) 

های قابل کاتیوندرصد 

 (CEC)تبادل

(Me/100g) 

فسفر و پتاسیم 

 جذبقابل
(PPM) 

P K 

0-20 30/1 24/2 16/0 1/7 96/1 20 3/11 393 

20-40 24/1 13/2 17/0 3/7 13/2 5/13 8/11 393 

40-60 68/0 17/1 12/0 5/7 29/1 9 9/5 287 

60-80 62/0 07/1 15/0 6/7 20/1 5/8 3/2 190 

80-
100 

36/0 62/0 05/0 5/7 16/1 7 8/1 141 

 
ای نیز د  سامانه کاود آبیااری پیااده    در داخل نوار آبیاری جویچه

کرت در داخل این نوار به صاورت تصاادفی قرارگرفات     6شد. در کل 
گارم  کیلو 300کرت دیگر به میزان  3   200کرت آن به میزان  3که 

متار   ابعااد    100ها هکتار کود آبیاری گردیدند. طول شیارنیتر ژن در 
 متر بود. 12در  12کرت به ابعاد  6های بارانی شامل کرت

سازی شامل خرد کردن بقایای گیاهی گندم )کشات  عملیات آماده
آ ری کاه   کلش آن، آبیاری زمین، د  دیسب عماود بار   قبلی(   جمط
در سال ا ل   در تاریخ  20/4/1386کشی ا لیه بود. درتاریخ هم   ماله

در سال د م با استفاده از سامانه آبیاری سطحی مباادرت   15/4/1387
زنای کاافی   به آبیاری زمین گردید تا ذخیره رطوبتی برای د ره جواناه 

باشد. این آبیاری، خاک آب نام دارد   با توجه به با  بودن دمای هاوا  
 باشد.ز کشت ضر ری می  حداک ر بودن تبخیر از سطح خاک قبل ا

گرم کیلو 180های فنی   آزمون خاک، قبل از کشت طبق توصیه
گرم کود نیترات آمونیوم به خاک داده کیلو 140کود فسفات آمونیوم   

شد. که بعد از پخش توسط دیسب با خاک مخلوط گردید. مابقی کود 
ه گیاه آبیاری   در د  نوبت بنیتر ژنه براساس هر تیمار به صورت کود

داده شااد. نااوع کااود ا ره بااوده کااه در زمااان کاااربرد بااا آب آبیاااری 
ای های آبیاری جویچهشده   آنگاه به گیاه رسانده شد. در تیمار مخلوط

های شایردار هماراه باا آب مخلاوط   باا      مقدار کود  زم در ن بشکه
آبیااری در زماان   هاا عمال کاود   ها در ابتدای جویچهکارگذاری بشکه

تیمارها صورت گرفت. در سامانه باارانی مقادار کاود  زم هار     اعمال 
ای همراه آب مخلوط گردید کاه در حاین آبیااری از    تیمار در ن بشکه

آبیاری طریق  نتوری به داخل سامانه آبیاری تزریق شد. در هر بار کود
ابتدا آبیاری به مدت یب ساعت برای با  بردن پتانسیل اسمزی گیااه  

یل ماتریاب خااک انجاام   بعاد از آن تزریاق کاود       چنین پتانس  هم
صورت گرفت. در سامانه بارانی بعد از اتمام تزریق کود، آبیااری اداماه   

ها آبشاویی گاردد.   ها   داخل لولهمانده از ر ی برگیافت تا کود باقی
در  5/6/1387در ساال ا ل     4/6/1386آبیااری در تااریخ   ا لین کود

در ساال   5/6/1386ای   در تااریخ  ویچاه های جسال د م برای تیمار
های بارانی انجام شاد. ایان   در سال د م برای تیمار 4/6/1387ا ل   

زمان مطابق با ا ایل د ران ظهور گل نر ذرت باود. بارای تیمارهاای    
N200  گرم در هکتار   برای تیمارهای کیلو 100مقدارN300   مقادار
ه قارار گرفات. د ماین    گارم در هکتاار کاود در اختیاار گیاا     کیلو 150

در ساال   14/6/1387در سال ا ل    18/6/1386کودآبیاری در تاریخ 
در سااال ا ل    19/6/1386ای   هااای جویچااه د م باارای تیمااار 

های بارانی انجام شد. ایان زماان   در سال د م برای تیمار 13/6/1387
ذرت بااود. باارای  (Silking)هااای ابریشاامی مطااابق بااا ظهااور تااار

هاای  کیلاوگرم در هکتاار   بارای تیماار     100مقدار N200 تیمارهای 
N300  گرم در هکتار کود در اختیار گیاه قرار گرفت.کیلو 150مقدار 

در سااال د م  24/4/1387در سااال ا ل    25/4/1386در تاااریخ 
کاش  بعد از دیسب زمین   قبل از کاشات مباادرت باه پخاش علاف     

کار گاه با استفاده از ردیفآن لیتر آب( گردید. 200لیتر در  2ارادیکال )
باه   (SC403)کیلاوگرم در هکتاار باذر ذرت داناه طالیای       20مقدار 
متر ر ی خطوط کشت گردید. بارای کاشات   سانتی 20در  75فواصل 
متر در فواصل تعیاین شاده بار ر ی    سانتی 5تا  3هایی به عمق حفره

س از خطوط کاشت ایجاد   د  عدد بذر در هر کپه قارار داده شاد. پا   
های اضافی حذف   در هار کپاه یاب    برگی بوتهرسیدن به مرحله سه

بوته باقی ماند. عملیات  اکاری برای بذ ری که سبز نشاده بودناد در   
در ساال د م صاورت    20/5/1387در ساال ا ل     22/5/1386تاریخ 
 گرفت.

دار باا  های دریچاه ای از سامانه لولههای جویچهبرای آبیاری تیمار
های با انتهای باز   بد ن کاهش جریان استفاده نچ در جویچهای 8قطر 

متر سانتی 75ها متر   فواصل بین جویچه 100ها گردید. طول جویچه
های قبلای باا   بود. میزان دبی  ر دی به هر جویچه بر اساس آزمایش

که ییرفرسایشای باوده   در ضامن دارای حاداک ر     در نظر گرفتن این
لیتر در ثانیاه تعیاین گردیاد. میازان دبای       9/0سرعت پیشر ی باشد 

تیا  یاب )اشاارفی      WSCهاای   ر دی باه هار جویچاه باا فلااوم    
هاا نصاب شاده باود کنتارل      جویچاه  (که در ابتادای 1375همکاران، 

تار میازان دبای  ر دی باه هار      چنین برای کنترل بیشگردید. هم می
یین جویچه از طریق حجمی کنترل گردید. بعد از کاشت ذرت، برای تع
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رطوبات خااک    1ها بر اسااس پاایش  زمان   مقدار آب آبیاری جویچه
صورت مرتب   یب ر ز در میان از ابتدا، ههای خاک بعمل شد. نمونه

متری   سانتی 30نمونه( از عمق  5ها )هر کدام  سط   انتهای جویچه
هاای  گاذاری در قاوطی  یبرداری خاک، تهیاه   بعاد از جا  با مته نمونه
با تراز ی دیجیتالی با دقات یاب هازارم گارم تاوزین         آلومینیومی،

درجاه   105بالفاصله به آزمایشگاه منتقل   در ن آ ن با درجه حرارت 
ساعت خشاب گردیاد. بعاد از تعیاین درصاد       24گراد به مدت سانتی

رطوبت خاک به طریق ثقلی زمان آبیاری   میزان عماق آب، آبیااری   
ف جایگزین نمودن رطوبت خاک تعیین گردید. عمق آب، آبیاری با هد

ها برای کلیه جویچه (FC)در عمق توسعه ریشه تا حد ظرفیت زراعی 
درصد کاهش رطوبت خاک اعماال شاد.    50  زمان آبیاری بر اساس 

هاا   کامال شادن    آبیاری پس از رسیدن جبهه آب به انتهای جویچاه 
پیشر ی آب، تا زمان دریافت عمق خالص آب در کال جویچاه اداماه    

 دست استفاده شد.فت. از ر اناب سطحی نیز در مزارع پایینیا
هاای ر ش باارانی از ساامانه کالسایب ثابات      برای آبیاری کرت

د  نازلاه قابال تنظایم   فواصال      VYRهاا  استفاده شد. نوع آبپااش 
ایانچ   3های اصلی   فرعی نیز متر بود.  قطر لوله 12در  12ها آبپاش

هاای زیرزمینای   رانت از شابکه لولاه  از جنس آلومینیوم که توسط هید
ایستگاه تغذیه شدند. در هر بار آبیاری فشار کار ساه آبپااش در ابتادا،    
 سط   انتهای خط با استفاده از فشارسانج   دبای مربوطاه از طریاق     

لیتر در ثانیه برای  3/0گیری گردید. دبی هر آبپاش برابر حجمی اندازه
هاای انتهاای   ثانیه برای آبپاشلیتر در  27/0های ابتدای خط   آبپاش

خط تعیین گردید. عمق خالص آبیاری بر اساس پایش رطوبات خااک   
قبل از آبیاری بوده   آبیاری تا زمان رسایدن رطوبات خااک باه حاد      

ساعت بعد از آبیاری با اساتفاده   24ظرفیت زراعی مزرعه ادامه یافت. 
ع قبال از کشات   شار     ، رطوبت خاک تعیاین گردیاد.  ثقلیاز ر ش 
هااا در حااین آبیاااری ا ل باارای تعیااین ضااریب یکنااواختی   آبیاااری

ها با اساتفاده  آبپاش (DU)  یکنواختی توزیط آب  (CU)کریستیانسن 
متر در سه کرت  3در  3آ ری آب به فواصل های جمطاز شبکه قوطی

ابتدا، میانی   انتهایی مباادرت باه ارزیاابی ساامانه شاد   در نهایات       
هاای  ایش مختلاف تعیاین گردیدناد. تااریخ    آزم 10ضرایب فوق طی 
)خاااک آب(،  20/4/1386هااای بااارانی بااه ترتیااب   آبیاااری کاارت 

25/4/1386 ،5/5/1386 ،8/5/1386 ،24/5/1386 ،5/6/1386 
آبیاااری د م(   )همااراه کااود 19/6/1386آبیاااری ا ل(، )همااراه کااود

، 27/4/1387)خااااک آب(،  15/4/1387در ساااال ا ل    3/7/1386
)هماااااراه کودآبیااااااری ا ل(،  4/6/1387، 21/5/1387، 7/5/1387
بوده است کاه باا    30/6/1387)همراه کودآبیاری د م(    13/6/1387

باار آبیااری در    8های سبب ا لیه برای سبز یکنواخت احتساب آبیاری
 20عملیات تنب بار آبیاری در سال د م صورت گرفت.  7سال ا ل   

                                                           
1- Monitoring 

هاای ا ل   د م صاورت   ر ساال ر ز بعد از کاشت باه ترتیاب د   27  
گرفت که یب بوته در هر کپه در نظر گرفته شاد کاه تاراکم کشات     

بوته در هر هکتار ایجااد گردیاد. مباارزه باا آفاات   اماراض        74000
هاای  کاش کاش   قاار   گیاهی سه بار طی فصل رشد با کاربرد آفات 

در ساال   3/6/1386مناسب صورت گرفت. عملیاات  جاین در تااریخ    
در سااال د م بااا دساات   توسااط کااارگران مزرعااه  1/6/1387ا ل   

 صورت گرفت.
خمیاری   -در مرحله شایری  11/7/1387   17/7/1386در تاریخ 

ها برداشت ذرت انجام شد. بادین  با استفاده از دست   با حذف حاشیه
ای فقط از ردیف  ساط   از  آبیاری جویچههای کودطریق که در تیمار
داشت بالل انجاام شاد. در پایاان باالل     متر بر 100کل ردیف بطول 

آبیااری  هاای کاود  برداشت شده در سطح کرت توزین گردید. در تیمار
مترمربعی با حذف یاب متار از حاشایه هار      12نیز از هر کرت بارانی 

مرباط هار کارت برداشات باالل انجاام شاد.        متار  100کرت فقط از 
یر کاردن   ساا  هاای برداشاتی بعاد از برداشات   بارای خشاب       بالل
 ها در هوای آزاد پهن شدند.گیری اندازه

هاای گیااهی از   بوته به عنوان نمونه 10در طول د ره رشد تعداد 
های هر تیمار تهیه   برای تعیین مقدار ماده خشب تولید شده به تکرار

آزمایشاگاه ارساال گردیاد. در طااول د ره رشاد   در حاین برداشاات،      
ر هار کارت شاامل    خصوصیات کمی رشد ر یشی   صافات زراعای د  

ارتفاع گیاه، تعداد برگ، طول برگ، تعداد بالل در ر ی هر بوتاه،  زن  
  طول بالل، قطر بالل، تعداد ردیف دانه   تعداد داناه در هار ردیاف    
)میانگین سه ردیف طولی(، کیل بالل )نسبت دانه به چوب بالل(، کل 
 بیوماس تولیدی،  زن ساقه   برگ،  زن چاوب   پوسات باالل،  زن   
علوفه تولیدی    زن هزاردانه تعیین گردیاد. بارای تعیاین  زن داناه     

کنسر  با استفاده از چاقوی آشپزخانه، دانه از چاوب باالل جادا      قابل
گرمی از برگ   سااقه، چاوب   های نیم کیلوتوزین شد. همچنین نمونه

ساعت در درجه  72بالل   پوست بالل تهیه گردید   در آ ن به مدت 
گراد خشب تاا عملکارد مااده خشاب تعیاین      درجه سانتی 75حرارت 
زنی، سابز  های کاشت، جوانهمراحل فنولوژیب گیاه شامل تاریخگردد. 

دهی   برداشات  دهی، ظهور کاکل، باللشدن، ظهور کامل گل، گرده
 نیز بطور مرتب ثبت گردید.

باا   هاا   تجزیه تحلیال داده  گیری صفاتهای حاصل از اندازهداده
تجزیه  اریانس   تجزیاه مرکاب د     SPSSافزار آماری از نرم استفاده

ای دانکن ها از آزمون چند دامنهساله انجام شد. برای مقایسه میانگین
 استفاده شد.

 

 نتایج و بحث

 عمق آبیاری
های آبیاری   نتایج مربوط به مقادیر، مدت، تاریخ 4  3در جدا ل 
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هاای مختلاف آبیااری    تیماار چنین مقادیر بارنادگی در  آبیاری، همکود
آناالیز     نیاز هاای ا ل   د م  ای   بارانی باه ترتیاب در ساال   جویچه

 ارایه شده است. 5 اریانس این اطالعات در جد ل 

 
 1386ای و بارانی در سال جویچه های مختلف آبیاریآبیاری و میزان بارندگی در تیمارهای آبیاری و کودمقدار، مدت، تاریخ -3جدول 

 تاریخ کاشت سال

 مشخصات آبیاری

 تاریخ برداشت (mmبارندگی ) آبیاریکود
 تاریخ

 مقدار

(mm) 

 مدت

(min) 

 25/4/1386 ای(های جویچه)تیمار 1386سال 

20/4/1386 40 240 

4/6/1386 
27/5/1386 
(1/17) 

17/7/1386 

25/4/1386 15 120 

5/5/1386 15 120 

8/5/1386 15 120 

23/5/1386 97 135 

18/6/1386 
7/7/1386 
(5/26) 

4/6/1386 119 164 

18/6/1386 118 163 

2/7/1386 108 149 

 25/4/1386 های بارانی()تیمار 1386سال 

20/4/1386 40 240 

5/6/1386 
27/5/1386 
(1/17) 

17/7/1386 

25/4/1386 15 120 
5/5/1386 15 120 
8/5/1386 15 120 
24/5/1386 38 300 

19/6/1386 
7/7/1386 
(5/26) 

5/6/1386 60 480 
19/6/1386 60 480 
3/7/1386 60 480 

 
 1387ای و بارانی در سال های مختلف آبیاری جویچهآبیاری و میزان بارندگی در تیمارهای آبیاری و کودمقدار، مدت، تاریخ -4جدول 

 تاریخ کاشت سال

 مشخصات آبیاری

 تاریخ برداشت (mmبارندگی ) آبیاریکود
 تاریخ

 مقدار

(mm) 

 مدت

(min) 

 24/4/1387 ای(های جویچه)تیمار 1387سال 

15/4/1387 40 250 

5/6/1387 

26/4/1387 
(7/3) 

11/7/1387 

27/4/1387 15 120 

7/5/1387 15 120 
21/6/1387 
(4/14) 

22/5/1387 106 147 

14/6/1387 
7/7/1387 
(7/41) 

5/6/1387 100 140 

14/6/1387 104 145 

30/6/1387 94 130 

 24/4/1387 های بارانی()تیمار 1387سال 

15/4/1387 40 250 

4/6/1387 

26/4/1387 
(7/3) 

11/7/1387 

27/4/1387 15 120 

7/5/1387 15 120 
21/6/1387 
(4/14) 

21/5/1387 49 392 

13/6/1387 
7/7/1387 
(7/41) 

4/6/1387 60 480 

13/6/1387 60 480 

30/6/1387 60 480 
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 نتایج تجزیه واریانس -5جدول 

 منبع تغییر درجه آزادی میانگین مربعات

   (kg/ha) وزن کل ماده خشک  (kg/ha)عملکرد دانه
 ر ش آبیاری 1 277/5814705* 89/29181306*

 بلوک در ر ش آبیاری 6 788/96457 79/4256985
 نیتر ژن 1 352/25475 38/1216923
 ر ش آبیاری * نیتر ژن 1 955/221120 32/32570

 خطای آزمایش 6 056/85178 38/397086

 کل 15  
 تغییراتضریب   9/23 8/29

 درصد است. 5دار آماری در سطح  * نشان دهنده اختالف معنی
 

 عملکرد

نتایج تجزیه  اریانس  زن کل ماده خشب   عملکرد  5در جد ل 
نتایج جارم تاوده هاوایی )بیومااس(      7   6دانه در هکتار   در جدا ل 

عملکارد داناه،   کال میازان     تولیدی، عملکارد بالل)داناه   باالل(،    
ای    های مختلف آبیااری جویچاه   ها   تکرار محصول خشب در تیمار
ارایه شاده اسات. نتاایج     1387   1386های  بارانی به ترتیب در سال
 36666ترین عملکرد جرم توده هوایی به میازان  حاکی است که بیش

تارین عملکارد   ر ش بارانی   کام  N200گرم در هکتار در تیمار  کیلو
 N300گرم در هکتار در تیماار   کیلو 16111جرم توده هوایی به میزان 

تارین عملکارد باالل باه     بایش چنین ای بدست آمد. هم ر ش جویچه
ر ش باارانی در ساال    N200گرم در هکتار در تیمار کیلو9999میزان 
گارم در هکتاار در    کیلو 3740ترین عملکرد بالل به میزان   کم1386
عملکارد  بدست آمد. حداک ر 1387ای سال  ر ش جویچه N300تیمار 

ر ش بارانی    N200گرم در هکتار در تیمار  کیلو 5500دانه به میزان 
گارم در هکتاار در تیماار     کیلاو  1949ترین عملکرد دانه به میازان  کم

N300 عملکرد مااده خشاب باه    ای بدست آمد. حداک ر  ر ش جویچه
ر ش بااارانی    N200ر در تیمااار گاارم در هکتااا کیلااو 8467میاازان 

گارم در هکتاار در    کیلاو  2000ترین عملکرد ماده خشب به میزان  کم
نتااایج تجزیااه آماااری ای بدساات آمااد. ر ش جویچااه N300تیمااار 
هاای آبیااری    درصد بین تیماار  5دار در سطح  دهنده تفا ت معنی نشان
(. در 8الای   5باشاند )اشاکال    ای   بارانی از نظر عملکارد مای   جویچه
هاای   تار از تیماار  آبیاری باارانی میازان عملکارد بایش     های کود تیمار

آبیاری به صورت  ای است که راجط به تاثیر ر ش آبیاری   کود جویچه
گانه در قسمت بعدی بحث شده است. در هر صاورت نتاایج ایان     جدا

آبیااری از طریاق ساامانه آبیااری      بودن کاود  دهنده موثر قسمت نشان
 .بارانی است

 

 1386ای و بارانی در سال های مختلف آبیاری جویچهنتایج عملکرد در تیمار -6جدول 

 تکرار نام تیمار
 جرم توده هوایی

(kg/ha) 
 عملکرد بالل

(kg/ha) 
 عملکرد دانه

(kg/ha) 
 کل ماده خشک

(kg/ha) 
N200 

I 
 4297 3534 7640 22340 ایجویچه

 6963 4882 9999 30666 بارانی

II 
 4837 3216 5500 17800 ایجویچه

 7365 4240 9444 32222 بارانی

III 
 5090 3375 7980 23120 ایجویچه

 8467 3095 6944 36666 بارانی

 میانگین
 3/4741 3375 7040 6/21086 ایجویچه

 3/7598 3/4072 6/8795 6/33184 بارانی

N300 
I 

 2506 3718 8000 26400 ایجویچه

 4677 2866 6388 30833 بارانی

II 
 3764 3133 7080 20560 ایجویچه

 4390 3232 7777 26666 بارانی

III 
 5580 2522 6800 21200 ایجویچه

 3822 2693 6944 22222 بارانی

 میانگین
 3950 3/3124 3/7293 22720 ایجویچه

 3/4296 3/2930 3/7036 6/26573 بارانی
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 1387در سال  بارانی و ای¬جویچه یاریمختلف آب های¬ماریعملکرد در ت جینتا -7جدول 
 تکرار نام تیمار

 جرم توده هوایی
(kg/ha) 

 عملکرد بالل
(kg/ha) 

 عملکرد دانه
(kg/ha) 

 کل ماده خشک
(kg/ha) 

N200 
I 

 3750 2027 4670 19207 ایجویچه

 4366 3207 7030 27651 بارانی

II 
 4320 2890 5121 15620 ایجویچه

 5971 3789 8012 28903 بارانی

III 
 4121 2995 6700 18218 ایجویچه

 8268 5500 9530 32340 بارانی

 میانگین
 6/4063 3/2637 5497 6/17681 ایجویچه

 6/6201 3/4165 6/8190 3/29631 بارانی

N300 
I 

 2000 1949 3740 16111 ایجویچه

 5617 3093 7029 29750 بارانی

II 
 3963 2967 6100 22623 ایجویچه

 4966 3317 7101 28049 بارانی

III 
 5111 3025 6425 23417 ایجویچه

 5028 3425 7851 25671 بارانی

 میانگین
 3/3691 2647 6/5421 20717 ایجویچه

 6/5203 3/3278 7327 3/27823 بارانی

 
 مقادیر مختلف کود نیتروژن برعملکرد ذرت شیرین ثیرأت

مقادیر مختلف کود نیتر ژن  دهد ها نشان می مقایسه میانگین داده
داری ندارد )اشاکال   بر عملکرد بالل   عمکرد ماده مرطوب تاثیر معنی

( 4(   عملکرد ماده خشب )شاکل  3عملکرد دانه )شکل  ( لیکن2   1
تاثیر مقادیر مختلف کود نیتار ژن  ( تحتP≤05/0داری ) به طور معنی

که حداک ر عملکرد دانه   تولید مااده خشاب در   قرار گرفتند به نحوی
 Bullock)مشاهده شد. بو ک   همکااران   N200تیمارهای کودی 

et al., 1990) آبیااری  د کود نیتر ژنه با سامانه کودی کاربردر مطالعه
ای نتیجاه  بارانی   اثر آن بر کارآیی مصرف کود   عملکرد ذرت داناه 

ای چر   همکااران  های مزرعهچنین نتایج آزمایشمشابهی گرفتند هم
(Cherr et al., 2006)  حاکی است که کاهش میزان کود نیتر ژنه از

درصادی عملکارد    23ش گرم در هکتار موجب کاهکیلو 133به  200
 ذرت شیرین شد.

 
 آبیاری بر عملکرد ذرت شیرینروش آبیاری و کود ثیرأت

های عملکرد ذرت شیرین مقایسه میانگین داده 8الی  5در اشکال 
در د  تیمار آبیاری ارایه شده است. منظور از عملکرد دانه، میزان داناه  

د  ساال آزماایش    ها درباشد. میانگین کلیه تیمارقابل کنسر  ذرت می
دهد، ر ش  ها نشان میبررسی مقایسه میانگین داده منظور شده است.
عملکرد   اجازای عملکارد ذرت شایرین     درصد بر 1آبیاری در سطح 

داری داشات   حاداک ر مقاادیر مرباوط باه عملکارد داناه،        معنی تاثیر
هاای   عملکرد بالل، تولید جرم توده هاوایی   مااده خشاب در تیماار    

 1اثر ر ش آبیاری بر عملکرد دانه در سطح  بارانی مشاهده شد.آبیاری 

دار   آبیاری به ر ش بارانی در شرایط یکسان کاربرد کاود  درصد معنی
ای افزایش داد. تر از ر ش آبیاری جویچهنیتر ژن   عملکرد دانه بیش

 200چنین بر اساس نتایج بدست آمده تیمار آبیاری بارانی با کاربرد هم
 3612ترین عملکرد را به میازان  رم در هکتار کود نیتر ژن بیشگکیلو

دهاد.  اعظای   ها نشان میکیلوگرم دانه در هکتار نسبت به سایر تیمار
ای نتیجه گرفتند که عملکرد مااده  در تحقیق خود بر ر ی ذرت علوفه

آبیااری باه طریاق باارانی     خشب   کارآیی مصرف آب در ر ش کاود 
مسان در ر ش پخش سطحی است ) اعظای    های هتر از تیماربیش

 (. 1381همکاران، 
 

 مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد در دو سال
 1387   1386هاای  ها در سالنتایج جد ل مقایسه میانگین داده
دار شده   حاداک ر  درصد معنی 5نشان داد که عملکرد بالل در سطح 

گارم در هکتاار   وکیل 7541به مقدار  1386راندمان تولید بالل در سال 
داری بین عملکارد داناه، عملکارد مااده     بدست آمد. اما اختالف معنی

 (.8خشب   عملکرد ماده مرطوب مشاهده نشد )جد ل 
 

 مقادیر مختلف کود نیتروژن در دو سال بر عملکرد تاثیر
هاا نشاان داد مقاادیر مختلاف کاود نیتار ژن در       مقایسه میانگین

درصاد   5مااده خشاب در ساطح    بار تولیاد    1387   1386های  سال
گارم در  کیلو 6169دار است. حداک ر مقدار ماده خشب به میزان معنی

( مشااهده شااد. تاااثیر  1386  در سااال ا ل ) N200هکتاار در تیمااار  
هاای مختلاف بار ساایر اجازای      مقادیر مختلف کود نیتر ژن در ساال 

 (.4تا  1های دار نبود)شکلعملکرد ذرت شیرین معنی
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 1387و  1386های های عملکرد ذرت شیرین در سالمقایسه میانگین داده -8جدول 

 سال
 کل جرم توده هوایی

(kg/ha) 

 عملکرد بالل

(kg/ha) 

 عملکرد دانه

(kg/ha) 

 کل ماده خشک

(kg/ha) 

1386 25891 A 7541 A 3376 A 5147 A 

1387 23963 A 6609 B 3182 A 4790 A 

 باشند.ها میدار بودن تفا تاعداد دارای حر ف مشابه در جد ل نشان دهنده عدم معنی -

 

 
تاثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن در دو سال بر عملکرد  -1شکل 

 جرم توده هوایی) ماده مرطوب(

 

 
 در دو سال بر عملکرد بالل مقادیر مختلف کود نیتروژن تاثیر -2شکل 

 

 
 تاثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن در دو سال بر عملکرد دانه -3شکل 

 

 
مقادیر مختلف کود نیتروژن در دو سال بر عملکرد ماده  تاثیر -4شکل 

 خشک

 
 آبیاری در دو سال بر عملکردروش آبیاری و کود تاثیر

تااثیر متقابال ر ش   داد کاه   ها نشان بررسی مقایسه میانگین داده
درصاد بار   5( در سطح 1387   1386های ا ل   د م )آبیاری در سال

دار است. حداک ر عملکرد دانه به عملکرد دانه   کل ماده خشب معنی
 1387کیلوگرم در هکتار در تیمار آبیاری بارانی در ساال   3721میزان 

در کیلاوگرم   5947چنین حداک ر ماده خشب به میزان بدست آمد. هم
حاصال شاد. تااثیر ر ش     1386هکتار در تیمار آبیاری بارانی در سال 

های مختلاف بار ساایر اجازای عملکارد ذرت شایرین       آبیاری در سال
 .(8تا  5 هایدار نیست )شکلمعنی

 

 
روش آبیاری دو سال بر عملکرد جرم توده هوایی  تاثیر -5شکل 

 )ماده مرطوب(
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 سال بر عملکرد باللتاثیر روش آبیاری در دو  -6شکل 

 

 
 تاثیر روش آبیاری در دو سال بر عملکرد دانه -7شکل 

 

 
 تاثیر روش آبیاری در دو سال بر عملکرد ماده خشک -8شکل 

 
متقابل روش آبیاری و مقادیر مختلفف کفود نیتفروژن بفر      تاثیر

 عملکرد
های حاصل از مقایسه تاثیر متقابال ر ش آبیااری     میانگین داده

دهدکه اثر متقابل ر ش آبیااری  مختلف کود نیتر ژن نشان میمقادیر 
داری بار عملکارد ذرت شایرین   اجازای آن     معنی   مقادیر کود تاثیر

داشته   حداک ر مقایر مربوط به عملکارد داناه، عملکارد باالل، کال      
-کیلاو  200علوفه مرطوب   کل ماده خشب در تیمار آبیاری بارانی با 

 .(12تا  9های )شکلمشاهده شد N200ژن گرم در هکتار کود نیتر 

 
اثر متقابل روش آبیاری و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر  -9شکل 

 عملکرد کل جرم توده هوایی

 

 
اثر متقابل روش آبیاری و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر  -10شکل 

 عملکرد بالل

 

 
بر  اثر متقابل روش آبیاری و مقادیر مختلف کود نیتروژن -11شکل 

 عملکرد دانه

 

متقابل روش آبیاری و مقادیر مختلف کود نیتفروژن در دو   تاثیر

 سال بر عملکرد
با در  1387   1386های عملکرد در د  سال مقایسه میانگین داده

گر  جود نظر گرفتن اثر متقابل ر ش آبیاری   میزان کود نیتر ژن بیان
باشاد. بار اسااس نتاایج     دار بین تیمارهای مختلاف مای  اختالف معنی

بدست آمده حداک ر عملکرد دانه، عملکرد بالل، تولید علوفه تر   کال  
کیلاوگرم در   200ماده خشب در تیمار آبیاری باارانی باا مقادار کاود     
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 (.16تا  13های شکلمشاهده شد ) 1386( در سال (N200هکتار 

 

 
ن بر اثر متقابل روش آبیاری و مقادیر مختلف کود نیتروژ -12شکل 

 عملکرد ماده خشک

 

 
مقادیر مختلف کود نیتروژن و  -اثر متقابل روش آبیاری  -13شکل 

 های مختلف بر عملکرد جرم توده هواییسال

 

 
مقادیر مختلف کود نیتروژن و  -اثر متقابل روش آبیاری  -14شکل 

 های مختلف بر عملکرد باللسال

 

 گیرینتیجه

عملکرد   اجزای عملکارد ذرت  درصد بر  1ر ش آبیاری در سطح 
داری داشت   حداک ر مقادیر مربوط به عملکرد دانه، شیرین تاثیر معنی

های آبیاری بارانی عملکرد بالل، تولید بیوماس   ماده خشب در تیمار

درصد بر عملکرد  5مشاهده شد. مقادیر مختلف کود نیتر ژن در سطح 
شته   حاداک ر عملکارد   داری دادانه   عملکرد ماده خشب تاثیر معنی

مشااهده شاد.    N200هاای کاودی   دانه   تولید ماده خشب در تیماار 
-گرم نیتر ژن خالص در هکتار نه تنها هیچکیلو 200تر از مقادیر بیش

گونه تاثیری ر ی افزایش عملکرد ذرت نداشت بلکه باعث هدر رفات  
ی زمینی   ساطح کود   ت بیت آن در خاک   آبشویی به منابط آب زیر

 گردید.

 

 
مقادیر مختلف کود نیتروژن در  -اثر متقابل روش آبیاری  -15شکل 

 های مختلف بر عملکرد دانهسال

 

 
مقادیر مختلف کود نیتروژن در  -اثر متقابل روش آبیاری  -16شکل 

 های مختلف بر عملکرد ماده خشکسال

 
عملکارد  داری بر اثر متقابل ر ش آبیاری   مقادیر کود تاثیر معنی

ذرت شیرین   اجزای آن داشته   حداک ر مقاایر مرباوط باه عملکارد     
چنین کل ماده خشب در دانه، عملکرد بالل، کل علوفه مرطوب   هم

 N200کیلاوگرم در هکتاار کاود نیتار ژن      200تیمار آبیاری بارانی با 
 مشاهده شد.

طور کلی  جود رطوبت کاافی در خااک بارای افازایش جاذب      به
ی ضر ری است. بنابراین افزایش قابلیت دسترسی عناصار  عناصر یذای

یذایی طی د ره رشد گیااه بارای باا  باردن کاارآیی مصارف کاود،        
آبیااری از  عملکرد   در نتیجه کارآیی مصرف آب ضر ری اسات. کاود  
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های رسیدن به این مهم است. در ر ش پخش سطحی، باه دلیال   راه
انجاام فرآینادهای   باره کودها به هنگاام کاشات، فرصات    مصرف یب

تار  تر است. باه ایان دلیال بایش    ت بیت   آبشویی عناصر یذایی بیش
مانده   باه عماق ناحیاه ریشاه راه     عناصر یذایی در سطح خاک باقی

یابد. بنابراین قابلیت دسترسی عناصر یذایی کاهش یافته، عملکرد نمی
آبیااری کاود باه    تر است. در ر ش کود  کارآیی مصرف کود   آب کم

ورت محلول   نوبتی طی د ره رشد به هماراه آب آبیااری مصارف    ص
گردد   از ایان حیاث کاارآیی مصارف کاود باا تر اسات. چاون         می

تری به کلیاه نقااط مزرعاه    های بارانی آب با یکنواختی بیشدرسامانه
های نیتر ژناه   یژه کودهای محلول نیز بهگردد بنابراین کودتوزیط می
باشد به تبعیات از آب باه   نیاز ذرت مییذایی موردترین عنصر که مهم

گردد. با استفاده از کودآبیااری باارانی امکاان    طور یکنواخت توزیط می
تار آبشاویی   تر   مقادار کام  تر نیتر ژن با دفعات بیشکاربرد مقدار کم

  جود دارد.
ای در شرایطی که یکناواختی  آبیاری در سامانه آبیاری جویچهکود

کاه  شود باه شارطی آن   رد با یی حاصل شود، توصیه میتوزیط   کارب
ر د، تمهیاداتی بارای    مواد شیمیایی در آبیاری ساطحی باه کاار مای    

زمینی، شهری   عمومی انجام های زیرجلوگیری از برگشت آب به آب
آ ری   مجددا در هماان مزرعاه ماورد اساتفاده     شود   هر پایابی جمط

 قرار گیرد.
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Abstract 

Fertigation is the application of fertilizers, soil amendments, or other water soluble products through an 
irrigation system. Fertigation can be applied for different kind of crops and horticultural plants as well as 
different types of irrigation systems, including surface and pressurized irrigation systems. Irrigated land in 
Golestan province is about 200000 hectares that most of them do not use fertigation system. So a research 
project has been done on the effectiveness of these systems on corn crop in two successive years 2007 and 2008. 
The experiment was laid out in a randomized complete design where each treatment was replicated three times. 
Two treatments were 200kg ha -1(N200) and 300 kg ha-1(N300) of pure nitrogen. Amount of considered urea 
fertilizers were applied through split application twice in two sprinkler and furrow irrigation systems separetly. 
Crop was SC704 sweet corn that is planted 75 to 20 cm intervals in July after wheat harvesting in the Gorgan 
agricultural station. During two years of testing, 8 and 7 times irrigation were applied respectively in which two 
of them accompanied by fertigation. Amount of irrigation water in the first year were 527 and 313 mm for 
furrow and sprinkler systems respectively and in the second year were 474 and 299 mm. Average grain yield that 
can be canned in the first year and N200 treatment were 3375 and 4072.3 kg ha-1 and in the second year, were 
2637.3 and 4165.3 kg ha-1 for furrow and sprinkler systems respectively. Average grain yield that can be canned 
at treatment N300 in the first year were equal to 3124.3 and 2930.3 kg ha-1 and in the second year were 2647 
and 3278.3 kg ha-1, for furrow and sprinkler systems respectively. The results showed that irrigation method had 
significant effect at 1% level on yield and yield components. The maximum values of grain yield 4165.3 kg ha-1 
from N200 treatment in 2008, cob yield of 8795.6 kg ha-1 from N200 treatment in 200, biomass of 33184.6 kg 
ha-1 from N200 in 2007 and total dry matter of 7598.3 kg ha-1 from N200 in 2007 has been obtained from 
sprinkler irrigation that shows the effectiveness of sprinkler fertigation through ventory injector. Different 
nitrogen fertilizer rates had a significant effect on grain yield and total dry matter at 5% level and maximum 
grain yield and total dry matter production were obtained in N200 treatment. Different nitrogen fertilizer rates 
had no significant effect on cob and biomass. In general two years results indicate the effectiveness of fertilizer 

use efficiency in sprinkler fertigation. 
 
Key words: Evaluation, Golestan, Nitrogen, Pressurized Irrigation, Surface Irrigation 
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