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و اجزاء آن و جهت كشت ذرت در تيمارهاي مختلف آب آبياري بر عملكرد  بررسي اثر روش

و مهندس محمد مهدي مهارلويي، دكتر سيد مهدي نصيري  دكتر عليرضا سپاسخواه

 كشاورزي دانشگاه شيرازهاي كشاورزي، دانشكده بخش مكانيك ماشين

 مقدمه
كاهش بارندگي ساالنه در سال هاي اخير در اكثر مناطق كشور، توليد محصوالت كشاورزي را با بحران

اين مسئله ضمن كاهش آب هاي سطحي، منابع زيرزميني را طي چند سال متوالي. روبرو نموده است
و جو هم به صورت دانه اي ذرت بعنوان سومين محصول. دچار كاهش عمده اي نموده است پس از گندم

هاي روشبنابراين معرفي. ميدهدرا براي رشد بخود اختصاص زياديو هم به صورت علوفه اي منابع آبي 
و نيمه خشك كمك خواهد  و هواي خشك و برداشت ذرت در شرايط آب جديد در رابطه با كاشت، داشت

و در نتيجه مقدار كمتري از منابع آب به اين امر كرد كه رطوبت بيشتري را در خاك حفظ نمود،
و جهت كشت ذرت در تيمارهاي بر همين اساس طرح تحقيقاتي با عنوان. اختصاص يابد بررسي اثر روش

و اجزاء آن در دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز با حمايت 1387در سال مختلف آب آبياري بر عملكرد
پ شد مالي هدف از انجام اين طرح كاهش مصرف آب در توليد. ژوهشكده ملي مطالعات خشكسالي انجام

بر5به عمق 704براي انجام اين طرح دانه ذرت سينگل كراس. ذرت در شرايط كم آبي بود سانتي متر
و داخل جويچه با و فاصله رديف كشت22فاصله كشت روي پشته در دو جهت سانتي متر75سانتي متر

و شرقي-شمالي شدغربي-جنوبي % 100و60،80كرت هاي كشت شده با مقادير آب كاربردي. كشت
و هنگام برداشت محصول صفاتي از جمله. تعرق گياه آبياري شدند- مقدار تبخير در طول فصل رشد

شدارتفاع گياه، وزن خشك  و مساحت سطح برگ اندازه گيري و دانه، و برگ نتايج زير. كل ماده، ساقه
در. حاصل اندازه گيري اين صفات مي باشد شانزده آبياري هفته اول آبان ماه تا زمان برداشت محصول

و ده روز قبل از برداشت آبياري قطع گرديد ، 100مقدار آب مصرف شده براي تيمارهاي. صورت پذيرفت
. ميلي متر بود 570و 760، 950 نياز آبي گياه به ترتيبدرصد60و 80

 نتايج روش كشت داخل جوي

 عملكرد ذرت
و برگ( بيشترين عملكرد كل ذرت بر 17620از كشت داخل جويچه با مقدار) دانه، ساقه كيلوگرم

.بر هكتار بود كيلوگرم 14770هكتار حاصل شد، در حاليكه عملكرد محصول بدست آمده از روي پشته 
و در مقدار آب كاربرديميلي متر 570افزايش ماده خشك در مقدار آب كاربردي  كمتر از دو تيمار ديگر

كيلوگرم بر هكتار به ترتيب براي 15637و 16449، 16506مقادير اين.حداكثر بود ميلي متر 950
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قابل اختالف دير مختلف آب كاربردي مقا. ميلي متر بود 570و 760، 950 مقادير آب كاربردي برابر با
و برگس(بخش سبزينه را در توليدتوجهي  آب.ايجاد كرد) اقه  مقدار ماده خشك دانه نيز در مقادير

به ميلي متر 570و 760، 950 اين ميانگين براي آب آبياري. آبياري تفاوت قابل مالحظه اي داشت
در. وگرم بر هكتار بودكيل 5027و 7172، 6179 ترتيب در گياهان كشتعملكرد ماده خشك دانه

كه 4839و 7412به ترتيبو بر روي پشتهچهجوي اختالف معني داري داشته كيلوگرم اندازه گيري شده
ازچهكه محصول كشت شده در جوي ميدهدمقايسه ميانگين عملكرد ماده خشك دانه نشان. اند بيش

ماده.تبديل نمايددانه ته توانسته است آب مصرفي را به ماده خشك محصول كشت شده بر روي پش
ميلي 760و 950وقتي كه گياه به ميزانچهاز ذرت كشت شده در داخل جوي حاصلخشك دانه هاي 

شد متر بر 8141و 8366اين مقادير به ترتيب. توليد را ايجاد نمودبيشترين ميزان آبياري كيلوگرم
ب .دوهكتار

 وري آب آبياريبهره
آبهبهر روش كشت. تعريف مي شود) متر مكعب( وري آب آبياري مقدار توليد به ازاء مقدار واحد
و اثر) كشت در جويچه(جديد  اين مقدار توليد، بر اساس.مقدار توليد داشتمعني داري بر قابل توجه

كيلوگرم به ازاء96/0چهجويمقدار ماده خشك دانه ذرت توليد شده براي محصول كشت شده در داخل 
.كيلوگرم بر متر مكعب بوده است66/0محصول كشت شده روي پشتهو براي يك متر مكعب آب آبياري 

را 760وقتي كه گياه با مقدار آب كاربرديآب بهره وريميانگين ميلي متر آبياري شد بيشترين مقدار
ادر)كيلو گرم بر متر مكعب96/0(بدست داد  ميلي متر 570و 950ين مقدار براي آب كاربردي حاليكه
مي82/0و65/0به ترتيب  . دهد درصد بود كه اختالف قابل توجهي را نشان

 گيري نتيجه
:اين مطالعه مي توان گفت بر اساس نتايج

عالوه بر كاهش مصرف آب با حفظ بهتر رطوبت خاك شرايط مناسب تري را برايچهكشت در جوي-1
.مي نمايدتوليد ماده خشك فراهم 

آب-2 نمذرت عملكردميلي متر 760به ميزان خالص مصرف .ي نمايدرا دچار افت
و 760آب خالص كاربردي مقدار-3 يك روش مناسب براي غلبهچهكشت محصول در جويميلي متر

ا بر شرايط آبچهاز طرف ديگر تركيب اين ميزان آب با روش كشت در جوي.ستخشكسالي بهره وري
.ميدهدرا افزايش 

دو را مي توان براي مقابله با خشكسالي مد نظر قرار داد اماچهگرچه روش كشت در داخل جوي-4
و با عمق اول آنكه. موضوع را نبايد از ذهن دور داشت مناسب صورت خاكورزي زمين بايستي يكنواخت
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و الزم. امكان پذير است روش شيمياييبا دوم آنكه دفع علف هرز گيرد تا كف جويچه ها سفت نباشد،
شدچهبه ذكر است كه با رشد محصول در داخل جوي . شرايط رقابت براي علف هرز مشكل خواهد

مي-5 و چشمگير باشد ه را به كشت در جويچتوان روش با اين حال چنانچه مشكل خشكسالي عمده
ج . توصيه نمودايگزين مناسب براي كشت سنتي محصول ذرت عنوان يك روش


