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

 اجزاء آن
و محمد مهدي مهارلوييسيد مهدي نصيري،  عليرضا سپاسخواه، رامين جعفري

 دانشگاه شيرازهاي كشاورزي، دانشكده كشاورزي، رشته مكانيك ماشين

 مقدمه
و نمو به مقادير قابل توجهي آب نياز دارد . ذرت در بين ساير غالت از جمله محصوالتي است كه براي رشد
و جو در استان فارس مورد توجه خاص قرار دارد، اما از آنجا كه اين كشت ذرت در رتبه سوم پس از گندم

 1388ه است سطح زير كشت آن طي دو سال متوالي استان در چند سال اخير با پديده خشكسالي مواجه شد
و جهت(هدف اين طرح در ادامه طرح تحقيقاتي سال گذشته. تقليل يافته است1389و بررسي اثر روش

و اجزاء آن آنست كه تغيير شيوه كشت ذرت از روش) كشت ذرت در تيمارهاي مختلف آب آبياري بر عملكرد
ج ويچه را مورد بررسي قرار دهد تا در صورت لزوم بتوان در شرايط معمول كشت روي پشته به كشت داخل

در پژوهش قبل كف جويچه ها به علت فشار. كم آبي از رطوبت باقي مانده در كف جويچه استفاده نمود
در سال دوم با طراحي يك كارنده مجهز شده به يك خاكورز بيلچه اي در جلوي. فاروئر فشرده شده بود

ن شدشياربازكن براي .رم كردن اين اليه سفت اقدام

 روش پژوهش
و"اين تحقيق با عنوان بررسي اثر روش كشت در تيمارهاي مختلف آب آبياري بر عملكرد ذرت

در"اجزاء آن درصد 100و80تيمارهاي آب به ميزان اجرا گرديد كه در آن كشت ذرت رقم ماكسيما
به-تبخير و يك رديفكار مجهز شده تعرق، دو روش كشت در جويچه به كمك رديفكار با شيار بازكن كاردي

و دستياي بيلچهخاكورز  و دو روش كشت بر روي پشته به كمك رديفكار مرسوم در جلوي شيار بازكن،
.مورد بررسي قرار گرفت

و فاصله رديف كشت12رديف براي كليه تيمارها ها روي فاصله بوته شد75سانتي متر . سانتي متر تنظيم
در طول. تعرق گياه آبياري شدند-درصد تبخير 100و80كرت هاي كشت شده با مقادير آب كاربردي

و هنگام برداشت محصول صفاتي از جمله ارتفاع گياه، وزن كل ماده د فصل رشد و و برگ، ، ساقه انه خشك
شد45رطوبت خاك نيز در دوره رشد تا عمق. اندازه گيري شد تا زمان برداشت. سانتي متر اندازه گيري

شدانزده آبياريپ 21/7/1389تاريخ محصول در  مقدار.و ده روز قبل از برداشت آبياري قطع گرديد انجام
. متر بود ميلي 765و 955ب به ترتينياز آبي گياه درصد80و 100 آب مصرف شده براي تيمارهاي 



2

 نتايج روش كشت داخل جويچه

 عملكرد ذرت
و برگ( بيشترين عملكرد كل ذرت با) دانه، ساقه از كشت داخل جويچه با مكانيزم خاكورز بيلچه اي

كيلوگرم بر هكتار حاصل شد، در حالي كه عملكرد محصول بدست آمده از كشت دستي روي 33830مقدار 
مق.يلوگرم بر هكتار بودك 33220پشته  ادير آب كاربردي اختالف معني داري را با افزايش ماده خشك در

تعرق گياه در مقابل-تبخير%80كيلوگرم بر هكتار براي آب كاربردي 32068اين مقدار. يكديگر نداشتند
مقادير مختلف آب كاربردي. تعرق بدست آمد-تبخير% 100كيلوگرم بر هكتار براي آب كاربردي 35260
سماد در توليدمعني داري را اختالف  و برگه خشك بر 23059و 21039به ترتيب با مقادير( اقه كيلو گرم

رشد.)<05/0p(نيز ايجاد ننمودند) كيلوگرم بر هكتار 8718و 7700به ترتيب با مقادير(و دانه) هكتار
بخش سبزينه در دو تيمار روش كاشت داخل جويچه بيش از دو روش كاشت روي پشته بدست آمد، اما 

ماده ). <05/0pگرچه اين اختالفات معني دار نبودند،(د دانه كامال روند برعكسي را نشان داد مقدار تولي
.خشك كل گياه نيز در دو روش كشت داخل جوي بيشترين مقدار را به خود اختصاص داد

 بهره وري آب آبياري
د بر بهره وري آب درص5اين تحقيق نشان داد كه مقدار آب كاربردي اثر معني داري در سطح احتمال

و برگ دارد آب. براي توليد ماده خشك ساقه كيلوگرم بر مترمكعب به ترتيب4/2و8/2مقادير بهره وري
و روش. نياز آبي گياه بدشت آمد% 100و%80براي آب كاربردي به ميزان  بر همكنش مقدار آب آبياري

را به ترتيب براي دو تيمار روش كشت جويچه كيلوگرم بر مترمكعب0/3و8/2كشت بر بهره وري آب مقادير 
و شيار بازكن كاردي در مقدار آب  در اين. تعرق بدست داد-درصد تبخير80اي با مكانيزم خاكورز بيلچه اي

كل. تحقيق بهره وري آب در توليد دانه تفاوت معني داري را نشان نداد بيشترين بهره وري آب براي توليد
آن6/4جويچه اي با شياربازكن كاردي به ميزان ماده خشك گياه در كشت  و به دنبال كيلوگرم بر مترمكعب،

شد2/4در كشت جويچه اي با مكانيزم خاكورز بيلچه اي به ميزان  .كيلوگرم بر مترمكعب مشاهده

 رطوبت خاك
تا15بر اساس نتايج تجزيه واريانس، ميانگين رطوبت خاك از سطح تا عمق 40حدود سانتي متري خاك

تا. روز پس از كاشت اختالف معني داري را با ساير اعماق داشت كمترين ميانگين رطوبت خاك روي پشته
تا30و ميانگين بيشترين رطوبت از عمق) جرمي، مبناي خشك( درصد7/8سانتي متري مقدار15عمق 

ات رطوبت در طول دوره رشد روند تغيير. درصد بدست آمد5/11سانتي متري از داخل جويچه با مقدار 45
.گياه نشان داد كه ميانگين رطوبت داخل جويچه همواره از روي پشته بيشتر بود



3

 نتيجه گيري
:مطالعه دو ساله 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 نمايد توليد ماده خشك فراهم

آب-2 .ي نمايدنمقابل توجه را دچار افت ذرت عملكردميلي متر 770 حدود كاربردي مصرف
و 770آب كاربردي مقدار-3 يك روش مناسب براي غلبه بر شرايطچهكشت محصول در جويميلي متر

ا راچهاز طرف ديگر تركيب اين ميزان آب با روش كشت در جوي.ستخشكسالي مي افزايش بهره وري آب
.دهد
از-4 و با عمق بيش سانتي متر انجام شود كارنده25در صورتيكه عمليات خاكورزي به طور يكنواخت

در غير اين صورت كارنده بايد. هاي با شياربازكن كاردي قادر به انجام عمليات كشت در داخل جويچه هستند
.به خاكورز بيلچه اي در جلوي شيار بازكن مجهز گردند

را مي توان براي مقابله با خشكسالي مد نظر قرار داد اما دفع علفچهگرچه روش كشت در داخل جوي-5
و تنها روش روش با هرز  با. امكان پذير است شيمياييمكانيكي را غير ممكن ساخته الزم به ذكر است كه

شدچهرشد محصول در داخل جوي . شرايط رقابت براي علف هرز مشكل خواهد
صو-6 و چشمگير باشد مي توان روش رتيكه مسئلهدر كشت در جويچه را به عنوان يك خشكسالي عمده

ج . توصيه نمود) در روي پشته( ذرت مرسوم ايگزين مناسب براي كشت روش

آبو بهره كشاورزش كشت،رو،آب آبياري، ذرت: كلمات كليدي  وري


