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 چکیده 

ای یک در میان و کاربرد  آبیاری موضعی از طریق روش آبیاری جویچهآبیاری معمولی و کمکم  به منظور بررسی توام 

ذرت،سوپر  پلیمر گیاه  بر خصوصیات  تحقیقاتیآزمایشی    جاذب  مزرعه  کشاورزی در  اسالمی    دانشکده  آزاد  دانشگاه 

آبیاری معمولی در سه سطح شامل آبیاری  کم اجرا گردید. در این آزمایش روش  ،  1392-93در سال زراعی    واحد کرج  

ای یک ای و جویچهمل آبیاری تمام جویچهدر دو سطح شاو کم آبیاری موضعی    نیاز آبی گیاه  درصد    50و    75،  100با  

های اصلی و پلیمر سوپر جاذب استاکوزورب در دو سطح شامل شاهد )عدم به صورت فاکتوریل در کرتدر میان ثابت  

نتایج آزمایش نشان داد که    های فرعی انجام شد.کیلوگرم در هکتار در کرت  30مصرف سوپرجاذب به میزان  مصرف( و  

درصد کاهش آب آبیاری در   9/25ای یک در میان با وجود  عملکرد علوفه تر، خشک و بیولوژیک در روش آبیاری جویچه

تمام جویچه آبیاری  به  نسبت  معنیطول دوره رشد  تفاوت  آب ای،  به کاهش  منجر  نداشت. مصرف سوپر جاذب  داری 

در تیمار علوفه خشک  ل دوره رشد گردید. بیشترین کارایی مصرف آب برای تولید  درصد در طو  4/13آبیاری به مقدار  

درصد    9/75و کاربرد سوپر جاذب به دست آمد که نسبت به تیمار شاهد،    آبیاری کاملای یک در میان با  آبیاری جویچه

تمام جویچه آبیاری  روش  در  داشت.  علوفه  افزایش  تولید  برای  آب  کارایی مصرف  متوسط  به  ای،  بیولوژیک  و  خشک 

کیلوگرم بر   31/4و    75/1ای یک در میان به  کیلوگرم بر متر مکعب به دست آمد و در روش جویچه  52/3و    32/1ترتیب  

 متر مکعب بود. 

 عملکرد علوفه، کارایی مصرف آب ای یک در میان، روش آبیاری،جویچه تنش خشکی، واژه های کلیدی:
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Abstract 

To study the simultaneous impact of conventional and alternate-furrow deficit irrigation and 

superabsorbent polymer on characteristics of corn, a field experiment was carried out at Research Farm of 

College of Agriculture, Islamic Azad University, Karaj, Iran, in 2013-2014 growing season. Conventional 

deficit irrigation  with three levels including irrigation with 100, 75 and 50% crop water requirement, 

localized deficit irrigation with two levels including fixed alternate furrow irrigation and conventional furrow 

irrigation that were located in the main plots and superabsorbent polymer with two levels including control 

(non-use superabsorbent polymer of Stockosorb) and use of superabsorbent (30 kg ha-1) that were located in 

the sub plots. The results showed the amount of fresh and dry forage yield and biological yield in fixed 

alternate furrow irrigation method were not different significantly as compared to the conventional furrow 

irrigation method, while the volume of irrigation water during the growing season in fixed alternate furrow 

irrigation decreased by 25.9 %. Superabsorbent consumption lead to reduced irrigation water at a rate of 13.4 

% during the growth season. The highest water use efficiency for dry forage yield (2.04 kg m-3) was obtained 

in treatment of fixed alternate furrow irrigation in condition of moderate stress and used of superabsorbent, 

that increased by 75.9% as compared to the control treatment and there was significant difference. In 

conventional furrow irrigation method, the average of water use efficiency for dry forage yield and 

biological yield was obtained at 1.32 and 3.52 kg m-3, respectively; while in fixed alternate furrow irrigation 

it was increased to 1.75 and 4.31 kg m-3, respectively.  
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 مقدمه   

کم از  هدف  کارآیی  افزایش  آبیاری کاربرد  

از مصرف است   آب مقدار کاهش طریق  آب،  آبیاری 

  جویچه،  میان در آبیاری یک(. در2005)کردا و همکاران  

باعث آب کمتر  کاربرد خاطر به  آبی تنش  آبیاری، 
محصول  کاهش ازمی عملکرد  کاهش طرفی شود.    با 

 و راندمان کمترشده خاك سطح از تبخیر  کاربرد آب،
افزایش مصرف قاسمی    یابدمی آب  و  )سپاسخواه 

جویچه  (.2005 میان،آبیاری  در  یک  های  گزینه  از ای 

جهت  کممدیریتی   در  بهینهآبیاری  مصرفی  آب  سازی 

است.   کشاورزی   میان در  یک آبیاری  اعمال بابخش 
 درصد  23 و   2/2۶ترتیب   به و متغیر در گیاه ذرت ثابت

 عملکرد کاهش درصد  ۶/13و    11مصرفی و   آب کاهش

 کارایی  بیشترین  میان ثابت در  یک آبیاری و شده ایجاد
  (. 2010)رفیعی و شاکرمی  است   داشته را آب مصرف

 105 و    75،  35 شاهد، سطوح در  سوپرجاذب اثر

و بر  آبی تنش شرایط  در  هکتار  در کیلوگرم  عملکرد 

 پژوهش نتایج .دش بررسی آفتابگردان عملکرد اجزای

داد  در سوپرجاذب کیلوگرم 105 کاربرد با که نشان 

اساس  و  هکتار بر   آبی،  نیاز درصد  100 آبیاری 

 .آیددست می  به آب مصرف کارایی و عملکرد بیشترین

( 2011) همکاران و لی  (.  2010 همکاران و نظرلی)

و    سنتی ایجویچه آبیاری در ذرت  آب مصرف کارآیی

 کیلوگرم     08/2 و 82/1یک در میان متناوب را به ترتیب 
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 دست به مصرفی آب مکعب متر هر ازای به دانه عملکرد

های    .آوردند بررسی  (  2009)  همکاران و یازاردر 

تیمار ذرت آب مصرف کارآیی مقدار بیشترین  در 

 بر دانه کیلوگرم  77/1  مقدار به ریشه موضعی خشکی

  به  کامل آبیاری در آن مقدار کمترین و آب مکعب  متر

آمد.  دست به آب مکعب متر بر دانه کیلوگرم 54/1مقدار 

 با در میان  ذرت یک ایجویچه آبیاری بررسینتایج  
نشان    در میان یک و معمولی روز 10 و 7،    4دورهای  

 نسبت در میان یک روز 4 ایجویچه در آبیاری   که داد
 مصرف کمتری آب معمولی روز 7 ایجویچه به آبیاری
تاثیر معنی داری ندارد   محصول عملکرد و بر می شود

(. در روش آبیاری  2005)سپاسخواه و خواجه عبدالهی  

 جوی در تیمار ذرت عملکرد اجزای  بیشترینای،  جویچه

آبیاری در هاآن ترین کم و  معمولی  ایپشته و  تیمار 

   رشد گیاه  دوره  تمام در میان، در  یک  ای پشته و  جوی

همکاران  شد   مشاهده و  تاثیر  (.  2011)کاشیانی 

روی   بر  خشکی  تنش  اثرات  کاهش  در  سوپرجاذب 

عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در جیرفت در سه سطح  

قرار    50و    75،  100 بررسی  مورد  آبی  نیاز  درصد 

کاهش   موجب  خشکی   تنش  داد  نشان  نتایج  گرفت. 

 وعملکرد دانه، اجزای عملکرد و عملکرد بیولوژیک شد  

شدیدتر بود.   آبی نیاز درصد 50 خشکی در کاهش این

 300 سطح در سوپرجاذب هایهیدروژل کاربرد

این در کیلوگرم بخشید  هکتار،  بهبود  را    پارامترها 

 تاثیر بررسی منظور   به (.  2010)کوهستانی و همکاران  

 عملکرد، روی بر آبی تنش شرایط در سوپرجاذب

 ذرت، فیزیولوژیک های ویژگی بعضی و  عملکرد اجزای

اسالمی   آزاد دانشگاه یتحقیقات  مزرعه در  آزمایشی

اساستیمار .گردید انجام بیرجند واحد بر   رژیم ها 

 نیاز تامین درصد  40،  70،  100)  سطح سه با آبیاری

)شاهد،   سطح چهار با سوپرجاذب مقادیر و(  گیاه آبی

.  شد  گرفته نظر  در  (هکتار در  کیلوگرم  105و    75،  35

 سوپرجاذب و آبی تنش که داد  نشان آزمایش این نتایج

 آب مصرف  کارآیی و دانه عملکرد  بر داری معنی تاثیر

  مصرف  کارآیی و ذرت  دانه  عملکرد بیشترین.  داشت

 105 و آبی نیاز درصد 100 تامین تیمار به مربوط آب

 و دانه عملکرد  کمترین و هکتار  در  سوپرجاذب کیلوگرم

 درصد 40 تامین تیمار  به  مربوط آب مصرف کارآیی

 به  . بود سوپرجاذب از  استفاده  عدم  همراه به  آبی نیاز

 تنش منفی اثرات کاهش با سوپرجاذب رسد، می نظر

 . باشد شده دانه عملکرد  افزایش باعث گیاه، بر آبی

 شود،  دانه عملکرد افزایش باعث که عاملی هر بنابراین

)فاضلی    دارد مستقیم تاثیر  نیز آب مصرف کارآیی بر

 آبیاری در تحقیقی اثر کم (.  2012رستم پور و همکاران  

آبی    100و    80،  ۶0 سطح سه با نیاز  تامین   ودرصد 

  90و    ۶0،  30،  صفر سطح چهار با جاذب سوپر مقادیر

کیلوگرم در هکتار بر گیاه ذرت بررسی شد. نتایج نشان 

نیاز    100  شرایط در جاذب سوپر کاربرد  داد   درصد 

 سوپر اما بود، اثر بی دانه عملکرد روی بر آبیاریآبی  

 را ذرت خصوصیات تمام خشکی تنش  شرایط در جاذب

(. جهان و 2012)فاضلی رستم پور و محبیان   داد بهبود

 سوپرجاذب بین  برهمکنش( در تحقیقی  2013همکاران )

 فواصل کیلوگرم در هکتار و عدم مصرف( و   80و  40)

روز( در شرایط آب و هوایی مشهد    7و    10،  14)  آبیاری

بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت را بررسی کردند نتایج  

 سوپرجاذب در هکتار   کیلوگرم   80 سطح در داد نشان 

ای در تمامی صفات زراعی ذرت در  مالحظه قابل تفاوت

 نظر نداشت. به وجود روز 14 و 10 آبیاری فواصل بین

 افزایش در سوپرجاذب ف مصر  افزایش که رسد می

در در و خاك در آب نگهداری ظرفیت کاهش  نهایت 

به   تحقیق بوده است.  این خشکی موثر تنش اثرات سوء

بررسی جویچه منظور  آبیاری  روش  توام  یک  تاثیر  ای 

متفاوت  مقادیر  با  پلیمر سوپرجاذب  کاربرد  و  میان  در 

فیزیولوژیکی و  آبیاری  بر خصوصیات مورفولوژیکی،  

 عملکرد گیاه ذرت می پردازد. 
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 ها روش مواد و

زراعی  این   سال  در  در  ،  1392-93پژوهش 

تحقیقاتی کشاورزی  مزرعه  آزاد    دانشکده  دانشگاه 

کرج   واحد  در  اسالمی  واقع  شنی  لومی  خاك  یک  در 

دقیقه   43درجه و    35عرض جغرافیایی  با    ماهدشت کرج

  و   دقیقه شرقی   49درجه و    50شمالی و طول جغرافیایی  

بارندگی    ارتفاعمتر    1313 متوسط  با  دریا  سطح  از 

متر   2/251سالیانه   به صورت  آ.  اجرا شد  میلی  زمایش 

کامل تصادفی    هایبلوك  در قالبفاکتوریل اسپلیت پالت  

تکرار  در   شدچهار  شامل انجام  مطالعه  مورد  عوامل   .

ای و پلیمر سوپر جاذب  آبیاری جویچه  شآبیاری، روکم

کم عامل  با  بودند.  آبیاری  شامل  سطح  سه  در  آبیاری 

آبیاری کامل(، آبیاری با  :  100Iدرصد نیاز آبی گیاه ) 100

75  ( گیاه  آبی  نیاز  و  کم:  75Iدرصد  متوسط(  آبیاری 

با   ) 50آبیاری  گیاه  آبی  نیاز  آبیاری  کم:  50Iدرصد 

روش عامل  جویچه  شدید(؛  سطح  آبیاری  دو  در  ای 

جویچه تمام  آبیاری  )شامل  ثابت  جویچه  (1Mای  ای  و 

( ثابت(  :  2Mموضعی  میان  در  فاکتوریل  یک  به صورت 

کرت اصلی  در  سطح  های  دو  در  جاذب  سوپر  پلیمر  و 

( شاهد  سوپرجاذب   :1Sشامل  مصرف  و  مصرف(  عدم 

(2S  )  های فرعی  در کرتکیلوگرم بر هکتار   30به میزان

به وسعت  قطعه زمینی  اجرای طرح،  برای  گرفتند.  جای 

کرت 1400 به  سازی  آماده  از  بعد  انتخاب،  -مترمربع 

متر مربع وسعت تقسیم شد. هر کرت، شامل   18هایی با  

طول   به  پشته  فاصله    5پنج  با  بود.  سانتی ۶0متر  متر 

به طول   پشته  پنج  کرت  فاصله    5درون هر   ۶0متر و 

اد شد. برای جلوگیری از نشت آب از کرتی  سانتیمتر ایج

-متر و بین کرت  5/0های فرعی  به کرت دیگر بین کرت

متر فاصله در نظر گرفته شد. خصوصیات  1های اصلی  

ارائه    1فیزیکی و شیمیایی خاك محل آزمایش در جدول  

شده است. کودهای مورد نیاز بر اساس آزمون خاك و 

میزان   به  آزمایشگاه،   کارشناس  کودی   100توصیه 

کیلوگرم کود اوره   300کیلوگرم سوپر فسفات تریپل و  

سوم   یک  و  فسفردار  کود  تمام  شد.  استفاده  هکتار  در 

نیتروژن  و  کود  دستپاش  صورت  به  کاشت  از  قبل  دار 

س مراحل  در  آن  به  اقهمابقی  افشانی  گرده  و  رفتن 

شد.  اضافه  خاك  به  آبیاری(  از  )پیش  سرك  صورت 

تقسیط اعمال  مناسب  زمان  اساس تعیین  بر  کودی  های 

 ت. هـای حساس ذرت به مواد غذایی صورت گرفـدوره

 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه مورد مطالعه.  -1جدول

عمق  

خاك  
(cm) 

هدایت 

الکتریکی 
)1-(dS m 

 اسیدیته

کربن 

آلی  
(%) 

نیتروژن
(%) 

 پتاسیم  فسفر
ظرفیت 

زراعی 
(%) 

جرم 

مخصوص  

 ظاهری 

 )3-(g cm 

شن  
(%) 

سیلت  
(%) 

رس  
(%) 

 بافت

)1-(mg kg 

 لوم شنی  10 8/21 2/۶8 4/1 5/18 4۶0 75/18 09/0 83/0 81/7 51/۶ 30-0

 شنی  لوم  10 4/19 ۶/70 4/1 7/18 3۶2 58/9 08/0 80/0 8۶/7 12/5 60-30

 

بود که    703بذر ذرت مورد استفاده، رقم سینگل کراس  

الی    2از موسسه تحقیقات نهال و بذر تهیه گردید. تعداد  

  5متر و در عمق سانتی 20بذر برروی پشته به فواصل  3

 در شده استفاده جاذب  سوپر کشت گردید.    مترسانتی

 ابتدا آن کاربرد برای باشد.  می استاکوزورب تحقیق این

 و شد  داده قرار داخل آب در )گرانول( خشک هایدانه

 آمده به دست هیدروژل حجم، افزایش و آبگیری از پس

های   زیر در شیار ایجاد با و دستی صورت به ردیف 
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  شد. داده قرار متریسانتی  10 تقریبی عمق در کاشت

های اضافی تنک شده و به یک  بعد از استقرار گیاه بوته

هر در  کاهش    80000)تراکم    مترسانتی  20بوته  بوته(  

لوله از  آبیاری  عملیات  انجام  برای  آبیاری  یافت.  های 

اینچی )هیدروفلوم( استفاده شد. روی لوله    ۶دار  دریچه

لیتری در باالدست    200هیدروفلوم از طریق یک مخزن  

لوله طریق  از  چاه  آب  گرفت  صورت  تا مزرعه  که  ای 

نزدیک مزرعه انتقال داده شده بود، ابتدا از قسمت پایین  

یک   با  مخزن  باالی  قسمت  از  سپس  شده  مخزن  وارد 

می وصل  هیدروفلوم  اصلی  سیستم  به  گردید.  خروجی 

آب   خروج  برای  سرریز  یک  مخزن  باالی  قسمت  در 

ایجاد   که  مازاد  مواقعی  در  تا  به  گردید  ورودی  آب 

از   بتواند  بود،  هیدروفلوم  لوله  ظرفیت  از  بیشتر  مخزن 

لوله در  هوا  اوالً  تدبیر  این  با  شود  خارج  های  سرریز 

نمی پیدا  تجمع  دبی  هیدروفلوم  یک  همواره  ثانیاً  و  کرد 

-ثابت وارد سیستم هیدروفلوم می گردید. تیمارهای کم

ک استقرار  ار  بعد  و  آبیاری  گیاه  از    45امل  بعد  روز 

کاشت اعمال گردید و قبل از آن همه تیمارها به صورت  

آبیاری شدند. توجه    کامل  با  آبیاری  تعیین زمان  معیار 

بر   مزرعه  مسئولین  نظر  و  منطقه  کشاورزان  تجربه  به 

تبخیر   شد.  میلی  50اساس  گرفته  نظر  در  تشت  از  متر 

نسبت به  عمق آب آبیاری بر اساس کمبود رطوبت خاك  

نمونه   طریق  از  آبیاری  زمان  در  زراعی  ظرفیت  نقطه 

 برداری تعیین شد. 

[1]  𝑑 =
(𝜃𝐹𝐶−𝜃𝑊)×𝜌𝑏×𝐷

100
  

 رطوبت :FCθمتر(،  )سانتی   آبیاری  آب عمق:  d  آن در که 

 رطوبت: wθ)درصد(،  زراعی ظرفیت حد در جرمی خاك 

در جرمی  جرم:   𝜌𝑏(، درصد) آبیاری زمان خاك 

و مکعب  مترسانتی در گرم)  خاك ظاهری مخصوص  )

D  :مقدار    .باشدمی ریشه موثر عمق اینکه  به  توجه  با 

از   بعد  برداری  نمونه  از طریق  ساعت   24رطوبت خاك 

مشخص می گردد )نیاز به خشک شدن نمونه در آون(،  

روند   آبیاری،  زمان  در  خاك  رطوبت  تعیین  برای 

تغییرات رطوبت خاك در روزهای قبل از آبیاری تعیین  

از   قبل  روز  در  خاك  رطوبت  مقدار  از  سپس  شده 

آبیاری، متوسط تغییرات رطوبت به ازای یک روز از آن  

به   آبیاری  زمان  در  خاك  رطوبت  معادل  تا  شده  کسر 

  ای یک عی )جویچهدر تیمارهای آبیاری موضدست آید.  

جویچه  در انتهای  و  ابتدا  در    میان(،  یک  صورت  به  ها 

گردید.   مسدود  آبیاری  چنین    هممیان  های  کرتمقدار 

میان،  جویچه در  یک  کرت  50ای  تمام  درصد  های 

شد.  جویچه گرفته  نظر  در  دارای  ای  که  تیمارهای 

بهتر   داشت  نگه  و  حفظ  علت  به  بودند  سوپرجاذب 

به  رطوبت   نسبت  کمتری  آبیاری  آب  مقدار  خاك، 

داشتند.  مصرف  سوپرجاذب  فاقد  شرح    تیمارهای 

ارائه شده است.    2تیمارها و حجم آب آبیاری در جدول  

نهایت   برای هر  در  نظر  مورد  آبیاری  به حجم  توجه  با 

کرت و تعیین دبی دریچه مربوط به هر کرت، مدت زمان  

شد.   تعیین  کرت  هر  آبیاآبیاری  موقع  طرح،  در  ری 

و   باز  آمده  به دست  زمان  به  توجه  با  کرت  هر  دریچه 

شد.   می  بسته  آن  از  و  پس  عملکرد  مقایسه  منظور  به 

و   برداری  نمونه  مختلف،  تیمارهای  در  عملکرد  اجزای 

  0/ 5 حذف از پس و  نهایی رسیدگی مرحلة در برداشت

ای، در  به عنوان اثر حاشیه کرت   هر انتهای و ابتدا از متر

مترمحدوده دو  طول  به  چهارم سوم خطوط از ای    و 

تعیین   انجاممترمربع(    4/2)مساحت   برای  پذیرفت. 

مورفولوژیک؛   نظر    10صفات  مورد  محدوده  از  نمونه 

های مربوطه صورت گرفت.  انتخاب شده و اندازه گیری

بودن   نرمال  بررسی  از  داده داده پس  آنالیز  با ها،  ها 

آفزار   نرم  از  مقایسه   و  3/9نسخه    SASاستفاده 

درصد   5داری  ها به روش دانکن در سطح معنی میانگین 

 صورت پذیرفت.
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 .تیمارها و حجم آب آبیاری -2جدول 

   ha 3(m-1(آبیاریآب   کل  حجم تیمارها شرح  عالئم اختصاری  ردیف 

1 1S1M100I 8917 نیاز آبی و بدون مصرف سوپرجاذب %100ای با  آبیاری تمام جویچه 

2 2S1M100I 7۶53 نیاز آبی و مصرف سوپرجاذب %100ای با  آبیاری تمام جویچه 

3 1S2M100I ۶242 مصرف سوپرجاذب نیاز آبی و بدون   %100ای یک در میان ثابت با آبیاری جویچه 

4 2S2M100I 5357 نیاز آبی و مصرف سوپرجاذب %100ای یک در میان ثابت با آبیاری جویچه 

5 1S1M75I 7312 نیاز آبی و بدون مصرف سوپرجاذب %75ای با  آبیاری تمام جویچه 

۶ 2S1M75I ۶244 نیاز آبی و مصرف سوپرجاذب %75ای با  آبیاری تمام جویچه 

7 1S2M75I 5439 نیاز آبی و بدون مصرف سوپرجاذب  %75ای یک در میان ثابت با آبیاری جویچه 

8 2S2M75I 4۶53 نیاز آبی و مصرف سوپرجاذب  %75ای یک در میان ثابت با آبیاری جویچه 

9 1S1M50I 5885 نیاز آبی و بدون مصرف سوپرجاذب %50ای با  آبیاری تمام جویچه 

10 2S1M50I  5287 نیاز آبی و مصرف سوپرجاذب %50ای با  جویچهآبیاری تمام 

11 1S2M50I 472۶ نیاز آبی و بدون مصرف سوپرجاذب  %50ای یک در میان ثابت با آبیاری جویچه 

12 2S2M50I 4174 نیاز آبی و مصرف سوپرجاذب  %50ای یک در میان ثابت با آبیاری جویچه 

 

 بحثنتایج و 

   ارتفاع بوته

آبیاری، روش  نتایج تجزیه واریانس تاثیر توام کم

بر   آنها  همکنش  بر  و  جاذب  سوپر  کاربرد  و  آبیاری 

خصوصیات عملکرد، مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه  

و مقایسه میانگین اثرات اصلی عوامل   3ذرت در جدول  

جدول   در  مطالعه  مورد  صفات  بر  نظر  ارائه     4مورد 

است. کم  شده  مختلف  سطوح  توام  روش تاثیر    آبیاری، 

کا و  اثرات  آبیاری  چنین  هم  و  سوپرجاذب  پلیمر  ربرد 

 درصد  5در سطح  ارتفاع بوته ذرت    بر  برهمکنش آنها

مقدار آب آبیاری در طول دوره   (.3)جدولدار نشد  معنی 

  7/28و    1۶به ترتیب    50Iو    75Iرشد در تیمارهای آبیاری  

( کامل  آبیاری  به  نسبت  در  (  100Iدرصد  یافت.  کاهش 

صورتی که بر اثر اعمال این تنش رطوبتی، ارتفاع بوته  

سطح   نشد  معنی درصد  5در  دار  معنی(.  4)جدولدار 

سطح   )در  اثر  5نشدن  صفت   این بر تیمارها درصد( 

تغییرات در این صفت نسبی ثبات دهنده نشان  مقابل 

و   سوخت رضایی است.   محیطی آبندانی 

آزمایشی  2009همکاران) در  تیمارهای    (  که  کرد  اعالم 

معنی تأثیر  ذرت  بوته  ارتفاع  بر  نداشت.   آبیاری  داری 

آبیاری   به  نسبت  متوسط  تنش  اعمال  در  گیاه  ارتفاع 

کامل افزایش داشته است و بیانگر تطابق گیاه با شرایط  

است.   آبیاری  طول  کم  در  آبیاری  آب  مقدار  متوسط 

ای یک در میان د در تیمارهای آبیاری جویچهدوره رش

ای بود در حالی که  کمتر از تیمارهای تمام جویچه  2۶%

به   نسبت  میان  در  یک  آبیاری  روش  در  بوته  ارتفاع 

جویچه تمام  آبیاری  معنیروش  کاهش  نداشت ای  داری 

جاذب  4جدول) سوپر  پلیمر  مصرف  با  بوته  ارتفاع   .)

افزای عدم مصرف،  حالت  به  معنینسبت  نیافت ش  داری 

سوپر مصرف  که  حالی  آب  در  کاهش  سبب  جاذب 

میزان   به  گردید  4/13آبیاری  رشد  دوره  طول  در   %

)(.  4جدول) همکاران  و  جهان  داد   (2013بررسی  نشان 

آبیاری و نیز   دور و سوپرجاذب متفاوت مقادیر که اثر

توام   معنی ارتفاع بر آنهاتاثیر  ذرت  بود.   داربوته 

 کاربرد  تیمار به مربوط بوته  ارتفاع بیشترین 

که سوپرجاذب  افزایش ٪8تیمارشاهد،   به  نسبت بود 

 داد. نشان
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  .و اجزاء عملکرد سوپر جاذب  بر خصوصیات عملکرد کاربرد  و  آبیاری، روش آبیاریکم تاثیر توام تجزیه واریانس  - 3جدول

 . ذرت

 عملکرد 

 خشک  علوفه 

 عملکرد 

 تر علوفه 

  طول

 دانه

  قطر

 بالل

  طول

 بالل

  قطر

 بوته

  ارتفاع

  بوته

 درجه

 آزادی

 منابع

 تغییر 

2727۶0/۶۶ n.s 30874973/50 n.s 17/1 * 0/03n.s 4/۶3 n.s 0/0۶n.s 1520/71 ** 3  بلوك 

31/20799595 ** 17557987/25 n.s 0/۶2 n.s 0/12 ** 2/05 n.s 0/02n.s  181/49 n.s 2 آبیاریکم 

3547/84 n.s ۶0282228/94 n.s 0/38 n.s 0/15 ** 4/12 n.s 0/28 ** 0/93 n.s 1  روش آبیاری 

3197952/۶9 n.s 11۶93010/98 n.s 0/04 n.s 0/01n.s 9/87 n.s 0/0۶n.s 1/79 n.s 2 آبیاری×روش آبیاریکم 

4۶/989292  30/24۶7۶253  27/0  02/0  70/2  03/0  47/1۶7  خطای اصلی  15 

35۶۶7۶/۶4 n.s 547200/50 n.s 0/01 n.s 0/00n.s 0/13 n.s 0 /0۶ * 13/57 n.s 1 سوپرجاذب 

521485/0۶ n.s 3499۶1/70 n.s 90/0 * 0/02n.s 0/49 n.s 0/01n.s 150/00 n.s 2 آبیاری×سوپرجاذب کم 

40118/41 n.s 4558191/80 n.s 0/00 n.s 0/02n.s 3/78 n.s 0/01n.s 68/93 n.s 1 روش آبیاری×سوپرجاذب 

39۶7918/24 ** 2/27۶۶4798 * 0/02 n.s 0/00n.s 0/37 n.s 0/02n.s 3۶/13 n.s 2 
آبیاری× روش آبیاری× سوپر  کم

 جاذب

03/449489  10/۶509384  21/0  02/0  4۶/2  01/0  44/195  خطا  18 

49/7  74/12  28/5  30/3  24/9  75/3  17/8  تغییرات)درصد( ضریب  … 

 عدم وجود اختالف معنی دار است. nsو   %5و   %1** و * به ترتیب معنی داری در سطح احتمال 

 

 

و اجزاء   سوپر جاذب  بر خصوصیات عملکردکاربرد  و آبیاری، روش آبیاریکم تاثیر توام تجزیه واریانس   - 3جدولادامه 

 .ذرت عملکرد

کارآیی مصرف  

   بیولوژیک( آب)عملکرد

کارآیی مصرف  

   خشک(علوفهآب)
 بیولوژیک عملکرد 

عملکرد  

 خشک بالل
  ترباللعملکرد 

 درجه

 آزادی

 منابع

 تغییر 

1/00 n.s 0/01 n.s 33775579/50 n.s 12030۶34/89n.s 20599303/80 n.s 3  بلوك 

91/2 ** 0۶/0 ** 9۶873943/00 * 83/39429398 ** ۶0/۶3203377  آبیاریکم 2 *

5۶/7 ** 40/2 ** 58751123/۶0 n.s 48/3338890۶ * 10/113173014  آبیاریروش 1 *

0/0۶ n.s 13/0 ** 14011۶87/40 n.s 10۶5۶122/45n.s 31255080/20 n.s 2 آبیاری×روش آبیاریکم 

51/0  01/0  ۶/1۶2100۶2  2۶/7۶3۶559  10/1۶40754۶  خطای اصلی  15 

41/3 ** 37/0 ** 5147۶7/80 n.s 12783/4۶ n.s 31903/80 n.s 1 سوپرجاذب 

0/44 n.s 0۶/0 ** 4۶01۶8۶/90 n.s 1۶35223/70 n.s ۶۶390۶2/80 n.s 2 آبیاری×سوپرجاذب کم 

0/3۶ n.s 0/00 n.s 7543951/90 n.s ۶313555/20 n.s 184۶4۶31/۶0 n.s 1 آبیاری×سوپرجاذبروش 

0/31 n.s 14/0 ** 10171745/30 n.s 1277838/88 n.s 2207385/50 n.s 2 جاذبآبیاری× سوپرروشآبیاری×کم  

23/0  00/0  4/8321۶58  9/50۶9244  10/1004299۶  خطا  18 

19/12  57/2  ۶7/12  48/20  49/17  ضریب تغییرات)درصد(  … 

 عدم وجود اختالف معنی دار است. nsو   %5و   %1** و * به ترتیب معنی داری در سطح احتمال 
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 . آبیاری و سوپرجاذب بر صفات مورد مطالعه آبیاری، روشمقایسه میانگین اثر کم -4 جدول

  حجم متوسط

آبیاری   آبکل 
)1-ha 3m ) 

  عملکرد

 تر علوفه

 (1-kg ha) 

  دانه طول
(mm ) 

  بالل قطر
(cm ) 

  بالل  طول
(cm ) 

  بوته قطر
(cm ) 

ارتفاع بوته  
(cm ) 

 تیمار

7042  18980  a 53/8  a 0۶/4  b 35/17  a 44/2  a 45/1۶7  a 100%  نیاز آبی 

a 92/8 20014 5912 کم آبیاری   a 18/4  a 94/1۶  a 2/51 a 09/174  a 75%  نیاز آبی 

5018 2107۶ a 80/8  a 01/4  b ۶4/1۶  a 2/50 a 7۶/171  a 50%  نیاز آبی 

6883  21144  a 84/8  a 14/4  a 27/17  a 5۶/2  a 24/171  a روش   ای تمام جویچه

a ۶۶/8 18903 5098 آبیاری   a 03/4  b ۶8/1۶  a 41/2  b 9۶/170  a ای یک در میان جویچه 

6420  2/20130  a 7۶/8  a 07/4  a 92/1۶  a 52/2  a 57/170  a عدم مصرف سوپر جاذب 
 سوپرجاذب

5561  7/1991۶  a 73/8  a 09/4  a 03/17  a 45/2  b ۶3/171  a  مصرف سوپر جاذب 

 داری ندارند.تفاوت معنی %5ها دارای حروف مشابه در هر ستون طبق آزمون دانکن در سطح میانگین

 .آبیاری و سوپرجاذب بر صفات مورد مطالعهآبیاری، روشمقایسه میانگین اثر کم -4ادامه جدول

  کل  حجممتوسط 

 آبیاری  آب 
)1-ha 3m ) 

کارآیی  

   مصرف آب

 بیولوژیک 
 (3-kg m) 

کارآیی  

  مصرف آب

 خشک علوفه
(3-kg m) 

عملکرد  

بیولوژیک  
(1-kg ha) 

عملکردبالل  

 (kg ha-1)خشک

عملکردبالل  

 (kg ha-1)تر

  عملکردعلوفه

 (kg ha-1)خشک
 تیمار

7042  44/3 b  51/1 b  23۶94  a  9/10704  b  1709۶  b  3/10195  a 100% نیازآبی 

2۶/4  5912 آبیاری کم   a  50/1 b  24۶3۶  a  4/12۶84  a  20415  a  ۶/8۶95  b 75%  نیاز آبی 

5018  04/4  a  ۶1/1  a  19982  b  1/9584 b  1۶8۶1  b  8/7957  b 50%  نیاز آبی 

6883  52/3  b  32/1  b  23877  a  2/11825  a  19۶۶0  a  8941 a ای تمام جویچه 
روش  

 آبیاری 
5098  31/4  a  77/1  a  21۶۶4  a  1/10157 b  1۶589  b  2/8958  a ای یک  جویچه

 در میان

6420  ۶5/3  b  45/1  b 3/22874 a  8/10974  a  2/18150 a  8/9035  a   عدم مصرف

 سوپرجاذب
 سوپرجاذب

5561  18/4  a  ۶3/1  a  2/22۶۶ a  5/11007  a  ۶/18098 a  4/88۶3  a   مصرف

 سوپرجاذب

 داری ندارند.تفاوت معنی %5ها دارای حروف مشابه در هر ستون طبق آزمون دانکن در سطح میانگین
 

 قطر بوته  

بوته ذرت  اثر روش قطر  بر  آبیاری  مختلف  های 

(. قطر بوته  3)جدول گردید   دارمعنی  %1در سطح احتمال  

ای یک در میان نسبت به روش  آبیاری جویچهدر روش  

جویچه تمام  کاهش  آبیاری  )جدول دار معنی ای  (.  4دارد 

بعلت عدم محدودیت دسترسی به آب در روش آبیاری  

بوده  متر  میلی  5۶/2ای، قطر بوته به میزان  تمام جویچه

ای یک در  و با ایجاد محدودیت در روش آبیاری جویچه

 آب تأمیناهش یافته است.  درصد ک  9/5میان قطر بوته  

 مواد میزان تجمع و گذاشته تاثیر ساقه توسعه بر کافی

و  بررسی  .دهدمی تغییر را اندام این در کرانک  های 

 کاهش و رطوبتی تنش خصوص  ( در2003جنکگالن )

 کاهش و ساقه قطر  دارمعنی  کاهش باعث آب مصرف

گردید. گیاه  ارتفاع پلیمر  هم   ذرت  کاربرد  اثر  چنین 

احتمال   سطح  در  ساقه  قطر  بر  تفاوت   %5سوپرجاذب 

ساقه  3)جدولشد  دار  معنی  قطر  بطوریکه  کاهش    3%(. 
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سوپرجاذب  مصرف  عدم  حالت  به  نسبت  و  کرده  پیدا 

 در کاربرد سوپرجاذب  (.4دارد )جدول دارمعنی تفاوت  

افزایش مؤثری نقش تواندمی کشاورزی  ظرفیت در 

 هایاثر گذاری و کاهش خاك رطوبت جذب و نگهداری

داشته تنش نامطلوب ) خشکی  همکاران  باشد  و  نظرلی 

2010  .) 

 طول بالل 

کم مختلف  سطوح  روش اثر  و    آبیاری،  آبیاری 

برهمکنش   اثرات  چنین  هم  و  سوپرجاذب  پلیمر  کاربرد 

(. با افزایش  3)جدول نگردید   دارمعنی طول بالل بر آنها

کاهش  این  اما  یافت  کاهش  بالل  آبیاری طول  کم  سطح 

نبود.   دار  همکاران    آبندانی سوخترضایی  معنی  و 

 آبیاری دور تأثیر تحت بالل گزارش کردند طول(  2009)

روش    .نداد نشان  داریمعنی  تفاوت در  بالل  طول 

روش آبیاری موضعی به صورت یک در میان نسبت به  

جویچه معنی تمام  کاهش  حالیکه  ای  در  نداشت.  داری 

در   رشد  دوره  طول  در  آبیاری  آب  مقدار  متوسط 

جویچه تمام  تیمارهای  روش  به  نسبت  میان  در  یک  ای 

 فررسی ولینتایج بر  درصد کاهش یافت.  2۶ای  جویچه

همکاران   بالل(  2013)و  طول  کاهش  که  داد  در   نشان 

به   نسبت  ثابت  میان  در  یک  آبیاری  روش  با  ارتباط 

باشد می  نرمال  و  متناوب  آبیاری  کاهش    .روش  علت 

آبیاری یک در میان را   در نتیجه اعمال روش طول بالل

با   توان ناشی از کافی نبودن آب در دسترس دانست.می

حالت  به  نسبت  بالل  طول  جاذب  سوپر  پلیمر  مصرف 

نیافت. اما   داریمعنیعدم مصرف سوپر جاذب افزایش  

مصرف سوپر جاذب سبب کاهش آب آبیاری به میزان  

)جدول   4/13% گردید  رشد  دوره  طول  این  (.  4در 

 زادهفرج و زادهحسنهای  مطابق بررسیدرحالیست که  

 بالل طول  های میانگین مقایسه  (201۶)  تبریزی معماری

 کاربرد سوپرجاذب و آبیاری سطوح تاثیر تحت ذرت

کاهش  آبی کم  که داد نشان  ذرت مختلف ارقام در

 . شد باعث بالل طول در را داریمعنی

  قطر بالل

های مختلف آبیاری  آبیاری و روشاثر اصلی کم

احتمال   سطح  در  بالل  قطر  گردید   دارمعنی  %1بر 

کم3)جدول تیمارهای  بررسی  مقدار  (.  داد  نشان  آبیاری 

آبیاری   تیمار  در  رشد  دوره  طول  در  آبیاری  ،  75Iآب 

نسبت به آبیاری کامل کاهش یافت. بعالوه حداکثر    1۶%

ایجاد گردید که با حالت    75I  قطر بالل در سطح آبیاری 

تفاوت   کامل  اندازه   داریمعنی آبیاری  درحالیکه  دارد. 

آبیاری شدید با حالت آبیاری نرمال در قطر بالل در کم

)جدول گرفت  قرار  آماری  گروه  و  4یک  شیخی   .)

 به احتماال بالل قطر کاهش( اعالم کردند  2009همکاران )

 کاهش چنینهم  و ها دانه اندازه حجم و در کاهش علت

در    .باشدمی دانه به فتوسنتزی مواد انتقال بالل  قطر 

درصد کمتر از    7/2ای یک در میان  روش آبیاری جویچه

این حال متوسط مقدار  روش آبیاری معمول میباشد   با 

ای  آب آبیاری در طول دوره رشد در تیمارهای جویچه

تمام جویچه درصد    2۶ای  یک در میان نسبت به روش 

است   داشته  عدم  4)جدول کاهش  بعلت  واقع  در   .)

تمام   آبیاری  روش  در  آب  به  دسترسی  محدودیت 

قطر بالل باالتر بوده و با ایجاد محدودیت در  ای  جویچه

بالل   قطر  کاهش  میان  در  جویچه  یک  آبیاری  روش 

در بررسی نتایج خود  (  2011)داریم. حیدری و همکاران  

تحت بالل  قطر  که  کردند  معنی  اعالم  تنش تاثیر  دار 

از   پس  )آبیاری  شدید  خیلی  تنش  و  شدید  تنش  مالیم، 

   .متر تبخیر( قرار گرفتمیلی 170، 130، 90

  طول دانه

کم سطوح  پلیمر  برهمکنش  کاربرد  و  آبیاری 

 دارمعنی  %5سوپرجاذب بر طول دانه در سطح احتمال  

آبیاری  مقایسه میانگین اثرات متقابل کم(.  3گردید )جدول

بالل  بر  سوپرجاذب  و   دانه  ارائه شده    1شکل  در  طول 

کم  است. شرایط  )در  متوسط  کاربرد  (،  75Iآبیاری 

سبب   مقدار  سوپرجاذب  میزان  افزایش  به  دانه  طول 

از آن بوده است  5/5% . در واقع  نسبت به عدم استفاده 

در دانه  میزان طول  متوسط    آبیاری کمشرایط    باالترین 

پلی از  استفاده  )و  آب میلی  1۶/9مر  کاهش حجم  با  متر( 
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  بدست آمد.   % 14به میزان    در طول دوره رشد  مصرفی

همکاران   و  پور  رستم  که (  2012)فاضلی  داشتند    بیان 

 نگهداری   ظرفیت افزایش طریق از سوپرجاذب احتماالً

 محتوی  توانسته دانه، شدن پر مرحله در خاك، آب

 و هاسلول آب پتانسیل نتیجه  در و گیاه آب نسبی

  اده و طول دانه را بیافزاید. د افزایش را مخزن قدرت

 
 طول دانه. اثر برهمکنش کم آبیاری و سوپر جاذب بر  -1شکل

 

 تر عملکرد علوفه

و روش  آبیاری  کم  توام  کاربرد    تاثیر  و  آبیاری 

احتمال   سطح  در  جاذب  گردید  معنی%  5سوپر  دار 

میانگین  3)جدول مقایسه  نتایج،  بهتر  مشاهده  برای   .)

کم بر  برهمکنش  جاذب  سوپر  و  آبیاری  روش  آبیاری، 

در شکل   تر  علوفه  به    2عملکرد  است.  داده شده  نشان 

های مختلف حاصل از  تر در تیمارطور کلی مقدار علوفه

آبی کمروش  سطوح  )شامل اری،  سوپرجاذب  و  آبیاری 

11  ( شاهد  تیمار  به  نسبت  تفاوت  1S1M100Iتیمار(   )

داری نداشت در حالی که حجم آب آبیاری در طول  معنی

تیمار مورد نظر نسبت به تیمار شاهد    11دوره رشد در  

 سوختنتایج رضایی  کاهش یافته است.    2مطابق جدول  

تر  ( نشان داد که عملکرد علوفه 2009آبندانی و همکاران )

این حال با  نگرفت  قرار  تنش خشکی  تاثیر سطوح   تحت 

در   تر  علوفه  آبیاری  عملکرد  تبخیر   مترمیلی  75دور 

تبخیر   مترمیلی  100بیشتر از میزان آن در دور آبیاری  

آمد. علوفه  بدست  مقدار  تیماربیشترین  در     2S1M50Iتر 

کیلوگرم در هکتارو کمترین مقدار آن    23958به میزان  

تیمار میزان     1S2M75Iدر  هکتار    17495به  در  کیلوگرم 

نسبت به    تر در این دو تیمارعملکرد علوفهبه دست آمد.  

ترتیب   به  شاهد  و    1/21تیمار  افزایش    ۶/11درصد 

یافت. کاهش  علوفه  درصد  عملکرد  دو  نتایج  این  در  تر 

معنی اختالف  در  تیمار  نداشت،  شاهد  تیمار  با  داری 

و  39شد به ترتیب حالی که حجم آبیاری در طول دوره ر

به    درصد نسبت به تیمار شاهد کاهش نشان داد.   7/40

روش   و  سوپرجاذب  پلیمر  از  استفاده  دیگر  عبارت 

جویچه تمام  افزایش  آبیاری  از  حاصل  محدودیت  ای، 

کلی   طور  به  است.  داده  کاهش  را  آبیاری  کم  سطح 

داری در  افزایش سطح کم آبیاری، منجر به تفاوت معنی

علوفه نگردید. ت مقدار  همکاران    ر  و  نژاد  (  2015)نجفی 

عملکرد   اختالف  تر  علوفهاعالم کردند  نرمال  آبیاری  در 

عملکرد  معنی بعالوه  داشت  خشکی  تنش  شرایط  با  دار 

کمترین  تر  علوفه سوپرجاذب  کاربرد  عدم  حالت  در 

 عملکرد را داشت.  

  عملکرد علوفه خشک

کم توام   و   آبیاری، تاثیر  آبیاری  کاربرد  روش 

بر سوپرجاذب  خشک عملکرد  پلیمر  سطح   در  علوفه 

معنی1احتمال   )جدول%  شد  با  3دار  کلی  طور  به   .)

خشک   علوفه  عملکرد  مقدار  آبیاری  کم  سطح  افزایش 

 کاهش یافت.
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 تر.آبیاری و سوپر جاذب بر عملکرد علوفه   اثر برهمکنش کم آبیاری، روش -2شکل

 

آبیاری   شرایط  روش  75Iدر  در  خشک  علوفه  عملکرد   ،

آبیاری موضعی و عدم استفاده از پلیمر نسبت به روش  

-ای و عدم کاربرد سوپرجاذب کاهش معنیتمام جویچه

 از ناشیتوان  کاهش را می علت(.  3داری داشت )شکل  

به محدود  دانست و   دسترس در آب نبودن میزان کافی

شدن توسعه ریشه در این شرایط نسبت داد. در شرایط  

تمام جویچه آبیاری  آبیاری  با سطح  و هم چنین    50Iای 

جویچه آبیاری  شرایط  سطح در  با  میان  در  یک  ای 

افزایش  75Iآبیاری   به  منجر  سوپرجاذب  مصرف   ،

مصرف   عدم  شرایط  به  نسبت  خشک  علوفه  عملکرد 

شد.   این   ذرت گیاه خشک ن وز افزایش پلیمر  در  را 

 استفاده قابل رطوبت افزایش نتیجه در تیمارها می توان

داد   نسبت سوپرجاذب کاربرد پلیمرهای اثر در خاك در

همکاران   و  قمصری  عملکرد    بیشترین (.  2009)موذن 

آبیاری   تیمار  در  به    2S2M100Iعلوفه خشک  آمد  بدست 

با   تیمار  این  در  خشک  علوفه  عملکرد  مقدار  که  طوری 

درصد افزایش نسبت به تیمار شاهد و کاهش حجم    3/۶

میزان   به  .   درصد   40آبیاری  آمد  دست   معموالً  به 

 در  آب نگهداری ظرفیت افزایش در سوپرجاذب مصرف

تنش کاهش نهایت در و خاك -میمؤثر  خشکی   تأثیر 

افزایش سطح کم آبیاری  (. 2013)جهان و همکاران باشد 

ارتباط   در  علوفه خشک  عملکرد  محسوس  کاهش  سبب 

نسبت به شرایط آبیاری کامل شده    50Iبا سطح آبیاری  

است. به صورتی که کمترین مقدار عملکرد علوفه خشک  

تیمار   دار معنیدرصدی    ۶/28کاهش     2S2M50Iدر 

درصدی در حجم    2/53و کاهش  نسبت به تیمار شاهد  

بود. همراه  رشد  دوره  طول  در  بررسی    آبیاری  نتایج 

( همکاران  و  متقابل  2013جهان  اثر  که  داد  نشان   )

دار بوده است.   استفاده سوپرجاذب و دور آبیاری معنی

کیلوگرم در    40در تیمار کاربرد   خشک ذرت میزان ماده

 تیمار روز  نسبت به  7دور آبیاری  هکتار سوپرجاذب و 

این وجود در یک   کاهش درصد %4/15 شاهد داشت با 

 گروه آماری قرار داشتند. 

   تر و خشکعملکرد بالل 

آبیاری و هم چنین اثر اصلی روش  اثر اصلی کم

 دارمعنی تر و عملکرد بالل خشک  آبیاری بر عملکرد بالل

مقدار  .  (3گردید )جدول تر و خشک  عملکرد بالل حداکثر 

آبیاری آبیاری    75I  در شرایط  به  نسبت  و  گردید  ایجاد 

با   ترتیب  به  عملکرد    درصد 19/ 4و  5/18کامل  افزایش 

دار یافت. این افزایش عملکرد با کاهش حجم  تفاوت معنی

در طول دوره رشد گیاه نسبت به    %1۶آبیاری به میزان

 (. 4شرایط آبیاری کامل همراه بود )جدول
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 علوفه خشک.  عملکرد روش آبیاری و پلیمر سوپرجاذب بر آبیاری،برهمکنش کم -3شکل

 

مقدار عملکرد بالل اختالف  تر و خشک  هم چنین 

دار نبود. با این وجود  معنی  50Iو    100Iدر شرایط آبیاری  

درصدی در حجم آبیاری را    29کم آبیاری شدید کاهش  

داده   نشان  کامل  آبیاری  به  نسبت  گیاه  رشد  دوره  در 

است. باتوجه به اینکه عمق نفوذ و گسترش ریشه نقش  

رطوبت   از  بهینه  استفاده  و  تنش  تحمل  در  بسزایی 

دنبال   به  ریشه  بسا  چه  دارد،  را  خاك  در  شده  ذخیره 

آبیاری متوسط توزیع بهتری  افت آب در شرایط کمدری

عملکرد   افزایش  باعث  و  داشته  کامل  آبیاری  حالت  از 

کم افزایش سطوح  با  حالت  این  که  است  و  شده  آبیاری 

کم وقوع  است.  نیز  یافته  کاهش  روند  شدید  آبیاری 

عملکرد بالل تر و عملکرد بالل خشک در روش آبیاری  

ترت   ایجویچه به  به    % 14و    %15یب  یک در میان  نسبت 

ای کمتر بوده و با آن اختالف  حالت آبیاری تمام جویچه

توان به محدود  آن را میدلیل  (.  4دارد )جدول داریمعنی 

در   تداخل  ایجاد  و  شرایط  این  در  ریشه  توسعه  شدن 

فرایند فیزیولوژیکی گیاه به خاطر اختالف زیاد رطوبت  

در واقع بعلت  در طرفین پشته و خط کاشت نسبت داد.  

در   باالتری  عملکرد  آب  به  دسترسی  محدودیت  عدم 

 ای مشاهده می شود. روش تمام جویچه

 عملکرد بیولوژیک 

تحت عملکرد  کم دارمعنی تأثیر  بیولوژیک  -اثر 

آبیاری  (. با تغییر اعمال کم4آبیاری قرار گرفت )جدول  

معنی75Iبه    100Iاز   تفاوت  بیولوژیک  ،  عملکرد  در  داری 

آبیاری   در  ولی  نشد  عملکرد  50Iمشاهده  مقدار   ،

  100Iو    75I  داری نسبت به آبیاریبیولوژیک کاهش معنی

)داشت.   مدحج  و  که 2012مجدم  کردند  گزارش   اثر  ( 

بود   دارمعنی عملکرد بیولوژیکی ذرت بر آبیاری سطوح

 کاهش دارمعنی بطور خشکی تنش افزایش شدت با و

باالترین عملکرد بیولوژیک در بین سطوح مختلف   یافت.

آبیاری   در  آبیاری    75Iآبیاری،  در  آن  کمترین  به    50Iو 

)جدول   آمد  بیولوژیکی میانگین(.  4دست   در عملکرد 

شرایط   به نسبت شدید و  مالیم خشکی تنش شرایط

نتایج   کاهش درصد 31 و 14 ترتیب به مطلوب یافت. 

نشان داد عملکرد بیولوژیک    (2009)ساجدی و ساجدی  

به نقصان مصرفی آب کاهش با ذرت  می نظر یافت. 

تأثیر خشکی تنش که رسد  نمو و رشد بر منفی با 

بیولوژیک شده   زایشی هایاندام عملکرد  کاهش  موجب 

( همکاران  و  کوهستانی  چنین  هم  اذعان  2010است.   )

بیولوژی عملکرد  خشکی  تنش  که  را  داشتند  ذرت  ک 

درصد نیاز آبی    50کاهش می دهد و این کاهش در تنش  

 شدیدتر است. 

  کارآیی مصرف آب بر اساس علوفه خشک

اصلی   اثر  واریانس  تجزیه  جدول  نتایج  طبق  بر 

چنین آبیاری و پلیمر سوپرجاذب و هم    آبیاری، روشکم

آنها   متقابل  اساس  بر  اثرات  بر  آب  مصرف  کارایی 

(. مقایسه میانگین 3)جدولگردید   دارمعنی  علوفه خشک

اثرات متقابل سه گانه بر عملکرد علوفه خشک در شکل  

ab
bc abc

a
bcd cde ef def

f f cde
f

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000

جویچه ای معمول جویچه ای معمول جویچه ای یک درمیان جویچه ای یک درمیان

عدم کاربردسوپرجاذب کاربردسوپرجاذب عدم کاربردسوپرجاذب کاربردسوپرجاذب

ک 
ش

 خ
فه

لو
 ع

رد
لک

عم
(

ر 
 د

رم
وگ

یل
ک

ار
کت

ه
)

سطوح کم آبیاری 

(آبیاری نرمال)نیاز آبی    % 100آبیاری با  (تنش متوسط)نیاز آبی    % 75آبیاری با  (تنش شدید)نیاز آبی    % 50آبیاری با 



 27                                                                                      های کم آبیاری و کاربرد سوپر جاذب بر خصوصیات مورفولوؤیکی . . .   تاثیر توام شیوه

آب    4 مصرف  کارایی  بیشترین  است.  شده  داده  نشان 

به میزان    2S2M100Iدر تیمار  علوفه خشک  برای عملکرد  

به  مترمکعب  بر    کیلوگرم  04/2 نسبت  که  آمد  دست  به 

داری  درصد افزایش معنی  9/75(  1S1M100Iتیمار شاهد )

(  2007)کریمی و همکاران  (. نتایج بررسی  4یافت )شکل  

کارآیی   سوپرجاذب؛  ماده  کاربرد  افزایش  با  داد  نشان 

ذرت   خشک  ماده  عملکرد  برای  آب    ۶5/1مصرف 

چنین  هم  کیلوگرم بر متر مکعب آب مصرفی بدست آمد.  

وری آب برای تولید علوفه خشک در  کمترین میزان بهره

میزان   به  شاهد  به    1۶/1تیمار  مکعب  متر  بر  کیلوگرم 

وری آب در تیمار شاهد  دست آمد که کاهش زیاد بهره

آب   کل  متوسط  باالترین حجم  از  برخورداری  لحاظ  به 

(. به طور  2آبیاری در طول دوره رشد می باشد )جدول

چنین  ای یک در میان و هم  کلی استفاده از روش جویچه

مصرف سوپرجاذب منجر به افزایش قابل توجه کارایی  

روش   در  شد.  خشک  علوفه  تولید  برای  آب  مصرف 

جویچهآبیار تمام  اساس ی  بر  آب  مصرف  کارایی  ای، 

سطوح   در  سوپرجاذب  مصرف  اثر  بر  خشک  علوفه 

ترتیب    50Iو    100I  ،75Iآبیاری     9/18و    7/15،  9/۶به 

هم   یافت.  افزایش  آبیاری  درصد  روش  در  چنین 

اثر  جویچه بر  آب  مصرف  کارایی  میان،  در  یک  ای 

آبیاری   سطوح  در  سوپرجاذب    به  75Iو    100Iکاربرد 

یافت.    0/18و    7/2۶ترتیب   افزایش  های  بررسیدرصد 

( همکاران  و  پور  رستم  که 2012فاضلی  داد  نشان   )

 ثیرأت سوپرجاذب و آبیاریسطوح   برهمکنش

که    داشت آب مصرف  کارآیی   بر  داریمعنی  به طوری 

درصد    100تأمین    تیمار در آب کارآیی مصرف حداکثر

 سوپرجاذب کیلوگرم  35و   105 نیاز آبی ذرت و کاربرد

تأمین   حداقل و هکتار در تیمار  در  نیاز    40آن  درصد 

در    . گردید مشاهده سوپرجاذب مصرف بدون و آبی  

مصرف   کارایی  جاذب،  سوپر  از  استفاده  عدم  شرایط 

ای یک در میان آب برای علوفه خشک در روش جویچه

و    1/18،  8/38به ترتیب    50Iو    100I  ،75Iدر سطوح آبیاری  

جویچه  2/51 به روش  نسبت  افزایش  درصد  معمول  ای 

 داشت.

  عملکرد بیولوژیکبر اساس  کارایی مصرف آب 

کم ساده  و  اثرات  آبیاری  روش  آبیاری، 

سوپرجاذب بر کارایی مصرف آب عملکرد بیولوژیک در  

گردید ولی اثرات متقابل آنها  دارمعنی  % 1سطح احتمال  

)جدولمعنی نشد  آب  3دار  مصرف  کارایی  بیشترین   .)

آبیاری  تیمار  در  بیولوژیک  عملکرد  دست    75I  برای  به 

کامل،   آبیاری  تیمار  به  نسبت  که  درصد    8/23آمد 

معنی )جدولافزایش  یافت  هم4داری  کارایی    (.  چنین 

تیمارهای )عملکرد بیولوژیک( در    50Iو    75I  مصرف آب 

داری نسبت به هم نداشتند که دلیل آن را  اختالف معنی

عمقی  نفوذ و تعرق و تبخیر طریق از آب تلفاتتوان  می

بررسی    دانست. کامل آبیاری تیمار در بیشتر نتایج 

افزایش کارایی مصرف  (  2009)ساجدی و ساجدی   نیز 

  75آب )عملکرد بیولوژیک( ذرت در تیمارهای آبیاری با  

نیاز آبی را نشان داد که    50و  بیشترین کاراییدرصد 

تیمار مصرف از   گیاه آبی نیاز درصد  50 آبیاری آب 

 معادل آبیاری از صفت این مقدار و کمترین شد حاصل

بدست آبی نیاز آب  آمد.   گیاه  مصرف  کارایی  مقدار 

میان   در  یک  آبیاری  روش  در  بیولوژیک  عملکرد  برای 

جویچه تمام  آبیاری  به  معنینسبت  طور  به  داری  ای 

سپاسخواه و خواجه عبدالهی  درصد افزایش یافت.    4/22

ای  جویچهافزایش کارایی مصرف آب در روش    (2005)

ای گزارش  یک در میان را نسبت به روش تمام جویچه

  5/14دار  کردند. مصرف سوپرجاذب باعث افزایش معنی

بیولوژیک   عملکرد  برای  آب  مصرف  کارایی  درصدی 

تر رطوبت در طول دوره رشد گیاه  توزیع مناسبگردید.  

توسط سوپرجاذب موجب بهبود ظرفیت فتوسنتزی گیاه  

برداشت   تا  کاشت  همکاران  از  و  )دابهی  است  شده 

2013.)  

 



 1400/ سال  3شماره  31جلدنشریه دانش آب و خاک /                                                                آقایاری  و. . .     خلیلی،                  28

 
 کارآیی مصرف آب بر اساس علوفه خشک.  بر آبیاری و کاربرد پلیمر سوپرجاذب آبیاری، روشبرهمکنش کم -4شکل 

 

  

 کلی  نتیجه گیری

که   داد  نشان  حاصله   رشد هایشاخصنتایج 

با ذرت آبیاری  سطح  نیاز   75 در  به  درصد  گیاه  آبی 

درصد( افزایش می یابد و    5داری )در سطح  طور معنی

با   آبیاری  آبیاری،  کم  اعمال  نیاز    75در شرایط  درصد 

شود. اعمال آبیاری  آبی به جای آبیاری کامل توصیه می

به  ای  جویچه سوپرجاذب  از  استفاده  و  میان  در  یک 

آن، در عملکرد علوفه وری آب  تر وخشک و بهره همراه 

کاهش برای   و  مطلوب  نتایج  به  نیل  در  علوفه  تولید 

 مصرف آب در طول دوره رشد ذرت موثر بود. بنابراین

یک در میان و پلیمر    ایجویچهاستفاده از روش آبیاری  

افزایش تواند می سوپرجاذب،  آب وریبهره  ضمن 

برداشت   بهبود  باعث آبیاری، هدف  با  ذرت  عملکرد 

شود.   بیشتر  مصعلوفه  کارایی  برای  مقدار  آب  رف 

  31/4عملکرد بیولوژیک در روش آبیاری یک در میان )

ای  کیلوگرم در متر مکعب( نسبت به آبیاری تمام جویچه

  درصد افزایش یافت.  4/22داری به میزان  به طور معنی

کاربرد سوپرجاذب  ای یک در میان و نیز  روش جویچه

افزایش   باعث  ترتیب  کارایی    5/14و    2/22به  درصدی 

 مصرف آب عملکرد بیولوژیک گردید. 
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