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 چکیده

 تيمارهیای بیا تصیادفی كامی  هیایبلوك حطیر قالی  در آزمايشیی گياه، ريشه ناحيه در موضعی خشکی شرايط در ذرت خشك علوفه توليد بندی مدل منظوربه
 ناحيیه در موضیعی خشیکی ايجیاد( ج ،(T2) خميری دوره در كام  آبياری با گياه ريشه ناحيه در موضعی خشکی ايجاد( ب ،( T1) كام  آبياری( الف: آزمايشی
 ايجاد. گرديد انجام (T4) خميری و گلدهی دوره در كام  آبياری با گياه ريشه ناحيه در موضعی خشکی ايجاد( د ،(T3) گلدهی دوره در كام  آبياری با گياه ريشه
 برابیر هیاكرت عیر  متر، ده آزمايشی هایكرت طول. گرفت صورت رسيدگی دوره پايان تا ذرت سريع رشد شروع زمان از گياه ريشه ناحيه در موضعی خشکی
 علوفیه از متفیاوتی توليد موج  آبياری مختلف شرايط اعمال داد نشان نتايج. شد گرفته نظر در مترسانتی 75 هاجويچه فاصله و متر دو هاپالت فاصله متر، 25/5

 برابر ترتي  به چهارم تا اول تيمارهای در خشك علوفه وزن داد نشان آبياری مختلف تيمارهای اعمال از حاص  خشك ماده ميانگين مقايسه. است گرديده خشك
 رسیيدگی دوره پايیان تیا برگیی شی  مرحلیه از كامی  آبياری گفت توانمی بنابراين بود؛ بوته هر در گرم 4/173±75 و 59±1/194 ،66±7/259 ،57±5/273

 مصرفی آب ازای به خشك علوفه توليد تابع پژوه  اين در. گردد قطع آبياری يادشده محدوده در آب، وریبهره افزاي  برای شودمی پيشنهاد و نداشته ضرورتی
 تيمیار چهیار هیر برای كاشت از پس روزهای تعداد و خشك ماده وزن رابطه كاشت از پس مختلف هایزمان طول در خشك علوفه وزن اساس بر. آمد دست به

 بیرآورد را ینهیاي يا بعدی هایزمان در توليد مقدار توانمی دوره، اواسط يا اواي  در خشك ماده توليدات مبنای بر و روابط اين از استفاده با. آمد دست به آزمايشی
 .نمود

 آبياری مديريت آبياری، كم ای،علوفه ذرت عملکرد گياه، ريشه ناحيه در موضعی خشکی: كليدی هایواژه

 

 1مقدمه

 محصیوتت آبيیاری برای مرسوم هایروش از يکی سطحی آبياری
 بیرای پركیاربرد هیایروش از يکی ایجويچه آبياری و بوده زراعی

 پیايين به توجه با. است زمينیسي  و ذرت مانند رديفی محصوتت
 كیاربرد شیرايط از برخیی در آب وریبهیره و آبيیاری راندمان بودن
 گيیاه ريشه ناحيه در موضعی خشکی شرايط اعمال سطحی، آبياری
 از رفیتبرون برای كاربردی و توصيه قاب  مطمئن، هایراه از يکی
 داخیی  در فقییط آب ای،جويچییه آبيییاری در. باشییدمی معضیی  ايیین

                                                           
دانشيار پژوهشی مركز تحقيقات كشاورزی و منابع طبيعی آذربايجان شرقی،  -1

سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزی، وزارت جهاد كشاورزی )نويسنده 
 (nasseri_ab@yahoo.com مسئول

عضو  -3كارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوی،  دان  آموخته -2
استاديار پژوهشی مركز  -4هيات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوی و 

تحقيقات كشاورزی و منابع طبيعی آذربايجان شرقی، سازمان تحقيقات، آموزش و 
 زیترويج كشاورزی، وزارت جهاد كشاور

 25/8/1394تاريخ پذيرش:  15/4/1394تاريخ دريافت: 

 جريیان در زراعیی زمیين سیط  تمیام در و بیوده جیاری هاجويچه
 سیط  از تبخيیر مقیدار كاه  با طرفازيك ويژگی اين. باشدنمی
 ديگیر طرف از و شده مصرفی آب ميزان در جويیصرفه سب  خاك
 در آبيیاری رانیدمان آمیدن پیايين از هیرز، هایعلف رشد كاه  با

 ناحيه در موضعی خشکی شرايط .آوردمی عم  به ممانعت هاجويچه
 محدودی دوره يا رشد دوره در كه شودمی گفته حالتی به گياه ريشه
 آبيیاری گيیاه ريشه عمودی منطقه از بخشی تنها گياه رشد طول از

 ايین. مانیدمی بیاقی خشیك صیورتبه نشیده آبياری بخ  و شده
 تیا گيیاه ريشه ناحيه در موضعی خشکی -آبياری تکنيك با تکنيك

 و اسیت وجينی  گيیاه يیك ذرت سیويی از. اسیت متفاوت ودیحد
 تکميی  بیراى گياه اين. شودمی آبيارى ایجويچه روش به معموتً
 در و دارد مُبیرم نيیاز آب، به مناس ، محصول توليد و زندگ  چرخه
 و افشیانیگرده ها،برگ سريع گسترش مثالً رشد، مراح  از ایدوره
 نيیاز است، مصادف تابستان گرم هایهما با معموتً كه دانه شدن پر
 در سیو، ديگیر از(. 1382 خدابنیده،) يابیدمی شدت آب به گياه اين
 قالی  در گيیاه ريشه ناحيه در موضعی خشکی شرايط اعمال  زمينه

 مدیریت آب در کشاورزی  نشریه
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 اسیت گرفتیه صورت زيادی تحقيقات درميانيك ایجويچه آبياری
 درميیانكي ایيچهجو آبياری روش بودن كارآمد بر هاآن بيشتر كه
 ؛1373حقيقی، كامکار و سپاسخواه) اندنموده تأكيد رديفی گياهان در

 ,Sepaskhah and Kamgar-Haghighi ؛1375 سپاسیخواه،

1997; Stone et al,1979; Musick and Dusek, 1974; 

Fischbach and Mulliner, ,1974; Stone et al,1982.) 
 محصیوتت در روش نايی كاربرد از حاص  نتايج خالصه به زير در

 ،(1974) میولينر و بیا  في . شودمی پرداخته ذرت ويژهبه و رديفی
 فواصی  به هایجويچه و سيلتی رسی لوم متوسط بافت با خاكی در
 آبيیاری هر در درميان،يك ایجويچه آبياری روش در مترسانتی 76
 Fischbach and) كردند گزارش را آب مصرف كاه  درصد 29

Mulliner,1974). نتيجیه ايین به( 1984) سپاسخواه و صمدی 
 بیه متغيیر و ثابت درميانيك ایيچهجو آبياری روش در كه رسيدند
 آب كمتیر آبيیاری، معمیول روش بیه نسبت درصد 27 و 2٠ ترتي 
 در كیه كردند گزارش ،(2٠٠٠) همکاران و كانگ. است شدهمصرف
 محصیول ،مصرفی آب درصد 5٠ كاه  با متغير درميانيك آبياری
 درميیانيك و هاجويچیه كامی  آبيیاری در ولی نيافته كاه  ذرت
 ,.Kang et al) اسیت يافتیهكاه  عملکیرد ها،جويچیه ثابیت

 بیا كیه دادنید نشان آزمايشی در( 2٠٠4) همکاران و كانك(.2000

 6 – 11 فقیط مصیرفی، آب كیاه  درصد 35 با و متناوب آبياری
 خواجیه .(Kang et al., 2004) است آمدهدستبه كاه  درصد

 ایجويچیه آبياری اقتصادی بررسی با( 1375) سپاسخواه و عبدالهی
 كیه داشیتند اظهیار مختلیف هیایدوره بیا ایدانه ذرت درميانيك

 آبيیاری تيمیار بیه نسیبت درميیانيك روزه چهیار آبياری تيمارهای
 محصیول دارد، نيیاز كمتری آب معمولی روز هفت دور با ایجويچه
 همکیاران و اوتیار. اسیت بوده تراقتصادی و نداشته ندانیچ كاه 

 هیاآن در كیه تيمارهیايی  در آب ذخيیره كیه دادنید نشان( 1987)
 منطقه مرسوم آبياری با مقايسه در گرفته صورت آبياری ريزیبرنامه
 ایجويچیه آبيیاری در مقیادير ايین كیهطوریبه. اسیت بوده بيشتر
 پشیته روی كشت رديف 2 با ایچهجوي آبياری از بيشتر درميانيك
 حیالی در اين. است بوده معمول ایجويچه آبياری از بيشتر همآن و

 آبيیاری در درصید 5٠ ميزان به آب مصرف كاه  رغمبه كه است
 نيافتیه كیاه  ذرت محصول عملکرد ميزان درميانيك ایجويچه
 آب مقیدار و ذرت عملکیرد بیين(. Ouattar et al., 1987) بیود
 دارد وجیود داریمعنیی همبسیتگی خیاك شیدهذخيره دسترسقاب 
 بیه تین  براثیر ذرت عملکرد كاه (. 1376 همکاران، و كوچکی)

 قرارگرفتیه، تین  معیر  در كیه گيیاه نموی مرحله نظير عواملی
 دارد بسیتگی رقیم حساسیيت ميیزان و تین  مدت طول و شدت

(Ouattar et al. ,1987) هفتییه دو و افشییانیگرده مرحلییه 
 خشیکی تین  بیه نسیبت گيیاه ايین دوره ترينحسیاس ،ازآنپس
 كیاه  شدتبه بالل، هر در دانه تعداد مدت اين طی در و باشدمی
 در ذرت كییه زمییانی(. 1375 تییاجبخ  ؛ 1382 خدابنییده) يابییدمی

 به نسبت ديررس ارقام گيردمی قرار خشکی كوتاه دوره يك معر 
 توانیدمی آسانیبه زيرا ت؛داش خواهد بيشتری عملکرد زودرس ارقام
 البته. كند جذب خود گسترده ایريشه سيستم با را خاك اضافی آب

 عملکیرد توانیدمی زودرس ذرت مدت،طوتنی خشکی شرايط تحت
 را خیاك آب زيیرا باشید، داشته ديررس هایتيپ به نسبت بيشتری
 خشیکی تن (. 1376 همکاران، و كوچکی) كندنمی تخليه ترسريع
 و گلدهی برای گياه توانايی از مانع فقط نه تاجی گ  ظهور نزما در

 گیرده دانیه عمیر طول بر تواندمی شديداً بلکه شود،می افشانیگرده
 تواندمی گلدهی زمان در آب تن (. 1375 تاجبخ ،) بگذارد اثر نيز
 هیاآن خشیکی باعث و زده صدمه بالل غالف از هاكالله خروج به
 در دانیه تعداد. دهد كاه  را بالل در شدهکي تش دانه تعداد و شود
 Schussler) است آب كمبود به عملکرد بخ  ترينحساس بالل

and Westgate, 1991). ذرت، دادن بیرگ آغیاز مرحله در اگر 
 برسید خیاك نگهیداری ظرفيیت درصید 2٠ تا 1٠ به خاك رطوبت
 و كیرده نفیوذ خیاك در بيشیتری عمق تا هاريشه كه شودمی سب 
 تیاجبخ ،) شیود تضیمين احتمیالی خشیکی برابر در گياه اومتمق

 كیاه  باعیث رشد اول مراح  در رطوبتی تن  از استفاده(. 1375
 مصرف در جويیصرفه باعث همچنين و شده هرز هایعلف و آفات
 ذرت گيیاه رشید ديگیر مراحی  در رطیوبتی تین  اما شود؛می آب
 كاه  باعث ،ازآنسپ هفته دو و افشانیگرده مرحله در خصوصبه

 شیود؛می عملکیرد كیاه  سیب  درنتيجیه عملکیرد اجزای شديد
 يیا مفيید را آن تواندمی تن ، اعمال زمان در گيریتصميم بنابراين
 كرنیاك(. 1375 سپاسیخواه، و عبیدالهی خواجیه) دهید نشان مضر
 باعث ذرت در آب مصرف كاه  و تن  كه نموده گزارش( 2٠٠3)

 كرنیاك تحقيقیات نتايج. شودمی خشك دهما وزن دارمعنی كاه 
 گلیدهی زمیان در رطیوبتی تین  اثیر در كه دهدمی نشان( 2٠٠3)

 شیدتبه خشکی تن  عدم تيمار با مقايسه در خشك و تر عملکرد
 گلدهی زمان را ذرت در مرحله ترينحساس نامبرده. يابدمی كاه 
 و پنیدی تحقيقیات نتیايج.  (Kernak, 2003)اسیت نموده اعالم

 رشید مختلیف مراح  در تن  اعمال خصوص در( 2٠٠٠) همکاران
 كیاه  باعیث طوركلیبیه رطوبتی تن  اعمال كه داد نشان ذرت

( 2٠٠٠) تورگیوت .(Pendy et al., 2000) شودمی دانه عملکرد
 كاكی  از بعید روز 7 تیا 2 را خاك رطوبت به ذرت حساسيت شروع
 اعیالم دهیی كاكی  از بعید روز 22 تا 16 را دوره اين پايان و دهی
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 Tutgut, 2000; Zang, 2004; Zamanian and) نمیود

Najafi, 2002;) . عیدم علیت بیه را بیالل در دانیه تعداد كاه 
 گیزارش بات هایتراكم در ذرت دهی كاك  و افشانیگرده همزمانی
 از قبی  خشیکی تین  طوركلیبیه.  (Zang, 2004) انیدنموده
 باعیث و گشته ديررسی باعث رتذ در دهیگ  هنگام به و دهیگ 
 خشیکی تین  اثر ترينمهم. گرددمی فيزيولوژيك رسيدن در تأخير
 در تیأخير درنتيجه و آذينگ  ظهور افتادن تأخير به دهیگ  از قب 
 دانه عملکرد كاه  موج  و شودمی ديررس محصول و بوده تلقي 
 و سادميید و( 1993) میارتينز و بیالوس تحقيقیات نتیايج. گرددمی

 آب كمبود به توجه بادارد.  دتلت واقعيت اين بر نيز( 1993) بالوس
 كشیت هیاآن در كیه شیرقی آذربايجان استان از مناطقی در آبياری
 موردنيیاز علوفیه تیأمين اهميیت و سیويك از گيردمی صورت ذرت

 اهیداف با حاضر تحقيق ديگر، سوی از استان در دامداری واحدهای
 بیر گياه ريشه ناحيه در موضعی خشکی مارهایتي تأثير بررسی( الف
 خشیك علوفه توليد بندی مدل(  ب و ذرت نهايی خشك ماده روی
 گرفتیه صیورت گياه ريشه ناحيه در موضعی خشکی شرايط در ذرت
 .است

 هاروش و مواد

 منیابع و كشیاورزی تحقيقیات مركیز تحقيقیاتی مزرعه در آزماي 
 ارتفاع با تبريز شهر لومتریكي 2٠ در واقع شرقی، آذربايجان طبيعی

 و درجه 46 جغرافيايی مختصات با و متر 1359 با برابر دريا سط  از
 صورت شمالی عر  دقيقه 15 و درجه 38 و شرقی طول دقيقه 1٠

 و 39 ترتيی  بیه منطقیه در مطلیق دمیای حداق  و حداكثر. گرفت
 5/321 آن سییاتنه بارنییدگی مجمییوع و گرادسییانتی درجییه -5/22

 دوره طییول در بارنییدگی ميییانگين(. 1387 نییام،بی) بییود متییرميلییی
 از بعید روز سیه در- بارندگی بيشترين و بود مترميلی 8/4 آزماي ،
. گرديید مشیاهده مترميلی 1٠ ميزان به - آزماي  مورد گياه كاشت
 الکتريکیی هیدايت. بیود رسیی لوم تا لوم بافت دارای مزرعه خاك
 9/7 برابیر آن pH و متیر بر سزيمن دسی 5/4 خاك اشباع عصاره
 2٠ در كه بود 7٠4 كراس سينگ  رقم ذرت آزماي  مورد گياه. بود

 بیذر خلیوص درصید. گرديید انجیام هیاكرت كاشیت 1388 خرداد
 قالی  در تحقيق اين. بود درصد 88 آن ناميه قوه و 98 مورداستفاده

 :آزمايشی تيمارهای با و تکرار سه در تصادفی كام  هایبلوك طرح
 ريشه ناحيه در موضعی خشکی ايجاد( ب ،( T1) كام  آبياری( الف
 خشیکی ايجیاد( ج ،(T2) خميیری دوره در كامی  آبيیاری بیا گياه

 ،(T3) گلدهی دوره در كام  آبياری با گياه ريشه ناحيه در موضعی
 در كامی  آبيیاری بیا گيیاه ريشه ناحيه در موضعی خشکی ايجاد( د

 خشیکی تحقيق اين در. گرديد جامان (T4) خميری و گلدهی دوره
 توسیعه منطقیه نصف آبياری صورتبه گياه ريشه ناحيه در موضعی
 اعمال. گرديد اعمال موضعی خشکی ايجاد دوره طول در گياه ريشه
 برگیی هفیت شی  مرحله) ذرت سريع رشد شروع زمان از تيمارها
 پايیان تا( بود مصادف كاشت از پس روز يکمين و پنجاه با كه ذرت
 متیر، ده آزمايشیی هیایكرت طیول. گرفیت صورت رسيدگی دوره
 فاصیله و متیر 2 هیاپالت فاصیله متیر، 25/5 برابیر هاكرت عر 
 هابلوك فاصله(. 1 شک ) شد گرفته ظرن در مترسانتی 75 هاجويچه
 روی هایبوتیه فاصیله و متیر دو تکرارهیا فاصیله و هم از متر يك
 آزمیاي ، اجیرای از قبی . شید گرفتیه نظر در مترسانتی 25 رديف
 انجیام ديسیك كاربرد و اوليه شخم با كشت برای زمين سازیآماده
 35٠ ميیزان بیه اوره كود نوع سه خاك، آزمون نتايج اساس بر. شد

 فسیفات سوپر گلدهی، از قب  و كاشت از قب  نوبت دو در كيلوگرم
 4٠ ميیزان بیه روی سولفات و كاشت از قب  و كيلوگرم 1٠٠ تريپ 

 اسیتفاده گلیدهی از قب  مرحله در و پاشیمحلول صورتبه كيلوگرم
 عمی  بیار دو مزرعیه، در غالی  هیرز هایعلف با مقابله جهت. شد

 بیا هاجويچیه آبيیاری. گرفیت انجام گياه رشد فص  طول در وجين
 انتهیای و ابتیدا در آب دبی گيریاندازه برای و گرديد انجام سيفون
 نتیايج، كیردن كیاربردی جهیت. شد استفاده فلوم پارشال از مزرعه
 صیورت هفتگیی صیورتبه و منطقه زارعين عرف اساس بر آبياری
 رشید دوره طیول در علوفه خشك وزن بررسی اين هایداده. گرفت
 بیا نمودارها رسم ،آماری افزارهاینرم با هاداده واريانس تجزيه. بود

 از اسیتفاده بیا هاگينميان مقايسه و گرافيکی افزارهاینرم از استفاده
 .گرفت انجام LSD آزمون

 

 

آزمایش هایپالت آرایش -1شکل   
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 بحث و نتایج

 نهایی خشک ماده روی بر تیمارها تأثیر بررسی

 آبيیاری مختلیف شیرايط تحیت خشك علوفه توليد واريانس تجزيه
 دارمعنیی درصد صفر احتمال سط  در تيمارها اختالف كه داد نشان
 توليید موجی  آبيیاری مختلیف شیرايط اعمیال ديگرعبارتبیه. بود

 ميیانگين مقايسیه(. 1 جدول) است گرديده خشك علوفه از متفاوتی
 داد نشیان آبيیاری مختلیف تيمارهیای اعمال از حاص  خشك ماده
 برابیر ترتيی  بیه چهیارم تیا اول تيمارهیای در خشیك علوفه وزن

 هییر در گییرم 4/173±75 و 59±1/194 ،66±7/259 ،57±5/273

 از حاصی  خشیك هایعلوفیه وزن بنیدیگروه(. 2 شک ) بود بوته
 و اول تيمارهیای از حاص  هایعلوفه وزن داد نشان تيمارها اعمال
 و سیوم تيمارهیای از حاصی  هایعلوفیه وزن و گیروه يك در دوم

 میاده وزن تفیاوت ديگرعبارتبیه. داشتند قرار ديگر گروه در چهارم
 اول تيمیار اعمیال از آنچیه بیا تیتفیاو دوم تيمیار از حاص  خشك

 از كامی  آبيیاری گفیت تیوانمی بنیابراين و نداشت( كام  آبياری)
 پيشنهاد و نداشته ضرورتی رسيدگی دوره پايان تا برگی ش  مرحله
 قطع يادشده محدوده در آبياری آب، وریبهره افزاي  برای شودمی
 .گردد

 
 یاریآبکمتجزیه واریانس تولید علوفه خشک تحت شرایط مختلف  -1جدول

 Pمقدار  Fنسبت  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منبع تغییرات

 ٠٠/٠٠ 2/9 3826 3 114648 بين تيمارهای مختلف آبياری

   4173 6٠ 25٠382 بين تکرارهای تيمارها
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 آبیاری مختلف تیمارهای اعمال از حاصل خشک ماده وزن میانگین -2 شکل

 

 تیمارهاای از حاصل ذرت خشک علوفه تولید بندی دلم

  آبیاری مختلف

 از پیس مختلیف هیایزمان طیول در خشیك علوفه وزن اساس بر
 از پیس روزهیای تعیداد و خشك ماده وزن رابطه( 3 شک ) كاشت
 دسیت بیه( 2) جیدول شرح به مايشیآز تيمار چهار هر برای كاشت
 مالحظیهقاب  تبيیين ضري  با تجستيك مدل داد نشان نتايج. آمد

 در خشیك میاده وزن تغييیرات از درصید 85 حدود توصيف توانايی
 مقیادير تغييیرات. بیود دارا را كاشت از پس مختلف هایزمان طول
 صیورتبه تيمارهیا تمیام برای خشك علوفه توليد كاربرد از حاص 
 دوره طول در داد نشان نتايج. است شدهارائه( 4) شک  در ایمقايسه
 مقیدار دوم و اول تيمارهیای از حاص  خشك علوفه توليد رسيدگی
 چهیارم و سیوم تيمارهیای از حاص  توليد همگرايی و داشته همگرا
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 ايین ميیانگين مقیادير مقايسیه كه گرديد مشاهده ديگر گونه به نيز
 روابطیی چنیين وجیود. گرديید تشیري  پيشیين بخی  در توليدات
 میاده توليیدات مبنیای بیر بخواهيم كه است مغتنم و مفيد هنگامی

 يیا بعدی هایزمان در توليدات مقدار دوره اواسط يا اواي  در خشك
 .كنيم برآورد را نهايی
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 شتکا از پس مختلف روزهای در( آبیاری تیمارهای از حاصل) خشک ماده وزن -3شکل
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کاشت از پس مختلف روزهای در( آبیاری تیمار چهار هر از حاصل) خشک ماده وزن -4 شکل  
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 علوفه خشک در شرایط مختلف آبیاریمدل تولید  -2جدول 

 علوفه خشكمدل توليد  (2Rتبيين )مقدار ضري   تيمار شماره رابطه

 89/٠ اول (1)
D) 0.105Exp( 15881

276
P


 

 85/٠ دوم (2)
D) 0.042Exp( 9.591

483
P


 

 85/٠ سوم (3)
D) 0.080Exp( 6.4131

185.3
P


 

 82/٠ چهارم (4)

D) 0.069Exp( 2.7031

195.7
P


 

 

 در گرم برحس  خشك علوفه وزن ترتي  به D و P هارابطه اين در

 خشیك میاده وزن. اسیت كاشت از پس روزهای تعداد و بوته
 بیا شیده بیرآورد خشیك میاده وزن مقاب  در شده گيریاندازه
 شک . است شده داده نشان( 5) شک  در تجستيك هایمدل

 صیورتصورتبهبه تجسیتيك هایمیدل كه داد نشان يادشده
 داده بیرازش شیده گيریانیدازه هیایداده بیر بخشیی رضايت
 اندشده
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ستیکجهای الگیری شده در مقابل وزن ماده خشک برآورد شده با مدلوزن ماده خشک اندازه -5شکل   
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 تیا اول تيمارهیای از هريیك در مصیرفی آب مقدار داد نشان نتايج
 6/7643 و 7/7538 ،8/7352 ،7/79٠2 برابییر يیی ترت بییه چهییارم
 بیا( هکتیار در كيلوگرم) خشك علوفه وزن. بود هکتار در مترمکع 
 آب حجیم از تیابعی صیورتبه هکتیار در بوتیه هزار چه  احتساب
 مالحظیه(. 6 شیک ) آمید دسیت بیه( هکتار در مترمکع ) مصرفی

 از و دهبیو دوم درجیه صورتبه خشك علوفه توليد هایتابع شودمی
 ایعلوفیه ذرت محصیول توليید بينییپي  برای توانمی توابع اين

 .نمود استفاده

 گیرینتیجه

 در موضیعی خشیکی شرايط در ذرت خشك علوفه توليد بندی مدل
 توليد موج  آبياری مختلف شرايط اعمال داد نشان گياه ريشه ناحيه

 خشك ماده ميانگين مقايسه. است گرديده خشك علوفه از متفاوتی
 علوفیه وزن داد نشیان آبيیاری مختلیف تيمارهیای اعمال از حاص 

 ،5/273±57 برابیر ترتيی  بیه چهیارم تیا اول تيمارهای در خشك
 بییود؛ بوتییه هییر در گییرم 4/173±75 و 59±1/194 ،66±7/259

 پايیان تیا برگیی ش  مرحله از كام  آبياری گفت توانمی بنابراين
 افیزاي  بیرای شیودمی دپيشینها و نداشته ضرورتی رسيدگی دوره
 اين در. گردد قطع آبياری يادشدهيادشده، محدوده در آب، وریبهره

. آمید دست به مصرفی آب ازای به خشك علوفه توليد تابع پژوه 
 مختلیف هیایزمان طیول در خشك علوفه وزن اساس اساس بر بر
 كاشت از پس روزهای تعداد و خشك ماده وزن رابطه كاشت از پس
 و روابط اين از استفاده با. آمد دست به آزمايشی تيمار ارچه هر برای
 مقدار توانمی دوره اواسط يا اواي  در خشك ماده توليدات مبنای بر

 پيشینهاد. نمیود بیرآورد را نهیايی يیا بعیدی هیایزمان در توليدات
 هایفراينید بیر شیدهاعمال آبيیاری تيمارهیای تیأثير ميزان شودمی

 مطالعیات. گردد بررسی ذرت مختلف ارقام فيزيولوژيك و فنولوژيك
 مصیرف كیارايی. گيیرد قرار موردبررسی آبياری تيمارهای اقتصادی

 زراعیت در شیيميايی كودهیای از اسیتفاده مختلف شرايط برای آب
 .شود بررسی ایعلوفه ذرت

 

  

  
 

تابعی از حجم آب مصرفی صورتبهوزن علوفه خشک  -6شکل   
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Modeling of Dry Forage Production under Corn Root Zone Drying 

Conditions 

 

A. Nasseri1*, Z. Mottagi fard2 , E. Valizadeghan3, MB. Khorshidi4 

 

Abstract 

An experiment was conducted at the Agriculture and Natural Resources Research Center of East Azarbaijan 

(Khosroshahr) to model dry forage production under corn root zone drying conditions. The experiments were 

as Randomly Complete Blocks with three replications and with treatments of the full irrigation during corn 

growth period (T1), root zone drying conditions with full irrigation at dough stage (T2), root zone drying 

conditions with full irrigation at flowering stage (T3) and root zone drying conditions with full irrigation at 

flowering and dough stages (T4). The root zone during was considered for initiation of rapid growth of corn 

till the end of the maturity period. There is length and width of experimental plots was 10 and 5.2 m with the 

plot and furrow spacing as 2 m and 75 cm, respectively. Results showed that irrigation treatments produced 

significant and different forage. The produced forage weights compared and achieved mean weights at 

273.5±5.70, 259.7±66, 194.1±59 and 173.4±75 gr per plant from T1 to T4, respectively. Therefore, full 

irrigation from 6-7 leaves stage till the end of maturity can de deleted to increase water productivity. The 

forage productions were modeled as a function of applied water. For irrigation treatment plots, dry forage 

weight models as a function of days after planting were acquired which these models can be applied to predict 

or forecast forage production at the subsequent time based on before times of growth. 
 

Keywords: deficit irrigation, irrigation management, roots zone drying, forage corn production.  
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