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 بوته تراكم و آبياری مختلف سطوح به ایدانه ذرت عملکرد اجزای و عملکرد پاسخ

 سطحی ایقطره آبياری سامانه تحت
 

 1اشرفي شهرام

 

 چکيده

 كامل هايبلوك طرح قالب در شدهخرد نواري هايكرت صورت اي بهپژوهشی مزرعه بوته تراكم و آبياري مختلف به منظور ارزیابی سطوح
 استان در 8311 و 8313 هايسال ، دراي سطحیتحت سامانه آبياري قطره ردیفه ردیفه و دو تكرار در دو حالت كشت یک سه در تصادفی
و  50، 50هاي افقی شامل سه تراكم و كرت درصد نياز آبی 820 و 855، 50، 05هاي عمودي شامل چهار تيمار آبياري كرت .شد اجرا البرز
عملكرد دانه با افزایش ميززان آ    داد نشان نتایج هاي فرعی نيز شامل دو آرایش كاشت یک و دو ردیفه بود.كرتو هزار بوته در هكتار 10

هزاي اول و  در سزال  به ترتيب درصد نياز آبی 05 يو سطح آبيار درصد نياز آبی 820 كه سطح آبياريطوريبهمصرفی، افزایش یافته است 
 مقایسه دراند. هبه خود اختصاص داد شترین و كمترین عملكرد راتن در هكتار بي 35/3، 21/83و  15/3، 18/82د عملكرهاي با ميانگيندوم 
 81و  28 دانه به ترتيب برابزر بزا   عملكرد درصد، 20 ميزان به آ  مصرف افزایش با آبی نياز درصد 820 تيمار آبی، نياز درصد 855 تيمار با

 توجهی،قابل ميزان به دانه عملكرد درصد، 05 ميزان به آ  مصرف كاهش با درصد 05 تيمار و در هاي اول و دوم افزایشبراي سال درصد
 ردیزف،  در دانزه  تعداد بالل، ارتفاع بوته، ارتفاع دانه، عملكرد مقدار یافت. بيشترین براي سال هاي اول و دوم كاهش درصد 56و  51 یعنی
تحزت   .اسزت  آمزده  بدست هكتار در بوته هزار 50 كشت تراكم در طرح اجراي هايسال در گياه بيوماس و دانه هزار وزن دانه، ردیف تعداد
درصد نيزاز آبزی و در    820در تيمار اي بيشترین مقدار عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانه كاشت، آرایش و آبياري مختلف سطوح توأم تأثير

هاي بوجود آمده در منابع آبی كشور، اگر كليه مناطق كشور را بزه سزه منطقزه كزم آ ،     با توجه به محدودیتكشت دو ردیفه، مشاهده شد. 
هزار بوته در هكتزار و   50درصد نياز آبی با تراكم  50آ  ميزان توان پيشنهاد نمود كه در مناطق كمبندي نمائيم میمتوسط و پر آ  تقسيم

ردیفزه و در  هزار بوته و آرایش كاشزت دو  50درصد نياز آبی با تراكم  855ردیفه، و در مناطق با منابع آبی متوسط، ميزان آرایش كاشت یک
پيشزنهادي بزراي    ردیفه به عنزوان الگزوي  هزار بوته در هكتار و آرایش كشت دو 10درصد نياز آبی با تراكم  820مناطق با منابع آبی غنی، 

هاي توليد شامل نزور، درجزه حزرارت و    حصول حد اكثر عملكرد و اجزاي عملكرد گياه ذرت استفاده گردد. الزم به ذكر است كه سایر نهاده
 مواد مغذي در خاك براي حصول به حداكثر توليد در این مناطق باید مهيا باشد. 

 

 ، كشت یک ردیفه و دو ردیفهتعرق، اجزاي عملكرد ذرت-تبخيرآبياري، اي سطحی، كمقطره :يدیكلهای واژه
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، استفاده بهينه از در جهان كننده آ بودن منابع تامينمحدود

یكی از  ،زراعی در بخش كشاورزيمنابع آبی براي كشت گياهان 
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 ,.Venot et al)آ  توجه زیادي را به خود جلب كرده است 

2014; Ayars et al., 2015; Lamm et al., 2012) .آنچه 

 عملكرد و انجامدمی عملكرد كاهش به آبياريكم است مسلم

. گيردمی قرار آبياريكم اعمال روش و زمان تاثير تحت گياهان

 هايسامانه در ذرت گياه محصول عملكرد و مصرفی آ  مقدار

 قرار تحقيق و بررسی مورد مختلف متخصصان توسط آبياري

  .است گرفته

 مختلف سطوح در تحقيقی در منوفياي مصر به بررسی اثر

و  ET5/5 ،ET1/5 ،ET ،ET2/8آبيزاري  سطح 0آبياري )

ET1/8) ذرت پرداخته شد و نتایج حاصل از این  گيزاه بر روي

 بهذرت  كمترین و بيشترین عملكردپژوهش نشان داد كزه 

 ,Ameer) مشاهده شد ETو  ET5/5در سطح آبياري  ترتيب

 كاهش كززه احتماالً شد . در تحقيق دیگري گزززارش(2010

 كزاهش علزت بزه افززایش تراكم اثزر در گياه هر عملكرد

باشد می گياهی پوشش پایين هايدرقسمت خورشزيدي تشعزشع

(Earley et al., 2001) . 

 مختلف هيبریدهايمحققان دیگري نيز گزارش كردند كه 

 نزشان متفزاوتی هزايالعمزلكاشت عكزس تراكم به نسبت ذرت

مقابزل  در كمتزر بوتزه ارتفاع با ولزی هيبریدهاي دادنزد،

 ,.Sangoi et al)داشزتند  بهتزري عملكزرد تزراكم افززایش

 مختلف سطوح تأثير . در تحقيق دیگري كه به بررسی(2002

 آبيزاري بهينزه عمزق تعيزين و كيفی و كمی عملكرد بر آبياري

 و 15 سطوح پرداخته شد، گزارش كردند كه تحت ايعلوفزه ذرت

 در تن 11/8 و 13/8 با برابر به ترتيب كامل آبياري درصد 835

همچنين  .حاصل شد ذرت عملكرد و بيشترین هكتزار، كمترین

 به ترتيب نيز آ  مصرف وريبهره ميزان كمترین و بيشترین

 هاي سطوحمكعب در تيمارمتر در كيلوگرم 85/8 و 85/85 با برابر

سورشجانی و  حاصل شد )حيدري كامل آبياري درصد 835 و 15

 (.8361همكاران، 

ميزان توليد هاي دیگر محققان نيز گزارش شد كه در یافته

 50مشابه تيمار  تقریبزاً درصد نياز آبی 855در تيمار ذرت دانه 

درصد  55و  05ود ولزی نسزبت بزه دو تيمزار درصد نياز آبی ب

 داري بيشزتر بزودطزور معنزیتيمار بزدون آبيزاري بزه ،نياز آبی

(Djaman, 2011) تا  11155. پيزت در تحقيق خود تراكم

 5/855تا  2/55هاي بين بوته در هكتار را با فاصله ردیف 01355

متر سانتی 1/35تا  2/80هاي روي ردیف متر و فاصله بوتهسانتی

 .(Peet, 2004)است  كرده براي مناطق جنوبی آمریكا را توصيه

ذرت و محدودیت منزابع آ  در ایزران و  اهميت توليد

هاي اخير، چالش پوشيده نيست. در سال جهزان بزر هزيچكزس

با  هكمتر است ك  بيشتر از آ غذاي بزرگ بخش كشاورزي توليد

حصول است. بنابراین، با توجه افزایش توليد محصول از آ  قابل 

انجام ایزن به اهميت توليد ذرت و مسئله بحران آ  در كشور 

 با حاضر . در این راستا، پژوهشرسدنظر می ضروري به تحقيزق

 به ايدانه ذرت عملكرد عملكرد و اجزاي پاسخ هدف بررسی

 دو و یک كشت حالت در بوته تراكم و آبياري مختلف سطوح

در طی دو سال اي سطحی سامانه آبياري قطرهتحت ردیفه 

 در منطقه كرج اجرا گردید. 8311و  8313

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه مشخصات

هزاي  ت بلزوك )طزرح بلزوك   لاسزيي صورت به حاضر پژوهش

هاي كامزل تصزادفی و در سزه    شده( در قالب طرح پایه بلوكخرد

پژوهشزی موسسزه    زرعزه م در 8311و  8313هاي ، در سالتكرار

تحقيقات فنزی مهندسزی واقزع در شهرسزتان كزرج در ایسزتگاه       

هكتاري موسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهزال و   155تحقيقاتی 

طزول   دقيقزه شزمالی و   11درجزه و   30در عرض جغرافيایی  بذر

 ميزانگين ارتفزاع  بزا   دقيقزه شزرقی و   85درجزه و   08 جغرافيایی

هزاي عمزودي   كزرت . شزد  اجزرا از سطح دریا متر  8382متوسط 

بزه   درصد نياز آبی 820و  855، 50، 05چهار تيمار آبياري شامل 

هاي افقزی شزامل   كرت و 4aو  3aو  1a ،2aهاي ترتيب با عالمت

-به ترتيب با عالمتهزار بوته در هكتار  10و  50، 50سه تراكم 

هاي فرعی نيز شامل دو آرایش كاشزت  كرتو  3bو  1b ،2bهاي 

كه بر روي ، بود 2cو  1cهاي به ترتيب با عالمتیک و دو ردیفه 

 و آ  لحزا   از منطقزه گردیدند.  كشتمتري سانتی 50هاي هتپش

 بارنزدگی  ميزانگين  و بودخشک خشک و نيمه مناطق جزء هوایی

. باشزد  مزی  متزر ميلزی  3/256 كرج هواشناسی ایستگاه در ساليانه
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ميليمتزر و حزداقل    5/35حداكثر بارندگی در فروردین ماه معزادل  

باشد. ميانگين حزداكثر  ميليمتر می 0/5ميزان بارندگی در تير ماه 

درجزه سزانتيگراد و ميزانگين حزداقل درجزه       30درجه درتير مزاه  

باشزد. متوسزط درجزه    درجه سانتيگراد می -2حرارت در دي ماه 

 تعيزين  منظزور  باشد. بزه میاد درجه سانتيگر 5/85حرارت روزانه 

 زمزين  سازي-آماده از قبل خاك، شيميایی و فيزیكی خصوصيات

 55-15 و 15-55 ،25-15 ،5-25 5 اعماق از خاك هاي¬نمونه

 شزيميایی  و فيزیكزی  خصوصيات از برخی و متري برداشتسانتی

 بزه  توجزه  با .است شده ارائه (8) جدول در گردید. كه تعيين هاآن

 زراعی ظرفيت در حجمی رطوبت و لومی خاك، بافت جدول، این

 .باشدمی درصد5 0/6 و 1/25ب ترتي به پژمردگی نقطه و

 شيميايی خاك مزرعه -خصوصيات فيزيکی -1 جدول

 هاعمق نمونه
 هاپارامتر

25-5 
(cm) 

15-25 
(cm) 

55-15 
(cm) 

15-55 
(cm) 

 50/32 55/35 63/30 51/36 درصد شن
 01/16 06/10 51/10 52/18 درصد سيلت
 35/81 18/81 13/81 05/81 درصد رس
 لوم لوم لوم لوم بافت خاك
 gr/m 12/8 12/8 12/8 12/8)3(وزن مخصوص ظاهري 

 8/22 35/22 18/22 0/22 (%) رطوبت حجمی در ظرفيت مزرعه
 10/6 0/6 5/6 1/6 (%) پژمردگی درنقطه رطوبت حجمی

 pH 52/5 56/5 06/5 01/5واكنش خاك 
 EC (dS/m) 13/8 58/8 18/8 55/2ی هدایت الكتریك
Ca+Mg (meq/lit) 5/85 5/25 5/21 5/25 

Na (meq/lit) 88/1 81/1 13/1 10/0 
Cl (meq/lit) 5/81 5/81 5/82 5/85 

3HCo (meq/lit) 5/2 2/3 5/1 5/1 
4SO (meq/lit) 31/5 32/85 08/88 2/80 

 

هكتاري اصالح  155نياز براي آبياري مزارع ایستگاه آ  مورد

آ  گيري كيفيت شود. براي اندازهبذر از چند حلقه چاه تامين می

دهنده آ  به هاي انتقالخروجی لولهنمونه آ  از  سهآبياري 

( ارائه 2) گرفته شد كه نتایج تجزیه آن مطابق جدولمحل طرح 

استشده 

 نتايج تجزيه كيفی آب -2جدول 

SAR هاي محلولآنيون  (meq/lit) هاي محلولكاتيون  (meq/lit) pH EC (dS/m) پارامترها 

-
3HCo SO4

-2 Cl- K+ 2+Ca Mg2+ Na+ 

 يآبيارآ   1/5 1/5 3 1/2 1/2 - - 1/8 30/2 63/8

 

 اجزراي  محزل  هرسزال  پزائيز  در ابتدا زمين نمودنآماده براي

 شزروع  امكزان  محز   بزه  بهزار  در و شدهزده عميق شخم طرح

 ماله و دیسک پاشی،كود سبک، شخم به اقدام كشاورزي عمليات

 آوردندر بزا  سال هر اردیبهشت دوم نيمه در. گردید تسطيح براي

سزامانه آبيزاري    شزد.  بزذر  كاشزت  آمزاده  مزرعه فاروئر با هاشيار

اي سطحی بزود.  استفاده شده در این پژوهش سامانه آبياري قطره

هزاي  لولزه  پژوهشاستفاده شده در این اي آبياري قطره هايلوله

T–Tape      ساخت شركت آبفشزان جنزو  بودنزد. فاصزله قطزره-

 بزار  1/5سانتی متر، شدت آبدهی در فشزار   35روي لوله هاچكان

ليتزر در سزاعت، ضزخامت نزوار      2/1در هر متر از طول لوله آبده 

متر و فشزار تركيزدگی   ميلی 0/85ميكرون، قطر داخلی نوار  255

  بار بود. 1نوار، 

 جهت موجود مشكالت به جهتو با آبياري دور پژوهش این در

 معين هايروز در و هفته هر در آبياري سه تعداد به مزرعه آبياري
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 آ  حجم محاسبه براي. گردید انجام چهارشنبه و دوشنبه شنبه،

 (oET) پتانسيل تعرق - تبخير ي،اقطره آبياري سيستم در آبياري

 با و البرز استان هواشناسی ایستگاه روزانه اطالعات از استفاده با

 ,.Allen et al) گردید تعيين (PM) نتيثام -ن پنم فائو روش

 ذرت شدهاصالح (cK)گياهی  بیاز ضر استفاده با سيس. (1998

 05فائو  نشریه العملدستور از استفاده با كرج منطقه براي

(Allen et al., 1998)، گياه تعرق و تبخير (cET)  آمد. به دست

اي خالص آبياري در سامانه قطرهنادر نهایت تعرق گياهی و عمق 

 سطحی از روابط زیر محاسبه گردید:

ETc = ETo  × Kc    (8)  

Td = ETc[ 0.1(Pd)0.5]   )2(  

Ig = Td/(Eu/100)   )3(  

 متر بر روز(،تبخير و تعرق روزانه گياه )ميلی: cETدر این رابطه 

oET :متر بر روز(،)ميلی مرجع گياه تبخير و تعرق cK :ضریب 

هاي مختلف رشد براي منطقه كرج، روزانه ذرت در دوره گياهی

dT: اي، قطره آبياري در روزانه تعرق یا مرجع گياه آبی نياز مقدار

 cETفرض با مرجع گياه تعرق و تبخير یا آبی نياز روزانه : مقدار 

 مساحت درصد) گياه اندازسایه سطح :dPگياهی  كامل پوشش

 اندازيسایه ظهر هنگام در گياهی پوشش توسط كه خاك سطح

 :uEمتر(، ميلی) نوبت هر در آبياري ناخالص : عمقIg، (شده

 براي مصرفی آ  مقدار (.درصد) هاچكانقطره یكنواختی ضریب

 زراعی هايسال طول در پژوهش مورد هايتيمار از كدام هر

 ( ارائه شده است.8در شكل ) 8311 الی 8313

 
 های مختلف آبياریمصرفی تيمارمقادير آب  -1شکل 

 به طور یكسان هاتيمار تمام در مصرفی براي ذرت مقدار كود

 آمونيوم فسفات هكتار در گرمكيلو 355 نيازمورد كود اعمال شد و

 كود شد. توزیع یكنواخت طوربه اوره هكتار كيلوگرم در 155 و

 سيستم به رشد دوره طول در كود تانک طریق از و دفعات به اوره

 رقم ذرت عملكزرد اجززاي و عملكرد ارزیابی منظورشد. به تزریق

اه، يعملكرد دانه، ارتفاع گ شامل (KSC700) 555سينگل كراس 

ن بالل، تعداد ردیف دانه، تعداد دانه در ردیف، وزن يارتفاع اول

 نيو همچنآناليز آماري  .شد گيرياندازهبيوماس  وزن و هزار دانه

 افزارنرم با یو فرع یاثرات اصل هاي¬نيانگيم سهیمقا

MSTATC .انجام گرفت 

 بحث و نتايج
 ها نشان داد كه اثرنتایج حاصل از تجزیه واریانس داده

سطوح مختلف آ  آبياري بر ميزان عملكرد، اجزاي  مستقل

اي كه در هر دو سال مورد دانه ذرت عملكرد اجزاي عملكرد و

سطح یک درصد اختالف (، در 8311و  8313هاي پژوهش )سال

دار داشت. اما در سال دوم پژوهش سطح آبياري بر روي معنی

داري نداشت. تراكم بوته در سال اول ارتفاع بالل اختالف معنی

اي به غير از پژوهش بر عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانه

دار بود اما بر بيوماس گياه بيوماس گياه در سطح یک درصد معنی

دار شد. در سال دوم پژوهش تراكم بوته معنی درصد 0در سطح 

داري بر عملكرد و اجزاي عملكرد نداشت. آرایش تاثير معنی

داري بر عملكرد و كاشت نيز در هر دو سال پژوهش، تاثير معنی

 آن نشدن دارمعنی دليل اي نداشت، كهاجزاي عملكرد ذرت دانه

 هايتراكم محدوده در كه است این كاكس ویل نظر طبق

 ,Wilcox) ست ا اندك عملكرد بر كاشت آرایش اثر متعارف

سطوح مختلف آ   در سال اول پژوهش، تاثير توام .(1974

آبياري و تراكم بوته و سطوح مختلف آبياري و آرایش كاشت نيز 

بر ميزان عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت در سطح یک درصد 

ر عملكرد، دار داشت. اما در سال دوم پژوهش باختالف معنی

ارتفاع بوته، تعداد ردیف دانه و بيوماس گياه در سطح یک درصد 

 0و بر تعداد دانه در ردیف، ارتفاع بالل و وزن هزار دانه در سطح 

 (.3)جدول  دار گذاشتدرصد اختالف معنی

.
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 (1333ای )سال واريانس عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه تجزيه -3جدول 

 منابع تغييرات
 درجه

 آزادي

(d.f) 

 ارتفاع بالل ارتفاع بوته عملكرد دانه
 تعداد دانه در
 ردیف

تعداد 
هردیف دان  

وزن هزار 
 دانه

 بيوماس

518/1 2 تكرار  50/5155  65/851  2/25  3/80  80/2561  568/5  
 **85/03 **22881/8 **881/5 **8635/8 **6315/0 **21515/6 **251/55 3 آبياريسطح 
581/8 5 آبياري سطح خطاي  2/021  2/815  6/31  68/2  8232 55/5  

 *8/33 ** 155/3 ** 5/1 ** 18/3 ** 250/2 ** 215/8 ** 2/216 2 بوته تراكم
155/8 1 بوته خطاي تراكم  1/611  0/060  8/11  58/0  6/655  858/5  

 ** 5/288 ** 8808/56 ** 2/28 ** 85/8 ** 858/5 ** 885/5 ** 5/165 5 بوته تراكمدر آبياري سطح اثرات متقابل 
335/8 82 بوته آبياري در تراكم سطح خطاي  5/115  5/201  8/85  55/8  8/8115  801/5  

 ns 588/5ns 5/555 ns 0/2 ns 5/551 ns 518/8 ns 5/881 ns 5/581 8 آرایش كاشت
 ** 5/510 ** 515/3 ** 5/550 ** 8/8 ** 805/3 ** 251/2 ** 5/553 3 ر آرایش كاشتدآبياري سطح اثرات 

 ** ns 5/2 ** 5/586 ** 2006/0ns 5/515 65/1 ** 55/5 ** 5/831 2 در آرایش كاشت بوته اثرات تراكم
 *5/811 ** 8518/1 ** 5/825 ** 88/0 ** 851 ** 220/0 ** 5/805 5 در آرایش كاشت بوته آبياري در تراكم سطح اثرات

883/5 21 خطاي كل  5/863  1/800  6/5  518/5  5/168  502/5  
500/1 58 ميانگين كل  105/868  25/15  8/30  68/81  2/265  10/2  
85/1  )%( ضریب تغييرات  20/5  15/81  11/5  68/8  51/85  33/6  

 دارغير معنی nsو  %5داری در سطح ، *معنی%1در سطح داری ** معنی

 (1334ای )سال واريانس عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه تجزيه -4جدول 

 منابع تغييرات
 درجه
 آزادي
(d.f) 

 ارتفاع بالل ارتفاع بوته عملكرد دانه
 تعداد دانه در
 ردیف

 تعداد ردیف
 دانه

وزن هزار 
 دانه

 بيوماس

1/8 2 تكرار  61/215  2/368  81/5  01/2  0/515  601/5  
 **ns 2511/3** 805/3** 21236/6* 6/35 2526/1 **85225/6 **308/5 3 آبياريسطح 
016/8 5 آبياري سطح خطاي  658/8825  1/2508  5/31  852/8  5/3101  33/5  

 ns 2551/85 ns 131/8 ns 32/2 ns 3/06 ns 3258 ns 5/15 ns 8/858 2 بوته تراكم
155/5 1 بوته تراكمخطاي   32/2882  1/2581  6/6  10/2  5/2115  86/5  

 ** 5/85 *3155/3 ** 2/83 *55/3 * 2556/1 ** 155/5 ** 5/515 5 بوته تراكمدر آبياري سطح اثرات متقابل 
361/5 82 بوته آبياري در تراكم سطح خطاي  6/160  8650 5/25  15/8  1/635  86/5  

 ns 21/5 ns 15/5 ns 8/02 ns 5/51 ns 36/5 ns 5/583 ns 5/551 8 آرایش كاشت
 ** 5/522 ** 530/8 ** 5/550 ** 5/53 ** 35/56 ** 255/1 ** 5/518 3 ر آرایش كاشتدآبياري سطح اثرات 

 ** 5/808ns 00/1 ** 85/1 ** 2/85 ** 5/11* 355/6 ns 5/533 2 در آرایش كاشت بوته اثرات تراكم
در آرایش  بوته آبياري در تراكم سطح اثرات

 كاشت
5 5/521 ** 51/6 ** 35/5 ** 1/23 ** 5/86 ** 288/1 ** 5/585 ** 

501/5 21 خطاي كل  5/883  15/31  55/3  805/5  6/118  521/5  
0/1 58 ميانگين كل  55/281  56/883  63/32  31/81  1/385  53/2  
11/2  )%( ضریب تغييرات  60/1  11/0  6/0  50/2  55/5  50/0  

 دارغير معنی nsو  %5داری در سطح ، *معنی%1در سطح  داری** معنی

 

سطوح مختلف آبياري اثري در طول دو سال پژوهش تيمار 

كه سطح طوريبهروي عملكرد دانه داشت، ( P<0.01) دارمعنی

در  به ترتيب درصد نياز آبی 05و  درصد نياز آبی 820 آبياري

و  15/3، 18/82 عملكردهاي با ميانگينهاي اول و دوم سال

در  شترین و كمترین عملكرد راتن در هكتار بي 35/3، 21/83.

د. با توجه به نتایج نبه خود اختصاص داد طول این دو سال

آبياري شود كه با اعمال كمحاصل از این پژوهش مشاهده می

كاهش عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت را در هر دو سال پژوهش 

 آبی، نياز درصد 855 تيمار با مقایسه در(. 0شاهد بودیم )جدول 

 20 ميزان به آ  مصرف افزایش با آبی نياز درصد 820 تيمار

براي  درصد 81و  28 دانه به ترتيب برابر با عملكرد درصد،

درصد نياز آبی  50و در تيمار  یافت هاي اول و دوم افزایشسال
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ترتيب برابر با درصد در مصرف آ ، عملكرد دانه به 20با كاهش 

 در هاي اول و دوم كاهش یافت.درصد براي سال 36و  38

 درصد، 05 ميزان به آ  مصرف كاهش اب درصد 05 تيمار

براي  درصد 56و  51 یعنی توجهی،قابل ميزان به دانه عملكرد

در سال اول و دوم پژوهش  یافت. هاي اول و دوم كاهشسال

باالترین ارتفاع بوته و ارتفاع  a)4( رصد نياز آبید 820 تيمار

و متر سانتی 5/885، 5/233بالل را به ترتيب برابر با مقادیر 

متر به خود ختصاص داد. همچنين سانتی 5/821، 1/218

بيشترین تعداد دانه در ردیف، تعداد ردیف بالل، وزن هزار دانه و 

، 08/85، 11/10به ترتيب با مقادیر  8313بيوماس گياه در سال 

 a)4( درصد نياز آبی 820گرم در تيمار كيلو 38/3گرم و  8/325

 5/323 11/85، 25/11مقادیر نيز به ترتيب با  8311و در سال 

حاصل  a)4( درصد نياز آبی 820 گرم در تيماركيلو 05/3گرم و 

اي در كمترین مقدار هر كدام از اجزاي عملكرد ذرت دانه شد.

درصد نياز  05هاي مورد پژوهش نيز در تيمار هر كدام از سال

ارتباط مستقيم بين كاهش  .(0)جدول  مشاهده شد a)1(آبی 

نياز گياه در مراحل رشد ذرت محصول و عدم تامين آ  مورد

هاي دیگر محققان نيز به اثبات رسيده است )اشرفی توسط یافته

 Sakellariou et؛Sander et al., 2004؛ 8363و همكاران، 

al., 2007).  
  

-در سال بوتهای تحت تاثير اثر مستقل سطوح مختلف آبياری و تراكم عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانههای ميانگين مقايسه -5جدول

 1334و  1333های 
 (kg) بيوماس  (gr) وزن هزار دانه تعداد ردیف دانه تعداد دانه در ردیف (cm) ارتفاع بالل (cm) ارتفاع بوته (ton/ha) عملكرد دانه 

13سال  تيمار 11سال   13سال   11سال   13سال   11سال   13سال   11سال   13سال   11سال   13سال   11سال   13سال   11سال    
a1 15/3 d 35/3 d 5/836 c 1/858 b 13/00 c 1/851 a 55/22 c 61/86 c 51/88 c 12/85 c 8/215 b 1/205 a 081/8 d 65/8 c 
a2 50/5 c 08/5 c 5/811 b 8/286 a 52/10 b 5/855 a 8/32 b 85/26 b 83/81 b 83b 1/266 a 0/255 a 22/2 c 31/2 b 
a3 58/6 b 13/85 b 0/250 ab 1/225 a 55/63 b 6/883 a 1/15 a 35/31 a 38/85 a 55/85 a 1/382 a 5/323 a 50/2 b 50/3 ab 
a4 18/82 a 21/83 a 5/233 a 1/218 a 5/885 a 5/821 a 11/10 a 25/11 a 08/85 a 11/85 a 8/325 a 5/323 a 38/3 a 05/3 a 

b1 305/1 a 12/1 a 5/862 a 1/255 a 01/15 a 8/882 a 38/35 a 50/38 a 60/81 a 3/81 a 8/265 a 3/211 a 52/2 a 55/2 a 
b2 55/1 a 33/1 a 1/861 a 3/220 a 11/16 a 6/851 a 3/30 a 66/32 a 58/81 a 61/83 a 8/210 a 1/215 a 33/2 a 10/2 a 
b3 51/5 a 51/1 a 8/811  6/285 a 53/12 a 1/825 a 5/33 a 55/31 a 55/80 a 50/81 a 2/211 a 5/215 a 26/2 a 01/2 a 

 

 رابطه گياه نيز بوته ارتفاع افزایش كه داد نشان نتایج

 820 تيمار ارتباط این در كه دارد آ  ميزان افزایش با مستقيمی

 a)1( درصد نياز آبی 05 تيمار و بيشترین a)4( درصد نياز آبی

 خود به پژوهش سال دو طول در را بوته ارتفاع مقدار كمترین

آبياري  سطوح در بوته ارتفاع هايميانگين مقادیر داد. اختصاص

 ترتيب به دوم و اول هايسال در درصد نياز آبی 05و  820

 و بيشترین متر،سانتی 1/858 ، 1/218و  5/836،  5/233

 اختصاص خود به سال دو این طول در را بوته ارتفاع كمترین

 ترتيب به ردیف در دانه تعداد حداقل و اكثر حد دادند. مقادیر

اول و  سال دو طول عدد در 61/86 ،25/11 و 55/22 ،11/10

 نيز نتروی و لم بر طبق تحقيقات .حاصل شد دوم پژوهش

حاصل  آبياري سطح افزایش با ذرت ردیف در دانه تعداد افزایش

 آ  مصرف كاهش (Lamm and Trooien, 2001). د شومی

نيز در پی داشت. با توجه به را  دانه ردیف تعداد كاهش ذرت براي

و  تلقيح ميزان با مستقيمی رابطه بالل در دانه تشكيل اینكه

 دارمعنی دارد، است، گرفته قرار بوته اختيار در كه رطوبتی ميزان

 دانه ردیف تعداد افزایش رابطه و صفت این در آبياري اثر شدن

به خوبی قابل تفسير است  آبياري سطح افزایش با

(Sabindemetes and Pellerin, 1992) .با توجه به ارتباط 

 با گياه، توسط خشک ماده توليد كلی طوربه و سازيماده فتوسنتز،

 تيمار سطح اثر شدن دارتوان معنیدسترس گياه می در آ  ميزان

 توان به اینبيوماس را گزارش كرد و می وزن صفت بر آبياري

 نيز بوته وزن آبياري سطح افزایش با اشاره كرد كه حقيقت

 همكاران و ساكالریو نتایج با نتایج این كه یابدمی افزایش

(Sakellariou et al., 2007) ( 8310)همكاران  و صادقی و

 سطح در دانه هزار وزن كه دهدمی نشان دارد. نتایج مطابقت
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درصد  05آبياري  سطح در و درصد نياز آبی بيشترین 820آبياري 

 بوتهمقایسه ميانگين اثر تراكم  بود. دارا را مقدار كمتریننياز آبی 

بر روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت نشان داد كه تحت تراكم 

دانه، ارتفاع  عملكرد مقدار در هكتار بيشترین b)1(بوته  50555

بوته،ارتفاع بالل، تعداد دانه در ردیف، تعداد ردیف دانه، وزن هزار 

طرح حاصل شد )جدول  اجراي هايسال دانه و بيوماس گياه در

 كم تفاوتتوان چنين برداشت كرد كه با توجه به نتایج می(. 0

 اثربی لدالی از یكی تواندمی تحقيق این در بوته هايتراكم بين

سایر محققان دیگر نيز در . باشد دانه عملكرد بر تراكم بودن

تحقيقات مشابه با تحقيق حاضر گزارش كردند كه كاهش 

 تواند به علت بهمی بوتهعملكرد هر گياه در اثر افزایش تراكم 

 پوشش پایين هايقسمت در خورشيدي تشعشع كاهش علت

عالوه . (Sabindemetes and Pellerin, 1992)گياهی رخ دهد 

، كاهش بوتهبر كاهش عملكرد گياه، در نتيجه افزایش تراكم 

 در دانه تعداد بيشترین تعداد دانه در ردیف را نيز شاهد بودیم و

 آمده دستبه هكتار در بوته هزار 50 یعنی كم تراكم در ردیف

 پوشش در سایه وجود علت به باال هايتراكم در. (0است )جدول 

 در و شده زیاد تشعشع جذ  براي گياهان ميان رقابت گياهی،

. یابدمیكاهش  بارورينا علت به بالل ردیف در دانه تعداد نتيجه

 در دانه تعداد روي بر بررسی، این در شدهاعمال تيمارهاي سایر

 متقابل اثر 5در جدول  .نياورند وجود به را توجهیقابل تأثير ردیف

بر روي عملكرد و بوته  تراكم و آبياري مختلف سطوح تيمار

دهد اي ارائه شده ست. نتایج نشان میاجزاي عملكرد ذرت دانه

درصد نياز آبی در  820كه در سال اول و دوم پژوهش، تيمار 

بيشترین ميزان عملكرد را  2b4(a(هزار بوته در هكتار  50تراكم 

تن در هكتار به خود  25/83و  02/82 مقادیربه ترتيب با 

 51/2ن ميزان عملكرد به ترتيب با مقادیر اختصاص داد و كمتری

 05تن در هكتار در سال اول و دوم پژوهش در تيمار  2/3و 

هزار بوته در هكتار مشاهده شد.  10درصد نياز آبی و تراكم 

ارتفاع بوته، بيشترین مقدار هر كدام از اجزاي عملكرد ذرت شامل 

وزن هزار دانه  تعداد دانه در ردیف، تعداد ردیف دانه،ارتفاع بالل، 

درصد نياز  820و بيوماس گياه براي هر دو سال پژوهش در تيمار 

مشاهده شد و در  1b4(a(هزار بوته در هكتار  50آبی و تراكم 

 3b1(a(هزار بوته در هكتار  10درصد نياز آبی و تراكم  05تيمار 

 (.5كمترین مقدار هر كدام از صفات نامبرده حاصل شد )جدول 

.  

-سال در بوته تراكم و آبياری مختلف سطوح اثر متقابل تاثير تحت ایدانه ذرت عملکرد اجزای و عملکرد هایميانگين مقايسه -6جدول 

 1334 و 1333 های
 (kg) بيوماس  (gr) وزن هزار دانه تعداد ردیف دانه تعداد دانه در ردیف (cm) ارتفاع بالل (cm) ارتفاع بوته (ton/h) عملكرد دانه 

رتيما 13سال   11سال   13سال   11سال   13سال   11سال   13سال   11سال   13سال   11سال   13سال   11سال   13سال   11سال    
a1b1 85/1 d 5/3 e 3/813 d 6/850 bc 35/01 cd 0/831 ab 1/22 e 21/28 d 5/82 e 53/88 c 1/215 bc 8/122 bc 01/8 e 55/2 cd 
a1b2 12/3 e 3/3 e 5/836 d 0/815 bc 1/00 d 2/66 ab 6/22 e 65/86 d 25/88 f 35/85 c 3/215 bc 1/215 d 08/8 e 81/2 cd 
a1b3 51/2 e 2/3 e 0/835 d 8/802 c 3/03 d 1/55 c 15/25 e 85/86 d 55/85 f 35/85 c 1/235 c 1/232 d 16/8 e 51/8 d 
a2b1 66/5 c 0/5 d 1/865 c 1/255 ab 0/68 b 1/858 ab 5/33 c 52/20 d 0/81 c 03/82 bc 5/353 ab 1/253 c 13/2 d 25/2 cd 
a2b2 65/5 c 2/5 d 6/816 c 3/215 a 5/11 c 8/888 ab 2/32 c 35/25 cd 0/83 d 23/82 bc 5/262 bc 1/215 bc 83/2 de 15/2 bcd 
a2b3 50/5 cd 6/5 d 5/810 c 2/285 ab 5/55 bcd 3/885 ab 3/35 d 13/30 c 3/81 c 23/81 b 0/215 bc 1/258 bc 88/2 de 35/2 cd 
a3b1 13/6 b 3/85 c 2/255 b 2/233 a 0/68 b 5/088 ab 6/12 b 13/36 ab 0/85 b 53/85 a 2/382 ab 5/325 ab 22/3 ab 20/3 ab 
a3b2 13/6 b 5/85 bc 8/281 b 5/238 a 8/855 ab 8/885 ab 5/31 bc 0/36 ab 5/85 b 13/85 a 0/352 b 5/265 b 10/2 cd 83/3 ab 
a3b3 15/6 b 0/88 b 3/865 b 3/281 b 01/15 abc 885ab 5/36 bc 83/35 ab 5/80 bc 63/85 a 5/261 bc 1/211 bc 01/2 bcd 55/2 abc 
a4b1 02/82 a 25/83 a 6/235 a 2/213 a 6/880 a 8/801 a 1/15 a 88/15 a 1/85 a 32/85 a 1/325 a 336a 51/3 a 0/3 a 
a4b2 13/82 a 25/83 a 8/231 a 5/218 a 3/851 a 1/885 ab 6/10 ab 00/13 ab 5/85 ab 15/85 a 5/356 ab 5/381 ab 20/3 b 52/3 a 
a4b3 25/82 a 28/83 a 5/235 a 3/236 a 0/855 ab 5/880 ab 3/11 ab 82/13 ab 8/85 ab 15/85 a 5/355 ab 0/383 ab 66/2 c 52/3 a 

 
نتایج نشان داد كه عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانه 

قرار  كاشت آرایش و آبياري مختلف سطوح توأم تحت تأثير

داري شد. گرفت و در سطح یک درصد داراي اختالف معنی

شود در سال اول و دوم طوري كه از نتایج برداشت میهمان

درصد نياز آبی و در كشت دو ردیفه  820پژوهش در تيمار 

)2c4(a،  و  12/82بيشترین مقدار عملكرد دانه به ترتيب با مقادیر

. همچنين بيشترین مقدار اجزاي تن در هكتار حاصل شد 33/83

اي شامل ارتفاع بوته، ارتفاع بالل، تعداد دانه عملكرد ذرت دانه
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در هزار دانه و بيوماس گياه نيز  در ردیف، تعداد ردیف دانه، وزن

مشاهده  ،2c4(a(درصد نياز آبی و در كشت دو ردیفه  820تيمار 

شد. كمترین مقدار عملكرد و هركدام اجزاي عملكرد ذرت نيز 

درصد نياز آبی و  05هاي پژوهش در تيمار براي هر كدام از سال

 (.5)جدول  مشاهده گردید 1c1(a(ردیفه در كشت یک

. 

 كاشت در آرايش و آبياری مختلف اثر متقابل سطوح تاثير تحت ایدانه ذرت عملکرد اجزای و عملکرد هایميانگين مقايسه -7جدول 

 1334 و 1333 هایسال
رتيما دانه تعداد ردیف تعداد دانه در ردیف (cm) ارتفاع بالل (cm) ارتفاع بوته (ton/ha) عملكرد دانه   (kg) بيوماس  (gr) وزن هزار دانه 

13سال  11سال   13سال   11سال   13سال   11سال   13سال   11سال   13سال   11سال   13سال   11سال   13سال   11سال    
a1c1 13/3 d 30/3 d 5/835 d 2/852 d 11/01 c 851c 2/22 d 88/25 d 55/88 d 63/85 c 5/211 bc 5/216 d 188/8 d 61/8 d 
a1c2 11/3 d 31/3 d 2/813 d 0/858 d 18/05 c 5/850 c 68/28 d 55/86 d 56/88 d 58/85 c 6/231 c 0/202 cd 585/8 d 61/8 d 
a2c1 53/5 c 01/5 c 5/811 c 8/285 c 00/16 b 5/855 c 51/32 c 31/26 c 88/81 c 65/82 b 1/216 ab 8/251 cd 282/2 c 31/2 c 
a2c2 55/5 c 11/5 c 5/811 c 8/222 c 56/18 b 6/855 c 02/38 c 5/26 c 85/81 c 51/83 b 5/266 a 5/253 c 233/2 c 38/2 c 
a3c1 58/6 b 16/85 b 3/865 bc 6/222 c 65/16 b 5bc 53/15 b 08/31 b 25/85 b 56/85 a 1/358 a 5/353 b 561/2 b 58/3 b 
a3c2 5/6 b 55/85  5/283 b 1/226 bc 85/65 b 8/885 b 55/15 b 2/31  35/85 b 51/85 a 5/351 a 3/355 b 18/2 b 56/3 b 
a4c1 36/82 a 21/83 a 1/233 a 2/210 a 5/885 a 5/821 a 15/10 a 81/13 a 15/85 a 63/85 a 2/385 a 6/326 a 385/3 a 58/3 a 
a4c2 12/82 a 33/83 a 5/233 a 0/235 ab 0/885 a 1/821 a 12/10 a 31/10 a 00/85 a 13/85 a 1/386 a 5/385 ab 266/3 a 01/3 a 

 
عملكرد و اجزاي ر متقابل تراكم بوته و آرایش كاشت بر اث

داري اي در سطح یک درصد اختالف معنیعملكرد ذرت دانه

كه در سال اول پژوهش بيشترین ميزان عملكرد طوريداشت. به

 50تن در هكتار در تيمار تراكم  10/1دانه به ترتيب برابر با مقدار 

 10ردیفه مشاهده شد و تيمار هزار بوته در هكتار و در كشت دو

كمترین  2c3(b(ردیفه هكتار در تقابل با كشت دوهزار بوته در 

(. در سال دوم 1مقدار عملكرد را به خود اختصاص داد )جدول 

داري تحت تاثير متقابل تراكم بوته و پژوهش اختالف معنی

آرایش كاشت بر ميزان عملكرد گياه مشاهده نشد. ارتفاع بوته 

و  3/865گياه در سال اول و دوم پژوهش به ترتيب با مقادیر 

هزار بوته در هكتار در كشت  50متر در تيمار تراكم سانتی 5/220

ردیفه به ماكزیمم مقدار رسيد. در سال اول پژوهش ارتفاع دو

بالل تحت تاثير اثر متقابل تراكم بوته و آرایش كاشت قرار 

ها در یک گروه آماري قرار گرفتند. در مقابل نگرفت و همه تيمار

داري یک درصد بيشترین با اختالف معنیدر سال دوم پژوهش 

متر در تيمار سانتی 5/886ها، بيشترین مقدار برابر با در بين تيمار

ردیفه مشاهده شد. هزار بوته در هكتار و در كشت یک 10تراكم 

هزار بوته در  50در سال اول و دوم پژوهش در تيمار تراكم 

ر ردیف با مقادیر هكتار و در كشت دو ردیفه بيشترین تعداد دانه د

و بيوماس  12/81و  82/80، ردیف دانه با مقادیر 55/31و  55/35

كيلوگرم مشاهده شد. الزم  15/2و  55/2گياه به ترتيب با مقادیر 

داري در وزن به ذكر است در هر دو سال پژوهش اختالف معنی

هزار دانه گياه مشاهده شد و با اختالف بسيار ناچيز بيشترین 

 3/211و  3/265رتيب براي سال اول و دوم برابر با مقدار به ت

 (.1 جدول)گرم حاصل شد 

 

 هایسال در كاشت آرايش و بوته اثر متقابل تراكم تاثير تحت ایدانه ذرت عملکرد اجزای و عملکرد هایميانگين مقايسه -3جدول 

 1334 و 1333
 (kg)  بيوماس (gr)  وزن هزار دانه تعداد ردیف دانه تعداد دانه در ردیف (cm)  ارتفاع بالل (cm)  ارتفاع بوته (ton/ha)  عملكرد دانه 

13سال  تيمار 11سال   13سال   11سال   13سال   11سال   13سال   11سال   13سال   11سال   13سال   11سال   13سال   11سال    
b1c1 251/1 ab 15/1 a 8/868 ab 1/255 b 55/15 a 885b 60/30 ab 15/38 b 52/80 a 55/81 a 6/261 a 6/251 a 55/2 a 13/2 a 

b1c2 10/1 a 51/1 a 3/186 ab 1/255 b 08/15 a 8/881 ab 55/35 a 55/31 a 82/08 a 12/81 a 3/265 a 5/211 a 55/2 a 15/2 a 
b2c1 580/1 bc 35/1 a 3/862 ab 1/221  15/15 a 0/851 b 56/30 ab 15/32 ab 55/81 b 81/81 bc 3/215 a 2/211 a 31/2 b 52/2 ab 
b2c2 825/1 b 35/1 a 3/865 a 5/220 a 08/68 a 1/856 b 51/31 ab 82/33 ab 50/81 b 18/81 b 265a 0/215 a 33/2 b 12/2 ab 
b3c1 530/5 c 83/1 a 1/813 b 5/251 b 01/11 a 5/886 a 35/31 ab 58/33 ab 62/81 ab 51/81 c 5/215 a 1/215 a 22/2 b 00/2 b 
b3c2 511/5 c 35/1 a 1/862 ab 2/238 ab 11/15 a 8/828 a 51/33 b 02/38 b 60/81 ab 85/81 c 1/218 a 1/215 a 35/2 b 58/2 b 

 

گانه سطوح مختلف آبياري، بررسی مقایسه ميانگين اثرات سه

 5تراكم بوته و آرایش كاشت نشان داد كه در سال اول پژوهش 

حداكثر  2c3b4a و 1c1b4a ،2c1b4a، 1c2b4a، 2c2b4a، 1c3b4aتيمار 

، 00/82، 31/82، 11/82مقدار عملكرد دانه را به ترتيب با مقادیر 



 341  ايو اجزاي عملكرد ذرت دانه برعملكرد بوته تراكم و كاشت آرایش آبياري، مختلف سطوح توأم اثر بررسی

تن در هكتار به خود اختصاص دادند و  31/82و  80/82، 05/82

 ،1c1b1a ،2c1b1a تيمار 5و در یک گروه آماري قرار گرفتند 

1c2b1a ،2c2b1a، 1c3b1a  2وc3b1a  حداقل مقدار عملكرد دانه را

تن  11/2و  51/2، 38/3، 03/3، 20/1، 555/1به تریب با مقادیر 

در سال دوم پژوهش نيز  .دادنددر هكتار را به خود اختصاص 

 5همانند سال اول بيشترین مقدار عملكرد دانه در تيمارهاي 

به  2c3b4aو  1c1b4a ،2c1b4a، 1c2b4a ،2c2b4a، 1c3b4aتيمار 

 85/83و  31/83، 12/83، 83/83، 12/83، 2/83ترتيب با مقادیر 

ها در یک گروه ي این تيمارتن در هكتار مشاهده شد و همه

 5هاي قرار گرفتند. كمترین مقدار عملكرد نيز در تيمار آماري

مشاهده شد  2c3b1aو  2c1b1a، 1c2b1a ،2c2b1a، 1c3b1a،  تيمار

(. در سال اول پژوهش نيز بيشترین ميزان ارتفاع بوته 6)جدول 

به  2c3b4a و 1c1b4a ،2c1b4a، 1c2b4a، 2c2b4a، 1c3b4aتيمار  5در 

و  2/230، 8/235، 8/233، 5/221، 1/285ترتيب با مقادیر 

ها نيز در یک ي این تيمارمتر حاصل شد و همهسانتی 0/232

گروه آماري قرار گرفتند. اما در سال دوم پژوهش نتایج مقداري 

 متفاوت از سال اول پژوهش بود و ببيشترین ارتفاع بوته در تيمار
1c2b4a  متر مشاهده شد.سانتی 1/211برابر با مقدار و 

 

 در متقابل سطوح آبياری، تراكم بوته و آرايش كشتاثر  تاثير تحت ایدانه ذرت عملکرد اجزای و عملکرد هایميانگين مقايسه -9جدول 

 1334 و 1333 هایسال

 تيمار
 تعداد دانه در ردیف (cm) ارتفاع بالل (cm) ارتفاع بوته (ton/ha) عملكرد دانه

13سال  11سال   13سال   11سال   13سال   11سال   13سال   11سال    

a1b1c1 55/1 ef 01/3 f 1/815 e 5/802 i 05ef 5/53 f 55/28 h 1/81 j 

a1b1c2 20/1 e 50/3 f 2/815 de 0/808 i 53/03 f 8/15 f 03/21 gh 85/81 j 

a1b2c1 03/3 efg 85/3 f 3/833 e 5/815 gh 3/08 f 3/66 e 15/21 gh 55/28 hji 

a1b2c2 38/3 fgh 22/3 f 5/811 de 2/811 gh 3/05 ef 66e 63/25 h 15/81 j 

a1b3c1 51/2 cd 35/3 f 0/831 e 8/855 hi 2/05 ef 2/836 b 55/25 h 15/25 ij 

a1b3c2 11/2 gh 25/3 f 5/831 e 1/851 gi 1/55 def 1/835 b 25/25 h 25/22 ghij 

a2b1c1 51/5 cd 00/5 de 5/865 bc 2/258 fgh 6/16 abcd 1/66 e 5/31 def 3/25 f 

a2b1c2 38/5 c 15/5 de 8/816 bc 1/282 cdefg 8/63 abcd 2/851 de 1/33 def 83/21 fghi 

a2b2c1 55/5 c 85/5 e 5/868 bc 6/235 abcd 15/15 abcde 5/885 cde 85/32 ef 53/20 fgh 

a2b2c2 51/5 cd 85/5 e 8/816 bc 5/212 ab 6/16 abcd 5/888 cde 33/32 ef 25fg 

a2b3c1 80/5 d 68/5 d 5/865 bc 8/256 efg 2/68 abcd 6/882 cde 15/38 ef 30e 

a2b3c2 60/0 d 18/5 d 5/815 bc 3/288 defg 52cdef 1/855 cde 13/21 fg 15/30 e 

a3b1c1 18/6 b 28/85 c 5/813 abc 5/235 abcde 03/68 abcd 883cde 55/13 abc 55/36 cde 

a3b1c2 10/6 b 35/85 c 2/255 abc 1/230 abcde 15/68 abcd 2/881 c 55/12 abc 25/36 de 

a3b2c1 30/6 b 55/85 c 2/255 abc 6/226 abcde 65ab 1/856 cde 55/35 cde 33/36 de 

a3b2c2 0/6 b 52/85 c 5/256 ab 3/233 abcde 2/853 ab 0/885 cde 5/36 bcd 55/36 cde 

a3b3c1 5/6 b 5/88 b 5/281 cd 2/251 efg 3/18 bcdef 1/856 cde 15/18 bc 55/35 e 

a3b3c2 55/6 b 33/88 b 8/855 ab 3/225 bcdef 1/63 abc 5/822 c 63/35 cde 55/30 e 

a4b1c1 11/82 a 2/83 a 1/285 a 5/215 ab 8/851 ab 2/801 a 55/10 ab 25/12 abcd 

a4b1c2 31/82 a 12/83 a 5/221 a 5/238 abcde 5/855 ab 6/803 a 55/15 ab 11/11 ab 

a4b2c1 00/82 a 83/83 a 8/233 a 1/211 a 5/881 ab 3/881 cde 15/11 a 3/10 ab 

a4b2c2 0/82 a 12/83 a 8/235 a 0/231 abcde 0/885 a 3/885 cd 25/15 ab 63/15 a 

a4b3c1 80/82 a 31/83 a 2/230 a 8/215 abc 5/856 ab 2/885 cd 15/13 abc 65/18 bcd 

a4b3c2 31/82 a 85/83 a 0/232 a 0/215 ab 3/855 ab 8/885 cd 83/10 ab 25/11 abc 

 

 

 9ادامه جدول 

 تيمار
 (kg) بيوماس  (gr) وزن هزار دانه تعداد ردیف دانه

13سال  11سال   13سال   11سال   13سال   11سال    
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a1b1c1 5/88 j 1/85 gh 2/201 bcdef 1/225 gh 50/8 ijk 555/2 h 

a1b1c2 5/88 j 55/88 g 3/225 f 0/286 h 13/8 ij 50/2 h 

a1b2c1 5/88 j 55/85 gh 6/230 ef 2/203 fgh 3/8 ij 23/2 gh 

a1b2c2 63/85 j 55/85 h 5/235 def 3/215 gh 52/8 hij 83/2 gh 

a1b3c1 1/82 i 53/88 h 5/201 abcd 8/255 defg 21/8 k 50/8 i 

a1b3c2 03/82 i 88g 1/215 cdef 5/265 abcde 5/8 hijk 53/8 i 

a2b1c1 5/81 g 15/82 ef 2/260 abcde 3/255 defgh 15/2 efg 33/2 fgh 

a2b1c2 15/81 g 55/82 e 6/388 ab 5/255 defg 36/2 efg 28/2 gh 

a2b2c1 5/83 h 25/82 ef 1/268 abcde 8/215 bcdef 50/2 ghi 0/2 fg 

a2b2c2 15/83 h 25/82 ef 5/261 abcd 5/210 cdef 2/2 fgh 13/2 fgh 

a2b3c1 83/81 gh 25/81 d 5/218 abcd 6/205 efgh 82/2 fgh 32/2 fgh 

a2b3c2 03/81 g 25/81 d 3/263 abcd 5/255 defg 8/2 fgh 21/2 fgh 

a3b1c1 03/85 d 55/85 abc 5/351 abcd 5/320 abc 55/3 bcd 3/3 abc 

a3b1c2 15/85 de 5/85 bc 1/380 abcd 0/326 abc 31/3 bc 2/3 abc 

a3b2c1 15/85 de 15/85 c 6/358 abcd 3/262 abc 03/2 ef 8/3 de 

a3b2c2 85cd 1/85 c 2/353 abcd 6/352 bcdef 35/2 efg 85/3 cd 

a3b3c1 1/80 ef 63/85 abc 1/263 abcd 6/265 abcd 11/2 efg 53/2 ef 

a3b3c2 5/80 f 63/85 abc 3/260 abcd 5/215 bcdef 51/2 de 65/2 de 

a4b1c1 8/85 bcd 25/85 ab 1/328 abc 1/331 a 11/2 b 05/3 ab 

a4b1c2 20/85 abc 35/85 a 3/331 a 2/336 a 11/3 a 52/3 a 

a4b2c1 5/85 abc 51/85 abc 5/262 abcd 5/325 abc 11/3 b 50/3 a 

a4b2c2 5/85 abc 58/85 abc 8/325 ab 1/385 abc 52/3 cd 01/3 ab 

a4b3c1 53/85 ab 11/85 c 3/385 abc 5/335 ab 61/2 cd 13/3 ab 

a4b3c2 1/85 a 13/85 c 6/265 abcd 2/265 abcdef 66/2 cd 52/3 a 

 

 5در  در سال اول پژوهش نيز بيشترین مقدار ارتفاع بالل به

 2c3b4a و 1c1b4a ،2c1b4a، 1c2b4a، 2c2b4a، 1c3b4aتيمار 

تيمار همی در یک گروه آماري قرار  5اختصاص یافت و این 

 2c1b4aو  1c1b4aگرفتند. اما در سال دوم پژوهش دو تيمار  

بيشترین مقدار ارتفاع بالل را به خود اختصاص دادند. اثرات 

گانه سطوح مختلف آبياري، تراكم بوته و آرایش كاشت متقابل سه

بر روي تعداد دانه در ردیف، تعداد ردیف دانه، وزن هزار دانه و 

كه در سال طوريداري گذاشت. بهبيوماس گياه نيز اختالف معنی

 1c2b4aتعداد دانه در ردیف در تيمار  اول و دوم پژوهش بيشترین

بيشترین تعداد حاصل شد.  63/15و  15/11ترتيب با مقادیر  به

هاي ردیف دانه در سال اول و دوم پژوهش به ترتيب در تيمار

2c3b4a  2وc1b4a  حاصل شد. همچنين در هر دو سال پژوهش

با بيشترین مقدار وزن هزار دانه را به ترتيب  2c1b4aنيز تيمار 

گرم به خود اختصاص دادند. بيشترین  2/336و  3/331مقادیر 

 2c1b4a مقدار بيوماس گياه نيز در هر دو سال پژوهش به تيمار

 (. 6)جدول  اختصاص یافت

 گيرینتيجه

دهد در صورت مهيا بودن شرایط الزم نتایج بدست آمده نشان می

براي توليد محصول ذرت مانند نور، درجه حرارت و مواد مغذي در 

خاك، مقدار آ  مصرفی در مزرعه نقش بسيار موثري در ميزان توليد 

دارد. نتيجه بدست آمده از دو سال پژوهش با تيمار سطوح مختلف 

آ  مصرفی، آبياري نشان داد كه عملكرد دانه با افزایش ميزان 

 يو سطح آبيار ET 820%به طوریكه سطح آبياريافزایش یافته است 

ET05% د عملكرهاي با ميانگيندر سالهاي اول و دوم  به ترتيب

شترین و كمترین تن در هكتار بي 35/3، 21/83و  15/3، 18/82

اند. در این ارتباط مقادیر محصول هبه خود اختصاص داد عملكرد را

 دربدست آمده ناشی از كاربرد سطوح مختلف آ  نشان داده است كه 

 با آبی نياز درصد 820 تيمار آبی، نياز درصد 855 تيمار با مقایسه

 دانه به ترتيب برابر با عملكرد درصد، 20 ميزان به آ  مصرف افزایش

و در تيمار  یافت افزایشهاي اول و دوم براي سال درصد 81و  28

درصد در مصرف آ ، عملكرد دانه  20درصد نياز آبی با كاهش  50

هاي اول و دوم كاهش درصد براي سال 36و  38ترتيب برابر با به

 درصد، 05 ميزان به آ  مصرف كاهش با درصد 05 تيمار در یافت.

براي سال  درصد 56و  51 یعنی توجهی،قابل ميزان به دانه عملكرد
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یافت. تنش آبی در طول دو سال اجراي  هاي اول و دوم كاهش

پژوهش عملكرد دانه و اجزاي عملكرد ذرت را تحت تاثير قرار داد. 

 ذرت عملكرد اجزاي و دانه عملكرد روي بر داريمعنی اثر بوته تراكم

 بوته،ارتفاع ارتفاع دانه، عملكرد مقدار بيشترین حال این با. نداشت

 بيوماس و دانه هزار وزن دانه، ردیف تعداد ردیف، در دانه تعداد بالل،

 در( 1b) بوته هزار 50 كشت تراكم در طرح اجراي هايسال در گياه

 و آبياري مختلف سطوح تيمار متقابل اثر. استده آم بدست هكتار

اي نشان داد بوته بر روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانه تراكم

درصد نياز آبی در تراكم  820كه در سال اول و دوم پژوهش، تيمار 

بيشترین ميزان عملكرد را به ترتيب با  2b4(a(هزار بوته در هكتار  50

تن در هكتار به خود اختصاص داد و كمترین  25/83و  02/82 مقادیر

تن در هكتار در سال  2/3و  51/2ميزان عملكرد به ترتيب با مقادیر 

هزار بوته  10درصد نياز آبی و تراكم  05اول و دوم پژوهش در تيمار 

 تعداد و بالل ارتفاع بوته، ارتفاع ميزان كمترین در هكتار مشاهده شد.

 و آبی نياز درصد 05 تيمار در پژوهش سال دو هر براي فردی در دانه

 تحت تأثير .شد مشاهده (3b1a) هكتار در بوته هزار 10 كاشت تراكم

بيشترین مقدار عملكرد و  كاشت، آرایش و آبياري مختلف سطوح توأم

اي شامل ارتفاع بوته، ارتفاع بالل، تعداد دانه اجزاي عملكرد ذرت دانه

در تيمار در ردیف، تعداد ردیف دانه، وزن هزار دانه و بيوماس گياه نيز 

مشاهده شد.  ،2c4(a(درصد نياز آبی و در كشت دو ردیفه  820

كمترین مقدار عملكرد و هركدام اجزاي عملكرد ذرت نيز براي هر 

درصد نياز آبی و در كشت  05هاي پژوهش در تيمار كدام از سال

 مشاهده گردید.  1c1(a(ردیفه یک
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اثر تراكم بوته . 8363اشرفی، ش.، صدرقاین، س.ح. و باغانی، ج. 

 اي رقمو سطوح مختلف آ ، بر كارائی مصرف آ  ذرت دانه
. نشریه آ  و خاك )علوم و صنایع 55سينگل كراس 

 .8813-8865(: 5) 21كشاورزي(. 
، م.، نادري، م. و حقيقتی،  . دنژانسورشجانی، س.، شایاحيدري 

 و كمی خصوصيات بر آبياري مختلف سطوح . تأثير8361

 آن آبياري بهينه تعيين عمق وNS) رقم) ايعلوفه ذرت كيفی

(: 53) 86آ . نشریه علوم آ  و خاك.  كمبود شرایط در

835-820. 

ثير أت ررسی. ب8310. زادهغ. احمدي و ع. رضائی .،صادقی، ف

اي، تراكم كاشت و آرایش كاشت سطوح مختلف آبياري قطره

(. خالصه مقاالت KSC700بر عملكرد رقم ایدبخش ذرت )

 نهمين كنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ایران.

Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D. and Smith M. 

1998. Crop evapotranspiration: guidelines for 

computing crop water requirements. FAO 

Irrigation and Drainage. No, 56. FAO, Rome. 

Ameer. H. K. 2010. Corn crop response under 

managing different irrigation and salinity levels. 

Agricultural Water Management. 97: 1553 –

1563. 

Ayars, J.E., Fulton, A. and Taylor, B. 2015. 

Subsurface drip irrigation in California-Here to 

stay?. Agricultural Water Management, 157:39-

47. 
Djaman, k. 2011. Crop evapotranspiration, crop 

coefficients, plant growth and yield parameters, 

and nutrient uptake dynamics of maize (zea 

mays l.) Under full and limited irrigation. Effect 

of irrigation on yield and above-ground biomass, 

University of Nebraska, Lincoln. 61-67. 

Earley, E., Rath, B., Sief, R. D. and Hageman, R. H. 

2001. Effects of shade applied at different stage 

of plant development on corn production. Crop 

Science. 7:151-159. 

FAO. 2011. Subset production crops database. 

Accessed 18 Feb 2015. FAO, Rome. 

http://faostat3.fao.org/ home/index.html 

Lamm, F. and Trooien, T. 2001. Irrigation capacity 

and plant population effects on corn production 

using spi.in proc, Irrigation assn.int'l.irrigation 

technical conf. Nov. 4-6, 2001, San antanio, Tx. 

73-80. 

Lamm, F. R., Bordovsky, J. P., Schwankl, L. J., 

Grabow, G. L., Enciso-Medina, J., Peters, R. T., 

Colaizzi, P. D., Trooien, T. P. and Porter, D. O. 

2012. Subsurface drip irrigation: Status of the 

technology in 2010. Transactions of the ASABE. 

55(2): 483-491.  

Peet, M. 2004. Sweet corn. Available: 

http://www.ncsu.edu/sustainable/profiles/botcorn

.html. 

Sabindemetes, M. and S.Pellerin.1992. Effect of 

mutual shading on the emergence of nodal and 

root/shoot ratio of maize .Plant and Soil .147:87-

93. 

http://faostat3.fao.org/


 3198 پاييز و زمستان ،2 شماره ،6 جلد كشاورزي، در آب مديريت نشريه  388

Sakellariou, M., Papalexis, D., Nakos, N. and Kalav 

rouziotis, L. K. 2007. Methods on growth and 

energy production of sweet sorghum (Var. 

Keller) on a dry year in Greece. University of 

Thessaly, school of Agricultural sciences, 

Department of Agriculture, crop production and 

Rural Enviroment Hydraulics Laboratry, volos, 

Greece. 

Sander, J.Z. and Bastiaanssen, W.G. 2004. Review 

of measured crop water productivity values for 

irrigation wheat, rice, cotton and maize. 

Agricultural Water Management. 69:115-133. 

Sangoi, L., Gracietti, M. A., Rampazzo, C. and 

Bianchetti, P. 2002. Response of Brazilian maize 

hybrids from different eras to changes in plant 

density. Field Crops Research. 79 (1): 39-51 
Venot, J.P., Zwarteveen, M., Kuper, M., Boesveld, 

H., Bossenbroek, L., Kooij, S.V.D., Wanvoeke, 

J., Benouniche, M., Errahj, M., Fraiture, C.D. 

and Verma, S. 2014. Beyond the promises of 

technology: a review of the discourses and actors 

who make drip irrigation Irrigation and 

Drainage, 63:186-194. 
Wilcox, J.R. 1974. Response of three soybean 

strains to equidistant and spacing. Agronomy 

Journal. 66:409-412. 

 

 

  



 387  بوته تراكم و آبياري مختلف سطوح به ايدانه ذرت عملکرد عملکرد و اجزاي پاسخ 

 

Response of Yield and Yield Component of Maize to Different Levels of 

Irrigation and Plant Density Uner Surface Drip Irrigation System 

 

S.h. Ashrafi1 

 

Abstract 

In order to evaluate different levels of irrigation and plant density, a field study was laid out as split plot 

design based on randomized complete blocks with three replications in single and two-row cultivation uner 

surface drip irrigation system. Main plots were four irrigation levels: 50, 75, 100 and 100% of water 

requirement and sub plots were three plant densities: 65000, 75000 and 85000 plants per hectare and sub-sub 

plots were two planting patterns, one and two row plant per bed. The results showed that grain yield increased 

with increasing water consumption, so that in the first and second years, 125% ET and 50% ET treatment, with 

averages of 12.41, 3.46 and 13.28, 3.37 tons per hectare, respectively, have the highest and lowest yields. 

Compared to 100% of water requirement, in 125% of water requirement with 25% increase in water 

consumption, grain yield increased by 21and 18% for the first and second years, respectively. But in the 50% of 

water requirement, with 50% reduction in water consumption, grain yield decreased significantly by 64% for the 

first and second years. The highest grain yield, plant height, ear height, number of seeds per row, number of 

grain rows, 1000-seed weight and plant biomass were obtained at a planting density of 65,000 plants per 

hectare. Under interaction of levels of irrigation and planting arrangement, The highest yield and yield 

components of maize were observed in 125% of water requirement and in two-row cultivation. Due to the 

limitations in the country's water resources and by dividing the country's regions into three regions: low water, 

medium and high water  It can be suggested that in low water areas, 75% of the water requirement with a 

density of 75,000 plants per hectare and single row planting arrangement, in areas with moderate water 

resources, 100% of water requirement with a density of 75,000 plants and two-row planting arrangement and in 

areas with rich water resources, 125% of the water requirement with a density of 85,000 plants per hectare and a 

two-row crop arrangement should be used as a proposed model to achieve maximum yield and yield 

components of corn. 

 

Keyword: Deficit irrigation, Evapotranspiration, Single and two-row cultivation, Surface drip irrigation, 

Yield components 
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