
 711...تعرق - تبخير محاسبه در گلخانه هواشناسی هایداده تاثير 

 ترویجی-فنی مقاله

 

 در زراعت ذرتمدیریت آبیاری و مصرف بهینه آب 
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 چکیده

 خهود اخصصها    بهه را  ایسهم عمده ،کشور غذایی نیازهای تأمین در که است کشاورزی محصوالت ترینمهم از یکی ذرت

محدودیت منابع آبهی در بیشهصر منها       .یابدمید آن کاهش عملکر آبیکمذرت به تنش آبی حساس بوده و در شرایط  داده است.
بهرای تشهصی     مناسبی ابزار اگر بنابراین؛ نیاز آبی ذرت نداشصه باشند تأمینکشور سبب شده که کشاورزان میزان آب کافی برای 

 مراحه   از کافی نمود. شناخت را برداشت مناسبی محصول مقدار آب کمصر، با توانمی اخصیار باشد، در آبیاری مقدار و زمان دقی 

و  هها تنش باعث کاهش و داشصه آبی منابع هدر رفت از جلوگیری در مهمی تواند نقشرشد می دوره  ول ذرت در آبی نیاز و رشد
 مصوسهط   هور بهکشور  در ایآبیاری ذرت دانه آب ، نیاز خال شدهانجامبر اساس تحقیقات  .شود واحد سطح در عملکرد افزایش

دانه است.  گیریو شک  دهیگ  یدورهآبی  تنش به نسبت ذرت رشد مراح  ترینحساسدر هکصار است.  مصرمکعب 8600حدود 
 روش جایبه ثابت و یا مصناوب درمیانیک ایجویچه آبیاری روش اعمال مدیریت بهینه مصرف آب در این محصول با اسصفاده از

ارقام انصصاب ای، اسصفاده از کشت نشایی، پشصه جوی آبیاری سنصی جایبه ای تیپآبیاری قطره نوارهای از اسصفاده معمول، آبیاری
، اسصفاده از ارقام مصحم  به خشکی کیفیت و کمیت آب موجود حداکثر تطاب  را داشصه باشند ،رقامی که با شرایط اقلیمیزودرس و ا

 .است پذیرامکانو تغییر آرایش کاشت 
 

 مصرف بهینه آب، مدیریت مصرف آب آبیاری، ذرت، :ییدکلهای واژه
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-برنامهه  از زیهادی  عملکهرد، بصهش   بر زیاد تأثیر دلی  به که برد

-برنامهه  بها  موضوع اسهت.  این ارتباط با در کشاورزی هایریزی
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 ، پسکشت یرز سطح ازنظرزراعی  محصوالت بین در شود. ذرت

داراسهت.   را اول عملکرد، رتبه نظر از و سوم رتبه برنج و گندم از

کشاورزی، در سهال  وزارت جهاد  شدهاعالمبر اساس آخرین آمار 

هزار هکصار  129ای سطح زیر کشت ذرت دانه 1278-79زراعی 

هزار هکصار بوده است. در  202 ایعلوفهذرت  زیر کشتو سطح 

ای در ای و ذرت علوفهه حال حاضر میانگین عملکهرد ذرت دانهه  

تن در هکصار اسهت )احمهدی و    46/52و  45/9کشور به ترتیب 

ههای خوزسهصان،   ی بیشصر در اسصانا(. ذرت دانه1276همکاران، 

شهود. در خصهو  ذرت   فارس، کرمانشاه و کرمهان کشهت مهی   

ههای تههران، خوزسهصان، فهارس، قهزوین،      ای هم اسهصان علوفه

، 26247اصفهان، خراسان رضوی، اردبی  و البرز بهه ترتیهب بها    

 6775و  7842، 18188، 19267، 20807، 21142، 22622

را دارنهد )احمهدی و    زیر کشهت  هکصار به ترتیب بیشصرین سطح

مشهک  در حهوزه    تهرین بزرگ(. در حال حاضر 1276همکاران، 

تولید ذرت کمبود آب و از  رفی مصهرف زیهاد آب در تولیهد آن    
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به دلی  مشک  کمبود  ذرت خیزاست. کشاورزان در اکثر منا   

-های زیرزمینی، کشت ذرت را با کشهت آب و کاهش سطح آب

اند. این تغییر الگوی کشت، سبب شده ههای دیگر جایگزین کرد

 اسهت  بنهابراین الزم ؛ تا سطح زیر کشت ذرت کاهش پیدا کنهد 

 تا شود ریزیبرنامه بهینه و مناسب صورتبهآبیاری این محصول 

در این  .شود مشص  آبیاری مناسب زمان و  ری  مقدار این از

در کشهور، مهدیریت    شهده انجهام مقاله بر اساس نصایج تحقیقات 

بیاری، نیاز آبی و دور آبیاری مناسب برای کشت ذرت، مراحه   آ

حساس رشد گیاه ذرت و راهکارهای مصرف بهینه آب در کشت 

برداران و کارشناسهان بصهش کشهاورزی    ذرت برای آگاهی بهره

 است. شدهارائه
 

 مدیریت آبیاری در زراعت ذرت

بهه   نیاز محصول هر کشت از نصیجه بهصرین حصول منظوربه

مهدیریصی   اقهدامات  از یکی باشد.می شدهحساب و دقی  یصیمدیر

 گیهاه  کهه ایهن  یعنی است، بهنگام آبیاری عملیات زراعی، هر در

آبیاری کمصهر از   کند. دریافت آب خود موردنیاز اندازهبه و موقعبه

 را عملکهرد  افهت  و شده گیاه در ایجاد تنش باعث نیاز آبی ذرت

و  آب رفهصن  هدر موجب نیاز، حد از بیشصر آبیاری و شودسبب می

 ذرت و دور آبیهاری  موردنیهاز  آب .دوشمی ورسیجاد ا همچنین

 و زودرس( یها  )دیررس رقم نوع خاك، آبیاری، روش به بسصگی

میزان نیاز خهال  آبیهاری ذرت در کشهور     .دارد منطقه هر اقلیم

مصرمکعب در هکصهار اسهت کهه اگهر رانهدمان که         8600حدود 

)عباسهی و   درصد مصغیر در نظر بگیهریم  49تا  42آبیاری را بین 

تها   14500آبیهاری ذرت بهین    ناخهال  نیهاز  (، 1274، همکاران

 از یکهی  آبیاری دور مناسب .هستدر هکصار  مصرمکعب 15600

 زمهان  دهنهده نشان که است مدیریت آبیاری در مهم پارامصرهای

 یرتأث تحت آبیاری، محصول مناسب دور با .باشدمی آبیاری انجام

 حهداق   بهه  آب تلفات همچنین و نگرفصه آب قرار از ناشی تنش

عالوه بر دور آبیاری، میزان آب یا عم  آب آبیاری  .خواهد رسید

 گیهاه  دوم و اول آبیهاری  اسهت  باید مشص  باشد. الزم به ذکر

-روز انجام مهی  4تا  2کشور با فاصله  گرم منا   در بصصو 

 آبیاری .گردد جلوگیری ته،بو تراکم کاهش و یبد سبزاز  تا شود

 شهود.  بایهد انجهام   بهذور  کاشهت  از بعد بالفاصله باخاک یا اول

 تیرمهاه  اوایه   یها  خردادماه اواخر ذرت حدود کشت کهدرصورتی

 .باشهد مهی  مهرمهاه  اوای  حدود آبیاری زمان آخرین شود، انجام

 معموالً که آبی زیاد است نیاز با تابسصانه محصوالت از یکی ذرت

 کشهت  آب شهدید  هنگام محدودیت گندم، یا جو برداشت زا بعد

-با صرفه توانمی آب محدودیت در شرایط اریآبیکم با شود.می

 ایهن  از و داده افهزایش  را کشت زیر سطح مصرف آب، در جویی

 بهه دسهت   کام  آبیاری شرایط به نسبت را سود بیشصری  ری 

 و بهوده حسهاس   بسیار آبیکم به ذرت .(Englich, 1990)آورد 

 ,Cakir)شهود  مهی  محصهول  عملکهرد  باعث کهاهش  آبی تنش

 در تهوان مهی ذرت  در مالیهم  آبهی  هایتنش اعمال (. با(2004

 ;Farre and Faci, 2009)کرد  جوییصرفه مصرفی آب مقدار

Lamm, 2004)   اری در آبیه کهم  ههای تکنیهک  از . اسهصفاده

 مانسها  اقصصادی برای و فنی روش یک عنوانبه آبی کشاورزی

 از بسهیاری  در عملکرد تولیدی و مصرفی آب میزان به بصشیدن

 اسهت.  شهده  رایهج  منا   کم آب در یژهوبه محصوالت زراعی

محهدودیت   صهورت  در کهه  اسهت  آن بر این روش اساسی یدتأک

 توانهد یمه  آبیهاری  آب عمه   بهینه و اقصصهادی  سطح آب، منابع

-بهره به حداکثر یدسصیاب برای گیاه موردنیاز واقعی مقدار از کمصر

 و سطح واحد در شاخ  عملکرد کاهش حالیندرع باشد. وری

 از ناشهی  عهوار   توانهد از مهی  کیفهی محصهول   افت و کاهش

 عملکرد در کمصر نسبی افت با که باشد مدیریت این یریکارگبه

نصهایج   اسهاس  بهر  است. قاب  توجیه شده، ییجوصرفه آب مقاب 

و  مصهرفی ذرت  آب درصهد  22 تها  ، کهاهش شدهانجامتحقیقات 

کهود   و آب مصرف بهینه درصد توصیه کودی، سطوح 70اعمال 

 (.1275باشند )علیزاده و عباسی، در ذرت می
 

 آبیکمحساسیت مراحل رشد گیاه ذرت به 

 نسبت رشد مصصلف مراح  در و دوستآب است گیاهی ذرت

 ذرت رشهد  مراحه   کلیهه  در آبهی کم است. حساس آبی تنش به

 ههای گیاهچهه  مهرگ  نماید. تنش آبی باعهث ارت میخس ایجاد

به  و برگ سطح کاهش بوته، تراکم کاهش و رشد اوای  در جوان

 . دورهشهود یمعملکرد  خورشید و افت نور کمصر جذب آن دنبال
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 قب  هفصه )دو است حساس خشکی تنش به یداًشد ذرت گلدهی

 ثحهاد  گلدهی خشکی مرحله در اگر گلدهی(، از بعد هفصه دو تا

 خشهکی  .گیهرد یمه  قرار تأثیر تحت شدتبه ذرت عملکرد شود،

 شهود،  هها آن شهدن  کوچهک  یها  هابرگ سوخصن باعث که شدید

 یدوره در داشت. ذرت خواهد عملکرد بر را منفی تأثیربیشصرین 

 تابسهصان  گهرم  وههوای آب شرایط با دانه گیریشک  و دهیگ 

 تنش به تنسب محصول رشد مرحله ترینحساسکه  است مواجه

 نسهبت  ذرت رشد چهارم و دوم یمرحله در اریآبیکماست.  آبی

اسهت. تهنش    برخوردار کمصری از حساسیت رشد مراح  دیگر به

 در تأخیر و دیررسی گلدهی باعث زمان و گلدهی از آبی در قب 

 از قبه   خشکی تنش اثر ترینمهم شود.می رسیدن فیزیولوژیک

 تلقیح در تأخیر ،یجهدرنص و ینآذگ  ظهور تأخیر افصادن به گلدهی

اهش که  موجهب  و شهود مهی  محصهول دیهررس   بنهابراین ؛ است

 خهرو   باعهث  زمان گلهدهی  در . همچنینشودیم دانه عملکرد

 تعهداد دانهه   و شهود مهی  هاآن خشکی و بالل غالف از هاکالله

-گهرده  یابد. تنش آبی در مرحلهمی کاهش در بالل شدهی تشک

اجهزای   شهدید  کهاهش  نیهز باعهث   ازآنپهس  هفصه دو و افشانی

 بنهابراین  ؛شهود مهی  کهاهش عملکهرد   سبب یجهدرنصو  عملکرد

مضهر   یها  مفید را آن تواندمی تنش، اعمال زمان در گیریتصمیم

 بعد روز 9 تا 2 خاك ر وبت به ذرت حساسیت شروع دهد. نشان

 کاک  دههی  از بعد روز 22 تا 18 دوره این پایان و کاک  دهی از

 .(1278صری و دهقانی سانیچ، است )نا
 

 مصرف بهینه آب در آبیاری ذرت

 درآبیهاری  مدیریت مصرف بهینه آب در مزرعه ذرت یعنهی  

بهه آن نیهاز دارد و    شدتبهکه گیاه از نظر تولید محصول  یزمان

که نقش کمی در تولید گیاه دارد و یها   یزمان درپرهیز از آبیاری 

ر کشهور در راسهصای   تحقیقهات مصعهددی د   .نهدارد  یمؤثرنقش 

 شهده انجهام وری در مزارع ذرت بهره مصرف بهینه آب و افزایش

 است: شدهاشاره هاآننصایج  ترینمهمکه در ذی  به 

 آبیهاری  روش از تهوان مهی  آب منهابع  محدودیت شرایط در

 آبیهاری  روش جهای بهه  ثابت و یا مصناوب درمیانیک ایجویچه

آب نشهان داده اسهت کهه    نصایج تحقیقهات   کرد. معمول اسصفاده

 ایجویچهه  درمیهان یهک در روش آبیهاری  ای ذرت دانهمصرفی 

 کهارایی . ه اسهت درصهد بهود   88ثابت نسبت بهه آبیهاری کامه     

کیلوگرم  1/1 ایجویچه درمیانیکمصرف آب آبیاری در روش 

کیلههوگرم بههر   72/0و در روش آبیههاری کامهه   مصرمکعههببههر 

ثابهت   ایجویچهه  ندرمیها یهک روش  لهذا . ه استبود مصرمکعب

مصرف  کاراییو کارآمد در جهت افزایش عملکرد و  مؤثر روشی

 آبیهاری  روش (. در1278)دهقانی و پناهی،  باشدمیآب آبیاری 

 و بوتهه  عملکهرد تهک   بااینکهه  مصنهاوب  درمیهان یک ایجویچه

 نشهان  کهاهش  نرمهال  آبیهاری  به نسبت سطح واحد در عملکرد

 از حالهت  کمصهر  درصهد  24 حهدود  اینکه به توجه با اما ،دهدمی

 مصهرف  کارایی در کاهش این شودمی مصرف آب نرمال آبیاری

روش آبیهاری   در آب مصهرف  کهارایی  و شده جبران نوعیبه آب

. تحقیقهات  اسهت  مطلهوب  بسهیار  مصناوب درمیانیک ایجویچه

ای )بها بافهت خهاك    که راندمان کاربرد آب در مزرعهنشان داده 

تا  97مصغیر از  درمیانیک ایجویچهآبیاری در تیمار  رسی لومی(

ایهن در  مصغیر بهوده اسهت.    درصد( 61مصوسط   وربه) درصد 62

 56الهی   44 از که در تیمار آبیهاری معمهول )شهاهد(   حالی است 

 درمجمهوع مصغیر بهوده اسهت.   ( درصد 51مصوسط   وربهدرصد )

مصغیر دارای کمصهرین حجهم    درمیانیک ایجویچهروش آبیاری 

)بهدارونهدی و   اسهت باالترین راندمان کاربرد آب  و مصرفی آب

روش نصههایج تحقیقههی دیگههر نشههان داد کههه  .(1275همکههاران، 

مصنهاوب دارای بیشهصرین    درمیانیک صورتبه ایآبیاری جویچه

با بافت در شرایط کمبود آب در خاك بوده و مصرف آب  کارایی

وب در مراحه   مصنها  درمیانیکاعمال تیمار روش آبیاری لومی، 

 قابه  توصهیه اسهت   ای بهرای ذرت دانهه  غیر حساس رشد گیاه 

 12 مرحلهه  در ایجویچهه  درمیهان یهک  (. آبیاری1272)پناهی، 

و  عملکهرد  در را بهالل کمصهرین کهاهش    ابریشهم  ظهور تا برگی

 دیگهر عبهارتی بهه مرسهوم دارد.   آبیهاری  به نسبت عملکرد اجزای

بالل(  ابریشم ظهور تا رگیب 12رشد ) میانی مرحله در اریآبیکم

 تها  ابریشهم  ظههور  و برگهی  12 تا 4 مراح  در مرسوم و آبیاری

است  توصیه آب قاب  منابع کمبود مدیریت جهت کام  رسیدگی

 داد گهزارش  (1261خرمیهان )  .(1278و همکهاران،   ذاکهر نهژاد  )

 آبیهاری  ازآنپهس  گلهدهی )و  مرحله تا درمیانیک آبیاری روش



 7011 پایيز و زمستان ،2 شماره ،8 جلد کشاورزی، در آب مدیریت نشریه  82 

                                                                                                                                         

 20 جوییصرفه سبب باال، عملکرد تولید من( ضها یچهجوتمام 

 درمیهان یهک  ایجویچه آبیاری .شودیم مصرفی آب در درصدی

 عملکرد و شده گیاه در آبیکم تنش بروز گلدهی، سبب دوره در

 حسهاس،  دوره ایهن   هی  که است بهصر پس ،دهدمی کاهش را

 روش دوره، ازایهن یشپه  و پذیرد صورت ها یچهجو تمام آبیاری

 شود. اعمال یاندرمیک

آبیهاری   نوارهای از تحقیقات مصعددی نشان داده که اسصفاده

در مهزارع ذرت   ایپشصه جوی سنصی آبیاری جایبهای تیپ قطره

کاهش مصهرف آب، مقهدار عملکهرد محصهول کهاهش       باوجود

شدیدی نداشصه و در مواردی نیز افزایش داشصه است )فریدونی و 

؛ صهمدوند و همکهاران،   1272؛ اخوان و همکاران، 1278فرجی، 

؛ شیخ االسالمی و نائه ،  1276؛  الب نژاد و کامفیروزی، 1272

 ؛Nazirbay et al., 2005؛ Yazar et al., 2002؛ 1266

(Sorensen and Butts, 2005 یاقطهره . لذا اسصفاده از آبیاری 

تیپ قاب  توصیه است. در تحقیقی نصایج عملکرد و آب مصرفی 

آبیاری سطحی و تیهپ در شهمال خوزسهصان    ذرت در دو سیسصم 

مصرف آب آبیهاری بهه میهزان     باوجودنشان داد که آبیاری تیپ 

در هکصار نسبت به آبیاری سطحی )بهه میهزان    مصرمکعب 8420

آب و عملکرد را به  یوربهرهدر هکصار(، میزان  مصرمکعب 6069

درصد افهزایش داده اسهت )اللونهد و همکهاران،      7و  25ترتیب 

ای با بافت خهاك لهومی   در تحقیقی دیگر که در مزرعه (.1279

ای انجام شهد  ورامین روی ذرت علوفه-رسی در شهرسصان پیشوا

 4 جهای بهه روز  8 آبیاری اعمال دور این نصیجه حاص  شد که با

 بهه  کمصهر  آب مصهرف  بها  توانمی ای تیپ،روز در آبیاری قطره

 ه دسهت به روز  4عملکهردی کهه بها دور آبیهاری      از سطح همان

 140 کشهت  آرایهش  بها اعمهال   همچنهین  .یافهت دست آید،می

 تهک  مصرسانصی 90 کشت هاییشآرا بجای یفهرد دو مصرسانصی

میهزان آب مصهرفی را    تهوان یم هیفرددو  مصرسانصی 90 و یفهرد

 آب مصرف کاهش با کشت جدید آرایش با توانمیکاهش داد. 

 نمود. حفظ را صصادیاق بازده و داشت نگه را ثابت زراعی عملکرد

 را چشهمگیری  تغییهر  ،نیهز نصهایج   تولیدی علوفه کیفیت منظر از

(. ماحصه  نصهایج   1276 و همکاران، نشان ندادند )عرب حسینی

تهاکنون نشهان داده اسهت کهه اسهصفاده از       شهده انجامتحقیقات 

بهه   ییجهو صهرفه ای نواری در زراعهت ذرت باعهث   آبیاری قطره

نسبت به آبیاری سطحی خواهد  درصد در مصرف آب 24میزان 

(. نصایج تحقیقی در کشور ترکیه نشان داد 1279، نژاد ینجفشد )

درصهد نیهاز آبهی ذرت     100 تأمین، یاقطرهکه در روش آبیاری 

برای رسیدن به عملکرد باالتر و درآمد بیشصر، بهصهرین انصصهاب   

اری بها  آبیه کهم اما در صورت عدم امکهان آبیهاری کامه ،    ؛ است

یهک   توانهد مهی درصد کاهش در مقدار آبیاری کام ،  25اعمال 

مصهرف آب در محصهول    کهارایی اسصراتژی خوب برای افزایش 

 ایقطهره اسصفاده از آبیاری  .(Kuscu et al., 2013) ذرت باشد

اسهت.   شهده توصیهنیز در آبیاری محصوالت و ذرت  زیرسطحی

 نصایج نشان داده است که این روش آبیهاری عهالوه بهر مزایهای    

از سهطح خهاك و رشهد     تبصیهر ای سطحی، میزان آبیاری قطره

درصد  20تا  20های هرز را بشدت کاهش داده است و بین علف

ای نسهبت بهه روش آبیهاری قطهره     میزان آب کهاربردی ذرت را 

 ;Brosz and Wiersma, 1974) دههد مهی سهطحی کهاهش   

Lamm et al., 1995; Lamm and Brien, 2001; Lamm, 

2005; Yan et al., 2020) 

توانهد  راهکار دیگر کشت نشایی اسهت. کشهت نشهایی مهی    

هدف مناسبی بهرای کهاهش مصهرف آب باشهد. در ایهن روش،      

مسصقیم وارد مزرعهه کنهیم، آن را    صورتبهبذر را  کهینا جایبه

نشاء در گلصانه پهرورش داده و در مرحلهه دو تها سهه      صورتبه

ی اولیهه بهرای   هها یبیهار شهود. ذرت در آ برگی وارد مزرعه مهی 

بنابراین با کشت ؛ نیاز دارد ینسنگآباسصقرار به دو یا سه مرحله 

مصرف آب را کاهش داد. همچنین با توجهه بهه    توانمینشایی 

کنهد، در   ول دوره رشد با کشت نشایی کاهش پیدا مهی  کهینا

بنهابراین  ؛ شهود جهویی مهی  یک تا دو آبیاری انصهایی هم صهرفه 

جویی رحله آبیاری در کشت نشایی صرفهم 4 ش ازبی  ورکلیبه

 نشهایی  شود. تحقیقات مصعددی نشان داده است کهه کشهت  می

 آب حجم کاهش سبب عملکرد محصول افزایش بر عالوه ذرت

 آب وری مصرفبهره باعث افزایش این و شد خواهد نیز مصرفی

-؛ علی1275است )ذوالفقاران و همکاران،  شده نشایی کشت در

زاده و همکهاران،  ؛ رسهول 1279نوربصشهیان،  ی و نافچمحمدی 

 اسهصفاده  به بهبود توانمی(. از مزایای دیگر کشت نشائی 1275

 همچنین. اشاره کرد سطح واحد در کود و بذر مانند هایینهاده از
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 مزرعهه  در گیهاه  تولیهد  زمهان  شهدن  کمصهر  یا رشد دوره کاهش

 و آب مانند اییهدهنها از اسصفاده کارایی افزایش موجب تواندمی

 واحهد  در کهارایی  افزایش. شود تولید هایهزینه کاهش درنصیجه

 آفهات،  مهؤثرتر  کنصهرل  مطلهوب،  تراکم به رسیدن کشت، سطح

 درصد بودن باالتر همچنین هرز، هایعلف و گیاهی هایبیماری

 امکهان  محیطهی،  بهینهه  شهرایط  دلی  به شدن سبز و زنیجوانه

 حصهی  زمین در گیاه کاشت بیشصر، مدت به رشد فص  از اسصفاده

 یکنهواخصی  عملکرد، باال بردن و هوایی و آب نامساعد شرایط در

 روش بهه  گیاههان  کشهت  مزایهای  دیگهر  از محصهول  در بیشصر

 بهه  را نشهایی  گیاهان تواندمی ذرت نشاکاری. باشدمی نشاکاری

 ویهژه بهه  رسهاند ب عملکرد بیشصرین نیز و بازدهی سطح باالترین

 معهر   در اسهصقرار  و شهدن  سهبز  مرحلهه  در گیاهان که زمانی

 خهود  از مهؤثرتری  کارایی روش این ،باشندمی پرندگان خسارت

 ،باشدمی رایج بسیار کره کشور در ذرت نشاکاری. دهدمی نشان

 شهمال  چهون  دنیها،  نقهاط  سهایر  از آن، نشای کشت از همچنین

رد اد ودوجه  ییهها گزارش نیز هند شمال از هاییقسمت و ویصنام

کشهت نشهایی دارای    هرچنهد (. 1272 همکهاران،  و آبادییاثغ)

تولید و انصقال نشا به زمین، نیازمند  هایینههزمشکالتی از قبی  

بودن به نیروی ماهر کهارگری بهرای انجهام عملیهات اپراتهوری      

نشاکار، سرعت کم دسصگاه نشاکار، شوك وارد شدن به گیهاه در  

را دارد ولی با پیشرفت علهم  صلی ین ازمان انصقال از خزانه به زم

 است. ح قاب و فناوری این موارد 

کیفیت  ،ارقامی که با شرایط اقلیمیارقام زودرس و انصصاب 

ازای ههر  ه بو  و کمیت آب موجود حداکثر تطاب  را داشصه باشند

نیهز یکهی از    واحد آب مصرفی، محصول بیشصری تولیهد نماینهد  

. یکهی از  اسهت ت ت ذرزراعه راهکارهای مصهرف بهینهه آب در   

در این زمینه در نظهر گرفهت    توانمیراهکارهایی که  ترینمهم

ارقهام   جهای بهه رس ذرت جایگزین کردن ارقام زودرس و میهان 

زارعان عالقه دارند که ارقام دیررس   ورمعمولبهدیررس است. 

که بسیار بین کشاورزان رایج اسهت در   904را بکارند. ذرت رقم 

زیر کشت را به خهود اخصصها  داده    سطح صرینحال حاضر بیش

رس و میهان  است. در این شرایط، معرفی و تولید ارقهام زودرس 

که توسط موسسه تحقیقهات و اصهالح و    400و  280مانند رقم 

کننده باشد. گرچه ایهن  تواند کمکمی یدشدهتولتهیه نهال و بذر 

س دیررتر هسصند و عملکرد کمصری نسبت به ارقام ارقام زودرس

نوبهت آبیهاری کمصهری نسهبت بهه ارقهام        4تها   2رند، اما بین دا

توجهه داشهت کهه در ههر      مسهئله دیررس نیاز دارند. باید به این 

؛ شههودآب مصههرف مههی مصرمکعهب  900تهها  800آبیهاری حههدود  

جهویی  در مصرف آب صهرفه  مصرمکعبهزار  2تا  2بنابراین بین 

وره ول دکهه  ه  (. الزم به ذکهر اسهت   1278خواهد شد )ماهرخ، 

روز و  101-120 رسمیهان ، روز 121-142رشهد ذرت دیهررس   

 .استروز  65-100زودرس 

راهکار دیگر معرفی ارقام مصحم  به تنش خشکی است که 

در این زمینه هم موسسه تحقیقات و اصالح و تهیه نهال و بهذر  

آباد دزفول دو رقم به نهام کهارون و   توسط مرکز تحقیقات صفی

 ت که مصحم  به تهنش خشهکی هسهصند.   ه اسکرد مبین را تولید

 20 مطلهوب،  یهک مورفولوژ خصوصهیات  بها  901کارون  هیبرید

 یهها تهنش  در عملکهرد  کهاهش  عهدم  و بیشصر گردۀ درصد دانۀ

 اکنهون ههم  است. مصحم  نسبصاً تنش خشکی به نسبت مصوسط،

 (904کهراس  شهاهد )سهینگ    رقم برای آبیاری نوبت 19تا  15

 مهورد  در آبیهاری  نوبت 4تا  2 کاهش کهحالیدر ،شودمیانجام 

 شهرایط  در هیبریهد  ایهن  دانۀ عملکرد .است پذیرامکان رقم این

 1000 بهدون تهنش   در شهرایط  و 2000تا  1500 خشکی تنش

 سبز شدن از آن رشد دورۀ .استشاهد  هیبرید از بیشصر کیلوگرم

 هدشها  رقهم  از ترروز کوتاه 10تا  9 دانه فیزیولوژیک رسیدگی تا

 در کیلهوگرم  2500 رقهم  ایهن  هیبریهد  بهذر  پصانسی  تولید ت.سا

 در شهاهد  رقهم  بذر بوجاری شهدۀ  میزان کهدرحالی است، هکصار

 گرما به تنش آن مادری الین حساسیت دلی  به گرمسیر منا  

 شرایط در این هیبرید دانۀ عملکرد است. کیلوگرم 1500 حداکثر

 شهرایط  در و (درصد 20کیلوگرم ) 2000تا  1500تنش خشکی 

 از سطح در واحد درصد( عملکرد 10کیلوگرم ) 1000تنش  بدون

 از تهر زودرس روز 12 مبهین  هیبرید ذرت .است باالتر شاهد رقم

 دانهه،  لحاظ عملکهرد  به و است (904کراس شاهد )سینگ  رقم

نسهبی   تحمه   و زودرسی ندارد. شاهد رقم با داریمعنی اخصالف

 کهه  هیبریهد اسهت   ایهن  مهم هاییژگیو دیگر از گرما تنش به

 بهودن  دارا بها  هیبریهد  ایهن  .کندمی پذیرامکانرا  آن دوم کشت
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ظههور   کوتهاه  بسهیار  رقم شاهد فاصهلۀ  از باالتر گردۀ دانۀ حجم

 تنش گرمها  به نسبی تحم  و بیشصر گردۀ دانۀ زایشی، هایاندام

ارتفهاع   دارد. زیهادی  اهمیت گرمسیری منا   در کشت منظوربه

 قطهر  و بوتهه  که   تهر کوتهاه  ارتفاع زمین، سطح بالل از ترهکوتا

 دیگر است. ورس به این هیبرید بیشصر تحم  موجب ساقه بیشصر

 و ههوایی قهوی   هایریشه داشصن رقم، این ویژگی مورفولوژیک

 از دیگهر  یکهی  کهه  اسهت  خهاك  به اتصال و ارتباط نظر از فعال

 شرایط در رقم این عملکرد است. ورس به رقم دالی  تحم  این

 درصهد  20 گرمها  تهنش  شرایط در و رقم شاهد سطح در معمول

بهذر،   و نههال  تهیه و اصالح تحقیقات است )موسسه آن از باالتر

 سطح در خاك تبصیر اثر در نمک شور، نسبصاً اراضی در .(1274

 کاشهت  شهوری،  اثرات کاهش کند. برایمی پیدا ها تجمعپشصه

 روش اسهت. ایهن   کهاربردی  و جوی، روشی مهؤثر  کف در ذرت

 در مصصوصهاً  آب، از اسصفاده بهینهه  برای مناسب اقدامی کاشت

 اعمهال روش مهدیریت   اسهت. بها   شهنی  و سبک بافت با اراضی

 انجهام  ی ومصهر سهانصی  95 ههای با فاصله ایجویچه کف کشت

 تهوان مهی  را آب مصهرف  درصد 20 تا رشد فص  پایان تا آبیاری

 کهارایی  در داریمعنهی  ایشافهز  باعهث  روش ایهن  کهاهش داد. 

پشهصه(   روی )کشهت  رایهج  روش بهه  آبیاری نسهبت  آب مصرف

دلیه  کاههش مقههدار مههاده خشههک     ایههن روش به شود.می

تولیهدی نسهبت بههه کشههت روی پشههصه و همچنیههن عههدم      

امهههکان برداشهههت علوفهههه کامههه  ذرت، بهههرای تولیهههد ذرت  

 .(1279 )معیری، .شههودمیای توصیههه نعلوفهه

 

 رهیافت ترویجی

ههای تحقیقهاتی در ارتبهاط بها     در این مبحث، ماحص  یافصه

شهده و   بنهدی جمهع مدیریت بهینه مصهرف آب در مهزارع ذرت   

 شهده اسصصرا  هاآنهای ترویجی ذی  از نکات کلیدی و توصیه

 شود:برداری به کشاورزان پیشنهاد میاست که برای اجرا و بهره

ثابهت و یها مصنهاوب     درمیهان یک ایجویچه آبیاری روش از

تحقیقهات   کهرد.  اسهصفاده  تهوان مهی معمول  آبیاری روش جایبه

 ایجویچهههروش آبیههاری  درمجمههوعنشههان داده اسههت کههه  

بهاالترین   و مصغیر دارای کمصرین حجم آب مصهرفی  درمیانیک

 در درمیهان یهک  ایجویچهه  . آبیاریباشدمیراندمان کاربرد آب 

 را عملکهرد  و شده گیاه در آبیکم تنش وزبر گلدهی، سبب ورهد

 آبیاری حساس، دوره این  ی که است بهصر پس ،دهدمی کاهش

 روش دوره، ازایهن یشپه  و پهذیرد  صهورت  هها  یچهه جو تمهام 

 بهاال،  عملکرد تولید شود. در این روش ضمن اعمال درمیانیک

 شود.نیز می مصرفی آب در درصدی 20 جوییصرفه سبب

-آبیاری قطره از توانمیای پشصه جوی صیسن آبیاری جایبه

ای، ای تیپ در مزارع ذرت اسصفاده نمود. در روش آبیاری قطهره 

کاهش مصهرف آب، مقهدار عملکهرد محصهول کهاهش       باوجود

شدیدی نداشصه و در مواردی نیز افزایش داشصه اسهت. ماحصه    

ه اسهصفاده از  تاکنون نشان داده است ک شدهانجامنصایج تحقیقات 

بهه   ییجهو صهرفه ای نواری در زراعهت ذرت باعهث   ری قطرهآبیا

درصد در مصرف آب نسبت به آبیاری سطحی خواهد  24میزان 

ای تیپ قابه  توصهیه اسهت. در    شد. لذا اسصفاده از آبیاری قطره

درصهد نیهاز آبهی ذرت بهرای      100 تأمین، ایقطرهروش آبیاری 

؛ صصهاب اسهت  بیشصر، بهصرین ان رسیدن به عملکرد باالتر و درآمد

 25اری بها اعمهال   آبیکماما در صورت عدم امکان آبیاری کام ، 

یهک اسهصراتژی    توانهد مهی درصد کاهش در مقدار آبیاری کام ، 

 مصرف آب در محصول ذرت باشد. کاراییخوب برای افزایش 

نیهز در آبیهاری ذرت    زیرسهطحی  ایقطرهاسصفاده از آبیاری 

، ایهن روش  شهده انجامت اساس نصایج تحقیقاشود. بر توصیه می

از  تبصیرای سطحی، میزان آبیاری عالوه بر مزایای آبیاری قطره

های هرز را بشدت کاهش داده اسهت و  سطح خاك و رشد علف

درصد میزان آب کاربردی ذرت را نسبت به روش  20تا  20بین 

 .دهدمیای سطحی کاهش آبیاری قطره

 بجهای  هیفه رد دو مصهر سانصی 140 کاشت آرایش اسصفاده از

دو  مصهر سهانصی  90 و هردیفه  تک مصرسانصی 90 کشت هاییشآرا

 کاهش با توانمیکشت  این آرایش قاب  توصیه است. با هردیف

 اقصصادی بازده و داشت نگه را ثابت زراعی عملکرد آب، مصرف

تواند هدف مناسبی برای کهاهش  کشت نشایی می نمود. حفظ را

مرحله آبیاری  4روش، حداق  ذرت باشد. در این مصرف آب در 

کهاهش  سهطح،  واحهد  در کهود  و بذر مانند هایینهاده از اسصفاده شود. این روش باعث افهزایش عملکهرد، بهبهود   جویی میصرفه
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 مزرعهه، افهزایش   در گیهاه  تولید زمان شدن کمصر یا رشد دوره 

 هشکهها درنصیجههه و آب ماننههد هههایینهههاده از اسههصفاده کههارایی

جهایگزین کهردن ارقهام زودرس و     .شهود مهی  دتولیه  هایهزینه

ارقام دیررس نیز قاب  توصیه است. ارقام  جایبهرس ذرت میان

کهه توسهط موسسهه     400و  280رس مانند رقم و میان زودرس

توانههد مهی  تولیدشههدهتحقیقهات و اصهالح و تهیههه نههال و بهذر     

صند و عملکهرد  تر هسه کننده باشد. گرچه این ارقام زودرسکمک

نوبهت   4تها   2ی نسبت به ارقام دیهررس دارنهد، امها بهین     کمصر

اسصفاده از ارقام  آبیاری کمصری نسبت به ارقام دیررس نیاز دارند.

شود. در این زمینهه ههم   مصحم  به تنش خشکی نیز توصیه می

موسسه تحقیقات و اصالح و تهیه نهال و بهذر دو رقهم بهه نهام     

به تهنش خشهکی    کرده است که مصحم کارون و مبین را تولید 

 هسصند.

 

 گیرینتیجه

 کهه  آبی زیاد اسهت  نیاز با تابسصانه محصوالت از یکی ذرت

 آب شهدید  هنگام محدودیت گندم، یا جو برداشت از بعد معموالً

بها   توانمی آب محدودیت در شرایط اریآبیکم با شود.می کشت

 از و داده افزایش را کشت زیر سطح مصرف آب، در جوییصرفه

بهه   کامه   آبیهاری  شهرایط  بهه  نسبت را سود بیشصری ی  ر این

 شرایط با دانه گیریشک  و دهیگ  یدوره در آورد. ذرت دست

 رشد مرحله ترینحساسکه  است مواجه تابسصان گرم وهوایآب

 و دوم یمرحله در اریآبیکماست.  آبی تنش به نسبت محصول

 کمصری از حساسیت رشد اح مر دیگر به نسبت ذرت رشد چهارم

 به بسصگی ایذرت دانه گیاه موردنیاز آب آبیاری است. برخوردار

 ههر  اقلهیم  و زودرس( یها  )دیررس رقم نوع خاك، آبیاری، روش

 کاشهت  از بعهد  بالفاصله ب ذرتاخاک یا اول آبیاری .دارد منطقه

 بهرای  و زدهجوانهه  کامالًبذور  کهدرصورتی شود. باید انجام بذور

دوم  آبیهاری  نباشهد،  آبیهاری  بهه  نیهاز  ادهمورداسصف یهاکشفعل

 خوب بذرها کهدرصورتی شود. انجام بعد باید روز 15 تا 14 حدود

 بهه  نیهاز  کهه  شهود  اسصفاده ییهاکشعلفاز  یا باشند نشده سبز

 خواههد  اول از آبیهاری  بعد روز 9 حدود دوم آبیاری دارند، آبیاری

 15 تا 14 هر آبیاری گیاه، برگی 6 دودح تا دوم آبیاری از بعد بود.

 مرحلهه  پایهان  تها  رفهصن  سهاقه  مرحلهه  از شهود.  روز باید انجهام 

پر  مرحله از انجام شود. آبیاری باید باریک روز 9 هر ،یافشانگرده

 به نیاز باریک روز 10 هر فیزیولوژیک، رسیدن زمان تا دانه شدن

 یها  خردادمهاه  اواخر حدود ذرت کشت کهدرصورتی .استآبیاری 

 مهرماه اوای  حدود آبیاری زمان آخرین شود، انجام تیرماه اوای 

  .است

 آبیهاری  روش از تهوان یمه  آب منهابع  محدودیت شرایط در

 معمهول  آبیهاری  روش جهای بهه  مصنهاوب  درمیانیک ایجویچه

 20 حهدود  درمیهان یک ایجویچه آبیاری روش در کرد. اسصفاده

 ود.شمی مصرف نرمال یآبیار حالت از کمصر درصد آب

ای آبیاری قطره نوارهای از تحقیقات نشان داده که اسصفاده 

 24حدود  مصوسط  وربه ایپشصه جوی سنصی آبیاری جایبه تیپ

 ایقطهره . اسصفاده از آبیاری دهدمیدرصد مصرف آب را کاهش 

درصهد میهزان آب کهاربردی ذرت را     20تها   20بین  زیرسطحی

 . دهدمیش ای سطحی کاهقطره نسبت به روش آبیاری

 ههای یهش آرا بجای هردیف دو مصرسانصی 140 کاشت آرایش

قابه    هردیفه دو  مصهر سانصی 90 و هردیف تک مصرسانصی 90 کشت

 آب، مصرف کاهش با توانمیکشت  این آرایش توصیه است. با

نمود.  حفظ را اقصصادی بازده و داشت نگه را ثابت زراعی عملکرد

برای کاهش مصرف آب در  تواند هدف مناسبیکشت نشایی می

رس ذرت ذرت باشههد. جههایگزین کههردن ارقههام زودرس و میههان 

ارقام دیررس نیز قاب  توصهیه اسهت. گرچهه ایهن ارقهام       جایبه

تر هسصند و عملکرد کمصهری نسهبت بهه ارقهام دیهررس      زودرس

نوبهت آبیهاری کمصهری نسهبت بهه ارقهام        4تها   2دارند، اما بین 

 دارند.  دیررس نیاز

از ارقام مصحم  به تهنش خشهکی هماننهد دو رقهم     اسصفاده 

تواند عالوه بر جلهوگیری از کهاهش عملکهرد    کارون و مبین می

در  هها یهاری آبذرت در شرایط تنش خشکی، باعث کاهش تعداد 

  ول فص  رشد شود.
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Irrigation Management and Optimal Water Consumption in Corn 

Cultivation 

 
M. Karimi*1and M. Jolaini2 

 

Abstract 

Corn is one of the most important agricultural products that has a major contribution in supply of country's 

food needs. Corn is sensitive to water stress and under these conditions, its yield is reduced. Limited water 

resources in most parts of the country have caused farmers to not have enough water to meet the water needs of 

corn.Therefore, if a suitable tool is available to accurately determine the time and amount of irrigation, a 

suitable crop can be harvested with less water. Adequate knowledge of growth stages and water requirement of 

corn during the growing period can play an important role in preventing the loss of water resources and reduce 

stress and increase yield per unit area. According to research, the net irrigation water requirement of corn in the 

country is about 6852 m3/ha on average. The most sensitive stages of corn growth to water stress are flowering 

and grain formation. Implementing optimal management of water consumption in this product by using the 

method of constant or intermittent furrow irrigation method instead of the usual irrigation method, using drip 

irrigation tapes instead of traditional irrigation of stacked atmosphere. The use of seedling cultivation, selection 

of early cultivars and cultivars that are in maximum compliance with the climatic conditions, quality and 

quantity of available water, the use of drought tolerant cultivars and change of planting arrangement is possible. 
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