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 تحت سیستم  ايعلوفهذرت  کمی و کیفی بر عملکرد یاريکاشت و دور آب یشاثر آرا

  ورامین -پیشوااي در آبیاري قطره
  

  4الموتیاسدي ، علی3، مصطفی نجفی*2، الیاس سلطانی2، غالم عباس اکبري1حسینیعلی عرب

  ، و اصالح نباتات دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان یزراععلوم ارشد گروه دانشجوي کارشناسی1
  ، واصالح نباتات یزراععلوم دانشگاه تهران، پردیس ایوریحان، گروه  دانشیار2

  ارشد زراعت و مدیر مزرعه زراعی کشت و صنعت چالتاسیان، کارشناس3
  علوم دامیاستادیار دانشگاه تهران، پردیس ایوریحان، گروه 4

  22/4/1398 تاریخ پذیرش:؛  5/10/1397تاریخ دریافت: 
  1چکیده

هاي نوین هاي جدید در آرایش کشت و استفاده از سیستمبا توجه  به شرایط کشور از نظر منابع آبی، ایجاد روش سابقه و هدف:
و حفـظ   تواند کمک شایانی به کاهش تهدیدات موجود نماید. هدف از انجام این آزمایش کاهش میـزان آب مصـرفی  آبیاري می
   آبیاري بود.وجود اعمال کم عملکرد با

  

براي ارزیابی  1396-97 زراعی سال در آزمایشی در مزرعه کشاورزي شرکت چالتاسیان واقع در شهرستان پیشوا ها:روشمواد و 
هاي خرد شده بر پایه این آزمایش به صورت کرت شد. نجاما ،434ZPاي رقم آبیاري و آرایش کاشت بر عملکرد ذرت علوفهدور

تکرار انجام گرفت که در این آزمایش کرت اصلی دور آبیاري و کرت فرعی آرایش کاشت در  3هاي کامل تصادفی با بلوكطرح 
در هر  )3Iو  1I ،2Iفاصله آبیاري ( روز 8و 6، 4 سطح سه آبیاري درمتر بود. تیمار دور  9×8شد. ابعاد هر کرت فرعی نظر گرفته 

 سـه صـورت   بـه  نیـز  کشـت  آرایش تیمار .(با نوارتیپ) آبیاري شدند ايبه صورت قطره ساعت 8مدت ها بهنوبت آبیاري کرت
 1P ،2Pترتیب ردیفه (به دو مترسانتی 140 و دو ردیفه مترسانتی 70 و ردیفه متر تکسانتی 70 ردیف بین فاصله با کشت آرایش

عنـوان جدیـدترین آرایـش کشـت ذرت بررسـی      به 3Pباشند و آرایش کشت هاي مرسوم کشور میآرایش 2Pو  1P) بود. 3Pو 
 بـه  بـالل  وزن نسـبت  بالل، وزن بالل، در دانه تعداد بوته، ارتفاع ساقه، اي از صفات کمی (قطردر این آزمایش مجموعه گردید.

 غیـر  فیبـر  درصـد  خام، )، صفات کیفی (پروتئینهکتار در خشک عملکرد و هکتار در تر عملکرد خشک، ماده درصد کل، وزن
غیرفیبـر) و   هـاي کربوهیـدرات  درصد خام، چربی خاکستر، اسیدي، شوینده در محلول غیر فیبر درصد خنثی، شوینده در محلول

  گرفت.صفات مربوط به سود اقتصادي و کارایی مصرف آب مورد بررسی قرار
  

نسبت وزن بـالل بـه وزن کـل، درصـد مـاده      ، بوته شده قطر ساقه، ارتفاع يریگاندازه صفات ،ياریآب ماریدر اثر اعمال ت ها:یافته
اثر  ،نیهمچن .دیگرد داریمعن یک درصددر سطح  )در هکتار(و عملکرد ماده خشک درصد  5در سطح  علوفه خشک و عملکرد

وزن بالل، نسـبت وزن بـالل بـه     و قطر ساقه، تعداد دانه در بالل، احتمال)درصد  5در سطح (ارتفاع بوته  برکشت  شیآرا ماریت
کیفی  تجزیهنتایج  .شددار معنی احتمال) یک درصددر سطح ( )در هکتار(و عملکرد خشک  )در هکتار( ملکردکل بوته، ع وزن

 تجزیـه نتایج حاصـل از   دار شدند.معنی پروتئین خام و چربی خام صفاتنشان داد که تیمارهاي دور آبیاري و آرایش کشت در 
هسـتند. در   دارهاي مربوط به کارایی مصرف آب، سود ناخالص و سود خالص نشان داد که اثر متقابل بر این صـفات معنـی  داده
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و با  بیشترین سود خالص را داشت 2Iتیمار آبیاري بهترین تیمار آرایش کشت بود.  3Pتمام تیمارهاي دور آبیاري آرایش کشت 
مشخص شد کـه بـین تیمارهـاي آرایـش      2Iمتقابل تیمارهاي آرایش کشت در تیمار آبیاري بررسی نتایج مقایسه میانگین اثرات 

 داري وجود نداشته است.کشت در این سطح از آبیاري تفاوت معنی
  

توان با مصرف آب کمتر به همان سـطح از عملکـرد دسـت یافـت.     جاي چهار روز میبا اعمال آبیاري شش روز به گیري:نتیجه
متـر دو  سانتی 70متر تک ردیفه و سانتی 70هاي کشت متر دو ردیفه بجاي آرایشسانتی140عمال آرایش کشت همچنین در اثر ا

 بـا دور  3Pردیفه میزان آب مصرفی را کاهش داد. نتایج کلی نشان داد با توجه به میزان آب مصرفی، روش جدید آرایش کشت 
متر مکعب آب در هکتار از عملکرد باالتري نسبت به آب مصرفی در واحد سطح در مقایسـه بـا دو    3200با مصرف  2Iآبیاري 

تـوان بـا آرایـش کشـت     مترمکعب در هکتار برخوردار بوده است. می 5900آبیاري که معادل آرایش کاشت دیگر در همین دور 
و بازده اقتصادي را حفظ نمود. از منظر کیفیت علوفه تولیدي نیز جدید با کاهش مصرف آب عملکرد زراعی را ثابت نگه داشت 

  دهند.نتایج تغییر چشمگیري را نشان نمی
  

  .نوار تیپکارایی مصرف آب، سود اقتصادي، تراکم کاشت،   هاي کلیدي:واژه
 

  مقدمه
از مهمتـرین و   ).Zea mays L(ذرت با نام علمی 

 ترین گیاهان زراعی مورد استفاده انسان اسـت. قدیمی
 حدود 2017 الـــس در هانــــج ذرت کاشت سطح
یـک میلیـارد و    تولیـد آن  میـزان  و هکتار ونیمیل 197
ذرت از مهمترین گیاهان در  .)15( بود تنمیلیون 134

تغذیه انسان است و اهمیت باالیی در تامین تغذیه دام 
ــا توجــهو طیــور دارد.  بــه شــرایط آب و هــوایی و  ب

در عمـوم   ،دام چـراي وضعیت نامناسب مراتـع بـراي   
واحدهاي دامپروري کشور از علوفـه ذرت بـه عنـوان    
مهمترین گیاه براي تغذیـه دام در کنـار سـایر گیاهـان     

جمعیت جهان به حدود  2020در سال شود.استفاده می
این رقـم   2050و تا سال رسیدمیلیارد نفر خواهد  7/7

 2050میلیارد نفر خواهد رسید، تا سـال   3/9به حدود 
در حـال   .)37( ذرت دوبرابر خواهد شـد تقاضا براي 

ــه  ــک ب ــار از  100حاضــر ذرت در نزدی ــون هکت میلی
شـود و  کشور در حال توسعه تولید می 125هاي زمین

کشور در حال توسـعه جـزء سـه     75همچنین در بین 
گیاهی است که بیشترین سطح زیر کشت را بـه خـود   

   ).14(اند اختصاص داده

به یک  1هوایی جهانیهاي مدلهاي آب و بینیپیش
 کنــدخشکســالی سراســري در خاورمیانــه اشــاره مــی

منـاطق  درصد مساحت ایـران را   65بیش از  )19،11(
درصـد را نیمـه خشـک تشـکیل داده و      20خشک و 

ــه    ــوب و نیم ــواي مرط ــاطق داراي آب و ه ــایر من س
 کشـاورزي  هـا گزارش اساس بر ).24(مرطوب است 

 اختصـاص  خـود  بـه  را دنیا آب مصرف از درصد 60
 حـال  در جهانی گرمایش حال این با ).28( است داده

 رخ حال در هوایی و آب شدید تغییرات و است وقوع
 ).22( است افزایش درحال آب کمبود نتیجه در دادن،

کمبود آب در مناطق کشاورزي خشک و نیمه خشک، 
مـی   اصلی در کاهش رشد و عملکـرد گیاهـان   عامل 
خشـک، آب آبیـاري اصـلی    در مناطق . )18، 7( باشد

ترین عامل محدود کننده در بین منابع بـراي عملکـرد   
در کشـاورزي اســت. کــارایی مصــرف آب مهمتــرین  
شـاخص بـراي ارزیــابی صـرفه جـویی مــوثر در آب     

  .)38 و 25، 23، 22، 12( محصوالت زراعی است
 ) گــزارش کردنــد کــه2018پانــدي و همکــاران (

سـهم قابـل تـوجهی در بهبـود      توجه به مساله آبیاري،

                                                             
1. Global climate models 



 و همکارانحسینی عرب علی

139 

 .)40(اسـت  امنیت غذایی و پایداري در گذشته داشته 
گذاري در هر دو بخـش توسـعه آبیـاري و    اگر سرمایه

شود بینی میبهبود کارایی مصرف آب انجام شود، پیش
مورد انتظار در زمینه امنیـت غـذایی و بهبـود     تاثیرات

در کشورهاي درحال توسعه قابـل  کارایی مصرف آب 
 مـوثرترین  از یکـی  ايقطـره  آبیاري ).36( باشدتوجه 

 دسـت  زا کـاهش  و آبیـاري  رانـدمان  افزایش راههاي
در  ).20( اسـت  خاك سطح از تبخیر اثر در آب رفتن

اي آب غالبـا در یـک منطقـه کوچـک در     آبیاري قطره
گیـرد، در نتیجـه   نزدیکی منطقه رشـد گیـاه قـرار مـی    

 جلـوگیري از  بواسطه محدود کردن تبخیر از خـاك و 
ق آب در خاك، موجب رشد سریع محصول ینفوذ عم

توانـد تبخیـر از   اي میآبیاري قطرهروش  ).8(شود می
، )30(سطح خاك و نفوذ عمیـق آب را کـاهش دهـد    

بدین وسیله موجب حفاظت از آب و افزایش عملکرد 
ــود ــال در ).41 و 35، 30، 26، 12( ش ــايس ــر ه  اخی

 مرطـوب  کمتـر  منـاطق  در ايقطـره  آبیاري از استفاده
 به ذرت، تولید در تريگسترده طور به) مرطوب نیمه(

 قـرار  اسـتفاده  مـورد  چین شرق شمال در مثال عنوان
عملکـرد   يرو یـاري آب يهـا رژیـم  ).43( است گرفته

رو کـاهش   یـن دارنـد. از ا  یرو تعرق تاث یرذرت و تبخ
ــاريســطح آب ــارا ی ــود ک ــرا ییو بهب  يمصــرف آب ب
برخـوردار اسـت.    یـادي ز یتاز اهم یدارپا يکشاورز

الم و تروین  ،آمریکا کانزاس در تحقیق سال ده از پس
 روش از بـا اسـتفاده   که رسیدند نتیجه این به )2003(

 سنتی هايروش در مقابل سطحی زیر ايقطره آبیاري
 بـا  ذرت تولیـد  در اسـتفاده  مـورد  آب میـزان  ،آبیاري
در کمربند  .)27( بود همراه درصدي 55 تا 35 کاهش

ــین  ــت متحــده، گراس ــی ذرت ایال ــاران اغرب ي و همک
، در مقایسـه بـا میـزان آب    که ) گزارش کردند2011(

مصرفی فعلی توسط کشاورزان درصـورت اسـتفاده از   
 32شـده را تـا   ذخیـره  تـوان آب  روش کم آبیاري می

درصـد از تولیـد در    4درصد باال برد و در مقابل تنهـا  
 ).16( دبیامینتیجه این کار کاهش 

آرایش کاشت در توزیع نـور در کـانوپی گیـاهی،    
گـذار اسـت.   بت بین گیاهی و عملکـرد نهـایی اثر  رقا

 1950در سـال   نشـان داد کـه   در چیننتایج پژوهشی 
بوده است بوته در هکتار  15000میانگین تراکم کشت 

 2010بوته در هکتار در سـال   60000و این مقدار به 
میانگین عملکرد دانه از از طرفی افزایش یافته است و 

ــار در ســال  1000 ــوگرم در هکت ــا  1940کیل  6000ت
دماي  ).29(افزایش یافته است  2010کیلوگرم در سال 

مکرر و تابش ضـعیف خورشـید بـراي     يهاباال، باران
ـ و مـی  نیسـت مناسـب  هـاي قـوي   تشکیل ساقه د توان

هاي ذرت شـود  مقاومت مکانیکی ساقهکاهش موجب 
گـزارش کردنـد کـه    ) 2016(و همکـاران   ژائو .)44(

هـا و  تراکم گیاهی باال باعـث افـزایش طـول میـانگره    
ها کاهش مدت زمانی که گیاه به ضخیم کردن میانگره

شود، که در نهایت موجب افزایش طـول  پردازد میمی
بـدوي و  . )45( گرددمیها ها و کاهش قطر آنمیانگره

گزارش کردند که با تـرویج کشـت    )2007( همکاران
ـ هاي باالتر میدو ردیفه ذرت و بکارگیري تراکم وان ت

هـاي شـیمیایی و از طریـق    کـش بدون کـاربرد علـف  
هاي رشد تاجتقویت توان رقابتی گیاه زراعی، شاخص

 در ساله دو آزمایشی در. )5( خروس را تضعیف نمود
 روي ردیفه دو کشت الگوي 2007 و 2006 يهاسال
 بـه  شناندوا منطقۀ در ايعلوفه ذرت براي را پشته یک

. نمودنـد  توصـیه  آب مصـرف  راندمان بودن باال علت
 در تـن  45 و 50 را خشـک  علوفه عملکرد میزان آنها

 و ردیفه دو کاشت الگوي تیمارهاي از ترتیببه هکتار
  . )21( کردند گزارش ردیفه تک

 در کـه  کردنـد  گزارش )2008( ایلماز و همکاران
 خشـک  و تـر  علوفـۀ  عملکرد ،ذرت ردیفۀ دو کشت

 ردیفـه  یـک  کشت به نسبت درصد 10 و 16 ترتیببه
 یک عنوان به را ردیفه دو کشت و دادند نشان افزایش
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نمودنـد   توصـیه  ذرت بیشـتر  سـودآوري  براي تکنیک
 آرایـش  در کـه  کرد گزارش )2010( افشارمنش. )46(

 داخـل  نـور  مناسـب  با توزیـع  ذرت ردیفه دو کاشت
از  عدم وجـود رقابـت نـوري، گیـاه     و گیاهی اجتماع

 تجزیـه  لـت ع(ب بـوده  برخـوردار  کمتـري  طولی رشد
 بعلـت  ،هـا آرایـش  سایر حالی در در ساقه) در اکسین
 کشـت  در مخصوصـاً  نـور  گـرفتن  براي رقابت وجود

 نهایت در بیشتر بوده و رشد دوره اوایل در کف جوي
  .)1شود (می برخوردار بیشتري ارتفاع از گیاه

عمده مشکل کشت ذرت در ایران نیاز آبی بـاالي  
هـاي کشـت مرسـوم و    در روش .باشـد این کشت می

شود تـا رانـدمان   هاي سنتی موجب میآبیاري با روش
آب مصرفی پـایین باشـد و همچنـین شـاهد افـزایش      

نـواختی در مزرعـه ذرت   هاي هرز و عـدم یـک   علف
ــه و ســانتی 70باشــیم. در کشــت  ــر تــک ردیف  70مت

ه در صورت استفاده از نوارتیـپ در  متر دو ردیفسانتی
مزرعه با مشکل هزینه اولیه باالیی که اسـتفاده از ایـن   

کنـد مواجـه هسـتیم    روش آبیاري به کشاورز وارد می
هـاي  متر تک ردیفه علفسانتی 70همچنین در کشت 

سمت خالی ردیـف ذرت کشـت شـده رشـد      هرز در
متـر  سـانتی  70کنند و ایراد اصلی در آرایش کشت می

دو ردیفه تراکم باالسـت کـه خطـر ورس را افـزایش     
  دهد.می

 140در صــورت مناســب بــودن آرایــش کاشــت 
تیـپ  هـاي اسـتفاده از نـوار    هزینهمتر دو ردیفه سانتی

با  طرفیاي کاهش خواهد یافت. از جهت آبیاري قطره
افزایش فاصله دور آبیاري در مزرعـه و عـدم کـاهش    

توان به کشاورزان توصیه نمود تا بـا  شدید عملکرد می
ی کردن دور آبیاري، میزان آب مورد اسـتفاده را  طوالن

  کاهش دهند.
هـدف از انجـام ایـن    با توجه به موارد ذکر شـده،  

مرسـوم بـه    هـاي بررسی تغییر آرایش کاشتآزمایش 
متـر دو ردیفـه و تغییـر دور    سانتی 140فاصله ردیف 

و در نهایت کاهش آب مصرفی و ثابت آبیاري مرسوم 
هـاي ابتـدایی   و کاهش هزینـه  داشتن سطح تولید نگه

آبیـاري   اسـتفاده از روش براي کشاورز  تا است کشت
  .باشدمقرون به صرفه  ايقطره

  
  هامواد و روش

 شـت اآبیاري و الگوي ک دورمنظور بررسی تاثیر به
بــر  تیـپ) اي (نـوار در کشـت بـا روش آبیـاري قطـره    

ــرد ــه  ،عملک ــر روي ذرت علوف ــی ب ــم آزمایش اي رق
434ZP، ــام ــد. انج ــن ش ــایش ای ــه آزم ــورت ب  ص

 3 بـا  تصـادفی  کامـل  هـاي بلوك پایه در پالتاسپلیت
ــاتی درتکــرار،  ــه تحقیق ــرکت مزرع ــاورزي ش  و کش

 سـال  در در شهرستان پیشواسیان واقع لتادامپروري چا
مـرداد  10در تـاریخ  کشـت   شد. انجام 97-96 زراعی

و میزان بذر استفاده شده براي آرایـش   صورت گرفت
کیلـوگرم در هکتـار و    25برابـر   3Pو  1Pهاي کشت

کیلـوگرم در هکتـار    50برابـر   2Pبراي آرایش کشت 
 و آبیـاري  دور اصلی کرت در این آزمایش بوده است.

 رــــ ه ابعـاد  .بـود  اشتــــــ ک آرایـش  فرعی کرت
گرفتـه   نظـر  در مترمربـع  72 یعنی 9×8 اصلی رتـک

 روز 8 و 6 ،4 سـطح  سـه  در آبیـاري  دور تیمـار . شد
در نظر گرفتـه   3Iو 1I ،2I ترتیببه آبیاري دور فاصله

ر و(آب مورد استفاده در هر کرت با استفاده از کنت شد
مـدت  ها بهکرت. در هر نوبت آبیاري گیري شد)اندازه

نیـاز آبـی ذرت بـر اسـاس      ساعت آبیـاري شـدند.   8
 2017در سـال   سازمان غذا و خواربار جهانیگزارش 

 ).15است (مترمکعب گزارش شده 8000تا  7000بین 
 فاصـله  بـا  کشت آرایش نوع 3 در کشت آرایش تیمار

 دو مترسانتی 70 و ردیفه یک مترسانتی 70 ردیف بین
 1P ،2P ترتیـب بـه  ردیفـه  دو متـر سانتی 140 و ردیفه

 در بوته 78000 تراکم داراي 3Pو  1P تیمار. بود 3Pو
ــار ــار و هکت ــراکم داراي 2P تیم ــه 156000 ت  در بوت
 75اي بین تراکم مطلوب براي ذرت علوفه .بود هکتار
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پـیش از اجـراي    .اسـت هزار بوتـه در هکتـار    125تا 
متري سانتی 30آزمایش از چندین نقطه مزرعه از عمق 

اي بـه  نمونه خاك تهیه و براي تعیین نیازهـاي تغذیـه  

خصوصیات فیزیکـی و شـیمیایی    و ارسالآزمایشگاه 
  خاك مزرعه مشخص گردید.

  
   آزمایشنمونه خاك محل اجراي فیزیک شیمیایی  مشخصات -1 جدول

Table 1. Physical and chemical characteristics of the field soil. 
EC  

(ds.m-1) 
  الکتریکیهدایت
 زیمنس بر(دسی

  متر)

pH 
  اسیدیته

OC (%) 
ماده 

  خاكآلی
  (درصد)

Total N 
(%) 

 نیتروژن

  (درصد)

Pava (ppm) 
فسفر قابل 

 جذب
قسمت در (

  )میلیون

Kava (ppm) 
پتاسیم قابل 

  جذب
قسمت در (

  )میلیون

Clay (%) 
  رس

  (درصد)

Silt 
(%) 
  سیلت

  (درصد)

Sand 
(%) 
  شن

  (درصد)

1.26 7.7 1.19 0.11 44.5 450.1 38 46 16 
 

  

  
آرایش ) و 2P(ردیفه  متر دوسانتی 70آرایش کشت )، 1P(متر تک ردیفه سانتی 70آرایش کشت مختلف کاشت:  هايآرایش -1شکل 

  )3P(متر دو ردیفه سانتی 140کشت 
Figure 1. Different planting patterns; planting pattern, one row 70cm (P1), planting pattern, two rows 70cm (P2), 

planting pattern, two rows 140cm (P3) 
  

براي تهیه بستر کاشت، عملیـات شـخم و سـپس    
کـار،  بعد از آن بـا دسـتگاه ردیـف   دیسک اجرا شد و 

کشت به صورت ردیفی همراه با جایگذاري نوارهـاي  
متر) در خاك انجـام گرفـت. در   میلی 22تیپ (عرض 

فاصله نوارهاي تیپ قرار داده شـده   1Pآرایش کاشت 
متر بود و بذرهاي ذرت در یک طرف سانتی 70از هم 

کشت  متر از نوار تیپسانتی 10این نوارها و به فاصله 

فاصله نوارهـاي تیـپ از    2Pگردید. در آرایش کشت 
متر بود اما در کنار هـر  سانتی 1P ،70یکدیگر به مانند 

متـر  سـانتی  10 تیپ در هر دو طرف آن به فاصله نوار
کشت صورت گرفت که این مسئله منجر بـه افـزایش   
دو برابري تراکم ذرت در این آرایش کشت نسبت بـه  

1P  3وP     3گردید. امـا در آرایـش کشـتP   نوارهـاي
متري نسبت به هم قرار داده سانتی140تیپ در فاصله 
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شدند و به عبارتی در ایـن آرایـش کشـت نسـبت بـه      
تیپ یکی از از هر دو نوار 1Pآرایش کشت اولیه یعنی 

آنها از زمین حذف گردید به عبارتی فاصـله نوارهـاي   
ف گردید و در ها نصبرابر شده و مصرف آن 2آبیاري 

این آرایش کشت تراکم بوتـه بـا وجـود حـذف یـک      
 1Pتیپ نسبت بـه آرایـش   دو ردیف نوار ردیف از هر

 10ثابت مانـد و در دو طـرف نـوار تیـپ بـه فاصـله       
  ). 1متر کشت صورت گرفت (شکل سانتی

روز اول کشت تا استقرار گیاه  20در این آزمایش 
یکبـار صـورت   روز  4ها به صورت آبیاري تمام کرت

هـاي دور  گرفت و بعد از آن تیمار آبیاري به صـورت 
روز یکبار انجام شـد. در زمـانی کـه     8و  6، 4آبیاري 

ها حالت خمیري داشـت از هـر کـرت بـه شـکل      دانه
بوته انتخاب و  10هاي کناري تصادفی با حذف ردیف

صفات قطر ساقه، ارتفاع بوته، تعـداد دانـه در بـالل ،    
وزن بالل به وزن کل، درصـد مـاده   وزن بالل، نسبت 

خشک، عملکرد تر در هکتـار و عملکـرد خشـک در    
گیري شـد. در پایـان دوره کشـت از هـر     هکتار اندازه

بوته را به صورت تصادفی انتخاب  10کرت آزمایشی 
ها با استفاده از آون اقدام به و بعد از خرد کردن نمونه

گنی هاي همخشک کردن آنها و سپس با آسیاب نمونه
پـروتئین  را جهت انجام آزمایشات کیفی براي تعیـین   

ـ     ، درصد 1خام ، 2یفیبـر غیـر محلـول در شـوینده خنث
، 4، خاکستر3اسیديفیبر غیر محلول در شوینده  درصد

آمـاده   6هاي غیرفیبـر ، درصد کربوهیدرات5چربی خام
تئین خـام بـا روش کجلـدال و    گیـري پـرو  اندازه .شد

گیـري چربـی بـا اسـتفاده از روش سوکسـله و      اندازه
). 48خاکستر نیز با استفاده از کوره محاسـبه گردیـد (  

                                                             
1. Crude protein 
2. Neutral detergent fiber 
3. Acid detergent fiber 
4. ASH 
5. Crude fat 
6. Non-fiber Carbohydrates 

هاي زراعت و علـوم  هگیري صفات در آزمایشگااندازه
دامی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران صورت گرفـت  

گیـري بهتـر کـارایی مصـرف آب و سـود      براي نتیجه
محصـول   ناخالص فروش(میزان درآمد بدست آمده از

نهایی) و سود خالص حاصل از فـروش نیـز محاسـبه    
  گردید:

 سود -کشت  دوره به مربوط هايهزینه  )1(
  سودخالص =ناخالص 

)2(  
  

 مقایسه و 7SAS افزارنرم از استفاده با واریانس تجزیه
درصد  5 احتمال سطح در LSD آزمون با هامیانگین

  .گرفت انجام
  

  نتایج و بحث
ـ آبدور  ماریکه ت دادها نشان داده تجزیه جینتا  ياری

 قطـر سـاقه، ارتفـاع    شامل شده يریگاندازه صفات بر
 ،، نسبت وزن بالل به وزن کل، درصد ماده خشکبوته

در هکتار و عملکرد ماده خشک در هکتار  تر عملکرد
کشت  شیآرا ماریت ،نیهمچن .)2(جدول  بود داریمعن

قطر  ،ارتفاع بوته  شاملشده  يریگاندازه صفاتبر  زین
ساقه، تعداد دانه در بالل، وزن بالل، نسبت وزن بـالل  

ماده در هکتار و عملکرد  تر ملکردبه وزن کل بوته، ع
ــ ــار معن ــود داریخشــک در هکت ــ ب ــل ب ــر متقاب  نی. اث

ـ ن ياریـ کشت و دورآب شیآرا يمارهایت در صـفات   زی
عملکرد ماده خشک در هکتـار وزن   ،شده يریگاندازه

).2(جـدول  بود داریدر هکتار معن تر بالل و عملکرد

                                                             
7. Version 9.4  

 
ماده خشک تولیدي()
میزان آب مصرفی() =  کارایی مصرف آب
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  صفات کمی
 1I آبیـاري  تیمـار  در سـاقه  قطر میانگین بیشترین
 داشت (جدول 3Iبا  يداریاختالف معنو  بدست آمد

) متـر یسانت 00/2( 1P کاشتشیآرا هايماریتبین  ).3
قطر  از نظر يداری) اختالف معنمتریسانت 3P )14/2 و

ـ  هردو این تیمارها ولی ،نبودساقه   يداریاختالف معن
جـدول  داشـتند ( ) متـر یسانت2P )52/1 مارینسبت به ت

از  ياریزمان آب صلهفا شیکه با افزا دادنشان  جی. نتا)3
ـ  ، روز  8و  6روز به  4  يداریقطر ساقه به شـکل معن

ـ در آرا همچنـین  ،یافتکاهش  خطـر   2Pکاشـت   شی
   .افتی شیورس افزا

پژوهش در مورد ارتفـاع   نیبدست آمده از ا جینتا
ـ آب مـار یکه ت دادها نشان بوته  نیشـتر یب يدارا 1I ياری

بـا دو   يداریو اختالف معن متر بود 3به میزان  ارتفاع
ــاریت ــت 3Iو  2I م ــی داش ــ ول ــتالف  3Iو  2I نیب اخ

 دهـد بـا  مسئله نشـان مـی   نیو ا دیده نشد يداریمعن
 و 6بـه   کباریروز  4از  ياریآب يفاصله دورها شیافزا

ـ  8 ـ بـه ا  یافـت.  يداریروز ارتفاع بوته کاهش معن  نی
 یبه شکل عـامل  اهیکه کاهش آب در دسترس گ یمعن

ـ ارتفـاع گ  شیکننده عمل کرده و مـانع افـزا  محدود  اهی
کـه   آن استبیانگر  ،3جدول نتایج  نی. همچنشودیم

را دارا ارتفـاع   نیشـتر یب متر 96/2با  2P کاشتشیآرا
اخــتالف  متــر 71/2بــا ارتفــاع  3P مــاریو بــا ت بــوده
بـا   1P مـار یبـا ت )2P( ماریت نیاما ا شت،داري دامعنی

  شت.ندا يداریاختالف معن متر 82/2ارتفاع 

  
نسبت وزن بالل بـه  ، بالل هر در ها، تعداد دانهبوته قطرساقه، ارتفاع بر هاي کاشتو آرایش تیمارهاي آبیاريمقایسه میانگین  -3جدول 

 .ذرت علوفه اي خشک، درصد مادهکلوزن
Table 3. Mean compartion of irrigation and planting patterns treatments, diameter of stem, plant height, number of 
grains per spike, the ratio of spike weight to biological weight, the percentage of dry material. 

  داري با یکدیگر ندارند. تفاوت معنی ستون هر در اعداد با حروف مشترك
Numbers with the same latters in each column have no significant difference. 

=I  1( روز یکبار 4آبیاريI( روز یکبار6، آبیاري )2I 3( روز یکبار 8) و آبیاريI.(  
=P  1( متر تک ردیفهسانتی 70آرایش کشتP 2( متر دو ردیفهسانتی 70)، آرایش کشتP 3( متر دو ردیفهسانتی 140) و آرایشP.( 

I= Irrigation, 4day interval(I1), 6day interval(I2) and 8day interval(I3). 
P= Planting pattern, one row with spacing of 70 cm(P1), two rows with spacing of 70 cm(P2) and two rows with 
spacing of 140 cm(P3). 

  

 دادنشـان   هاي کاشتآرایش نیانگیم سهیمقا جینتا
ـ  نیشتریب يدارا دانه 475با تعداد  3Pکه  در  هتعداد دان

ـ  مختلف بود.  يهاکشت شیآرا انیبالل در م  نیامـا ب

3P  1وP  ـ  مشاهده نشد، يداریمعناختالف ـ ا یول  نی
ـ   2P آرایـش کاشـت   بـا  تیمار دو  يداریاخـتالف معن

 .)3(جدول ندداشت

   

قطر ساقه 
 متر)(سانتی

Diameter of 
stem 
(cm) 

  ارتفاع (متر)
Plant height 

(m) 

  تعداد دانه در بالل
Number of 
grains per 

spike 

نسبت وزن بالل به وزن 
  کل

The ratio of spike 
weight to 

biological weight 

  خشک (درصد)ماده
Dry mater 

(%) 

  دورهاي آبیاري
Irrigation 
intervals 

I1 1.97 a 3.01 a 403.48 a 28.02 b 27.37 a 

I2 1.91 ab 2.76 b 395.7 a 30.19 ab 26.17 a 
I3 1.78 b 2.72 b 399.78 a 32.53 a 23.96 b 

  کشتهايآرایش
planting 
patterns 

P1 2.00 a 2.82 ab 446.44 a 32.85 a 25.74 a 
P2 1.52 b 2.96 a 277.48 b 23.67 b 25.62 a 
P3 2.14 a 2.71 b 475.04 a 34.21 a 26.13 a 
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نشان داد که تغییر نتایج حاصل از تجزیه واریانس 
دور آبیاري تـاثیري در وزن بـالل تولیـدي تـک بوتـه      
نداشت. همچنین، اثر متقابـل دور آبیـاري در آرایـش    

). نتایج اثر 2دار بود (جدول کاشت بر وزن بالل معنی
متقابل این صفت در تمام سطوح آبیـاري حکایـت از   

ــاي     ــین تیماره ــه ب ــت ک ــتالف  3Pو 1Pآن داش اخ
داري وجود ندارد اما هر دو این تیمارها با تیمـار  معنی

2P 2دار بودند. به عبارتی تیمار داراي اختالف معنیP 
ي هـا بـه ترتیـب بـا وزن    3Iو  1I ،2Iدر سطح آبیاري 

گـرم داراي کمتـرین وزن    156گـرم و   96گرم،  109
آرایـش   2Iبالل در تمام سطوح آبیاري بود. در تیمـار  

تیـب بـا میـانگین وزن بـالل     تربه 3Pو  1Pهاي کشت
داري بـاهم نداشـتند   گرم اخـتالف معنـی   279و  286

  ).4(جدول 
  

و  تـر  ، عملکـرد وزن بـالل دهی اثر متقابل) براي در هر سطح آبیاري (به صورت برش مقایسه میانگین سطوح آرایش کشت -4جدول 
  ايدر ذرت علوفه ،عملکرد خشک

Table 4. Mean comparsion of planting pattern in each level of irrigation (slicing the interaction effect) for of spike 
weight, total fresh yield, total dry yield, in forage maize. 

  دورهاي آبیاري
Irrigation 
intervals 

  کشتهايآرایش
planting 
patterns 

(گرم) وزن بالل  
Spike weight (g) 

  )ردر هکتا(کیلوگرم تر ماده  عملکرد
Fresh yield per hectar 

(kg.ha-1) 

  عملکرد ماده خشک 
  )در هکتار(کیلوگرم 

Dry yield per hectare 
(kg.ha-1) 

I1 
P1 230.89 a 58803.33 b 15386.55 b 
P2 109.67 b 74377.33 a 20489.73 a 
P3 264.56 a 62148.67 b 17741.59 ab 

I2 
P1 286.89 a 65511.33 ab 18389.98 a 
P2 96.55 b 70737.33 a 18277.25 a 
P3 279.67 a 60779.33 b 14954.93 b 

I3 
P1 231.78 a 53326 b 12230.74 b 
P2 156.55 b 73866 a 17445.53 a 
P3 256.33 a 57546.67 b 14569.53 ab 

  داري با یکدیگر ندارند.  ستون تفاوت معنی هر اعداد با حروف مشترك در
Numbers with the same latters in each column have no significant difference. 

=I  1( روز یکبار 4آبیاريI 2( روز یکبار 6)، آبیاريI 3( روز یکبار 8) و آبیاريI( ،=P  متر تک ردیفهسانتی 70آرایش کشت )1P70 )، آرایش کشت 
 ).3P( متر دو ردیفهسانتی 140) و آرایش 2P( متر دو ردیفهسانتی

I= Irrigation, 4day interval (I1), 6day interval(I2) and 8day interval (I3), P= Planting pattern, one row with spacing of 
70 cm (P1), two rows with spacing of 70 cm (P2) and two rows with spacing of 140 cm (P3). 

  
نسـبت   ، در صـفت دور آبیـاري  که دادنشان  جینتا

 شـد دار معنـی درصد 5وزن بالل به وزن کل در سطح 
نسـبت وزن بـالل    زانیم نیشتریب 3I ماریت .)2جدول(

ــه   ــل بوت ــه وزن ک ــودب ــ .را دارا ب ــاریت یدر بررس  م
از آن دارنــد کــه  تیــحکا جینتــا زیــن شــتاکشیــآرا

نداشته و  يداریبا هم اختالف معن 3Pو  1P يمارهایت
ـ بالل در ا ـ آرا نی درصـد   ایـ شـت نسـبت   اک يهـا شی

 دهـد یاز وزن کل بوته را به خود اختصاص م يشتریب
بـا میـزان    2Pشـت بـا   اک يهاشیآرا نیکه ا یدر حال

ـ   يدارا درصد 67/23  نیـ هسـتند. ا  داریاخـتالف معن

ـ و ا ابـد ییکـاهش مـ   2Pشـت  اک شینسبت در آرا  نی
بـالل و   لیشت در تشـک اک شیآرا نینشان از ضعف ا

 شیـ گفت در آرا توانیم جهیها دارد در نتپرکردن دانه
ـ علوفه نسبت بـه دو آرا  تیفیک 2Pشت اک  گـر ید شی

 دادند نشان) 2005( همکاران و بزي .استافتهیکاهش 
 کـم  بوته تراکم افزایش با بالل قطر و طول ساقه، قطر
  ).6( یابد می افزایش بوته ارتفاع و شده

که درصد مـاده خشـک در    دادنشان ه حاصل جینتا
 داریاختالف معن يدارادرصد 5در سطح  ياریآب ماریت

ـ آرا مـار یاما در ت بود ـ    شی  يداریکشـت اخـتالف معن
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بیـانگر آن   3جـدول  جینتـا  ).2جـدول  شد (نمشاهده 
بیشـترین درصـد مـاده     2Iو  1Iدر تیمارهاي  است که
ندارند  يداریباهم اختالف معن و هدست آمدهخشک ب
اخـتالف   3I مـار یبـا ت  مارهـا یت نیکه هردو ایدر حال

ـ نشـان از آن دارد کـه گ   نیداشته و ا يداریمعن در  اهی
در  یتفـاوت  کبـار یروز  6و  کباریروز  4 ياریآب ماریت

 یعنیاز ماده خشک ندارد،  یبه درصد مشخص دنیرس
ـ آب مـار یشده به آن در ت از مازاد آب داده اهیگ  1I ياری

استفاده نکرده و عمال آب از دست  2I مارینسبت به ت
ـ رفته بدون آنکه از آن بهـره   ریدر مسـ  یمناسـب  يردارب

باشد. کاهش درصد ماده خشـک   گرفتهصورت  دیتول
بـا دو   مـار یت نیکه ا يداریو اختالف معن 3I ماریدر ت

از آن  تیحکا دهدیاز خود نشان م ياریآب گرید ماریت
 کبـار یروز  8بـه   ياریآب يفاصله دورها یدارد که وقت

ـ گ ابـد ییمـ  شیافزا در توسـعه و بالفعـل رسـاندن     اهی
ـ آب يخود نسبت به دورها يرشد يهالیپتانس  4 ياری

و دچـار افـت در    خـورد یبه مشکل م کباریروز  6 و
ـ . گشـود یدرصد مـاده خشـک مـ    ـ  اهی ـ آرا نیدر ب  شی

ــ يمختلــف دارا يهــاکشــت در  يداریاخــتالف معن
  .باشدیدرصد ماده خشک نم

دهد که  اثـر  ها نشان مینتایج تجزیه واریانس داده
بـر عملکـرد    شتامتقابل تیمارهاي آبیاري و آرایش ک

. )2جـدول  بود (دار معنی یک درصددر سطح  وزن تر
با بررسی نتایج اثر متقابل مشخص شـد کـه در تیمـار    

بـود و   2Pتیمار آرایش کشت مناسب ترین  1I آبیاري
داري اخـتالف معنـی   3Pو  1Pاین تیمار با دو تیمـار  

نیز نتـایج نشـان    2I. در سطح آبیاري )4جدول ( دارد
تیمـار آرایـش کشـت     مناسب تـرین   2Pداد که تیمار 

داري اخـتالف معنـی   3Pکشـت  است و با آرایش بوده
به عنوان تیمار حدواسط بـوده و بـا    1Pدارد اما تیمار 

داري اخـتالف معنـی   3Pو  2Pکـدام از دو تیمـار   هیچ
بیـانگر  نیز نتایج  3I. در تیمار )4جدول ( نداشته است

بهتـرین  در این سـطح از آبیـاري    2Pتیمار  آن بود که

و بین این تیمار با تیمارهاي  تیمار آرایش کشت است
1P  3وP 4جدول ( دار بوداختالف معنی(.  

دهـد کـه در   ها نشان مینتایج تجزیه واریانس داده
عملکرد خشک در هکتار اثر متقابل تیمارها در  صفت
بـا   ).2جـدول  ( اسـت  بـوده دار معنـی درصد  5سطح 

 1Iمشخص شد که در تیمار  )4جدول ( بررسی نتایج
بوده و این تیمار  2Pتیمار آرایش کشت مناسب ترین 

دار است و اما داراي اختالف معنی 1Pکشت با آرایش
و نه  1Pبه عنوان تیمار حدواسط نه با تیمار  3Pتیمار 

2P در سطح آبیـاري  است شتهداري ندااختالف معنی .
2I     2هـاي  نیز نتایج نشـان داد کـه بـین تیمـارP  1وP 

با هر دو  3Pداري وجود ندارد اما تیمار اختالف معنی
اسـت. در  دار بـوده این تیمارهـا داراي اخـتالف معنـی   

بهتـرین تیمـار آرایـش    2Pنیز تیمـار   3Iتیمار آبیاري 
دار داراي اختالف معنـی  1Pکشت بوده و این تیمار با 

در این سـطح از آبیـاري بـه عنـوان      3Pبوده اما تیمار 
داري با هیچ یک تیمار حدواسط بوده و اختالف معنی

 ندارد. 2Pو  1Pاز دو تیمار 

 يجهت دارا نیذرت از ا یاعزر اهیساقه در گ قطر
در مراحل  اهیگ نیاست که با توجه به ارتفاع ا تیاهم

وزن بالل  شیمرحله با افزا نیا یرشد و همزمان یانیپا
ـ قرارگ محل و با توجه به اهیگ نیدر ا ـ ا ي و وزنری  نی

ـ م يهـا (بالل) در قسمت یاهیبخش گ  ییو بـاال  یانی
ـ در گ یدگیبوته، خطر ورس و خواب  شیذرت افـزا  اهی

خسارات وارده به  نیترعیو شا نیکه از مهمتر ابدییم
برداشـت محصـول بـا     شودیذرت است که موجب م

افـت عملکـرد    جـه ینت روبرو گردد و در يمشکل جد
و خسارت بـه کشـاورزان را بـه همـراه داشـته       دیشد

 زهیبرداشــت مکــان يچاپرهــا گــریباشــد، چــرا کــه د
برداشت کننـد.   یبه خوب را دهیخواب اهانیگ توانندینم

قطر سـاقه از صـفات مهـم در ذرت     صفترو  نیاز ا
در برابــر ورس  اهیــباشــد گ شــتریاســت کــه هرچــه ب

ورس سـاقه بـا طـول     .کنـد یمـ  دایپ يشتریمقاومت ب
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سـاقه   )، اما بـا قطـر  13ها رابطه مستقیم دارد (میانگره
). چنــگ و همکــاران  33، 31رابطــه عکــس دارد ( 

ضریب میوه ذرت (نسـبت  که  ) گزارش کردند2011(
گیري میوه به ارتفاع کل گیاه) و نسبت قطر ارتفاع قرار
داري رابطـه منفـی بـا    طور معنیطول آن به میانگره به

در  اهـان یبا توجه به ارتفاع گ ).9ورس در ذرت دارد (
ـ احتمال ورس و در آرا نیشتریب 2Pکشت  شیآرا  شی

 یبررساحتمال ورس وجود داد. در  نیکمتر 3Pکشت 
در کنـار   زیـ حاصل از قطر سـاقه ن  يهامورد، داده نیا

 در اهانیکه گ ،کندیمسئله را روشن م نیارتفاع بوته ا
 در احتمـال ورس و  نیشـتر یب يدارا 2Pکشت  شیآرا

 يبرا احتمال ورس هستند. نیکمتر يدارا  3P آرایش
ـ فیکـه ک  یدامـداران  ـ علوفـه در کنـار کم   تی آن بـا   تی

از جمله  اهیشده در گ لیتعداد دانه تشک ،است تیاهم
هـا  دانـه  نیچرا که ا دیآیبا ارزش به حساب م صفات

نشاسته که از جمله . باشندیم ییمواد غذا رهیمنابع ذخ
ـ در ا سـت باال ییمواد با ارزش غذا ـ بخـش از گ  نی  اهی

ـ که باعث شـود تعـداد ا   یو هر عامل ابدییتجمع م  نی
و  یبر عملکرد کمـ ) کم شوند sink( رهیذخ يهامحل

 جینتا ی. با بررسگذاردیم ریشده تاث دیعلوفه تول یفیک
مرتبط با تعداد دانـه   يآمار هیحاصل از تجز 2جدول 

ـ   شـد در بـالل مشـخص     نیبــ يداریکــه تفـاوت معن
صـفت مـورد مطالعـه     نیمختلف در ا ياریآب يدورها

 يهـا فاصـله زمـان   شیدر اثر افـزا  اهیوجود ندارد و گ
 است،نشدهدانه بالل  دیدچار اختالل در تول ياریدورآب

ـ ا ریها تحـت تـاث  sinkشدن و پر لیتشک یبه عبارت  نی
 کشتشیآرا ماریاما در ت .نگرفتقرار  ياریآب يدورها

. مشاهده شـد  یک درصددر سطح  يداریاختالف معن
ـ در گ sinkو پرشدن  لیکه تشک یمعن نیبه ا ذرت  اهی

 بیشـترین  گرفـت. کشت قـرار   شینوع آرا ریتحت تاث
 بـالل  به مربوط سلولی دیواره ترینکم و هضم قابلیت

 ایـن  در ايعمده سهم گیاه برگ آن از پس و باشدمی
ـ گ 2Pکشـت   شیدر آرا). 10است ( دارا را امر بـا   اهی

 يتـوان خـود را بـرا    شتریباال، ب يتوجه به رقابت نور
 اهیـ گ یشیبخش زا جهیو در نت گذاردیم یشیرشد رو

چـرا   ابد،ییو به شکل کامل توسعه نم ماندیم فیضع
ـ اول آنکه گ .با دو مشکل روبروست اهیکه گ مـدت   اهی
بـه رشـد    گریکشت د شینسبت به دو آرا يتریطوالن

 يشتریب يمسئله انرژ نیو ا دهدیخود ادامه م یشیرو
و دوم  ردیـ گیمـ  یشیرو يهاتوسعه اندام يبرا اهیاز گ

ـ ا یآنکه با توجه به نفـوذ نامناسـب نـور در کـانوپ      نی
ـ از چرخـه تول  اهیگ ینییپا يهاکشت برگ شیآرا و  دی

ـ مورد ن يژو اگر نتوانند انر شودیفتوسنتز خارج م  ازی
ـ کـرده و ا  دایپ یکنند حالت انگل نیتام زیخود را ن  نی

ـ که در نها گرددیم اهیگ يخود موجب اتالف انرژ  تی
بخـش   یرکـاف یموجـب رشـد نامناسـب و غ    تواندیم
با توجه  ).21( و اندوخته آن در بالل گردد اهیگ یشیزا

به نتـایج حاصـله از وزن بـالل و وزن تـر تـک بوتـه       
وقتـی در معــرض   تــوان نتیجـه گرفــت کـه گیــاه  مـی 
گیرد عملکرد وزن بالل آن کمتـر از  آبیاري قرار میکم

تنش آبی  عملکرد بیوماس آن تحت تاثیر قرار گرفته و
ــاس در ذرت   ــرد ذرت و بیوم ــاهش عملک موجــب ک

  ).47 و 34شود (می
 صفتکشاورز به عنوان  يکه برا زیچآن تیدر نها

است عملکـرد   تیدوره کشت با اهم يدر انتها یاصل
دهـد کـه در   نتایج نشان مـی . باشدیتر در هکتار مماده

تـرین آرایـش کشـت بـراي رسـیدن بـه       ظاهر مناسب
 2Pدر هکتار مربوط به آرایش کشت عملکرد  حداکثر
ــش کشــت  اســت ــین دو آرای ــتالف  3Pو  1Pو ب اخ
تر در هکتار همـان   عملکردداري وجود نداشت. معنی

که کشاورز آن را  استوزن علوفه برداشت شده زانیم
علوفـه   انیو متقاضـ  دارانبه عنـوان محصـول بـه دامـ    

ـ تر تولماده زانیرو هرچه م نی. از افروشدیم شـده   دی
تـر و بهتـر بـه    کشاورز مطلوب يبرا جهیباشد نت شتریب

توانسـته بـه فـروش     قیـ طر نیچرا که از ا دیآینظر م
. اما این تنها ظاهر مسـئله  ابدیدست  يشتریمحصول ب
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ــه  ــن نتیج ــوده و ای ــفات   ب ــام ص ــالف تم ــري، خ گی
گیري شده در طول آزمـایش اسـت کـه آرایـش     اندازه

آرایشی با وزن تک بوته کمتر، وزن بالل را  2Pکشت 
ایـن   و نبایـد دادنـد  کمتر و حساس به ورس نشان می

نکات را نادیده گرفت، اول آنکه تراکم ایـن تیمـار دو   
برابر بوده و این به معنی هزینه بذر دو برابر نسبت بـه  

بــه  2Pدو تیمــار دیگــر اســت و دوم آنکــه در تیمــار 
اد بوته احتمال رخداد واسطه قطر کم ساقه و ارتفاع زی

یابد. بـا تغییـر   ورس در این آرایش کشت افزایش می
مصـرف نـوار تیـپ و آب     3Pالگوي کشت به شـکل  

  آبیاري به نصف کاهش خواهد یافت.
  

  صفات کیفی
اري و ـبا تغییر در دور آبی نشان داد 5جدول  نتایج

با کاهش آب مصرفی میزان پـروتئین کـاهش نیافـت.    
 درصـد  14/9بـا میـزان    3Iتیمـار  درصد پـروتئین در  

درصـد   69/8با میـزان   1Iداري با تیمار اختالف معنی
داراي  درصـد  2/8بـا مقـدار    2Iبا تیمار ولی  شت،ندا

مهمتـرین دلیـل    .)6(جـدول   داري بـود اختالف معنی
گذاري همزمان کاهش آب مصرفی با درصد عدم تاثیر

 استپروتئین موجود در گیاه شکل آبیاري انجام شده 
ایـن روش   و بـوده اي و زیر سـطحی  که آبیاري قطره

ــر ســطح خــاك در   توانســته ــه خــوبی در زی آب را ب
مقایسـه   قـرار دهـد.   گیـاه نزدیکی ریشه در دسـترس  

نیـز   )6جـدول  ( میانگین بین تیمارهاي آرایش کشـت 
ـ  2Pکـه درصـد پـروتئین در تیمـار      نشان داد  14/9 اب
بـا درصـد    3Pبـا تیمـار    يداراخـتالف معنـی   درصـد 

ــروتئین  ــت  26/8پ ــار  داش ــد در تیم ــن درص  2Pو ای
این نتیجه بیانگر آن اسـت کـه آرایـش     افزایش یافت.

بدلیل ادامـه رشـد رویشـی خـود و حفـظ       2Pکشت 
لطافت برگها و عدم خشبی شدن بافتها درصد پروتئین 

  بیشتري را دارا بوده است.
  

، اسـیدي فیبر غیر محلـول در شـوینده    ، درصدفیبر غیر محلول در شوینده خنثی پروتئین خام، درصد واریانس براي ،تجزیه  -5جدول 
  هاي غیرفیبرکربوهیدرات خاکستر، چربی خام، درصد

Table 5. Analysis of variance for crude protein, neutral detergent fiber, acid detergent fiber, ASH, crude fat, Non-
fiber Carbohydrates. 

 میانگین مربعات
Mean squares 

  بع تغییراتامن
S.O.V. 

درجه 
 آزادي
df 

امپروتئین خ  
Crude 
protein 

در  فیبر غیر محلول
 شوینده خنثی
Neutral 

detergent fiber 

ل فیبر غیر محلو
يدر شوینده اسید  

Acid 
detergent 

fiber 

 خاکستر
Ash 

 چربی خام
Crude 

fat 

هاي کربوهیدرات
 غیرفیبر

Non-fiber 
Carbohydrates 

  بلوك
Block 

2 0.3180 7.6740 8.2868 0.5086 0.0145 3.9404 

 آبیاري
Irrigation (I) 

2 2.0319* 5.1719 2.3941 0.5429 0.0398** 19.1373 

 خطاي اول
Error1 

4 0.9445 13.2633 19.3756 0.1821 0.0446 11.9101 

 آرایش کاشت
Planting patterns (P) 

2 1.7613* 3.6752 4.6004 1.7046 0.0225* 0.4693 

آرایش×آبیاري  کشت 
(P×I) 

4 0.6147 23.2098 34.8545 1.1788 0.0110 29.5375 

 خطاي دوم
Error2 

12 0.3321 20.1740 18.8054 0.7794 0.0053 26.9152 

C.V   6.64 9.34 12.68 16.7 3.19 14.54 
=I  ،دور آبیاري=P  ،یک درصدو درصد 5داري در سطح * و ** معنیآرایش کشت.  

I= Irrigation intervals, P= Planting pattern, * and ** Significant at 0.05 and 0.01 probability level. 
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هـاي  با بررسی نتایج حاصل از تجزیه آمـاري داده 
ــه  ) کــه 5جــدول مشــخص گردیــد ( NDFمربــوط ب

تیمارهاي آزمایشی هیچ تاثیري بر این شاخص کیفـی  
علوفه ذرت نداشته است و در هیچ سـطحی اخـتالف   

داري بین تیمارهاي آزمایشـی بدسـت نیامـد. در    معنی
 1P ،2Pهاي مختلف مقایسه میانگین بین آرایش کشت

و  38/47، 17/48به ترتیب برابر با  NDFدرصد  3Pو 
اند. داري باهم نداشتهبوده است و تفاوت معنی 64/48

 بیـانگر آن بـود کـه   نیز نتـایج   ADFدر مورد شاخص 
) تیمارهاي اجرا شده در آزمـایش اخـتالف   5جدول (

انـد.  هاي آزمایشی ایجاد نکردهداري در بین نمونهمعنی
داري بین معنی شود که تفاوتمشاهده می 6جدول در 

وجود نـدارد و   3Pو  1P ،2Pتیمارهاي آرایش کشت 
 92/34و  16/34، 49/33ترتیب برابر با به ADFدرصد 

گیري شـده نشـان   تجزیه واریانس خاکستر اندازه بود.
ــاوت    ــیچ تف ــده ه ــاي اجراش ــین تیماره ــه در ب داد ک

و به عبـارتی تیمارهـاي اعمـال     نبوده استداري معنی
شده هیچ تاثیري بر میزان درصد مواد معدنی تشـکیل  

). نتــایج مقایســه 5جــدول انــد (دهنــده گیــاه نداشــته
جدول هاي مربوط به تیمارهاي آبیاري در میانگین داده

که بـه   3Iو  1I ،2Iمشخص نمود که بین تیمارهاي  6
ه تفاوت درصد بود 56/5و  11/5، 17/5ترتیب برابر با 

نتیجه تجزیه واریـانس   داري وجود نداشته است.معنی
نشان داد که تیمار آبیاري بر درصـد چربـی خـام اثـر     

). نتـایج مقایسـه میـانگین    5(جـدول  دار داشـت  معنی
 1Iنشان داد که درصد چربـی خـام در تیمـار آبیـاري     

داري بـا دو تیمـار دیگـر    درصد) اختالف معنی36/2(
درصد) و  2I )24/2دو تیمار،  داشت. اما اختالف بین

3I )25/2     درصد) از نظر درصـد چربـی خـام تفـاوت
داري بــا یکــدیگر نداشــتند. تیمارهــاي آرایــش معنــی

درصـد) بـر درصـد    5داري (در سطح کاشت اثر معنی

نتـایج نشـان داد اثـر     ).5چربی خام داشـتند (جـدول   
آرایش کاشت، دور آبیاري و اثر متقابل آنها بر درصـد  

دار نبودنـد (جـدول   هاي غیرفیبري معنـی راتکربوهید
ــاري و    ). 5 ــاي آبی ــانگین تیماره ــه می ــه مقایس نتبج

داراي  3Pهــاي کاشــت نشــان داد کــه تیمــار آرایــش
درصـد) و   34/2بیشترین میزان درصـد چربـی بـود (   

دار بـود.  درصد) معنـی  2P )24/2اختالف آن با تیمار 
داري نـی اختالف مع 2Pو  3Pبا دو تیمار  1Pاما تیمار 

  ).6نداشت (جدول 
با توجه به آنکه هدف اصلی از انجام این پژوهش 

اي کاهش میـزان آب مصـرفی در تولیـد ذرت علوفـه    
توان گفت با وجود تغییر در دور آبیاري است، میبوده

تاثیري بـر کیفیـت    3Pبه  2Pو  1Pو آرایش کشت از 
 2Iتوان نتیجه گرفت که علوفه تولیدي نداشته، پس می

باشند، ولی براي کشت می 1Iتیمارهاي بهتري از  3Iو 
تـوان  می 3Iدلیل کاهش درصد ماده خشک در تیمار به

طور تیمار بهترین تیمار آبیاري و همین 2Iگفت تیمار 
3P  درصدي آب مصـرفی و   50نیز با توجه به کاهش

اي بهتـرین  عدم تغییر در فاکتورهاي کیفی ذرت علوفه
  باشد.تیمار آرایش کشت می

 تـاثیر  بررسـی  بـا ) 2006(مقـدم   رضوانی و نباتی
 ذرت و ســورگوم ارزن، کیفیــت روي خشــکی تــنش
 مـورد  آب مقدار کاهش با که کردند گزارش ايعلوفه

 داريمعنـی  طـور بـه  پـروتئین  مقـدار  گیـاه،  بـراي  نیاز
ــزایش ــت اف ــاي ).32( یاف ــاران ( آس ) 2002و همک

 Festuca( بلنـد  فسـکیوي  در کـه  کردنـد  نیزگزارش

arundinaceae( افــزایش باعــث آبیــاري آب کــاهش 
 خام پروتئین عملکرد ولی شود،می خام پروتئین مقدار

 آبی، مطلوب شرایط در زیرا یابد،می کاهش هکتار در
  ).4(است  باال خشک ماده عملکرد
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فیبر غیر  ، درصدفیبر غیر محلول در شوینده خنثیپروتئین خام، درصد ، هاي کاشتآرایشمقایسه میانگین تیمارهاي آبیاري و  -6جدول 
 .هاي غیرفیبر، خاکستر، چربی خام، درصد کربوهیدراتاسیديمحلول در شوینده 

Table 6. Mean compartion of irrigation and planting patterns treatments, crude protein, neutral detergent fiber, acid 
detergent fiber, ASH, crude fat, non-fiber carbohydrates. 

  

 

%)(پروتئین خام   
Crude 

protein (%) 

در  فیبر غیر محلول
(%)شوینده خنثی   
Neutral 

detergent fiber 
(%) 

در  فیبر غیر محلول
)(%شوینده اسیدي   

Acid detergent 
fiber (%) 

(%)خاکستر   
Ash (%) 

(%)چربی خام   
Crude fat 

(%) 

هاي کربوهیدرات
(%)غیرفیبر   

Non-fiber 
Carbohydrates 

(%) 
دورهاي 

  آبیاري
Irrigation 
intervals 

I1 8.6944ab 47.922a 34.136a 5.1722a 2.36667a 35.842a 

I2 8.1989b 47.39a 33.709a 5.1178a 2.24778b 37.044a 

I3 9.1489a 48.886a 34.736a 5.5678a 2.25556b 34.142a 
کهايآرایش

  شت
planting 
patterns 

P1 8.6344ab 48.173a 33.494a 4.9989a 2.29ab 35.903a 

P2 9.1444a 47.38a 34.162a 5.7867a 2.24b 35.447a 

P3 8.2633b 48.644a 34.923a 5.0722a 2.34a 35.679a 

  داري با یکدیگر ندارند. معنی اعداد با حروف مشترك در هر ستون تفاوت
Numbers with the same latters in each column have no significant difference. 

=I  1( روز یکبار 4آبیاريI 2( روز یکبار6)، آبیاريI 3( روز یکبار 8) و آبیاريI.(  
=P  1( متر تک ردیفهسانتی 70آرایش کشتP،(  متر دو ردیفهسانتی 70آرایش کشت )2P 3متر دو ردیفه(سانتی 140) و آرایشP.( 

I= Irrigation, 4day interval(I1), 6day interval(I2) and 8day interval(I3). 
P= Planting pattern, one row with spacing of 70 cm(P1), two rows with spacing of 70 cm(P2) and two rows with 
spacing of 140 cm(P3). 

  
 در خنثـی  شوینده فیبر ) مقدار1991سوئست ( ون

 مقـدار  زیـرا  باشـد، مهم می هادام نویسی جیره لفرمو
. هلیـل  )42( دهدنشان می را دام توسط علوفه مصرف

 خنثـی  شـوینده  در حل قابل فیبر) 2009و همکاران (
 و باشدمی سلولز همی و سلولز لیگنین، مجموع شامل

 که است سلولی دیواره حجم گیرياندازه براي معیاري
 و خشـک  مـاده  هضـم  قابلیـت  گیـاه  سـن  افـزایش  با

 لیگنـین  و خـام  فیبر میزان مقابل در و کاهش پروتئین
یابد. از آنجا که این صـفت مـورد بررسـی    می افزایش

علوفـه  فاکتوري مهم در مشخص کردن قابلیت هضـم  
براي دام است، ثابت ماندن مقدار فیبر غیر محلـول در  

نشان داد که بـا کـاهش    شوینده خنثی در این آزمایش
میزان آبیاري و تغییر در آرایش کشت تغییري در ایـن  

. )17(صفت موثر بر قابلیت هضم علوفه بوجود نیامـد 
 در نامحلول الیاف ) محتوي2011البیرك و همکاران (

 دیـواره  سـهم  دهندهنشان) ADF( اسیدي يهاشوینده
 است، سلولز و لیگنین شامل که بوده علوفه در سلولی

 دام توسـط  علوفـه  هضـم  قابلیـت  نشـانگر  صفت این
 قابلیـت  از شـاخص  ایـن  افـزایش  با معموالً باشد،می

آنیـل و همکـاران    .)2( شـود مـی  کاسـته  علوفه هضم
 مواد و امالح انواع خاکستر کردند که) گزارش 2000(

 کـم  و پرمصـرف  عناصـر  از اعم دام، نیاز مورد معدنی
 هـاي فعالیـت  جهت مواد این .کندمی تأمین را مصرف

 خاکسـتر  درصـد  اسـت،  الزم دام سالمت و متابولیکی
. هلیل )3( است مرتبط علوفه کیفیت با مستقیم طوربه

 تعیین براي کل خاکستر میزان )، از2009و همکاران (
 عناصـر  سـایر  و پتاسـیم  منیزیم، کلسیم، فسفر، درصد
 گـردد و درصـد  مـی  اسـتفاده  علوفـه  در موجود فرعی

 وادــــم مقـدار  بیـانگر  واقـع  در علوفـه  کـل  خاکسـتر 
 .)17(باشـد مـی  گیـاهی  يهـا بافت در موجود یـمعدن

 در معـدنی  عناصـر کـه   کردند) گزارش 2002شارما (
 شـرکت  حیـوان  متابولیسـم  در که این لحاظ به علوفه
 باشـند، مـی  الزم بـدن  يهاسلول فعالیت براي و کرده
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 در تواننـد مـی  معـدنی  دارند در نتیجه عناصـر  اهمیت
  .)39(باشند مؤثر نیز علوفه کیفیت

کـارایی مصـرف آب و سـود    هاي مـرتبط بـا   داده
گیري کارایی مصـرف  نتایج حاصل از اندازه: اقتصادي

آرایش کشـت   آن نشان داد که اثر متقابل تجزیهآب و 
 5در ســطح  کــارایی مصــرف آبروي  و دورآبیــاري

در هـر سـه تیمـار    . )7جـدول  ( بـود دار معنـی درصد 
داري با دو تفاوت معنی 3Pآبیاري تیمار الگوي کشت 

شـت  اآرایـش ک   2Iو  1Iتیمار  تیمار دیگر داشت. در
1P 2وP  نداشتند، ولـی در تیمـار    يداراختالف معنی

 2Pو 1P بـین دو تیمـار  داري تفاوت معنـی  3Iآبیاري 
  ).8جدول مشاهده شد (

 
 کارایی مصرف آب، فروش ناخالص، سود خالص تجزیه واریانس براي -7جدول 

Table 7. Analysis of variance for water use efficiency, gross profit, net profit  
  میانگین مربعات

Mean squares  
  بع تغییراتامن

S.O.V. 

درجه 
  آزادي
df  

  کارایی مصرف آب
Water use efficiency 

  سود ناخالص
Gross profit 

  سود خالص
Net profit 

  بلوك
Block 

2  0.03508397 **10352×10 **10352×10 

 آبیاري
Irrigation (I) 

2  3.61225552** *10169×10 *10169×10 

 خطاي اول
Error1 

4  0.4037167 10111×10 10111×10 

 آرایش کاشت
Planting patterns 

(P) 
2  13.06132573** **11203×10 **101080×10 

آرایش×آبیاري  کشت 
(P×I) 

4 0.57041725* **10182×10 **10182×10 

 خطاي دوم
Error2 

12  0.14213624 3.28431E+11 3.28431E+11 

C.V (%)  10.79 4.58 4.76 
=I  ،دور آبیاري=P  ،یک درصدو درصد 5داري در سطح ** معنی * وآرایش کشت. 

I= Irrigation intervals, P= Planting pattern, * and ** Significant at 0.05 and 0.01 probability level. 
  

منظـور از سـود ناخـالص، سـود بدسـت آمـده از       
هـاي انجـام   فروش محصول نهایی بدون کسـر هزینـه  

گرفته در واحد هکتار است. در بررسی اثرات متقابـل  
دار شده است این صفت که در سطح یک درصد معنی

 1I) نتایج حکایت از آن داشتند که در تیمار 7(جدول 
 1Pبهترین تیمار بوده و با تیمارهـاي   2Pکشت آرایش

دار است و بین این دو تیمار داراي اختالف معنی 3Pو
با  2Pنیز تیمار  2Iد ندارد. در داري وجواختالف معنی

هـزار تومـان فـروش محصـول در      700میلیون و  13
 3Pداري بـا  هکتار بهترین تیمار بوده و اختالف معنـی 

هـزار   800میلیـون و  11داشت که مبـزان فـروش آن   
 12با میزان فـروش   1Pتومان در هکتار بود. اما تیمار 

ــون و  ــار  700میلی ــان در هکت ــزار توم ــن دوره  در ای
آید و با واسط به حساب می عنوان تیمار حدآبیاري به

دار ندارد. در هیچکدام از دو تیمار دیگر اختالف معنی
 2Pنیز نتایج نشان داد که بهترین تیمار  3Iدور آبیاري 

دار اختالف معنی 3Pو 1Pبوده و این تیمار با دو تیمار 
ــین دو تیمــار  ــی 3Pو 1Pدارد، و ب داري اخــتالف معن

). سـود خـالص عبــارت از   8ه نشـد (جــدول  مشـاهد 
هاي انجـام  سودي است که کشاورز پس از کسر هزینه
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آورد. در داده از فــروش محصــول خــود بدســت مــی
آبیـاري و آرایــش  بررسـی اثــر متقابـل تیمارهــاي دور  

، نتایج 8کاشت در این صفت مورد بررسی در جدول 
 3Pو 2Pهـاي  بیانگر آن بـود کـه بـین آرایـش کشـت     

داري وجـود نـدارد، ولـی هـر دو ایـن      معنـی  اختالف
دار داراي اخـتالف معنـی   1Pتیمارها با آرایش کشـت  

 2Pطور که مشاهده شـد بـین تیمارهـاي    شدند. همان
داري وجود نداشت و با توجـه بـه   اختالف معنی 3Pو

 3Pهاي استفاده شده در تیمار نصف بودن میزان نهاده
می تـوان گفـت بهتـرین تیمـار در      2Pنسبت به تیمار 

باشـد. در دور  مـی  3Pبه طور قطعی تیمـار   1Iآبیاري 
نیز نتایج حکایت از آن دارنـد کـه تفـاوت     2Iآبیاري 

داري بین تیمارهاي آرایش کشت وجـود نـدارد.   معنی
توان گفت که بهترین تیمار آرایش کشـت  در نتیجه می

3P  در هـزار تومـان    995میلیـون و   8با سود خالص
نیز نتایج بیانگر آن بود  3Iهکتار شد. در تیمار آبیاري 

 945میلیـون و   9با میزان سـود خـالص    2Pکه تیمار 
هزار تومان در هکتـار، بهتـرین تیمـار آرایـش کشـت      

میلیـون و   8با میزان سود خالص  3Pاست و با تیمار 
دار هزار تومـان در هکتـار داراي اخـتالف معنـی     365

با سود خالص  1Pنیز با تیمار  3P بوده، همچنین تیمار
دار هزار تومان داراي اخـتالف معنـی   450میلیون و  6

  شد.

  
کـارایی   مقـدار آب مصـرفی،   دهی اثر متقابل) برايمقایسه میانگین سطوح آرایش کشت در هر سطح آبیاري (به صورت برش -8جدول 

 .مصرف آب، فروش ناخالص، سود خالص
Table 8. Mean comparsion of planting pattern in each level of irrigation (slicing the interaction effect), amount of 
water used duringirrigation, water use efficiency, gross profit, net profit. 

  دورهاي آبیاري
Irrigation 
intervals 

  کشتهايآرایش
planting 
patterns 

 مصرفیبآمقدار 
 (مترمکعب)

Water use 
(m3) 

رم (کیلوگ کارایی مصرف آب
 به مترمکعب)

Water use efficiency 
(kg/m3) 

(تومان  سود ناخاص
 در هکتار)

Gross profit 
(Toman.ha-1) 

(تومان  سود خالص
 در هکتار)

Net profit 
(Toman.ha-1) 

I1 

P1 8200 1.88 b 11466650 b 7518650 b 

P2 8200 2.5 b 14503580 a 10045580 a 

P3 4400 4.03 a 12118990 b 9262990 a 

I2 

P1 5900 3.12 b 12774710 ab 8826710 a 

P2 5900 3.1 b 13793780 a 9335780 a 

P3 3200 4.67 a 11851970 b 8995970 a 

I3 
P1 4700 2.6 c 10398570 b 6450570 c 
P2 4700 3.71 b 14403870 a 9945870 a 

P3 2500 5.83 a 11221600 b 8365600 b 

  داري با یکدیگر ندارند. تفاوت معنی ستون هر در اعداد با حروف مشترك
Numbers with the same latters in each column have no significant difference. 

=I  1روز یکبار(4آبیاريI 2روز یکبار(6)، آبیاريI 3روز یکبار(8) و آبیاريI ،(=P  سانتی70آرایش کشت)1متر تک ردیفهP متر دو سانتی70)، آرایش کشت
 ).3Pمتر دو ردیفه(سانتی140) و آرایش 2Pردیفه(

I= Irrigation, 4day interval (I1), 6day interval(I2) and 8day interval (I3), P= Planting pattern, one row with spacing of 
70 cm (P1), two rows with spacing of 70 cm (P2) and two rows with spacing of 140 cm (P3). 

  
تیمـار دور  تـرین  مناسـب  سود خالص،با توجه به 

، هرچنـد  )8جـدول  ( بودنـد  2Iو 1Iهاي آبیاري تیمار
بود. با  1Iتیمار  کمتر از 2Iتیمار آب مصرفی در مقدار 

توجه به نتیجه بدست آمده و بـا در نظـر گـرفتن ایـن     
 1Iآب کمتـري نسـبت بـه تیمـار      2Iنکته کـه تیمـار   

تیمـار   2Iنتیجـه گرفـت کـه    توان میکند، مصرف می
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همچنین با توجه  .است 1Iنسبت به تیمار تري مناسب
به نتایج حاصل از مقایسـه اثـرات متقابـل تیمارهـاي     

حکایـت از   2Iکشت و آبیاري نتـایج در تیمـار   آرایش
دار بـین تیمارهـاي آرایـش    عدم وجود اختالف معنـی 

. بـا در نظـر گـرفتن    شتکشت در این تیمار آبیاري دا
ــین ت  ــه در ب ــه ک ــن نکت ــت،  ای ــش کش ــاي آرای یماره

به اندازه نیمی از دو تیمار دیگـر آب   3Pکشت آرایش
توان نتیجه گرفت که بهترین تیمـار  کند میمصرف می

نیـز بهتـرین    3Pو تیمـار   2Iآبیاري در آزمایش تیمار 
کشـت در بـین تیمارهـاي مـورد بررسـی      تیمار آرایش

   آزمایش بوده است.
فـراهم  از عمده مشکالت کشـاورزان در صـورت   

اي بـا نـوار   بودن زیرساخت براي انجام آبیـاري قطـره  
تیـپ در هـر کشـت    اي است که خرید نوارتیپ هزینه

گذارد که ایـن مشـکل بـا    برروي دست کشاورزان می
و حـذف نیمـی از نوارهـاي     3Pاجراي آرایش کشت 

تیپ در مزرعه عالوه بر کاهش آب مصرفی به نصف، 
بـه نصـف کـاهش     هزینه وارد شده به کشاورز را نیـز 

تـوان بـه کـاهش مصـرف نیمـی      دهد. همچنین میمی
نوارهاي تیپ و به تبع آن کاهش هزینه به همان اندازه 

 96اشاره کرد به عبـارتی براسـاس برآوردهـاي سـال     
  ا ـهحدود یک میلیون تومان به ازاء هر هکتار در هزینه

  گیرد.جویی صورت میصرفه
  

  کلیگیري نتیجه
مصـرف نـوار    3Pشت به شـکل  ابا تغییر الگوي ک
 .یافـت خواهـد  بـه نصـف کـاهش    تیپ و آب آبیاري 

نتایج کلـی طـرح نشـان داد بـا توجـه بـه میـزان آب        
ــش ک ــد آرای دور در )3P(شــتامصــرفی، روش جدی

مکعب آب از عملکـرد  متر 3200با مصرف  2Iآبیاري 
باالتري نسـبت بـه آب مصـرفی در واحـد سـطح در      

آبیاري دیگر در همین دورمقایسه با دو آرایش کاشت 
بـا  برخـوردار شـد.   مکعب اسـت  متر 5900که معادل 

توجه به نتـایج محاسـبه سـود خـالص در تیمارهـاي      
بودند،  2Iو  1Iآبیاري، بهترین تیمار آبیاري تیمارهاي 

این  2Iاز طرفی با توجه به مصرف کمتر آب در تیمار 
سـی  است و بـا برر آبیاري بودهتیمار بهترین تیمار دور

شـت و دورآبیـاري   اکنتایج اثر متقابل تیمارهاي آرایش
ــاي    ــین تیماره ــه ب ــاکتور مشــخص شــد ک ــن ف در ای

داري وجـود  تفاوت معنـی  2Iشت در آبیاري اکآرایش
میـزان   3Pشـت  اککه در آرایـش اینندارد و باتوجه به 

شت بـوده  اکآب مصرفی نصف دو تیمار دیگر آرایش
تیمـار آرایـش   ین مناسب تر  3Pتوان نتیجه گرفت می

  هاي آزمایشی است.شت در بین تیماراک
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