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  چکیذه

ته هنظور تررسی هنحنیی هیای تیاتع تولییذ      .ستیکی از راهکارهای صرفه جویی در هناتع آتی در تخص کطاورزی، استراتصی کن آتیاری ا

، (دزفیول ) در ضوال خوزستاى 704سینگل کراض  رقن عولکرد هحصول نسثت ته سطوح هختلف آب و کود نیتروشى تر روی ررت دانه ای

 ضیاهل  اول ورفیاکت . انجام ضیذ  1389-90تصادفی در سه تکرار در سال زراعی  کاهل پایه تلوکهای طرح تا فاکتوریل صورت ته آزهایطی

 کیلیوررم  150 تیویار  (:N)کود نیتیروشى   سطح سه ضاهل دوم فاکتور و کاهل آتیاری% 120و % 100، %80، %60 تیوار (:I)سطح آب  چهار

، 80، 60نتیجه تحقیق نطاى داد که در تیوارهای آتیاری . تود در هکتار ازت کیلوررم 250در هکتار و  ازت کیلوررم 200در هکتار،  ازت

ضیة  کیلوررم در هکتار 200، در سطح کودی 14/0ضیة کاهص هحصول  کیلوررم در هکتار 150نیاز آتی در سطح کودی  120و  100

 .هطاهذه ضذ 44/0ضیة کاهص هحصول  کیلوررم در هکتار 250در سطح کودی  و 15/0کاهص هحصول 

 ررت دانه ای، آب، نیتروشى، عولکرد دانه، تاتع تولیذ :واشه های کلیذی

 
  هقذهه

هحذٍدیت هٌبثغ آة، تضایذ جوؼیت ٍ تالؽ دس ساػتبی حزف ٍ یب تشهین کـبٍسصی کن ثبصدُ ٍ تؼبلی کـابٍسصی ًاَیي، ػاجت ؿاذُ     

دس سػیذى ثِ دٍسًوبی سٍؽ ساّجاشی ٍ  . اػت تب اسصؽ ًْبدُ ّبی تَلیذ ٍ جبیگبُ تحقیقبت ثْیٌِ ػبصی هلشف آة ٍ کَد، تشقی یبثذ

ٌبثغ آة ٍ خبک، ؿبخق ّبی چٌذی هؤثش اػت کِ اص جولِ هْوتشیي آًْب تذٍیي ٍ تجییي الگَی ثْیٌِ هلاشف  ثْشُ ثشداسی پبیذاس اص ه

ِ  (. 1385ػپبع خاَاُ،  )ّشگًَِ کوجَد دس هقذاس آة یب ًیتشٍطى ػجت کبّؾ هحلَل هی گشدد  .آة ٍ کَد دس کـبٍسصی اػت  ثْیٌا

 هقذاس ثیي (.1385فشٍغی، )داسد  هطبثقت آثیبسی اكَل هٌْذػی ثب ٍ اػت کشدى آثیبسی اًذاصُ ثِ ٍ هَقغ ثِ هؼٌی ثِ آة هلشف ػبصی

 ایاي  ثبؿاذ  کبهل آثیبسی دسكذ 50 اص ثیؾ آة هقذاس کِ ٌّگبهی اهب داسد ٍجَد خطی ساثطِ ًؼجتب یک هحلَل ػولکشد ٍ آثیبسی آة

 دس تَلیاذ  حاذاکرش  اص کوتش ػطح ٍاحذ دس تَلیذی هحلَل هقذاس آثیبسی، کن ؿشایط دس .(Hanks, 1974)هی ؿَد  خطی غیش ساثطِ

ثاش   ٍ کاَد اصت  آة آثیابسی ػطَح هختلا   تأثیش ایي تحقیق ثِ هٌظَس ثشسػی  .هی یبثذ افضایؾ حبكلِ ػَد ٍلی هیگشدد ػطح ٍاحذ

  .ثِ اًجبم سػیذُ اػت( ؿْشػتبى دصفَل)دس ؿوبل خَصػتبى  ػولکشد رست داًِ ای

 

 ها هواد و روش

گشٍُ  صّکـی،ّبی گشٍُ هٌْذػی آثیبسی ٍ  ٍ آصهبیـگبُ دس هضسػِ تحقیقبتی 1390ٍ  1389 ساػیص دس طی ػبلْبی تحقیقایي  

 ثبدصفَل ٍ ّوچٌیي آصهبیـگبُ ّبی هشکض تحقیقبت كفی آثبد دصفَل  آصاد ٍ گشٍُ خبکـٌبػی داًـکذُ کـبٍسصی داًـگبُ صساػت
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 ٍیظگی ثشخی . ؿذ اًجبم دسیب ػطح هتشی اص 147ستفبع ا ٍ ؿوبلی 22/32جغشافیبیی  ػشم ٍ ؿشقی دسجِ 24/48جغشافیبیی  طَل

 ثِ هضسػِ ای آصهبیؾ ّبی. ثَد هضسػِ اص ًَع ػیلتی سػی لَم خبک ثبفت. اػت ؿذُ اسائِ (1) دس جذٍل آصهبیؾ هَسد خبک ّبی

هتش ٍ ثِ  75/0َاكل اًتْب ثبص کِ جَیچِ ّب ثِ ف جَیچِ ّبی سٍی تکشاس 3تلبدفی دس  کبهل پبیِ ثلَکْبی طشح ثب فبکتَسیل سٍؽ

 آثی ًیبص% 60% ،80% ،100 % ٍ120(: I)آثیبسی  ػطح چْبس ؿبهل اٍل فبکتَس . گشدیذ اجشا هتش  75/6هتش ٍ ػشم ّش تیوبس  25طَل 

 کَدی کیلَگشم دس ّکتبس تَكیِ 250کیلَگشم دس ّکتبس ٍ  200کیلَگشم دس ّکتبس،  150(: N)کَد  ػطح چْبس ؿبهل دٍم فبکتَس ٍ

 تجخیش ًیبص تـت ّبی دادُ اص اػتفبدُ ثب اثتذا آثیبسی، ّبی تیوبس اػوبل ثشای .سٍص پغ اص کبؿت اػوبل گشدیذ 25َح آثیبسی ػط. ثَد

اًذاصُ گیشی ٍ کٌتشل هی گشدیذ، اثتذای ّش فبسٍ یک  WSCدثی ّبی ٍسٍدی ثِ جَیچِ ّب اص طشیق فلَم . گشدیذ  تیوبس تؼییي ّش آثی

تَصیغ کَد ًیتشٍطى ثب اًذاصُ گیشی دقیق ٍ هتٌبػت ثب . آة ثِ یک ًؼجت هؼبٍی ثیي جَیچِ ّب تقؼین ؿَد لَلِ پَلیکب قشاس گشفت تب

ٍ  هَسد تجضیِ ٍ تحلیل قشاس گشفت MSTATCدادُ ّبی آهبسی ثب ًشم افضاس  دس ًْبیت. ّش تیوبس دس ًَثت ّبی هختل  تضسیق ؿذ

 .ثِ دػت آهذ( 1)هختل  کَدی ثب اػتفبدُ اص فشهَل  ّوچٌیي ؿیت کبّؾ هحلَل دس تیوبس ّبی آثیبسی دس ػطَح

 
 

 ػوق خبک

cm 

ρb 
gr/cm3 

FC 
% 

PWP 

% 
EC 

ds/m 
PH 

O.C 

% 
P 

ppm 

K 
ppm 

N 
ppm 

0-30 1.64 22 12 1.70 7.37 0.72 8.9 140 850 

 آزهایص هورد خاك ویصریهای ترخی. 1جذول 

 

 نتایج و تحث

 آتی نیاز

دس هحبػجِ ٍ ًتبیج آى  KCضشیت  ٍ تجخیش تـت ّبی دادُ اص اػتفبدُ آثی ثب هختل  تیوبسّبی سد ًیبص دسدس ایي تحقیق هیضاى آة هَ 

ِ  دس( دسكذ ًیبص آثای  100تیوبس ) ای داًِ رست آثی ًیبص هقذاس کِ دّذ هی ًـبى ًتبیج. اػت ؿذُ اسائِ (2) جذٍلدس  دصفاَل دس   هٌطقا

دس تیوبسّبی دیگش ًیض ثشاػابع ػاطح آثیابسی هاَسد ثشسػای ًیابص آثای        . دُ اػتثَ هیلیوتش 515 حذٍد1389-90 ػبل دس کـت ثْبسُ

 .هحبػجِ ؿذُ اػت

 تاتع تولیذ آب

ثاش حؼات هقاذاس آة هلاشفی دس ػاطَح      ( 1)ًتبیج ثذػت آهذُ دس ایي تحقیق ًـبى هی دّذ کِ دس ًوَداس تبثغ تَلیذ آة دس ؿکل 

اص . افضایؾ آة آثیبسی اثتذا ػولکشد داًِ افضایؾ ٍ ػپغ کبّؾ هی یبثذایي ؿکل ًـبى هی دّذ کِ ثب . هختل  کَدی سػن ؿذُ اػت

ثِ طَسی کِ ثیـتشیي تابثغ تَلیاذ ػولکاشد    . طشف دیگش ثب افضایؾ هقذاس کَد ًیتشٍطى هلشفی تبثغ تَلیذ ػولکشد داًِ افضایؾ هی یبثذ

 %100 ٍ %80 آثی ػطَح ثیي ایٌکِ تَجِ ثِ ثب ٍ ؿذُ رکش هطبلت ثِ تَجِ ثب. تَكیِ کَدی حبكل هی ؿَد% 250داًِ دس ػطح کَدی 

ِ  رست ثشای گیابُ  آثی ًیبص %80 خفی  آثیبسی کن اػوبل ًذاسد، ٍجَد داًِ دس ػولکشد داسی هؼٌی تفبٍت آثی ًیبص ایاي  . هیـاَد  تَكای

 .هطبثقت داسد (2008ّوکبساى،  ٍ پبیشٍ) ٍ( 1388ػلیضادُ ٍ ّوکبساى، )ًتبیج ثب ًتبیج 

 ىتاتع تولیذ نیتروش

 ًـبى ًتبیج اػت ایي ؿذُ اسائِ( 2) ؿکل دس آة هختل  ثشای ػطَح هلشفی کَد هقذاس حؼت ثش کَد هلشف ًوَداستبثغ تَلیذ
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. یبثذ هی کبّؾ سُدٍثب هلشف ثْیٌِ ػطح ثِ سػیذى اص ثؼذ ٍ افضایؾ یبفتِ اثتذا ػولکشد داًِ ًیتشٍطى هقذاس افضایؾ ثب کِ دّذ هی 

ٍ % 100، %80، %60آثی  ػطَح دس هلشفی کَد ػطح کِ ثْیٌِ طَسی ثِ. اػت هتفبٍت هختل  یآث ػطَح ثشای کَد ثْیٌِ ػطح

 کَد هقذاس افضایؾ آثیبسی کن ؿشایط دس کِ ًتیجِ گشفت تَاى هی ثٌبثشایي .ثَد کیلَگشم 250ٍ  250، 200، 150ثِ تشتیت % 120

 ػطح تب هلشفی آة هقذاس افضایؾ ثب ّوچٌیي. دّذ هی کبّؾ سا آى هقذاس ثلکِ ؿَد ًوی ػولکشد افضایؾ تٌْب ثبػث ًِ هلشفی

 سخ ٍ ًیتشات ؿؼتـَی ػلت ثِ هلشفی، ػولکشد داًِ آة ػوق ثیـتش افضایؾ اصای ثِ ٍ افضایؾ ، ػولکشد داًِ رستآثی ًیبص 100

 خـکی تٌؾ اثش کشدى خٌری ثشای ًیتشٍطى هقذاس دیگش افضایؾ طشف اص .یبثذ هی کبّؾ( هشطَثتش ؿشایط دس)صدایی  پذیذُ ًیتشات دادى

 ٍ آرسی) ًتبیج ثب ًتبیج ایي . یبثذ کبّؾ ثبیذ کن آثی ؿشایط دس سفتِ ثکبس کَد هقذاس ثلکِ ًیؼت دسػتی ساّکبس کبّؾ ػولکشد ثش

  .داسد هـبثْت( 1388ػلیضادُ ٍ ّوکبساى، )ٍ  (1386ّوکبساى، 

 
 I 60% I 80% I 100% I 120% تیوبسّبی آثیبسی

 328.2 421.6 515 608.4 (mm) هقذاس آة هلشفی

 اریآتی هختلف تیوارهای هصرفی آب هقادیر. 2جذول 
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 تواتع تولیذ آب. 1 ضکل
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 تواتع تولیذ نیتروشى. 2 ضکل

  ریری کلی نتیجه

 دس ایي تحقیق هٌحٌی ّبی تبثغ تَلیذ ػولکشد هحلَل ًؼجت ثِ ػطَح هختل  آة ٍ کَد ًیتشٍطى ثش سٍی رست داًِ ای هَسد 
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ًتبیج ًـبى داد کِ هٌحٌی ّبی تبثغ تَلیذ ػولکشد هحلَل ثِ طاَس هؼٌای داسی تحات تاأثیش آة آثیابسی ٍ کاَد        .ػی قشاس گشفتثشس 

 آثیابسی  آة کِ كَستی ٍ دس یبفت آى افضایؾ اجضای ٍ ػولکشد ،هلشف ثْیٌِ ػطح تب کَد ٍ آة هقذاس افضایؾثب . هلشفی قشاس داسد

 .هی ؿَد ػولکشد کبّؾ ثبػث ًیتشات ثیـتش ؿؼتـَی ؿَد گیبُ هلشف ًیبص اص ثیؾ
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Abstract 

Deficit irrigation is one of the methods for saving of water in water resources in agricultural 

sections. Yield function curves of grain corn (Single cross 704) to irrigation water and nitrogen 

levels were drew at the factorial experiment in randomized complete block design with three 

replications that was conducted from 1389-90 crop year in the northern Khuzestan. The first factor 

was four water levels (I): 60%, 80%, 100% and 120%, full irrigation and the second factor was four 

levels of nitrogen fertilizer (N): 150 kgN/ha, 200 kgN/ha and 250 kgN/ha. The results showed that 

irrigation treatments 60%, 80%, 100% and 120% of water requirement in fertilizer levels of 150 

kg/ha, had a slope of product reduction equal to 0.14, in fertilizer levels of 200 kg/ha, product 

reduction slop equal to 0.15 and in fertilizer levels 250 kg/ha, was observed 0.44. 
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