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  آثبد هشوض تحمیمبت حبجی

 چکیذه
دس هضسػِ تحمیمبتی ایستگبُ تحمیمبت وطبٍسصی سبصهبى جْبد وطبٍسصی ّشهضگبى دس ضْشستبى حبجی آثبد ثب ّذف  1386ایي تحمیك دس سبل 

ت ایي آصهبیص ثِ صَست اسپلیت پال. اًجبم ضذ  704ثشسسی اثشات ون آثیبسی ٍ همبدیش وَد داهی ثش ػولىشد ٍ اجضای آى دس رست داًِ ای سلن 

سٍش آثیبسی ثِ ػٌَاى فبوتَس اصلی ٍ سغَح وَد داهی ثِ ػٌَاى فبوتَس فشػی . دس لبلت عشح ثلَن وبهل تصبدفی دس چْبس تىشاس ثِ اجشا دس آهذ 

ی ثؼذ ثشگ 12آثیبسی اص یه عشف پطتِ تب اًتْب، آثیبسی اص یه عشف تب هشحلِ : آثیبسی دس چْبس سغح ضبهل ػبهل اٍل یؼٌی ون. دس ًظش گشفتِ ضذ

ا تب اص آى اص دٍ عشف پطتِ تب آخش فصل، آثیبسی اص یه عشف تب هشحلِ ظَْس گل آریي ٍ ثؼذ اص آى اص دٍ عشف پطتِ تب آخش فصل، آثیبسی اص اثتذ

س دس تیوب 16تي دس ّىتبس جوؼب ضبهل  60ٍ  40، 20صفش، : آخش فصل سضذ اص دٍ عشف پطتِ ٍ وَد داهی ثِ ػٌَاى ػبهل دٍم دس چْبس سغح ضبهل

آثیبسی ٍ وَد داهی ثش سٍی افضایص ساًذهبى آثیبسی ثِ هٌظَس تَلیذ ػولىشد داًِ ًطبى داد وِ تیوبس آثیبسی  اص ثشسسی ون.تىشاس ثىبس ثشدُ ضذًذ 4

وبسّب ثیطتش تي وَد داهی دس ّىتبس ًسجت ثِ ثمیِ تی 60یه عشف پطتِ ّب تب هشحلِ گلذّی ٍ اص ایي هشحلِ ثِ ثؼذ آثیبسی اص دٍ عشف ٍ هصشف 

است ًٍیض ثشسسی اثش سٍش آثیبسی ٍ وَد داهی ثش سٍی افضایص ساًذهبى آثیبسی جْت تَلیذ هبدُ خطه ًطبى دادُ وِ تیوبس آثیبسی اص یه عشف 

عشف پطتِ ثب تَجِ ثِ ًتبیج ثِ دست آهذُ تیوبس آثیبسی اص یه . تي وَد داهی دس ّىتبس ثیطتشیي ثَدُ است 60پطتِ ّب تب اًتْبی فصل ٍ هصشف 

 .تي وَد داهی،  ثْتشیي هی ثبضذ 60تب هشحلِ ظَْس گل آریي ٍ هصشف 
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 مقذمه 

وطبٍسصی ثبیذ ثِ جبی تبویذ ثش ػولىشد دس  ی ّب ثذٍى ضه ثب هطىل ووجَد آة سٍثشٍ خَاّذ ثَد ٍ هذیشیت دس آیٌذُ، صساػت آثی

فشسس ٍ سَسیبًَ )تغییش یبثٌذ ( Water Productivity)سغح، ثبیذ ثِ سوت حذاوثش ػولىشد ثِ اصای ٍاحذ آة هصشفیٍاحذ 

ّبی  ّبی ون آثیبسی اص جولِ سٍش سٍش.  سیضی ثشای استفبدُ ّش چِ ثْتش اص هٌبثغ آة، اهشی اجتٌبة ًبپزیش است ثشًبهِ(.  2007

تجخیش ٍ )ون آثیبسی ثِ وبسثشد آة، ووتش اص حذ ًیبصّبی آثی گیبُ .  ثبضٌذ احذ هصشف آة هیآثیبسی ثب دیذگبُ افضایص تَلیذ ثِ اصای ٍ

ّبیی وِ ثِ دلیل  ّب دس اساضی ٍسیغ ٍ دس سبل هضیت ایي سٍش(.  2000، هَتًَت  2007فشسس ٍ سَسیبًَ )ضَد  اعالق هی( تؼشق

سٍضی اص اػوبل هذیشیت آثیبسی است وِ ثش اسبس آى ضوي  ون آثیبسی. گشدد ثیطتش است وبّص ًضٍالت جَی، هٌبثغ آة هحذٍد هی

ٍاسد ًیبهذى خسبست ضذیذ ثِ گیبُ دس اثش تٌص خطىی ٍ ثب لجَل وبّص همذاسی اص ػولىشد، دس همذاس آة آثیبسی صشفِ جَیی 

تٌص هالین خطىی   .دس سٍش ون آثیبسی هوىي است هشاحلی اص سضذ ٍ ًوَ گیبُ تحت تبثیش تٌص خطىی هالین لشاس گیشًذ.  ضَد هی

اهب ثِ ّش .  ًبضی اص آثیبسی هوىي است ثِ دلیل تبخیش چٌذ سٍصُ دس آثیبسی ٍ یب وبّص همذاس آة هصشفی دس ّش ًَثت آثیبسی ثبضذ

دس صساػت رست هبًٌذ سبیش غالت، اص وَد .حبل دس ّیچ یه اص حبالت هزوَس، گیبُ ًجبیذ دس هؼشض تٌص خطىی سخت لشاس گیشد

ثؼضب . الجتِ رست ّوِ ػٌبصش غزایی هَجَد دس وَد داهی سا ثشای سضذ سٍیطی هصشف ًوی وٌذ. س صیبد استفبدُ هی ضَدداهی ثِ همذا

وَوجی (. 1371وَچىی ٍ حسیٌی، )اص ثبلیوبًذُ هَاد غزایی استفبدُ هی وٌٌذ( دستٌبٍة)گیبّبًی وِ ثؼذ اص رست وطت هی ضًَذ 
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داهی دس ّىتبس وِ ثِ صهیي دادُ ضذ دس سبل اٍل هیضاى هٌبسجی اصت ثشای ثذست  تي وَد 25گضاسش دادُ است وِ هیضاى ( 1372)

 .آٍسدى ػولىشد خَة تبهیي ضذُ است

 مواد و روش ها 

ثشای اجشای آصهبیص اص عشح اسپلیت پالت دس لبلت ثلَن ّبی وبهل تصبدفی استفبدُ گشدیذ فبوتَس اصلی ضبهل سطین ّبی هختلف 

: ٍ فبوتَس فشػی،  سغَح هختلف وَد حیَاًی ثَدُ است ٍ ضشح تیوبسّبی آصهبیص ػجبست ثَد اص آثیبسی دس هشاحل هختلف سضذ

 ،ضَداص یه عشف پطتِ آثیبسی هی -1.هی ثبضذ دس چْبسسغحدس هشاحل هختلف سضذ  ضبهل سطین ّبی هختلف آثیبسی: فبوتَس اصلی

آثیبسی اص یه  -3،ذ آّثیبسی اص دٍ عشف پطتِ صَست هی گیشدثشگی،ٍ اص ایي هشحلِ ثِ ثؼ12آثیبسی اص یه عشف پطتِ تب هشحلِ  -2

اص اثتذا تب اًتْب اص دٍ عشف پطتِ  -4 ،عشف پطتِ تب هشحلِ ظَْس گلْبی ًش،ٍ اص ایي هشحلِ آثیبسی اص دٍ عشف پطتِ اًجبم هی گیشد

اص وَد حیَاًی استفبدُ ًطذُ  -1.استاستفبدُ ضذُ  دس چْبس سغح عشح هَسد آصهبیص اص وَد حیَاًی: فبوتَس فشػی. آثیبسی هی ضَد

تي وَد حیَاًی دس  60هصشف -4تي وَد حیَاًی دس ّىتبس ٍ 40هصشف  -3. تي وَد حیَاًی دس ّىتبس 20هصشف  -2(. ضبّذ)است

 .ّىتبس ثَد

 نتیجه و بحث 

ػولىشد داًِ ًطبى هی دّذ وِ آثیبسی ّبی هختلف اص ًظش ػولىشد داًِ دس سغَح هختلف  ًتبیج حبصل اص جذٍل تجضیِ ٍاسیبًس

 8200ًطبى داد وِ ثیطتشیي ػولىشد داًِ هشثَط ثِ آثیبسی اص دٍ عشف پطتِ ثب هیبًگیي ( 1)ًوَداس . اختالفبت هؼٌی داس ًطبى هی دّذ

الصم ثِ روش است وِ آثیبسی اص یه عشف پطتِ تب . س ّىتبس هی ثبضذویلَگشم د 4500ٍ ووتشیي آى آثیبسی اص یه عشف پطتِ ثب هتَسظ 

. ثشگی ٍ اص آى ثِ ثؼذ آثیبسی اص دٍ عشف پطتِ ػولىشد ثیطتشی ًسجت ثِ آثیبسی اص یه عشف تب هشحلِ گلذّی ًطبى هیذّذ 12هشحلِ 

ب آخش فصل ثِ ػلت ایٌىِ گیبُ صساػی هٌبثغ تیوبس آثیبسی اص دٍ عشف پطتِ ت. ٍلی ایي دٍ تیوبس اختالف هؼٌی داسی ثب ّن ًذاضتٌذ

 ثیطتشی دس اختیبس داضتِ، فتَسٌتض ثیطتشی اًجبم دادُ، هٌبثغ ثیطتشی دس اختیبس اًذام صایطی لشاس دادُ ٍثِ عجغ ػولىشد ثیطتشی ًسجت ثِ

ثِ ػلت تٌص ٍاسد آهذُ ثِ تیوبس آثیبسی اص یه عشف پطتِ ٍ آثیبسی اص یه عشف تب هشحلِ گلذّی . تیوبسّبی دیگش حبصل ضذُ است

آثیبسی اص یه عشف پطتِ . گیبُ صساػی دس هشحلِ گلذّی، هٌبثغ ووتشی دس اختیبس اًذام صایطی لشاس گشفتِ پس ػولىشد پبییي ثَدُ است

 هصشف. ، تٌص ٍاسد آهذُ ثِ گیبُ ووتش ثَدُ است ٍػولىشد ًیض ًسجت ثِ دٍ تیوبس لجلی ثیطتش ثَدُ است(I2)ثشگی 12تب هشحلِ 

ویلَگشم دس ّىتبس ٍ هصشف پبییي تشیي سغح وَد ػولىشد داًِ هؼبدل    8300ثبالتشیي سغح وَد دس ایي آصهبیص ػولىشد داًِ هؼبدل 

ّوبًغَس وِ اص ایي جذٍل هطبّذُ هی ضَد، اختالف صیبدی دس ػولىشد داًِ ثیي هصشف . ویلَگشم دس ّىتبس ثِ دًجبل داضتِ است 5000

 بس ٍ ثذٍى هصشف وَد داهی ٍجَد داسد وِ ًطبى دٌّذُ هفیذ ثَدى هصشف وَد داهی دس صهیي هی ثبضذتي وَد داهی دس ّىت 60

    .(2ًوَداس)
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Abstract 

 This investigation is done in research station hajiabad  hormozgan province in 2009 with the 

perpose of considering the effect of application manure and low-irrigation on reducing water use. 

Corn 704 cultivar used in this test. This experiment carried in split-plot in complete randomized 

block design,that low-irrigation is main factor and application manure is second factor. Low-

Irrigation in four levels: irrigation from one side of ridge until end season, irrigation from one side 

until V12 stage after two side until end season, irrigation from one side until flower formation after 

two side until end season, irrigation from two side of ridge until end season. And fertilization as the 

second factor is applied in four levels 0, 20, 40 and 60 tone/hectare. Totally including 16 treatments 

in four replication. The results showed that the effect of low-irrigation is significant on increase of 

irrigation efficiency in order to seed yield  Considering the low-irrigation and manure on increase of 

irrigation efficiency in order to seed yield showed that treatment of irrigation from one side of ridge 

until flowering stage and after irrigation from two side and application 60 tone manure more effect 

than in compare with other treatments. 
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