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 اياي بر عملکرد دانه و اجزاي آن در سورگوم دانهتأثیر دو روش آبیاري قطره
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 ای.م دانهسورگوای بر عملکرد دانه و اجزای آن در تأثیر دو روش آبیاری قطره. 1400آذری نصرآباد، ع. و مقری فریز، ع. 

 .48-40 (:2) 3مجله ترویجی علوفه و خوراک دام. 
 

 چکیده
ر بمصرف آب و تأثیر آن  دانه و کارایی نسبت به روش آبیاری شیاری از نظر عملکرد ،تیپ Tای و قطره هایظور تعیین مزیت آبیاریمنهب

و  1384های ال )سالسبه مدت دو در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بیرجند پژوهشی ای،سورگوم دانهاجزاء عملکرد در 

. نتایج حاصل از بودند یاریش -3تیپ و  T -2ای، قطـره -1: شاملبررسـی  تیمارهـای مـورد های آبیاریروش .شداجـرا  (1385

آماری  تفاوت رصد،دیکدانه در سطح احتمال استثناء وزن هزارمطالعه به مورد های آبیاری از نظـر صـفاتنشان داد که روش پژوهش

-درکیلوگرم 5089انگین خوشه، طول خوشه، عملکرد دانه با میـدراد که صفات وزن دانهنشان د . مقایسه میانگین صـفاتدارنددار معنی

آبیاری شیاری در  وشبـاالترین میـزان و ر، تیپ Tمترمکعب آب مصرفی در روش  بر دانه کیلوگرم 660/0ی مصرف آب یو کارا هکتار

. دارندب مصرفی قرار آمترمکعب بردانهکیلوگرم 355/0ی مصـرف آب  و کارای هکتاردرکیلوگرم 3651ترین سطح با عملکرد دانه پایین

ب آرفت درهسبب تواند بهرغم مصرف آب بیشتر، میای علیوری آب در روش شیاری نسبت به قطرهعلت کاهش عملکرد دانه و بهره

اوت در راندمان آبیاری ر بودن دور آبیاری، تفتدلیل طوالنیصورت رواناب انتهایی، قرار نداشتن گیاه در وضعیت رطوبتی بهینه بهبه

وش های هرز در ر( و در نتیجه تشکیل پیاز رطوبتی غیریکنواخت و در نهایت، رشد و رقابت بیشتر علف%90( و تیپ )%65شیاری )

بر . بودروش شیاری  به نسبتای و قطره تیـپ Tهای آبیاری برتری سیستم دهندهپژوهش، نشان سالدو نتایج ،در مجموعشیاری باشد. 

ای اری قطرهوش آبیرهای آبیاری تحت فشار از جمله، های سنتی آبیاری، کاربرد روشاین اساس؛ با توجه به تلفات فراوان آب در روش

 شود.ای توصیه میوری باالی آب در سورگوم دانهنواری )تیپ( برای دستیابی به عملکرد دانه و بهره

 

 ای، سورگوم، کارایی مصرف آب، آبیاری شیاری آبیاری قطره آبیاری،های روش هاي کلیدي:واژه
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 زیفر يمقر رضایعل د ونصرآبا يآذر یعل- يااي بر عملکرد دانه و اجزاي آن در سورگوم دانهقطره اريیدو روش آب ریتأث

 

   بیان مسئله

عامل کاهش رشد گیاهان در  منطقه، کمبود آب و خشکی

تأثیر  و شـدت استخشک های خشک و نیمهاقلیم

 آب و خاک بستگی بودنخشکی بر عملکرد گیاه به فراهم

این  ایهـدارد. افزایش کارایی مصرف آب در زراعـت

وری از های افزایش بهرهاز اهداف مهم سیاست ،مناطق

ان اینکه استان خراس به (. بـا توجـه2) منابع آب است

هایی است که در منطقه خشک و جنوبی یکی از استان

علت کشاورزان بـه ،خشک ایران قـرار داردنیمه

سو با کمبود آب آبیاری و از های اخیر از یکخشکسالی

رو هستند. هروب بـا کیفیـت نـامطلوب آن سوی دیگـر

سبب  ،های زیرزمینیرویه آب از سفرهادامه برداشت بی

شدید  کـاهش به تدریج موجب شده وشدن آنها شور

دن سطح آمعلت پایینهب همچنین. بودعملکرد خواهد 

از  .یابدمیآب افزایش  سفره آب زیرزمینی، هزینه پمپـاژ

ب ی که بتواند در مصرف بهینه آهای منطقراهکار ،رواین

است. یکی از  مهمقابل تأمل و بسیار  ،سودمند باشد

کشت منـابع آب و خـاک، مناسب از وری های بهرهراه

 گیاهانی است که بتوانند در شرایط نامساعد آب و خاک

 عملکرد (، ضمن دستیابی بهخراسان جنوبی )شرایط استان

  شند.باالیی داشته بابه شرایط نامساعد تحمل  ،قابل قبول

دلیل هجملـه گیاهـانی اسـت کـه بـ سـورگوم از   

مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی  هـایداشـتن ویژگـی

به شاخص گیاهان مقاوم به خشکی و تـا  ،خاص

بنابراین مناسب ؛ حـدودی شـوری معـروف اسـت

-بهباشد. می های مشابهو اقلیم کار در این استانوکشت

های نوین آبیاری از جمله روش آبیاری وشکارگیری ر

تواند، نقش مهمی در کنترل مقدار آب مصرفی تیپ نیز می

و افزایش کارایی مصرف آب در محصوالت زراعی از 

در مورد اهمیت و  ای داشته باشد.جمله سورگوم دانه

ای نسبت به سودمندی کاربرد روش آبیاری قطره

توان به ری، میهای سنتی رایج از جمله روش شیاروش

جویی در مصرف آب و افزایش کارایی مواردی مثل صرفه

ها مانند جویی در مصرف سایر نهادهمصرف آب، صرفه

کود و سم، جلوگیری از ایجاد رواناب و فرسایش خاک، 

  (.6اشاره کرد )

هبـ ،های نوین آبیاری تحـت فشـاراستفاده از سیستم   

 منابع آبی موجود در وری هرچه بیشتر ازمنظـور بهـره

توسط  ،ایسـورگوم دانـه مثلبـذور گیاهـانی  تولیـد

پژوهشگران بسـیاری مورد بررسی قرار گرفته است. در 

های آبیاری و فاصله ردیف برروی روشتحقیقی اثـر 

 عملکرد سورگوم شیرین مورد بررسی قرار گرفت. نتایج،

ر ردیف بای و فاصله دهنده تاثیر روش آبیاری قطرهنشان

د عملکرد محصول بود. همچنین نتایج این تحقیق نشان دا

 تواند برای افزایش عملکرد مادهای میکه آبیاری قطره

در تحقیق دیگری، (. 10) خشک در سورگوم استفاده شود

برداری بر عملکرد کنش شوری، خشکی و چینتاثیر برهم

ای های در آبیاری قطرکیفی و کارایی سورگوم علوفهوکمی

مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه گرفته شد که آبیاری 

ای، باعث افزایش کارایی مصرف آب و عملکرد قطره

  (.1ای شده است )سورگوم علوفه

تواند می کشاورز ،بارانی ای وهای آبیاری قطرهدر سیستم  

مورد  متناسب با مراحل فنولـوژی گیـاه و کـاهش آب

رشد با تغییر مدت یا مقدار  نیاز در ابتدا یا اواخر فصل

در  کـهطوریهب ؛ها را سبک انجام دهدپخش آب، آبیاری

زنـی منظور تسهیل در جوانهاوایل کاشت که آبیاری به

 فقـط کـافی اسـت کـه عمـق ،شـودبـذرها انجـام مـی

کاری خیس شود و مرطوب کردن اعماق محدوده بذر
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های تمموجب تلفات آب خواهد شد. در سیس ،خاک

 نیستپذیر سبک و مکرر امکان هـایانجام آبیـاری ،سنتی

 هـایین دلیل یکی از منـابع تلفـات آب در آبیـاریا و به

 کشاورززیرا  ؛دهدهای اولیه تشکیل میآب خاک را سنتی

آبیاری  به یک شکلفصل رشد مزرعه را  یاز ابتدا

یاه کل آب مصرفی گ %25تا  20%کنـد و ناچار است کهمی

 ،در دوره رشد را در این مرحله بـه زمـین بدهـد

ای آبیاری قطرهموضوع در روش های کـه ایـندرحالی

ها کارایی شود در این روشافتد و باعث میاتفاق نمی

 (. 4چشمگیری افزایش یابد )طور بهمصـرف آب 

ای و های آبیاری قطرهاین تحقیق با هدف تعیین مزیت   

تولید  بـه روش آبیـاری شـیاری در میکروتیـپ نسـبت

که از نظر  الین مادری سورگوم اسپیدفید عملکرد دانه

یرد گی قرار میاهای دانهتیپ رشدی در گروه سورگوم

زن و مانندو تأثیر آن بـر اجـزای عملکـرد  (3و  2)شکل 

 ؛طـول خوشـه دانـه در خوشـه، دانـه، تعـدادهـزار

ایی مصرف آب در بین همچنین تعیین مقایسه کار

 تیمارهای طرح در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منـابع

 بیرجند اجرا شده است.   طبیعـی

   

 معرفی دستاورد 

 ای نواری )تیپ( در الیناستفاده از روش آبیاری قطره

لحاظ تیپ ظاهری در مادری سورگوم اسپیدفید که به

( 3و  2یرد )شکل گای قرار میهای دانهگروه سورگوم

 و افزایش 39منجر به افزایش عملکرد دانه به میزان %

نسبت به روش سنتی  86کارایی مصرف آب به میزان %

مرسوم )شیاری( شد. همچنین صفات مربوط به اجزای 

عملکرد دانه از جمله وزن هزاردانه و نیز طول خوشه 

ای نواری )تیپ( نسبت )پانیکول( در روش آبیاری قطره

 (.4افزایش نشان داد )شکل به روش شیاری 

 مواد و روش

ز در پایی ،که در سال قبل آیش بود محل اجرای طرحزمین 

فروردین  با گاوآهن شخم عمیق شـد و در اواسـط

 لـولر زده =نهایتـاً در مجـدداً شـخم، سـپس دیسـک و

کارشناس  شـد و در آخـرین مرحلـه، طبـق توصـیه

-درلوگرمکی 200-250ن میزاتغذیه کود فسفات آمونیوم به

 ورهکود ا نیز کاشت اضافه شد و همزمان باهکتار به زمین 

و ددر  گردید. سپسهکتار مصرف درکیلوگرم 100میزان به

ار کود هکتدرکیلوگرم 100میزان  ماه بهنوبت به فاصله یک

 . کاشت بذور در سیستماستفاده شد عنوان سرکهاوره ب

یا  پدری خـط الیـنکخط الین مادری و ی)سه 3:1

اه ستگد( در اول خردادماه هر سال با استفاده از دارندهنگه

 متـر انجـامسـانتی 10× 60کار به فاصله پنوماتیک ردیف

امکان اجرای  ،با توجه به مشکالت اجرایی طرح شد.

 ـارتیمتیمارهای متعدد میسر نبود و برای اجرای طرح سـه

تکرار مورد در سه قالب طرح بلوک کامل تصادفی در

 .   (1)شکل  بررسی قرار گرفت

      ؛تأمین نیاز آبی 100%یاری شیاری با بالف( تیمار آ

 چکان ای نوار مرطوب با قطرهتیمار آبیاری قطرهب( 

ط خمتر یک دریپر داخل یکساعت با فاصله درلیترچهار

   ؛تأمین نیاز آبی 100%بـا

-ـتیـپ بـا آب  Tرهـایای بـه روش نواآبیـاری قطـرهج( 

 ار بـامتـر طـول نـوسـاعت در هـر یـکدرلیتـرچهاری ده

   .تأمین نیاز آبی %100

 تابکتعرق پتانسیل سورگوم با استفاده از  و مقدار تبخیر

و  برآورد آب مورد نیـاز گیاهـان عمـده زراعـی برآورد

 لهوسیآبیاری در هر نوبت در تمامی تیمارها به مقـدار آب

 . (5و  3) یری شدگکنتور حجمی اندازه

 

 (6شماره پیاپی) -1401پاییز و زمستان -2شماره -دوره سوم
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 (رجندیب یکشاورز قاتیتحق ستگاهیا) طرح یاجرا محل در یاقطره و پیت یاریآب ستمیس یاجرا -1 شکل

کردن و داشت شامل آبیاری، کودپاشی، تنک عملیات

روش دستی  هرز به هـایو مبارزه بـا علـف شیکمخلوط

 دوگیری یری با استفاده از کادر نمونهگو عملیات نمونه

نمونه در هر روش انجام گرفت.  30مترمربعی به تعداد 

تاریخ برداشت محصول دهه دوم مهرماه هر سال زراعی 

شامل عملکرد دانه، نیز  گیـری شـدهبود. صفات اندازه

دانه، طول خوشه در هـر تعداد دانه در خوشه، وزن هزار

 ،اطالعاتاین آوری جمـع کـادر بـود. عـالوه بـر

و عملکرد و کارایی مصرف آب در هر سه روش محاسبه 

 قرار گرفت. و مقایسهمورد تجزیه و تحلیل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (رجندیب یکشاورز قاتیتحق ستگاهیا) دیف دیاسپ سورگوم یمادر نیال درای دانه پیت -2 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (رجندیب یکشاورز قاتیتحق ستگاهیا) دیدفیاسپ رگومسو یمادر نیال بذر ریتکث مزرعه -3 شکل
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های آبیاری مورد بین روش نشان داد که پژوهش نتایج

 ،عملکرد دانه و کارایی مصرف آبمقایسه از نظر صفات 

میانگین  (1)جدول دار وجود دارد. در تفاوت معنی

های مختلف آبیاری شیاری، صفات مورد مطالعه در روش

همانطور که مالحظه  .ارائه شده استای و تیپ قطره

برابر  آببـاالترین مقـدار کـارایی مصـرف  شود،می

مترمکعب آب در ازای مصرف یکدانه بهکیلوگرم660/0

 355/0و کمترین آن در روش شیاری و برابر  روش تیپ

مترمکعب آب آبیاری ازای مصـرف یـکبـه دانهکیلـوگرم

  دست آمد.  هب

 

در دو سال آزمایش ایهای مختلف آبیاری در سورگوم دانهمیانگین صفات در روش سهمقای -1دول ج  

کارآیی مصرف 

کیلوگرم  ) آب

 ( در مترمکعب

 

میانگین 

 عملکرد دانه

کیلوگرم  )

 ( در هکتار

 دانههزاروزن 

 ( گرم )

 طول خوشه

 ( مترسانتی ) 

حجم آب مصرفی 

 در هکتار

 ( مترمکعب ) 

تعداد 

 نمونه

 روش

 يآبیار

a 622/0 a 4799 b 4/39 b 8/17  7706 60 ايقطره 

a 660/0 a 5089 a 5/45 a 1/19 7706 60 تیپ 

b 355/0 b 3651 b 4/35 b 6/17 10274 60 شیاري 

 

 ،های آبیاری از نظر صفات فوقمقایسه میانگین روش

ترتیب با های بتیـپ و قطره  Tهـایکـه روش نشان داد

ین میانگ باالترین میزان ،هکتاردرکیلوگرم 4800و 5089

 شیاری با و روش اندها داشتهعملکرد را در بین روش

هـای هکتار بعد از روشدرکیلوگرم 3651میانگین 

 روند در مورد صفت کاراییاین و  داشتای قـرار قطـره

ر که بـاالترین مقـداطوریهب؛ مشاهده شد نیز مصرف آب

-کیلوگرم 660/0 باتیپ  Tروش آب بـه کـارایی مصـرف

-مترمکعب آب مصرفی و کمترین آن بهازای یکبه دانه

عب مترمکازای یکبه دانهکیلوگرم 355/0روش شـیاری با 

علت کاهش عملکرد . (1)جدول  آب مصرفی تعلق داشت

رغم مصرف آب بیشتر را می دانه در روش شیاری علی

 به موارد زیر مربوط دانست: توان

فوذ آب در نیاری با توجه به تفاوت زمان در روش ش -1

هابتدا و انتهای خطوط آبیاری، قسمتی از آب آبیاری ب

 رود.هدر میصورت رواناب انتهایی 

وش شیاری، در ردلیل طوالنی بودن دوره آبیاری در به -2

وب روزهای ابتدایی آبیاری شرایط رطوبتی برای گیاه مطل

 ایطیاری، گیاه در شراست ولی در روزهای پایانی دوره آب

گیرد و همین امر باعث کاهش رطوبتی بهینه قرار نمی

که در شود. در حالیعملکرد نسبت به روش تیپ می

سبب دور آبیاری کمتر، خاک در نزدیک روش تیپ به

شود و در نتیجه وضعیت ظرفیت زراعی نگه داشته می

گیرد و گیاه در وضعیت بهینه از نظر رطوبت قرار می

 رد باالتری نسبت به روش شیاری خواهد داشت.عملک

 (%90( و تیپ )%65ندمان آبیاری شیاری )تفاوت در را -3
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صورت شود پیاز رطوبتی در آبیاری تیپ بهباعث می

 تر شکل بگیرد. یکنواخت

کودهای شیمیایی محلول از طریق  امکان تزریق -4

تر کود در روش آبیاری سیستم و سهولت و مدیریت دقیق

تر آب در سطح ای نواری، توزیع و پخش یکنواخترهقط

مزرعه در روش آبیاری نواری نسبت به شیاری و در 

های هرز در روش نهایت، رشد و رقابت کمتر علف

ای نسبت به روش شیاری نیز باعث افزایش عملکرد قطره

 شود.در روش تیپ نسبت به روش شیاری می

نیز مطابقت دارد؛ این یافته با نتایج سایر محققان    

طوری که بر اساس نتایج تحقیقی در کشور پاکستان با به

ای بر عملکرد و میزان  هدف بررسی تاثیر آبیاری قطره

ای رقم گندم، آبیاری قطرهوری مصرف آب در سهبهره

عملکرد دانه بیشتر و  56/11مصرف آب کمتر، % %56/16

بیاری کارایی مصرف آب باالتر نسبت به روش آ %36/33

های (. همچنین بر اساس یافته11سطحی داشته است )

تحقیق دیگر در کشور هند با هدف مقایسه دو روش 

ای( در گندم، گزارش ای و سطحی )جویچهآبیاری قطره

ای حدود جویی آب در روش قطرهشد که میزان صرفه

وری مصرف آب بیشتر از روش سطحی و میزان بهره %28

از روش سطحی بیشتر بوده  24%نیز در این روش حدود 

های آبیاری از نظر روش مقایسه میانگین(. 12است )

وزن  تیپ با میـانگین Tکه روش  داد نشان شدهیادصفات 

باالترین میزان را در بین  ،گرم 5/45دانه در خوشه 

با  ترتیـبای و شیاری بهها داشته و دو روش قطرهروش

 Tبعد از روش مشترکطور بهگرم  4/35و  4/39میانگین 

تیپ قرار گرفتند. همین روند در مورد صفت طول خوشه 

 .  (7تا  4های شد )شکلمشاهده نیز 

 

 مصرف ییکارآ نظر از یاریآب یهاروش سهیمقا نمودار -4 شکل

 

 دانه عملکرد نظر از یاریآب یهاروش سهیمقا نمودار - 5 شکل

 

 دانههزار وزن ظرن از یاریآب یهاروش سهیمقا نمودار - 6 شکل
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 خوشه طول نظر از یاریآب یهاروش سهیمقا نمودار -7 شکل

 

برتری نشان داد  ،ایتیپ نسبت به روش قطره T روش

ها مربوط گسیلنده کـه بـه نحـوه  پخـش آب و فاصـله

 30 هااین روش، فاصله گسیلندهکه در طوریبه ؛شودمی

-یک مرطوب هر ای نوارمتر بـود و در روش قطـرهسانتی

ر لذا پیاز رطوبتی و توزیع رطوبت د ،چکانقطرهمتر یک

تری وضعیت مطلوب تیـپ  Tمنطقـه ریشـه در روش

صفات مورد مقایسه میانگین نتایج در مجموع، . داشت

 یری )عملکرد دانه و کارایی مصرف آب( در طـیگاندازه

 اای رهای آبیاری قطرهسیستم برتـری ،دو سـال آزمـایش

دار به روش شیاری با تفاوت آماری بسیار معنی نسبت

  داد.نشان 

 

 گیريبندي و نتیجهجمع

های آبیاری تحت فشار، روش در مجموع از بین روش

ای ای تیپ در محصوالتی از جمله سورگوم دانهقطره

ترین مزایای ها برتری دارد. از مهمنسبت به سایر روش

توان به ری )تیپ( میای نواکاربرد روش آبیاری قطره

 موارد زیر اشاره کرد:

 ستمآوری آسان سینصب و جمع -1

هایی از قبیل کود جویی در مصرف آب و نهادهصرفه -2

 و سم

 در آن یری از فرسایش خاک و ایجاد سلهگجلو -3

 ریب منفعت به هزینه باال.ض -4

از نظر اقتصادی با در نظر گرفتن عمر مفید سیستم    

تیپ و هزینه اجرای سیستم در هر هکتار بهارآبیاری نو

ریال به ازای هر هکتار میلیون 12صورت سالیانه )حدود 

در سال( و از سوی دیگر ضریب منفعت به هزینه باالی 

های تحت فشار و با توجه به افزایش کارایی سیستم

مصرف آب در روش تیپ نسبت به روش مرسوم شیاری 

های آینده و میزان ب در سالافزایش( و نیز بحران آ %86)

همچون  بـرای محصـوالتیبها، استفاده از این روش آب

دلیل ارزش اقتصادی باالی بـذر توجیـه هبای سورگوم دانه

 . اقتصـادی دارد

استفاده از سیستم آبیاری تیپ در مقایسه با روش    

مترمکعب آب برای هر هکتار  2600مرسوم حدود 

های دارد. یکی دیگر از مزیتجویی آبی محصول، صرفه

های مربوط به استفاده از سیستم تیپ، کاهش هزینه

دستمزد کارگر آبیاری است، در این حالت سطح وسیعی 

د صورت یکنواخت با تعدااز مزرعه در زمان کوتاه و به

 شود. نیروی کار کمتر آبیاری می

زیستی استفاده از سیستم در رابطه با اثرات محیط   

ر تیپ نیز باید بررسی بیشتری انجام شود ولی د آبیاری

 خصوص کاهش این اثرات ناشی از استفاده از این سیستم

 د:توان پیشنهاد کرموارد زیر را می

 

سازی کشاورزان از اثرات مهمترین موضوع و اقدام، آگاه

های جهاد ها توسط سازمانزیستی این سیستممحیط

های مربوط و انجام نها و دیگر سازماکشاورزی، دانشگاه

 های ترویجی است.فعالیت

 با توجه به وضعیت منابع آبی و عدم وجود روش آبیاری

شود، نوارهای تیپ از مواد عیب در کشور پیشنهاد میبی

زیست هستند، ساخته شوند و جدید که دوستدار محیط

های سازنده این نوع حمایت و تشویق الزم از شرکت

 عمل آید.پذیر بهمواد تجزیهنوارها با استفاده از 
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ترغیب و تشویق کشاورزان به تحویل ضایعات نوارهای 

های الزم برای تیپ و در نظر گرفتن تسهیالت و مشوق

 آنها در ازای تحویل این ضایعات.

   
 

 توصیه ترویجی

 است،ـتر تیپ بیش Tهای لودن از نوارهای لوله عمر اینکهبه توجه با

ـیه می ذا توص ای محصوالت زراعی در صورت انتخاب شود برـل

ـاای از سیستم آبیاری قطـرهروش قطره وار مرطـوب ب  اصلهف ای ـن

  ده شود. متر با توجه به نوع بافت خاک استفاسانتی 30-50گسیلنده 

در مناطقی که آب یا خاک شور است، آبیاری تیپ باید با 

یط جام شود. در این شراای انمالحظات خاص و مدیریت ویژه

در  پشته و کشت محصولویکی از راهکارهای مناسب، ایجاد جوی

ردیف لوله تیپ دوطرف پشته است. برای هر ردیف کاشت، یک

اری، شود که در موقع آبیباید در نظر گرفته شود. این امر سبب می

نمک به خارج از منطقه توسعه ریشه جابجا شود و شوری در 

 منطقه ریشه کاهش پیدا کند. 
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