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مقدمه 

ذرتمهمتریــنغلــهقــارهآمریــکاوســومینغلــه
ــر ــیداردودربیشت ــازگاریجهان ــهس ــمدنیاســتک مه
اقلیمهــاکشــتمیشــود.ایــنگیــاهکــهدربیــشاز130
کشــورجهــانکشــتمیشــود،ازنظــرســطحزیــرکشــت
بعــدازگنــدموبرنــجســومینگیــاهزراعــیدنیاســتواز

نظــرمیــزانتولیــدرتبــهاولرادرجهــاندارد.

ــر ــیازنظ ــایخاص ــتنویژگیه ــلداش ذرتبهدلی
تولیــددانــهوعلوفــه،جایــگاهویــژهایدارد.ظرفیــت
ــرد ــاروعملک ــندرهکت ــا20ت ــه15ت ــهک ــرددان عملک
ــر ــت،بیانگ ــاراس ــندرهکت ــا120ت ــر100ت ــهت علوف

ــت. ــاهاس ــنگی ــاالیای ــتب ظرفی

ــا ــان20ت ــهانس ــهذرتدرتغذی ــرفدان ــواردمص م
ــدودر ــا75درص ــور70ت ــهداموطی ــد،تغذی 25درص
مصــارفصنعتــی5درصــداســت.همچنیــنذرتعلوفهای
ــت ــهوقابلی ــوبعلوف ــتخ ــاال،کیفی ــردب ــلعملک بهدلی
ــرایتغذیــهدام ســیلوکردنیکــیازمهمتریــنعلوفههــاب

میآیــد. بهحســاب

ــاز ــدوســطحزیرکشــتذرتبرخــالفنی ــزانتولی می
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و بحــرانکمآبــی بهدلیــل بــهآن روزافــزونکشــور
ــش ــرکاه ــالهایاخی ــیدرس ــالیهایپیدرپ خشکس

ــهاســت. یافت

نیــازخالــصذرتبــهآب6000مترمکعــبدرهکتــار
ــزارع ــاریدرم ــنآبی ــیپایی ــلبازده ــیبهدلی ــت؛ول اس
ذرتکــهحــدود35تــا50درصــداســت،ایــنمیــزانبــه

ــد. ــارمیرس ــبدرهکت ــا12000مترمکع 16000ت

دالیــلاصلــیکاهــشتولیــدذرتدرکشــوردر
ســالهایاخیــرکاهــشســطحکشــتذرتبهدلیــل
ــهآبوســرمازدگیآخــر ــادذرتب ــاززی خشکســالی،نی

ــت. ــدهاس ــالمش ــتدوماع ــلدرکش فص

بــاتوجــهبــهاینکــهامــکانافزایــشســطحزیــرکشــت
وجــودنــداردومنابــعآبــیکاهــشیافتــهاســت،بایــدبــه
ــش ــرایافزای ــیب ــیومدیریت ــنبهزراع ــیوههاینوی ش
ــود. ــریش ــهبیشت ــشمصــرفآبتوج ــرهوریوکاه به

درایــننشــریهمناســبترینشــیوههایمدیریتــی
کاهــشمصــرفآبدرزراعــتذرتدرشــرایطایــرانبیان
ــای ــجپروژهه ــاازنتای ــریافتهه ــهبیشت ــتک ــدهاس ش
ــه ــیاســتوکشــاورزانومروجــانمســئولپهن تحقیقات

ــد. ــتفادهکنن ــدازآناس ــدیمیتوانن تولی
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کشت ذرت در کف فارو

ــوری ــیوش ــرانکمآب ــلبح ــقبهدلی ــیمناط دربرخ
ــارودر خــاكکشــتذرتبهجــایکشــتمرســومرویف
ــه ــیداردک ــنروشمزایای ــود.ای ــاروانجــاممیش ــفف ک

درجــدول1بــهآناشــارهشــدهاســت.

جدول 1- معایب کشت بذر در روی فارو و مزایای کشت بذر در کف فارو

 مزایای کشت بذر در کف فارو معایب کشت بذر در روی فارو

•مصرفزیادآببویژهدراوایل
فصلرشدذرت

•تجمعنمکوسایرامالحمضردر
محلاستقرارگیاهوناحیهریشه

•کاهشمصرفآببهخصوصدر
45روزابتدایفصلرشد

•کاهشتأثیراتمضرشوریخاك
•کاهشورسبوتهها

•افزایشکارآییکودهایشیمیایی
بویژهکودنیتروژن

تحقیقــاتمتعــددیدرکشــوردربــارهمقایســهکشــت
کــففــارو1بــاروشمرســومکــههمــانکشــترویفــارو
اســت،ازلحــاظمقــدارآبمصرفــیوعملکــردانجــامشــده

ــف ــندوردی ــهبی ــکک ــایباری ــتازجویچهه ــارتاس ــاروعب 1.ف
گیــاهکاشتهشــدهقــرارگرفتهانــدوآببتدریــجدرکــفوکنارههــای

ــدوخــاكمرطــوبمیشــود. ــودمیکن شــیارنف
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اســت.نتایــجبدیــنصــورتگــزارششــدهاســت:کشــت
ــیدرمصــرفآبو ــاروازنظــرصرفهجوی ــفف ذرتدرک
ــی ــشکمآب ــرایطتن ــژهدرش ــهبوی ــرددان ــریعملک برت

برتــریدارد.

درشـکل1مزرعـهذرتدرشـرایطکشـتکففـارو
نشـاندادهشـدهاسـت.ایـنروشکشـتذرتدربیشتـر
جنوبـی اسـتانهای مخصوصـاً کشـور ذرتکاری مناطـق
کشـورماننـدکرمـان،فـارسوخوزسـتانتوصیهمیشـود.

شکل 1- مزرعه ذرت در شرایط کشت کف فارو
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 روش کشت در کف فارو 

بـرایکشـتذرتدرکففاروتمـامعملیاتخاكورزی
مشـابهروشمرسـومبودهوتنهاتفـاوتدرمحلقرارگیری
بـذردرزمیناسـت.دراینروشکشـت،بـذربهجایاینکه
دررویفاروکشـتشـود،برایدسترسیسریعتربهرطوبت
درکـففاروکشـتمیشـود.برایتغییرروشکشـتذرت
ازرویفـاروبـهکففـاروباتنظیمدسـتگاهبـذرکارذرتو
قراردادنلولهدسـتگاهبذرکاردرپشـتفاروئـر1براحتیبذر
درکـففـاروکشـتمیشـود.درایـنروشکشـتممکـن
اسـتسـطحخـاكسـلهببنـدد)الیـهسـختومتراکمـی
اسـتکـهدرخاكهـایسـنگینتـانیمهسـنگینوتحـت
فشـارآبتشـکیلمیشـود(ومشـکالتیرادرزمانخروج
کولئوپتیـل)محـوریاسـتکهبـراثـررویشدانـهگیاهان
تکلپـهایدرجهـتمخالـفریشـهچهظاهـرمیشـود(از
سـطحخـاكایجـادکنـد.بنابراینتازمانسـبزشـدِنبذر
بایـدبـهرطوبـتخاكتوجـهکـرد.درمناطقگـرممعموالً
6روزپـسازاولیـنآبیاریبذرهاسـبزمیشـوند.درچنین

شـرایطیدرروزپنجـمبایـدمزرعهراآبیـاریکرد.

1. فاروئر عبارت است از جویچه سازها یا شیارکش ها. 
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آبیاری جویچه ای یک در میان ثابت فاروها 
در زراعت ذرت 

ــیروش ــتنوع ــانثاب ــکدرمی ــاریجویچــهایی آبی
ــاریدر ــدارآبآبی ــشمق ــرایکاه ــاریذرتب ــرآبی مؤث

ــمآباســت. نواحــیخشــکوک

روش کاشت در آبیاری جویچه ای یک در میان 

ثابت فاروها در زراعت ذرت

آب مصــرف در صرفهجویــی بــرای روش ایــن در
ــذر ــانحــذفمیشــوندوب ــکدرمی ــابهصــورتی فاروه
بــاتراکــمتوصیهشــدهدردوطــرفیــکپشــتهعریــضدر

ــود. ــتمیش ــتهکش ــلپش بغ

ــات ــیعملی ــتتمام ــنروشکاش ــرایای ــرایاج ب
ــیو ــروکودپاش ــک،لول ــخم،دیس ــاملش ــاكورزیش خ
کاشــتبــااســتفادهازدســتگاهبــذرکارپنوماتیــکمشــابه
ــه ــوطب ــاوتمرب ــاتف روشمرســومانجــاممیشــودوتنه
ــان ــکدرمی ــورتی ــهبهص ــتک ــاریفاروهاس ــوهآبی نح
ــوان ــنمیت ــوند.همچنی ــاریمیش ــلآبی ــانفص ــاپای ت
فاصلــهخطــوطکاشــتدســتگاهبــذرکاررا75ســانتیمتر
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تنظیــمکــرد؛ولــیدرایــنصــورتبایــدفاروهــایدســتگاه
رابهصــورتیــکدرمیــانحــذفکــرد.درشــکل2
وضعیــتکشــتوآبیــاریدرشــرایطحــذفیــکدرمیــان

فاروهــانشــاندادهشــدهاســت.

شکل 2-  آبیاری جویچه ای یک در میان ثابت فاروها
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ادامه شکل 2-  آبیاری در شرایط حذف یک در میان فاروها 

در زمان کاشت

ــاری ــایآبی ــنومزای ــددمحاس ــاتمتع ــقتحقیق طب
جویچــهاییــکدرمیــانثابــتنســبتبــهروشمرســوم

درجــدولشــماره2آوردهشــدهاســت.
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تغییر روش کشت ذرت از خشکه کاری به 
هیرم کاری

کمبــودمنابــعآبــیمهمتریــنمشــکلتولیــدوتوســعه
ــای ــتفادهازروشه ــااس ــت.ب ــوراس ــتذرتدرکش کش
میتــوان هیــرمکاری جملــه از بهزراعــی مناســب
ــادل ــطمع ــورمتوس ــهبهط ــاریک ــتآبی ــلدونوب حداق
1700مترمکعــبدرهکتــاراســت،درمقــدارمصــرفآب

صرفهجویــیکــرد.

روش کشت هیرم کاری

ــود. ــاریمیش ــنآبی ــدازمی ــتابت ــنروشکش درای
ــخم ــانش ــنزم ــدن)بهتری ــهگاوروش ــپسدرمرحل س
زمیــناســتکــهدرحالــتجــداشــدنذراتخــاكازهــم
اتفــاقمیافتــد(کــهبــاتوجــهبــهبافــتخــاكوشــرایط
ــاوتدارد،بهســرعتآمادهســازی ــهتف ــرمنطق اقلیمــیه

ــود. ــاممیش ــنوکشــتانج زمی
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مزایای تغییر روش کشت از خشکه کاری به 

هیرم کاری

•سلهنبستنخاك؛

ــتخــاك)درمناطــق ــارطوب ــاب •ســبزشــدنبذره
گــرم5روزبعــدازکاشــت(واحتیــاجنداشــتنبــهآبیــاری

تــامرحلــه7برگــی؛

•کنتــرلمطلــوبعلفهــایهــرزدرمرحلــهبحرانــی
ابتــدایفصــلرشــد؛

مصــرف مقــدار و سمپاشــی هزینــه کاهــش •
ــرز؛ ــایه ــیعلفه ــرلمکانیک ــتکنت ــابهعل علفکشه

•کاهــشچشــمگیرهزینــهآمادهســازیزمیــنو
ــی. ــرژیمصرف ان

درشــکل3مزرعــهذرتدرشــرایطهیــرمکاریو
ــرایطخشــکهکارینشــان ــهذرتدرش ــکل4مزرع درش
ــا ــهت دادهشــدهاســت.درشــکل3مالحظــهمیشــودک
مرحلــه6تــا7برگــیشــدنذرتدرتصویــرســمتچــپ

آبیــاریانجــامنشــدهاســت.
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شکل 3- تصاویر مزرعه ذرت در مرحله 4 برگی )باال( که به روش 
هیرم کاری در روی فارو کشت شده و مرحله  6 تا 7 برگی )پایین( که 

به  صورت هیرم کاری در کف فارو کشت شده است.
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شکل 4- تصاویر مزرعه ذرت در زمان آبیاری اول )باال( و مرحله 4 
برگی )پایین( در شرایط خشکه کاری
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ــاترکیــب ــوانب ــراســاستحقیقــاتانجامشــدهمیت ب
ــر ــرمازاث ــقگ ــارودرمناط ــفف ــتک ــرمکاریوکش هی
مفیــدکشــتدرکــففــاروبهرهمنــدشــدومقــدارزیــادی

ــرد)شــکل5(. ــیک درمصــرفآبصرفهجوی

شکل 5- تلفیق شیوه کشت ذرت در کف فارو و هیرم کاری

 

 

 



23راهکارهای مدیریتی کاهش مصرف آب در زراعت ذرت

کشت ذرت در شرایط حداقل خاک ورزی و 
حفظ بقایا در سطح خاک یا خاک ورزی حفاظتی

ایــنروشکشــاورزيبــراســاسحفاظــتازخــاك،آب
وگیــاهایجــادشــدهویکــيازراههــايمؤثــربــرايخــروج
ــود ــرانکمب ــتآبوجب ــالي،مدیری ــرانخشکس ازبح

مــوادآلــياســت.

عواملــیکــهباعــثتوصیــهوترویــجروشهــای
ــایمحصــول ــرنگهــداریبقای ــدب ــاتأکی کمخــاكورزیب

درســطحخــاكشــدهاســت،عبارتانــداز:

•فقیربودنخاكهایکشورازنظرموادآلی؛

•تبخیرزیادرطوبتازسطحخاك؛

•مشکلکمآبی؛

•نتایجتحقیقاتمتعدددرنقاطمختلفکشور.

هماکنـونخـاكورزیحفاظتـیبهصـورتنمونـهدر
برخیازمناطقذرتکاریکشـورانجاممیشـود.اگرادوات
مناسـبماننـدسـاقهخردکنغـالتوادواتمناسـببـرای
کشـتدرشـرایطکمخـاكورزیوبیخـاكورزیفراهـم
شـود،کشـاورزانازاینروشکشـتاسـتقبالخواهندکرد.
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ــد ــا60درص ــن30ت ــیبی ــاریغرقاب ــتمآبی درسیس
ازآبمصرفشــدهبهدلیــلنبــودنپوشــشمناســب
درســطحخــاكوفقیــربــودنخــاكازنظــرمــوادآلــی

ــود. ــارجمیش ــاكخ ــرازخ ــاتتبخی ــورتتلف بهص

روش کشت ذرت در شرایط خاک ورزی حفاظتی

ــازی ــهآمادهس ــیهزین ــرایطخــاكورزیحفاظت درش
ــرایآمادهســازیزمیــن زمیــنومحدودیــتزمــانالزمب
)کــهدرشــرایطخــاكورزیمرســوموجــوددارد(درمیــان
نیســتوبالفاصلــهپــسازبرداشــتغــالتبــاادوات

ــرد. ــتک ــوانکش ــبمیت مناس

درایــنروشکاشــتالزماســتابتــدازمیــنآبیــاری
شــودوپــسازچنــدروزبــاتوجــهبــهشــرایطهــرمنطقــه
ــرایط ــبدرش ــتفادهازادواتمناس ــااس ــاكب ــتخ وباف
ــهکشــتشــود. ــاکمخــاكورزیاقــدامب بیخــاكورزیی

ــی،کاهــشتلفــاتتبخیــر ــهبحــرانکمآب ــاتوجــهب ب
ــد ــنبای ــااهمیــتاســت.بنابرای ازســطحخــاكبســیارب
ــری ــایبیشت ــتبقای ــنروشکش ــکاندرای ــدام ــاح ت
ــل30درصــد(درســطحخــاك ــی)حداق ازمحصــولقبل
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حفــظشــود.درصورتیکــهحجــمبقایــایمحصــولقبلــی
ــدچنــدکار ــرایادواتکاشــتمشــکلایجــادکنــد،بای ب
ــی ــولقبل ــایمحص ــت،بقای ــلازکاش ــامداد:1-قب انج
ــطح ــدهودرس ــردش ــالتخ ــاقهخردکنغ ــیلهس بهوس
خــاكرهــاشــوند؛2-یــا30تــا40درصــدبقایــاازمزرعــه

ــهداماســتفادهشــود. ــرایتغذی جمــعآوریوب

در ســهولت بــرای کشــاورزان برخــی متأســفانه
عملیــاتخــاكورزیبقایــایمحصــولرامیســوزانند
ــای ــودنخاكه ــرب ــهفقی ــهب ــاتوج ــدامب ــناق ــهای ک
ــارت ــیوخس ــوادآل ــرم ــقذرتکاریازنظ ــاممناط تم
ــاس ــراس ــود.ب ــاكردمیش ــایخ ــهمیکروارگانیزمه ب
تحقیقــاتانجامشــدهافزایــشعملکــرددانــهوعلوفــهذرت
درشــرایطخــاكورزیحفاظتــی،عمدتــاًناشــیازحفــظ
رطوبــتخــاكوکاهــشتلفــاتتبخیــرناشــیازنگهــداری
بقایــایگنــدموجــودرســطحخــاكگــزارششــدهاســت.

بـا تنـاوب در عمـده بهطـور کشـور در ذرت کشـت
گنـدماسـت.بنابرایـنبرایکشـتذرتدرشـرایطحداقل

خـاكورزیتوصیـهمیشـودمـواردزیـرانجـامشـود:

1-کشـتدوردیـفگنـدمیـاجـوبـافاصلـه20تا25
سـانتیمتربررویفاروهای65سـانتیمتریانجاممیشـود.
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ــاد ــدارزی ــومق ــدموج ــتگن ــدازبرداش ــربع 2-اگ
بقایــایآنحرکــتادواتکاشــتدرزمیــنرادشــوارکنــد،
میتــوانبخشــیازبقایــارابــرایخــوراكدامجمــعآوری
ــاراخــردو ــابهوســیلهدســتگاهســاقهخردکنبقای کــردی

درســطحخــاكپخــشکــرد.

3-بــهازایمقــداربقایــایموجــوددرخــاكبایــدعالوه
ــاه، ــرایرشــدگی ــرمقــدارکــودنیتــروژنتوصیهشــدهب ب
ــه ــروژناضاف ــاكنیت ــهخ ــاب ــدوزنبقای ــادل1درص مع

شــودتــاگیــاهدچــارزردیوکمبــودنیتــروژننشــود.

4-درشــرایطآبیــاریغرقابــیدرصــورتنیــازبــرای
ــتفادهاز ــااس ــل،ب ــولقب ــترمحص ــایبس ــتفاروه مرم
ــاری ــتمهایآبی ــود.درسیس ــازیش ــابازس ــر،فاروه فاروئ
تحــتفشــارماننــدآبیــارینــواریوبارانــیبــهایجــادفارو

نیــازنیســت.

5-قبــلازکاشــتذرتزمیــنبــراینــرمشــدنبســتر
آبیــاریشــودودرمرحلــهگاوروشــدنزمیــن،بــااســتفاده
ازبــذرکارمخصــوصمجهــزبــهکــودکارعملیــاتکاشــت
)کشــتبــذردروســطپشــته(کــودوبــذردرعمــق
ــذاری ــم(جایگ ــانتیمتریازه ــه5س ــب)درفاصل مناس
شــوند.ایــنروشکاشــتضمــنحفــظرطوبــتوکاهــش
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ــد ــداریتولی ــثپای ــاكباع ــطحخ ــرازس ــاتتبخی تلف
ذرتوافزایــشحاصلخیــزیخــاكمیشــود.اگــرمزرعــه
سیســتمآبیــاریتیــپداشــتهباشــد،میتــوانبــارعایــت
ــاروکشــت ــادف ــدونایج ــیب ــاكورزیحفاظت ــولخ اص

ــنانجــامداد. ــدموذرترادرزمی گن

مهم ترین فواید کوتاه مدت و بلندمدت

 کشاورزی حفاظتی

ــاورزی ــدتکش ــدتوبلندم ــدکوتاهم ــنفوای مهمتری
حفاظتــیبــهشــرحزیــراســت:

و زمیــن آمادهســازی هزینــه در صرفهجویــی -1
ســوخت؛

2-کاهشفاصلهزمانیازکاشتتابرداشت؛

3-تعدیلدمایخاك؛

4-افزایشنفوذآبدرخاكوکاهشرواناب؛

5-کاهشتبخیرازسطحخاك؛

6-افزایشفعالیتمیکروارگانیزمهادرخاك؛

7-افزایشموادآلیوحاصلخیزیخاك؛
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ــدار ــدپای ــیوتولی ــرغذای ــیعناص ــشکارآی 8-افزای
ــاورزی. ــوالتکش محص

درشــکل6مزرعــهذرتکشتشــدهبــاشــرایط
خــاكورزیحفاظتــینشــاندادهشــدهاســت.

شکل 6 - کشت ذرت با حداقل خاک ورزی پس از برداشت گندم 
)باال(، مرحله 7 برگی مزرعه ذرت با شرایط خاک ورزی حفاظتی 

)پایین(
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مشکالت کشاورزی حفاظتی

ــالاول ــیدرس ــاورزیحفاظت ــکالتکش ــیازمش یک
بــاعلفهــایهــرزیکســالهو ودوماجــرا،مبــارزه
ــامل ــیش ــاتمناســبمدیریت ــااقدام ــالهاســت.ب چندس
تنــاوبزراعــی،آیــش،کشــتگیاهــانخفهکننــدهماننــد
ــوان ــدهمیت ــایتوصیهش ــتفادهازعلفکشه ــدمواس گن

ــشداد. ــیکاه ــرزرابخوب ــایه ــتعلفه جمعی

علف کش های توصیه شده در شرایط خاک ورزی حفاظتی

1-علفکشهـایعمومـیماننـدرانـداپدرفصلآیش
بـرایکنترلعلفهـایهرزبهخصوصچندسـاله؛

از اســتفاده بــرای انتخابــی علفکشهــای -2
شــرایط در نازكبــرگ و پهنبــرگ هــرز علفهــای
کشــاورزیحفاظتــیبهصــورتزیــرتوصیــهمیشــود:

ــه5 ــادرمرحل ــرلپهنبرگه ــرایکنت ــوردیب •توف
تــا7برگــیذرت؛

•استاکلرقبلازرویشذرتوعلفهرز؛

•اکوئیپدرمرحله4تا5برگیذرت؛

•کروزدرمرحله3تا4برگیذرت.



راهکارهای مدیریتی کاهش مصرف آب در زراعت ذرت 30

کشت بهاره ذرت در مناطق گرم از جمله
 جنوب کرمان و خوزستان 

بیــشاز90درصــدکشــتذرتدرمناطقگرمکشــور،
کشــتتابســتانهاســت.همچنیــناکثــرنــزوالتآســمانی
ــن ــافروردی درمناطــقگــرمکشــوردرماههــایبهمــنت
ــرکشــتذرت ــاکاهــشســطحزی ــنب مــاهاســت.بنابرای
تابســتانهوتوســعهکشــتذرتبهــارهمیتــوانازنــزوالت
ــع ــارمناب ــدودیازفش ــاح ــدوت ــدش ــمانیبهرهمن آس
ــاره ــنمحاســنکشــتبه محــدودآبکاســت.ازمهمتری

ــراشــارهکــرد: ــواردزی ــهم ــوانب ــهایمیت ذرتدان

ــزوالتآســمانیوکاهــش 1-اســتفادهحداکثــریازن
ــزانمصــرفآبدرزراعــتذرت؛ می

حــذف ذرت مصنوعــی خشــککردن هزینــه -2
ــر ــیتی ــردادال ــتذرتخ ــانبرداش ــرازم ــود؛زی میش
مــاهاســتودرایــنزمــانبهدلیــلدمــایبــاالیمحیــط

ــت. ــتاندارداس ــداس ــهدرح ــتدان رطوب

3-درکشــتتابســتانهخطــرآلودگــیقارچــیناشــیاز
برداشــتدانــهبــارطوبــتزیــادازبیــنمــیرود.
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تاریــخ مناســبترین دربــاره متعــددی تحقیقــات
کاشــتبــرایکشــتزمســتانهذرتدرمناطــقگرمکشــور
ماننــدارزوئیــه،جیرفــتودزفــولانجــامشــدهاســتکــه
بــراســاسنتایــجگزارششــدهمحــدودهزمانــی20بهمــن
تــا15اســفندامــکانکشــتذرتبــرایهمــهگروههــای

رســیدناســت.

ــر ــطحزی ــشس ــکلافزای ــنمش ــونبزرگتری هماکن
کشــتذرتبهــارهدراقلیــمگــرمرقابــتبــاکاشــتگنــدم
ــت ــهحمای ــازب ــعهآننی ــرایتوس ــهب ــتک ــزهاس پایی

بخــشاجراســت.

کشت نشایی ذرت 

ــدارآب ــوانمق ــهبت ــیک ــتفادهازروشهای ــروزهاس ام
مصرفــیرادرزراعــتهــرمحصــولکاهــشداد،بــاتوجــه
بــهمحدودیــتمنابــعآبدربیشتــرمناطــقکشــور
ضــروریاســت.بهتریــنروشصرفهجویــیواســتفاده
ــه بهینــهازآبکشــتنشــاءمکانیــزهذرتوانتقــالآنب
زمیــناصلــیدرزمــانمناســببــاآبیــاریقطــرهایاســت.
کشــتنشــاییمصــرفحداقــلدونوبــتآبیــاریراکاهش

ــود. ــوبمیش ــولمطل ــدمحص ــثتولی ــدوباع میده
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درجــدول3حجــمآبمــوردنیــازدرروشهــای
آبیــاریســنتیوقطــرهاینــواریدرکشــترایــجبــذریو
همچنیــنروشآبیــاریقطــرهاینــواریدرکشــتنشــایی

مقایســهشــدهاســت.
جدول 3- مقایسه حجم آب مورد نیاز در روش های آبیاری سنتی 
و قطره ای نواری در کشت رایج بذری و روش آبیاری قطره ای نواری 

همراه با کشت نشایی

روش آبیاری 
حجم آب مورد نیاز 

)مترمکعب(
نوع کشت 

بذری12000-11000آبیاریسنتی

بذری7500آبیاریقطرهاینواری

نشایی6000آبیاریقطرهاینواری

اهداف و مزایای نشایی ذرت

نشــایی کشــت مزایــای و اهــداف کلــی بهطــور
اســت: زیــر بهصــورت

•صرفهجوییدرمیزانمصرفآب؛

•تولیدمحصولدرزماندلخواه؛
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•غلبهبرشرایطنامناسبمحیطی؛

•کاهشمیزانمصرفبذر؛

•افزایشعملکردمحصولدرهکتار؛

ــد ــودندرص ــنب ــارهپایی ــیدرب ــننگران •ازبینرفت
جوانهزنــی؛

•کوتاهشدنطولدورهرشدگیاه؛

ــر ــرمازدگیآخ ــیازس ــایناش ــریازخطره •جلوگی
فصــل؛

•غلبهبرعلفهایهرزدرابتدایفصلرشد.

مشکالت کشت نشایی ذرت

مشکالتکشتنشاییذرتعبارتانداز:

ــن ــهزمی ــاب ــالنش ــدوانتق ــادتولی ــایزی •هزینهه
ــی؛ اصل

ــرای ــریب ــرکارگ ــرویماه ــهنی ــودنب ــدب •نیازمن
ــاکار؛ ــورینش ــاتاپرات ــامعملی انج

•سرعتکمدستگاهنشاکار؛
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•شــوكواردشــدهبــهگیــاهدرمرحلــهانتقــالازخزانه
ــهزمیــناصلی. ب

مراحل کشت نشایی ذرت

ــوصدر ــینیهایمخص ــهودرس ــذرذرتدرخزان •ب
ــود ــتمیش ــادکش ــیزی ــادهآل ــام ــزب ــاكحاصلخی خ
ــداری ــهنگه ــیدرخزان ــه3برگ ــهمرحل ــیدنب ــارس وت

میشــود.

ــف ــنردی ــفوبی ــهرویردی ــمفاصل ــسازتنظی •پ
توســطدســتگاهنشــاکاربــهزمیــناصلــیمنتقــلمیشــود

)شــکل7(.
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ت توأم با اجرای آبیاری نواری  قطره ای 
شاء ذر

ت ن
ش

شکل 7- تصاویری از مراحل تولید و ک  
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تاریخ کشت نشایی ذرت 

روشکشــتنشــاییدرتاریــخبهمــنواســفندمناطــق
ــن ــایپایی ــلدم ــهبهدلی ــارک ــلبه ــتاوای ــرموکش گ
محیــطزمــانســبزشــدنبــذرطوالنــیاســتودوهفتــه
ــادر ــت.ام ــراس ــیمؤث ــد،روش ــولمیکش ــرط وبیشت
ــاه ــلکوت ــرمکشــوربهدلی کشــتتابســتانهدرمناطــقگ
ــه5روز ــدنک ــبزش ــهس ــامرحل ــتت ــانکاش ــودنزم ب
ــا4برگــیشــدنکــه10روزاســت،ممکــن اســتو3ت

اســتچنــدانمؤثــرنباشــد.

شرایط کشت نشایی ذرت

درایــنبخــشبــراســاستحقیقــاتانجامشــده
ــرایطمناســبکشــتنشــاییذرتآوردهشــدهاســت: ش

•بهتریــنزمــانانتقــالنشــاذرتبــهمزرعــهبهطــور
ــهذرتاســت ــیشــدنبوت ــا4برگ ــه3ت متوســطمرحل
ــدت20 ــاهبهم ــدگی ــولدورهرش ــشط ــثکاه ــهباع ک
تــا25روزدرزمیــناصلــیمیشــودومشــکلآفــات
و طوقهبــر کــرم ماننــد ذرت اولیــه بیماریهــای و

میشــود. حــل بوتهمیــری
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•کشــتبــذردرســینیهایکوچــکمخصــوص
ــه ــدهوب ــرش ــبپ ــترمناس ــابس ــهب ــاییک ــتنش کش
ــانتیمتراســت، ــاع7س ــانتیمتروارتف ــاد3/5*3/5س ابع
انجــاممــیشــودوآبیــاریســینیهایکشــتنشــاییبــا

آبپاشهــایمخصــوصاســت.

•بســترکاشــتمناســبدرخزانــهپیــتمــاساســت؛
ــد ــوط75درص ــهمخل ــرازجمل ــترهایدیگ ــیازبس ول
یــا ورمیکمپوســت درصــد 25 و لومیرســی خــاك
مخلــوط50درصــدکــودگاویپوســیدهو50درصــد

خــاكلومیرســینیــزاســتفادهمیشــود.

•درزمیــناصلــیکشــتنشــابــااســتفادهازدســتگاه
ــام ــانتیمترانج ــه75س ــهفاصل ــیب ــاکاردرردیفهای نش
ــرایتولیــد میشــود.کاهــشفاصلــهردیفهــایکشــتب
ــا65 ــهایت ــانتیمتروذرتعلوف ــا70س ــهایت ذرتدان
ــادر ــاینش ــهبوتهه ــود.فاصل ــهمیش ــانتیمترتوصی س
ــیدنو ــروهرس ــهگ ــهب ــاتوج ــتب ــایکش رویردیفه
هــدفازکشــتذرت)دانــهاییــاعلوفــهای(متفاوتاســت.
ــی ــناصل ــادرزمی ــاینش ــهمناســبکاشــتبوتهه فاصل
بــرایتولیــدعلوفــهودانــهارقــامدیــررسذرتبهترتیــب
16و18ســانتیمتروبــرایتولیــدعلوفــهودانــهدرارقــام
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زودرسذرتبهترتیــب14و16ســانتیمتراســت.

ــر ــیبهت ــناصل ــادرزمی ــاتنش ــشتلف ــرایکاه •ب
اســتنشــاکاریدرســاعاتخنــکروزوخــاكمرطــوب

ــاریشــود. انجــامشــودوســریعآبی

توسعه کشت ارقام زودرس و متوسط رس

آب مصــرف در صرفهجویــی راهکارهــای از یکــی
ترویــجوتوســعهکشــتارقــامزودرسذرتبهدلیــلفصــل
ــیاســت ــراســت.طبیع ــیکمت ــازآب ــرونی ــدکوتاهت رش
ــررسو ــامدی ــهارق ــامزودرسنســبتب ــردارق ــهعملک ک
ــود ــهکمب ــهب ــاتوج ــاب ــد؛ام ــرباش ــطرسکمت متوس
شــدیدآبونیــازآبــیکمتــرایــنارقــام،راهــکاری
ــر ــارب ــشفش ــتذرتوکاه ــظکش ــرایحف ــبب مناس

ــت. ــدودآباس ــعمح مناب

مزایای کشت ارقام زودرس ذرت

ارقــامزودرسذرت بهطــورکلــیمزایــایکشــت
از: عبارتانــد

•صرفهجوییدرمصرفآب؛
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برداشتزودتر؛

ــعمحصــول ــرایکاشــتبموق ــنب ــازیزمی •آمادهس
بعــدیدرپاییــز؛

•کاهــشهزینــهخشــککردنبهدلیــلبرداشــت
ــر؛ ــتکمت ــارطوب ــهب دان

•افزایشکیفیتدانه.

ارقام زودرس ذرت

بــه داخلــیمیتــوان ارقــامزودرس ازمهمتریــن
هیبریدهــایســینگلکراس260)فجــر(،201)کوشــا(
طرحهــای نتایــج اســاس بــر کــرد. اشــاره 410 و
تحقیقاتــیوطرحهــایتحقیقــی-ترویجــیعملکــرددانــه
هیبریدهــایمذکــوربهطــورمتوســطمعــادل8/5تــندر

ــودهاســت. ــارب هکت

طــولدورهرشــدارقــاممتوســطرسودیــررسحــدود
125تــا135روزاســت،درحالیکــهطــولدورهرشــد
ــاکشــت ــنب ــامزودرسحــدود100روزاســت.بنابرای ارق
ــا ــا1800ت ــادلب ــهمع ــتک ــی3نوب ــامزودرس2ال ارق
آب مصــرف در اســت، هکتــار در مترمکعــب 2700
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ــای ــرهیبریده ــکل8تصوی ــود.درش ــیمیش صرفهجوی
زودرسســینگلکراس260و410نشــاندادهشــدهاســت.

شکل 8- مزرعه ارقام زودرس ذرت، سینگل کراس

ھیبرید سینگلکراس  

۲۶۰ 

ھیبرید سینگلکراس 

۴۱۰ 

  

 

هیبریدسینگلکراس410
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ادامه شکل 8- مزرعه ارقام زودرس ذرت، هیبرید های سینگل کراس 

260 )فجر(

تنظیم طول و حجم آب ورودی به فاروها 

یکــیازمهمتریــندالیــلمصــرفزیــادآبدرزراعــت

ھیبرید سینگلکراس  

۲۶۰ 

ھیبرید سینگلکراس 

۴۱۰ 

  

 

هیبریدسینگلکراس260
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ــودنزمیــناســت. ــاومســطحنب ــادفاروه ذرتطــولزی
متأســفانهگاهــیطــولفاروهــابــهبیــشاز400تــا500

ــد. ــممیرس ــره مت

عوامل مهم در تعیین طول شیار 

ــدان ــدب عوامــلمهــمکــهدرتعییــنطــولشــیاربای
توجــهشــود،عبارتانــدازبافــتخــاك،عمــقآبآبیــاری،

شــیبزمیــنومقــدارجریــانآب.

بافت خاک

ــد. ــوذمیکن ــدینف ــیآببهکن ــایرس •درخاكه
ــیباشــد. ــدطوالن ــنشــیارهامیتوان بنابرای

ــد. ــوذمیکن ــرعتنف ــنیآببهس ــایش •درخاكه
بنابرایــنشــیاربایــدکوتــاهباشــد،مثــاًل100متــروکمتــر

تــاتلفــاتآببهحداقــلبرســد.

مقدار جریان آب

ــته ــانداش ــدرجری ــدآنق ــیاریآببای ــاریش درآبی
باشــدتــاخــاكمقــدارآبکافــیراجــذبکنــد.همچنین
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مقــدارآبورودیبــههــرشــیارنبایــدبیــشاز3لیتــردر
ثانیــهباشــدتــاخــاكفرســایشنیابــد.

شیب زمین

دراراضـیشـیبدارطـولشـیارهابایـدبیشتـرباشـد
تـاآبفرصـتنفـوذبهعمقمناسـبمدنظرداشـتهباشـد.

عمق آب آبیاری 

ــیو ــوذعمق ــشنف ــثافزای ــاباع ــادفاروه ــولزی ط
ــرای ــود.ب ــهمیش ــاتآبدرباالدســتمزرع ــشتلف افزای
ــف ــایمختل ــیاردروضعیته ــولش ــنط ــنبهتری تعیی
ــا ــیبهطــورمتوســطب ــدارد؛ول راهحــلســادهایوجــودن
توجــهبــهشــرایط،طــولفاروهــادرخاكهــایشــنی80
تــا150متــر،درخاكهــایلومــی150تــا250متــرودر
خاكهــایرســی250تــا350متــراســت.اغلــبمشــاهده
میشــودکــهدبــیفاروهــاکــههمــانمقــدارآبــیاســت
کــهازفاروهــادرواحــدزمــانعبــورمیکنــد،کــماســت.
بنابرایــندبــیکــمفــاروباعــثایجــادفرصــتبیشتــری
ــش ــراینفــوذعمقــیآبشــدهودرنتیجــهباعــثافزای ب
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ــری ــیآببیشت ــیدب ــرفاروی ــود.اگ ــاتآبمیش تلف
ــد. ــهمیرس ــایمزرع ــهانته ــرب ــد،آبزودت ــتهباش داش
بنابرایــنباعــثخــروجآبازمزرعــهوتلفــاتســطحیآب
ــوممجهــز ــااســتفادهازلولههــایهیدروفل خواهــدشــد.ب
ــم ــوانحج ــوند،میت ــممیش ــهتنظی ــیک ــهدریچههای ب
آبورودیبــههــرشــیارراتنظیــمکــردومقــدارتلفــات

ــکل9(. ــاند)ش ــلرس آبرابهحداق

شکل 9- آبیاری یکنواخت فاروها با استفاده از لوله های هیدروفلوم با 
دریچه های قابل تنظیم
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هیدروفلوم

ــه ــتک ــیاس ــننرم ــایپلیاتیل ــوملولهه هیدروفل
جایگزیــن میتوانــد و دارد قابلتنظیــم دریچههــای
ــایخاکــیباشــد)شــکل10(.در ــرایکاناله مناســبیب
ــان ــهجری ــیدرلول ــرخاک ــاینه ــتمآببهج ــنسیس ای
ــی ــایخاک ــتآبدرکاناله ــیازنش ــاتناش داردوتلف

ــدشــد. حــذفخواه

ــطحی ــاریس ــایآبی ــومدرروشه ــردهیدروفل کارب
باعــثکاهــشمصــرفآببــهمیــزان25تــا28درصــد،
افزایــشبازدهــیمصــرفآبتــا30درصــدوصرفهجویــی
درمصــرفانــرژیبــهمیــزان35درصــدنســبتبــه

ــود. ــنتیمیش ــایس روشه

شکل 10- تصویر رول لوله  هیدروفلوم 
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ویژگی های لوله های هیدروفلوم

•طولعمراینلولههادوتاسهفصلکشتاست.

ــر12،10،8،6و15 ــهقط ــومب ــایهیدروفل •لولهه
اینچــیتولیــدمیشــوندکــهانتخــابقطــرلولــهمتناســب

بــامقــدارجریــانآباســت.

ــیشــد،روی ــاهنگامــیکــهآبآنخال ــنلولهه •ای
ــنگدانه ــاس ــترآنه ــردربس ــود.اگ ــنمیش ــنپه زمی
درشــتولبــهتیــزنباشــد،مانــعرفــتوآمــدماشــینآالت

ــود. ــتیکینمیش ــرخالس چ

•لولههــایهیدروفلــومدرفواصــلمعیــندریچــه
ــک ــیلهکاله ــهبهوس ــردریچ ــهه ــعدهان ــدومقط دارن

مخصــوصتنظیــممیشــود.

•بــرایبســتنانتهــایلولههــایهیدروفلــومازچفــت
ــه ــدهب ــارواردش ــرلفش ــرایکنت ــودوب ــتفادهمیش اس
ــه ــیب ــتهخاک ــهرارویپش ــایلول ــوانانته ــهمیت لول
ــاز ــوردنی ــارم ــرارداد.فش ــرق ــکمت ــیی ــاعتقریب ارتف
ــر ــا3مت ــوم1ت ــایهیدروفل ــانآبدرلولهه ــرایجری ب
اســتوبــههمیــندلیــلایــنلولههــادرگــروهلولههــای
کمفشــارقــرارمیگیرنــد.بــرایایجــادفشــارالزمدر
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ــرهآب،بشــکه ــتخرذخی ــوانازاس ــوممیت ــههیدروفل لول
ــکل11(. ــرد)ش ــتفادهک ــپآباس ــاپم ــزیی فل

ــا ــهپمــپآبب ــدمســتقیماًب ــومنبای ــههیدروفل •لول
فشــارزیــادمتصــلشــود،مگــراینکــهقبــلازاتصــالبــه
پمــپازلولــهرایــزرکــهبهصــورتعمــودیقــرارمیگیــرد،
بــاهمــانقطــراســتفادهشــودتــافشــارآبکنتــرلشــود

)شــکل11(.

شکل 11

•قبــلازپهنکــردنلولــههیدروفلــومدرســطح
ــر ــیرنه ــقدرمس ــرکمعم ــکنه ــتی ــراس ــنبهت زمی
آبیــاریایجــادشــودوهیدروفلــومرویآنقــرارگیــردتــا
عــالوهبــرمســتقیمبــودنمســیر،هیدروفلــومپــسازپــر
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ــرد. ــرارگی ــکراســتاق ــتنخــوردودری شــدنازآبغل

•میــزانآبدهــیهــردریچــههیدروفلــومبــاتوجــهبــه
ــر ــاعآببیشت ــهارتف ــتوهرچ ــاوتاس ــاعآبمتف ارتف

ــراســت. ــومبیشت باشــد،آبدهــیدریچــههیدروفل

ــا ــلرایزره ــتفواص ــراس ــادبهت ــایزی •درطوله
ــر کــهکنترلکننــدهفشــاروســطحآبهســتند،نزدیکت
انتخــابشــوندتــافشــارکافــیبــرایدریچههــایانتهایــی

هیدروفلــومتأمیــنشــود.

درشــکل12دونــوعدریچــهکشــوییوپیچــی
اســت. شــده داده نشــان هیدروفلــوم لولههــای

مزایای لوله های هیدروفلوم

•ازجنــسپلیاتیلــنودربرابــراشــعهمــاوراءبنفــش
ــاتآبو ــرشــیمیاییترکیب ــرتأثی ــاوماســتودربراب مق

ــود. ــهنمیش ــاكتجزی خ

•لولههـایهیدروفلـومازجنـسمـوادپلیمـریسـبک
وکمحجـمهسـتندکـهبراحتـیبـههـرمنبـعآبماننـد
حوضچـه،کانـالآبولولـهخروجـیچاهوصلمیشـوندو
برایهرنوعآبیمانندگلآلود،شـورو...اسـتفادهمیشـود.
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•یکــیدیگــرازمزایــایایــنلولههــاایــناســتکــه
ــع ــورتوزی ــیفونبهمنظ ــهس ــازب ــانی ــتفادهازآنه ــااس ب

یکنواخــتآبدرفاروهــاازبیــنمــیرود.

•جنـسنرماینلولههاباعثانعطـافدرموقعجمعکردن
وکالفکردنوهماهنگیباعوارضزمینمیشـود.

معایب لوله های هیدروفلوم

کاهــش هیدروفلــوم لولههــای ازمشــکالت یکــی
ــیخروجــی ــهودرنتیجــهکاهــشدب فشــاردرمســیرلول

دریچههــادرانتهــایمزرعــهاســت.

نحوه آبیاری فاروها

درزمـانآبیاریفاروهابااسـتفادهازلولههایهیدروفلوم
ابتـدالولـههیدروفلـومپـرازآبمیشـود.سـپسبـاتوجـه
بـهفاصلـهفاروهـادرمزرعـهبـهکمـکسـوراخکنمحـل
لیوانـک)کـهماننددریچهاسـت(سـوراخمیشـودولیوانک
)کـهدارایزبانـهاسـت(درمحـلسـوراخقـرارمیگیـردو
آببنـدیمیشـود.اگـرطـولفاروزیادباشـد،بـرایکاهش
زمـانآبیـاریوافزایـشبازدهیکاربردآبدرسـطحمزرعه
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میتـوانطـولفـارورابهدوقسـمتتقسـیمکـردوپساز
آبیـارینیمـهاولفاروهـا،هیدروفلومواقعدرنیمـهدومفارو

راراهانـدازیکـردوقطعـهپاییندسـتراآبیـاریکرد.

آبیاری نواری قطره ای یا آبیاری تیپ
 در زراعت ذرت 

اســتفادهازسیســتمآبیــارينــواریقطــرهایســطحی
باعــثافزایــشبازدهــیآبیــاريمیشــودوراهــکاري
ــیاســت.آبیــاري ــامشــکلکمآب ــهب ــرايمقابل مناســبب
ــواريقطــرهايیکــیازروشهــایآبیــاريتحــتفشــار ن
ــودهوطــی ــجب اســتکــهدرکشــتگیاهــانزراعــیرای
و خشکســالیها تــداوم بهدلیــل اخیــر ســالهای
ــده ــتقبالش ــورازآناس ــفکش ــاطمختل ــیدرنق کمآب
ــاری ــاروشآبی ــاریب ــنروشآبی ــدول4ای ــت.درج اس

ــت. ــدهاس ــیمقایســهش غرقاب
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ب مصرفی و عملکرد دانه و علوفه
ب، حجم آ

ش آبیاری غرقابی و نواری قطره ای از نفوذ عمقی آ
سه ویژگی های رو

جدول 4- مقای

ش آبیاری غرقابی
رو

ش آبیاری نواری قطره ای
رو

تومعموالًابتدایمزرعه
تاس

نفوذعمقیآبغیریکنواخ
ت.

نفوذعمقیزیادوانتهایمزرعهکماس
ت.

تاس
نفوذعمقیآبیکنواخ

تذرتبهمیزان10000تا
حجمآبمصرفیدرزراع

بدرهکتار
13000مترمکع

تذرتبهمیزان7000تا7500
حجمآبمصرفیدرزراع

بدرهکتار
مترمکع

شآبیاری
عملکرددانهوعلوفهذرتکمتریامعادلرو

نواریقطرهای
شآبیاری

شتریامعادلرو
عملکرددانهوعلوفهذرتبی

نواریقطرهای
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ــهذرت ــپدرمزرع ــایتی ــبنواره ــولمناس ــابط انتخ
عــالوهبــراینکــهبــراســاسمحاســباتفنــیتوســططــراح
پــروژهمشــخصمیشــود،بــهعواملــیماننــدشــیب
زمیــن،بافــتخــاكوفاصلــهقطرهچکانهــابــرروینــوار
تیــپبســتگیدارد.هرچــهبافــتخــاكســبکترباشــد،
ــادرروی ــلقطرهچکانه ــپوفواص ــایتی ــلنواره فواص
ــهفواصــل ــیب ــراســت.ذرتدرردیفهای ــوارتیــپکمت ن
ــرای ــنب ــود.بنابرای ــتمیش ــانتیمترکش ــا75س 70ت
ــا ــوارتیــپجــداکــههمجهــتب هــرردیــفذرتیــکن
ــذر ــتب ــایکاش ــارردیفه ــتودرکن ــایکاش ردیفه
ــکل12(. ــود)ش ــهمیش ــرگرفت ــرد،درنظ ــرارمیگی ق

شکل 12- آبیاری نواری قطره ای در زراعت ذرت
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ــافواصــل25تــا30ســانتیمتر اگــردوردیــفذرتب
بــرروییــکفــاروکشــتشــود،یــکنــوارتیــپمیتوانــد
ــرایمحصــول ــرد.ب ــرارگی ــفکشــتق دروســطدوردی
ــپ ــوارتی ــادرروین ــبقطرهچکانه ــهمناس ذرتفاصل
20تــا30ســانتیمتربــادبــی1/35لیتــردرســاعت
ــان ــت.درزم ــباس ــرمناس ــاسمت ــولبراس ــدط درواح
قــراردادنلولههــایتیــپبایــدقطرهچکانهــادرزیــر
ــز ــقبادخی ــد.درمناط ــرارگیرن ــنق ــهپایی ــهوروب لول
ــداز ــپبای ــایتی ــینواره ــریازجابهجای ــرایجلوگی ب
گذاشــتنســنگبــرروینوارهــاخــودداریشــودوحتمــاً
ماننــدمیــخپالســتیکیدر ازبســتهایپالســتیکی
ــااســتفادهشــود.در ــرلنواره ــرایکنت ــهمناســبب فاصل
مناطقــیکــهامــکانثابتمانــدننــوارتیــپدرزمیــنبــا
میــخپالســتیکیوجــودنــدارد،بایــدنوارهــادرعمــق5تــا

ــرد. ــرارگی ــاكق ــرخ ــانتیمتریزی 10س

دراجــرایسیســتمآبیــارینــواریقطــرهاییــاتیــپ
ایســتگاهپمپــاژ،لولههــایاصلــی،فرعــیواتصــاالت
ــا ــهکشــاورزتنه ــکاراجــرامیشــودووظیف توســطپیمان
ــوالً ــت.معم ــهاس ــپدرمزرع ــایتی ــردننواره پخشک
پــسازنصــبسیســتم،درمقابــلهــریــکازردیفهــای
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ــن16 ــایپلیاتیل ــرلولهه ــتوواش ــطبس ــت،توس کش
ــال ــرایاتص ــرب ــکمت ــیی ــولتقریب ــهط ــریب میلیمت
نوارهــایآبیــاریتیــپبــهلولههــایفرعــینصــب

میشــود)شــکل13(.

شکل 13- تصاویر محل اتصال و نحوه اتصال نوار آبیاری تیپ به 
لوله های 16 میلی متری



55راهکارهای مدیریتی کاهش مصرف آب در زراعت ذرت

ــاری ــدلروشآبی ــنم ــپآخری ــاریتی ــایآبی نواره
اســتوطیــفوســیعیازایــننوارهــاکــهســاختایــران،
ــت. ــوداس ــازارموج ــتند،درب ــاهس ــهوایتالی ــره،ترکی ک
ــت0/175 ــاضخام ــپب ــایتی ــولنواره ــولمعم ــهط ب
ــالكدار ــهدوشــکلپ ــهب ــراســتفادهمیشــودک میلیمت
ــط ــورمتوس ــدهاندوبهط ــاختهش ــادرزدارس ــیی وزیپ

ــد. ــلمیکنن ــفرراتحم ــکاتمس ــاری فش

ــنو ــبیزمی ــطیحنس ــپتس ــوارتی ــبن ــلازنص قب
ــه ــودک ــهمیش ــتوتوصی ــروریاس ــیببندیآنض ش
شــیبزمیــنازیــکدرصــدتجــاوزنکنــد.خــاكمزرعــه
ــوار ــاتدرشــتداشــتهباشــد.ن ــوخوقطع ــدکل ــزنبای نی
ــب ــدنص ــاالی2درص ــیبهایب ــررویش ــدب ــپنبای تی
شــود.دراینگونــهاراضــینــواربایــددرجهــتعمــودبــر

شــیبنصــبشــود.

ــپدر ــایتی ــردننواره ــرایپهنک ــبب ــدادمناس امت
راســتایشــیبمزرعــهوهمجهــتبــابــادغالــبمنطقــه
اســت.پیشــنهادمیشــوددرکشــتهایردیفــینــوار
ــه ــیک ــاجای ــتوت ــایکش ــاردیفه ــتب ــپهمجه تی

ــرارگیــرد. بشــوددرداخــلشــیارهاق

بــرایجلوگیــریازبســتهشــدنمنافــذنوارهــایتیــپ
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وکاهــشآبدهــیبایــدازفیلترهایــیبــامش150اســتفاده
شــود.فشــارکاریمعمولــیبــرایکارکــردسیســتمآبیاری
ــور ــپبهط ــایتی ــتونواره ــاراس ــفرب ــکاتمس ــپی تی
متوســطفشــاریــکاتمســفررابخوبــیتحمــلمیکننــد.

نصــب نوارهــای تیــپ در زمیــن بــه دو روش دســتی 
ــود:  ــام می ش ــزه انج و مکانی

روش نصــب دســتی:درایــنروشپیشــنهادمیشــود
کالفلولــهرویدســتگاهقرقــرهســادهایقــراربگیــردودر

راســتاینصــبلولــهتوســطکارگــرحمــلشــود.

ــداز ــاًبای ــنروشحتم ــزه: درای ــب مکانی روش نص
ــتفاده ــواراس ــردنن ــرایپهنک ــتانداردب ــتگاههایاس دس
شــودوهرگــزنبایــدنــواربــررویزمیــنکشــیدهشــودیــا

توســطنیــرووکشــشپهــنشــود.

عامـلاصلـیموفقیـتدرروشآبیـارینـواریقطرهای
طراحـیصحیحبـادرنظرگرفتناصـولهیدرولیکیدقیقو

همچنیـناجراونگهداریمناسـبازسیسـتماسـت.

کشـت میـوه باغهـای نزدیکـی در کـه مزارعـی در 
شـدهاند،دائمـاًپرنـدگانبویـژهکالغهـابـهنوارهـایتیـپ
حملـهمیکنندوخسـارتزیـادیبهنوارهـایتیپمیزنند.
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بــرای رشــد فصــل پایــان در میشــود توصیــه 
تســهیل و زیســتمحیطی خطرهــای از جلوگیــری
ــرایمحصــولبعــدی،نوارهــای ــذرب آمادهســازیبســترب

تیــپســریعاًجمــعآوریشــوند.
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خودآزمایی 

1-هیــرمکاریذرتنســبتبــهخشــکهکاریچــه
دارد؟ مزایایــی

آبیــاری و فــارو کــف در ذرت کشــت فوایــد -2
ــتذرت ــادرزراع ــتفاروه ــانثاب ــکدرمی ــهایی جویچ

ــد؟ ــامببری ران

ــن ــتبهم ــخکش ــارهذرتدرتاری ــتبه ــراکش 3-چ
واســفنددرمناطــقگــرمکشــورماننــدجنــوبکرمــان،

ــود؟ ــهمیش ــابهتوصی ــقمش ــتانومناط خوزس

4-کشــتذرتدرشــرایطخــاكورزیحفاظتــیچــه
فوایــدیدارد؟

ــه ــاریمزرع ــومدرآبی ــایهیدروفل ــردلولهه 5-کارب
ــدیدارد؟ ــهفوای ذرتچ

6-نــکاتفنــیدرخصــوصنصــبلولههــایهیدروفلوم
درمزرعــهذرترانــامببرید؟

7-نکاتفنیدرخصوصشـیبزمینونحوهپهنکردن
نوارهـایآبیاریتیپدرمزرعهذرترانامببرید؟

8-انتخــابطــولمناســبنوارهــایآبیــاریتیــپدر
ــهچــهعواملــیبســتگیدارد؟ مزرعــهذرتب



59راهکارهای مدیریتی کاهش مصرف آب در زراعت ذرت

خالصه مطالب 

ذرتمهمتریــنغلــهقــارهآمریــکاوســومینغلــهمهــم
ــد ــاصتولی ــایخ ــلویژگیه ــاهبهدلی ــنگی ــت.ای دنیاس
دانــهوعلوفــهجایــگاهویــژهایدارد.میــزانتولیــدوســطح
زیــرکشــتذرتبرخــالفنیــازروزافــزونکشــوربــهآن،
بهدلیــلبحــرانکمآبــیوخشکســالیهایپیدرپــی
ــی ــلاصل ــت.دالی ــهاس ــشیافت ــرکاه ــالهایاخی درس
کاهــشتولیــدذرتدرســالهایاخیــرراکاهــشســطح
ــادذرت ــاززی ــالی،نی ــلخشکس ــهدالی ــتب ــرکش زی
ــالم ــتدوماع ــلدرکش ــرفص ــرمازدگیآخ ــهآبوس ب
کردهانــد.بــاتوجــهبــهاینکــهامــکانافزایــشســطحزیــر
ــیکاهــشیافتــهاســت، ــعآب ــداردومناب کشــتوجــودن
ــرای ــیب ــیومدیریت ــنبهزراع ــیوههاینوی ــهش ــدب بای
ــری ــهبیشت ــرفآبتوج ــشمص ــرهوکاه ــشبه افزای

ــراســت: ــواردزی ــنشــیوههاشــاملم ــرد.ای ک

کشــت ذرت در کــف فــارو:تمــامعملیاتخــاكورزی
مشــابهروشمرســوماســت؛ولــیبــذربهجــایرویفــارو
بــرایدسترســیســریعتربــهرطوبــتدرکــففــاروقــرار

میگیــرد.
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ــا:  ــت فاروه ــان ثاب ــک در می ــه ای ی ــاری جویچ آبی
ــت؛ ــوماس ــابهروشمرس ــاكورزیمش ــاتخ ــامعملی تم
ــا ــانت ــکدرمی ــابهصــورتی ــاریفاروه ــینحــوهآبی ول

ــاریاســت. ــانفصــلآبی پای

بــه  خشــکه کاری  از  ذرت  کشــت  روش  تغییــر 
ــاریمیشــود ــدازمیــنآبی ــنروشابت ــرم کاری: درای هی
ــهآمادهســازیوکشــت ــهگاوروشــدنبالفاصل ودرمرحل

انجــاممیشــود.

کشــت ذرت بــه روش خــاک ورزی حفاظتــی: افزایش
ــت ــظرطوب ــیازحف ــهذرت،ناش ــهوعلوف ــرددان عملک
خــاكوکاهــشتلفــاتتبخیــرناشــیازنگهــداریبقایــای

گنــدموجــودرســطحخــاكاســت.

کشــت بهــاره ذرت در مناطــق گــرم: درایــنروش
میتــوانازنــزوالتآســمانیبهرهمنــدشــدوخطــر
آلودگــیقارچــیناشــیازبرداشــتدانــهبــارطوبــتزیــاد

ــرد. ــعک درکشــتتابســتانهرارف

کشــت نشــایی ذرت:درایــنروشبــذرذرتدر
ــی ــادهآل ــزوم ــاكحاصلخی ــوصوخ ــینیهایمخص س
زیــادتــارســیدنبــهمرحلــه3برگــیدرخزانــهنگهــداری
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میشــودوپــسازتنظیــمفاصلــهردیفهــاتوســط
ــود. ــلمیش ــیمنتق ــناصل ــهزمی ــاکارب ــتگاهنش دس

 توســعه کشــت ارقــام زودرس و متوســط رس: مزایای
کشــتایــنارقــامصرفهجویــیدرمصــرفآبوبرداشــت
زودتــر،آمادهســازیزمیــنبــرایکشــتبموقــعمحصــول

بعــدیدرپاییــزوکاهــشهزینــهخشــککردناســت.

ــتفادهاز ــااس ــا: ب ــم آب فاروه ــول و حج ــم ط تنظی
ــهدریچههــایقابلتنظیــم، لولههــایهیدروفلــوممجهــزب
بــرایکاهــشتلفــاتآبحجــمآبورودیبــههــرشــیار

ــود. ــممیش تنظی

ــپ:در ــاری تی ــا آبی ــره ای ی ــواری قط ــاری ن آبی
مقایســهبــاروشآبیــاریغرقابــیباعــثیکنواختــینفــوذ
ــهو ــروعملکــرددان ــیکمت ــیآب،حجــمآبمصرف عمق

ــود. ــادلآنمیش ــامع ــری ــهبیشت علوف
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