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ده یچک
به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصـادفی  یآزمایشبا تراکم الیه زیرین خاك یاهیب گیضرارتباط یبه منظور بررس

در سه تکرار در مزرعه آزمایشی در شهرسـتان اصـفهان   تیمار تراکم خاك در خاکهاي لوم رسی سیلتی، لوم و لوم شنی و با سه 
از گیـاه ذرت  تعرق واقعـی  -تعرق گیاه مرجع از روش تشت تبخیر و جهت تعیین تبخیر-به منظور تعیین تبخیر. به اجرا در آمد

که با افـزایش  نتایج بدست آمده نشان داد . دار استفاده گردیدروش بیالن حجمی آب خاك با استفاده از میکروالیسیمتر زهکش
یابدضریب گیاهی ذرت در مرحله میانی رشـد  تعرق و ضریب گیاهی ذرت در مراحل مختلف رشد کاهش می-تراکم خاك تبخیر

بیشترین تاثیر افزایش تراکم خاك بـر کـاهش   . بیشتر از مراحل دیگر تحت تاثیر تیمارهاي متفاوت تراکم خاك قرار گرفته است
ب ین اثر تراکم خاك بر ضریکمتردر خاك لوم با دومین سطح تراکم و)درصد3/40(رشدضریب گیاهی ذرت در مرحله میانی

.باشدمی) درصدصفر(اه یرشد گییذرت در مرحله ابتدایاهیگ
.خاكنوع، خاكیفشردگتعرق، -ری، تبخریتبخ: يدیکليهاواژه

مقدمه
گـر  یاز طـرف د . باشدیمه خشک جهان میدر مناطق خشک و نين عوامل محدود کننده توسعه کشاورزیاز مهمتریکیآب 

و يریجلـوگ يت منابع آب کشـور شـده اسـت کـه بـرا     یریدر مديادیر باعث مشکالت زیاخيهایه و خشکسالیرویاستفاده ب
آب مـورد  ن یـی ن راسـتا تع یـ مهم در ايهااز مولفهیکی. از استیو منابع آب نيت مناسب کشاورزیریخروج از بحران آب به مد

). 1390ا و همکاران، یقمر ن(باشد یاهان میاز گین
زان یـ برآورد کمتر از م. باشدیمياریاز آبیمحاسبه نياز براین اطالعات مورد نیو مهم ترنیاز از اولیزان آب مورد نیبرآورد م

. گـردد یمـزارع مـ  یاهش سـودده شده و کـ ینیبشیکشت پير الگوییغتاهان، یاز منجر به اعمال تنش در گیآب مورد نیواقع
ا پـروژه،  یـ بـودن طـرح   يراقتصادینه احداث شبکه انتقال آب و گاهاً غیش هزیز منجر به افزایاز نیزان آب مورد نیش برآورد میب

و همکـاران،  یـی رزایم(گـردد  ین مییت پایفید زهاب با کیش تولیجه افزایش تلفات کود و در نتیکاهش راندمان کاربرد آب، افزا
1385.(

»های منابع آب و کشاورزی اولین همایش ملی چالش« 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان-انجمن آبیاری و زهکشی ایران

۱۳۹۲بهمن ۲۴-اصفهان



بـا  . نمـوده اسـت  یرا معرف) Kc(یاهیب گیاهان مختلف ضرایتعرق گ-رین تبخیجهت تخم) فائو(یسازمان خوار و بار جهان
غلب از اهان ایتعرق گ-ریاد دارد، در برآورد تبخینه زیاز به صرف وقت و هزیاهان نیتعرق گ-ریم تبخین مستقیینکه تعیتوجه به ا

ونجه در هند نشـان  ییاهیب گیضریبررسيبر رویقاتیبا انجام تحق) 2001(و همکاران 1یبن ل. گرددیب استفاده مین ضرایا
ست یا مناسب نیمه خشک در هند و آسیخشک و نیمیط اقلیشرايبدست آمده از روش فائو برایاهیب گیدادند که مقدار ضرا

. د کردنـد یـ ن منـاطق تاک یـ ایمـ یط اقلیبا توجه بـه شـرا  یاهیب گیشدن ضراياضرورت منطقهبر ) 2001(3و پاندا2اپیو کش
یفـائو روابطـ  56ه یکند که در نشریر مییو کشت مخلوط تغي، شورياریمانند کم آبیطیط مختلف محیدر شرایاهیب گیضر

).1998آلن و همکاران، (ده است یط مذکور ارائه گردیب در شراین ضرایبه منظور اصالح ا
موجـب کـاهش   ياریـ ن نشان داد که کـم آب یچ٤یاه ذرت در منطقه شانگسیتعرق گ-ریزان تبخیبر مياریاثر کم آبیبررس

و ییشـتر از مراحـل ابتـدا   یرشـد ذرت ب یانین اثر در مرحله میگردد و ایاه ذرت در طول فصل رشد میتعرق گ-ریدار تبخیمعن
شـه،  یآب خاك در منطقـه ر يو دو نوع شخم خاك بر محتوایاثر دو نوع زهکش). 2000گ و همکاران، شوزهان(رشد بود یینها

ج ینتـا ). 2001تان و همکاران، (قرار گرفت یمورد بررسیخاك لوم رسيو بر رو٥یو جنوبیتعرق ذرت در اونتار-ریو تبخرواناب 
يمارهـا یت. تعرق ذرت شده اسـت -ریزان تبخیش میکنترل شده موجب افزایبا زهکشياریت آبیریق نشان داد که مدین تحقیا

. ر رشد شده استیدر فصل غیش رواناب سطحیموجب افزایولاه ذرت نداشته است یتعرق گ-ریزان تبخیبر ميشخم خاك اثر
مان و یسـل (قـرار گرفـت   یسـ کـا مـورد برر  یآمر6ایدانشگاه جرجیقاتیپنبه در مزرعه تحقیاهیب گیو اثر آن بر ضرياریکم آب

تعرق-ریق جهت محاسبه تبخیک روش دقیفائو 56ه یق نشان داد که روش ارائه شده در نشرین تحقیج اینتا). 2007همکاران، 
کامـل در  ياریـ توانـد بـه عنـوان آب   یتعرق مـ -ریدرصد تبخ90مار یتKcو مقدار است ياریط کم آبیاه پنبه تحت شرایگیواقع

. مناطق مرطوب به کار رود
يایـ تالیاياترانـه یدر منطقـه مد يط تنش شـور یتعرق در شرا-ریبرآورد تبخيفائو برا56ه یصحت روش ارائه شده در نشر

يمارهـا یو در تیو لومیدو نوع خاك رسيو بر رومتریسیدر الینیزمبیسياه بهاریو گاه زمستانه باقال یگيو بر رویجنوب
بیضـر فـائو مقـدار  56ه ینشرق نشان داد که روش ارائه شده درین تحقیج اینتا. قرار گرفتیخاك مورد بررسيمتفاوت شور

نـگ  یز).2011و همکـاران،  یکـاترج (کنـد  یشده برآورد ميریگندازهدرصد کمتر از مقدار ا12را به طور متوسط يتنش شور
ق یـ ن شـخم عم یو همچنوجود مالچ ن نشان دادند که افزودن کود،یدر منطقه جنوب چیقیدر تحق) 2011(و همکاران 7زانگ

تعرق و راندمان کاربرد -ریزان تبخین میهمچن. ده استیو ذرت تابستانه گرداه گندم زمستانه یزان محصول گیش میموجب افزا
. افته استیش یق افزایو شخم عمآب بر اثر افزودن کود

تعـرق  -هـا بـر تبخیـر   هاي شوري و کم آبی و اثرات ایـن تـنش  دهد که در زمینه تنشم شده نشان میبررسی تحقیقات انجا
تـا  (باشدگیاهان مطالعات متعددي انجام شده است لیکن تحقیقات در مورد تاثیر تراکم خاك بر ضریب گیاهی بسیار اندك می

اي بررسـی اثـر تـراکم بـر ضـریب گیـاهی ذرت علوفـه       لذا هدف از این مطالعـه . )ي مشابهی مشاهده نشدتحقیق حاضر مطالعه
.باشدمی

هامواد و روش
، آزمایش به صـورت کشـت الیسـیمتري در    مختلف خاكيدر بافتهابا تراکم خاك ضریب گیاهی ذرتارتباطبراي بررسی 

51ایـن محـل بـا طـول جغرافیـایی      . به اجرا درآمد1391مزرعه آزمایشی در بخش جی و قهاب شهرستان اصفهان در تابستان 
و و هـواي خشـک  ثانیـه شـمالی داراي آب  42و دقیقه 38و درجه 32و عرض جغرافیایی ثانیه شرقی 18و دقیقه 44و درجه

2Kashyap
3Panda
4Shaanxi
5Southern Ontario
6Georigia
7Xiyingzhang



کم خـاك در  آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کامل تصادفی با سه تیمار بافت و سه تیمار تـرا . باشدنیمه خشک می
32و قطـر  80دار بـه ارتفـاع   در ایـن تحقیـق از میکروالیسـیمتر زهکـش    . میکروالیسیمتر انجام شد27سه تکرار و مجموعاً در 

و فیلتر شنی به عنوان زهکش تعبیه شـده بـود،   ) ايپارچه(دار با فیلتر مصنوعی متري سوراخمیلی16متر که در آنها لوله سانتی
خاك سنگین با بافـت  . باشدمورد مطالعه در این تحقیق شامل سه نوع خاك سنگین، متوسط و سبک میخاك . استفاده گردید

خاك سبک با بافت لوم شنی . درصد رس از محل مزرعه تهیه گردید38درصد سیلت و 44درصد شن، 18لوم رسی سیلتی و با 
کیلومتري از مزرعه 6قه روشن دشت در فاصله کشاورزي در منطدرصد رس از مزرعه18درصد سیلت و 19درصد شن، 63با 

29درصـد شـن،   45بافت متوسط از ترکیب و اختالط مساوي دو بافت سبک و سنگین تهیه شد که داراي . تحقیقاتی تهیه شد
رطوبـت ظرفیـت زراعـی و    .آب آبیاري از چاه آب در نزدیکی محل مزرعه تهیـه گردیـد  . باشددرصد رس می26درصد سیلت و 

درصـد حجمـی   11، 5/23یو خـاك لـوم شـن   5/12، 29، خـاك لـوم   5/15، 7/33یسـیلت یخاك لوم رسيدائم برایپژمردگ
.آورده شده است2و 1هاي مورد مطالعه و آب آبیاري در جداول نتایج تجزیه شیمیایی خاك. باشدمی

هاي مورد مطالعهنتایج تجزیه شیمیایی خاك):1(جدول

بافت
شوري

)dS m-1(
اسیدیته

سدیم
)meq l-1(

کلسیم
)meq l-1(

منیزیم
)meq l-1(

نیترات
)meq l-1(

(%)کربنآلی(%)آهک
فسفرقابل جذب 

)mg l-1(
پتاسیم قابل جذب

)mg l-1(

لوم رسی 

سیلتی
14/18/71/36/38/22073086/04/13142

62/172/719/635/69/33128/2531/04/2173لوم شنی

42/175/795/425/545/32715/2753/08/6161لوم

نتایج تجزیه شیمیایی آب آبیاري):2(جدول 

يشور
)dS m-1(

)meq l-1(تهیدیاس
میسد

)meq l-1(
میکلس

)meq l-1(
میزیمن

)meq l-1(
سولفات

)meq l-1(
کلر

)meq l-1(
کربناتیب
)meq l-1(

کربنات
)meq l-1(

02/14/73/32/41/39/11/51/30

گیري حجـم و  براي اعمال سطوح تراکم خاك در میکروالیسیمترها ابتدا جرم مخصوص ظاهري خاك دست نخورده با اندازه
جرم مخصوص ظاهري بدست آمده به عنوان شاهد تراکم براي خـاك طبیعـی مزرعـه در نظـر     . وزن خشک خاك تعیین گردید

اعمال گردیـد  ) ضربه بر روي خاك50و 25(هاي استاندارد پراکتور ها بر اساس آزمایشخاكگرفته شد و دو سطح دیگر تراکم 
وزن مخصوص ظاهري تیمارهاي مختلف خاك شامل تراکم طبیعی، اولین و دومین تراکم خـاك را  3جدول ). 1390حیدریان، (

.دهدنشان می

سطوح متفاوت تراکم خاكدر)گرم بر سانتی متر مکعب(خاك ظاهريوزن مخصوص): 3(جدول 

خاكتراکمدومینخاكتراکماولینطبیعیتراکمخاكبافت

38/163/178/1لوم

27/153/173/1یلتیسرسیلوم

5/172/184/1شنیلوم

بنابراین در همه تیمارهاي . باشدمتر باالیی خاك شخم خورده و داراي تراکم طبیعی میسانتی20در مزارع کشاورزي اغلب 
بـا مشـخص بـودن حجـم     . متر باالیی خاك درون میکروالیسیمتر با تراکم طبیعـی از خـاك پـر گردیـد    سانتی20تراکم خاك، 

وزن ) تراکم طبیعی، اولین و دومین تراکم خـاك (مختلف تراکم خاك میکروالیسیمتر و جرم مخصوص ظاهري خاك در سطوح
متري با رهـا کـردن وزنـه    سانتی25خاك الزم که بایستی در هر میکروالیسیمتر ریخته شود محاسبه و تراکم خاك در دو الیه 

ور تطبیق بیشتر شرایط کشـت  الزم به ذکر است به منظ). 1390حیدریان، (متر اعمال گردید سانتی50کیلوگرمی از ارتفاع5/2



متر حفر گردیـد و میکروالیسـیمترها در سـه    سانتی240و 300سانتی متر و طول و عرض 25با شرایط مزرعه گودالی به عمق 
N.S.540پس از تهیه تیمارها تعـداد چهـار بـذر ذرت رقـم     . متر، کنار هم قرار داده شدندسانتی75به فاصله ) سه تکرار(ردیف 

تعـرق،  -اي بـر تبخیـر  حاشیهر کاهش اثر به منظو. مرداد ماه کاشته شد15متري خاك در سانتی3-5در عمق ) رسرقم میان (
6هـاي ذرت بـه   پـس از رسـیدن بوتـه   . متر مربع، ذرت مشابه شرایط آزمایش کشت گردید500اطراف محل طرح به مساحت 

.والیسیمترکاهش داده شدبرگی تعداد بوته در هر میکروالیسیمتر به یک بوته در هر میکر
بر اساس نتایج بدست آمده از تحقیقات انجام شده در منطقه اصفهان، روش تشـت تبخیـر بـا ضـریب کانکـا بهتـرین روش       

1384اي و همکـاران، هاشمی گرمدره؛1378؛ پناهی و همکاران، 1370رحیم زادگان،(باشد تعرق گیاه مرجع می-تخمین تبخیر
هـاي  تعرق گیاه مرجـع بـا اسـتفاده از داده   -لذا در تحقیق حاضر از این روش جهت محاسبه تبخیر. )1387و امیري و همکاران، 

در این تحقیق از ضریب کانکا ماهانـه  . استفاده گردید) ترین ایستگاه به مزرعهنزدیک(ایستگاه هواشناسی فرودگاه شرق اصفهان 
. باشد استفاده شـد یق حاضر که اثر تغییر اقلیم در آن ناچیز میبه دلیل نزدیکی به زمان تحق) 1387(تحقیق امیري و همکاران 

804/0و 733/0، 727/0، 695/0اي براي ماههاي مـرداد، شـهریور، مهـر و آبـان بـه ترتیـب برابـر        این ضرایب در شرایط مزرعه
بـه دلیـل   (عـه آزمایشـی   الزم به ذکر است به دلیل عدم امکان کشت چمن به عنوان گیاه مرجع در اراضی اطـراف مزر . باشدمی

آلـن و همکـاران،   (اي تعرق و کنتـرل اثـر حاشـیه   -گیري تبخیر با هدف ایجاد شرایط استاندارد اندازه) مالکیت خصوصی اراضی
.تعرق مرجع به صورت مستقیم صرفنظر گردید–گیري تبخیر ، از اندازه)1998

. دهـد یرا نشـان مـ  ) آبـان مـاه  15مـرداد مـاه تـا    15( ش ین آزمـا یر از تشت در طول کشت ذرت در ایزان تبخیم1شکل 
اه یـ تعـرق گ -ریـ تبخ. آبان ماه اتفاق افتاده است12و 2ن مقدار آن در یمرداد ماه و کمتر27ر از تشت در یزان تبخین میشتریب

اه یـ رق گتعـ -ریـ تبخ2در شـکل  ). 1386، یزاده و کمـال یعل(د یآیر از تشت بدست میب کانکا در تبخیمرجع از حاصلضرب ضر
تعـرق  -ریـ زان تبخیـ ن میشـتر یشود بیمشاهده م2همانطور که در شکل . مرجع چمن در طول دوره رشد نشان داده شده است

.باشدیروز پس از کشت م84و 5ب یمتر به ترتیلیم21/1ن مقدار آن برابر یمتر و کمتریلیم38/9اه مرجع چمن برابر یگ

در طول دوره رشدAاز تشت کالسریتبخ)1(شکل
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رشدفصلطولدرچمنمرجعاهیگتعرق-ریتبخ):2(شکل

دار زهکـش تعرق گیاه ذرت به صورت مستقیم و بـه روش بـیالن حجمـی آب خـاك بـا اسـتفاده از میکروالیسـیمتر       -تبخیر
تعرق ذرت بین دو آبیـاري متـوالی   -تبخیرکند، میزان که بیالن آب در خاك را بیان می) 1(با استفاده از رابطه . گیري شداندازه

).1998آلن و همکاران، (در طول فصل زراعی تعیین گردید 

= I + P− RO− DP + CR ± ∆SF ± ∆SW )1(

مقـدار صـعود   CRمقدار آب خروجی از زهکش، DPمیزان رواناب، ROمیزان بارندگی، Pمقدار آب آبیاري، Iدر این رابطه 
تغییرات رطوبت یا آب خاك همگی بر حسب میلی متر و در SW∆تغییرات آب زیر زمینی و ∆SFموئینه از سطح ایستابی باال، 

، ROدار و عدم وجود سـطح ایسـتابی، میـزان    با توجه به کشت ذرت در میکروالیسیمتر زهکش. باشدفاصله زمانی دو آبیاري می
CR و∆SFگیري شد و حجـم آب  ها با استفاده استوانه مدرج اندازهمقدار آب آبیاري و آب خروجی از زهکش. صفر لحاظ گردید

خـاك درون  ) آبیاري اول(نحوه انجام آبیاري به این صورت بود که ابتدا . هاي ایستگاه هواشناسی استخراج گردیدبارندگی از داده
رطوبـت  ) سـاعت بسـته بـه بافـت خـاك     48تا 12(س از خارج شدن آب ثقلی از خاك پ. میکروالیسیمترها از آب اشباع گردید

با تبخیر آب از سطح خاك و مصرف آب توسط گیاه از میزان رطوبت خـاك تـا   . شودمی) FC(خاك برابر رطوبت ظرفیت زراعی 
ا بـه میـزان رطوبـت در    ساعت رطوبـت خـاك مجـدد   48تا 12با آبیاري مجدد و پس از گذشت . آبیاري بعدي کاسته می شود

تعـرق برابـر   -باشـد و میـزان تبخیـر   صـفر مـی  ) FC-FC(بنابراین تغییرات رطوبت خاك بین دو آبیـاري  . رسدظرفیت زراعی می
روز اول رشد که ریشه گیـاه سـطحی   20الزم بذکر است که آبیاري تیمارها در . اختالف مقدار آب ورودي و خروجی خواهد بود

بر طبق تعریف فائو دوره رشد گیـاه بـه چهـار دوره    . در بقیه دوره رشد هر چهار روز یکبار انجام گردیداست یک روز در میان و 
تعـرق انـدازه   -شود، که ضریب گیاهی در هر دوره رشد از تقسیم مقـدار تبخیـر  ابتدایی، توسعه، میانی و پایانی رشد تقسیم می

در ایـن تحقیـق بـا    ). 1998آلـن و همکـاران،   (آید مانی بدست میتعرق گیاه مرجع در همان دوره ز-گیري شده ذرت بر تبخیر
فائو، دوره رشد گیاه ذرت تعیین گردید و سپس ضریب گیاهی براي دوره مورد نظر 56توجه تعریف ارائه شده در نشریه شماره 

ی، اولـین و دومـین   و سطوح تـراکم طبیعـ  SLو SCL ،Lهاي خاك لوم رسی سیلتی، لوم و لوم شنی با حروف بافت. تعیین شد
تعرق و ضـریب  -تحلیل و مقایسه اثر تراکم و بافت خاك بر تبخیر. نامگذاري شدندP2و P0 ،P1تراکم خاك به ترتیب با حروف 

هـا  روز پس از کاشت، در اوایل مرحله خمیري شدن دانه92نهایتا . انجام شدSAS9.2گیاهی با استفاده از نمودار ها و نرم افزار 
.، برداشت ذرت انجام گردید)ن به مرحله برداشت سیلوییزمان رسید(
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ج و بحثینتا
بیشترین مقدار ضریب گیـاهی ذرت در  . دهداثر تراکم خاك بر ضریب گیاهی ذرت در خاکهاي مختلف را نشان می3شکل 
ام از زمان کاشت و کمترین مقدار ضـریب گیـاهی   64در روز 16/1و 32/1، 42/1به ترتیب SLP0و SCLP0 ،LP0تیمارهاي 

نتـایج  . در روز ششـم فصـل رشـد حاصـل گردیـد     2/0و 28/0، 37/0به ترتیب برابر SLP2و SCLP2 ،LP2ذرت در تیمارهاي 
گیـاهی ذرت در مرحلـه ابتـدایی رشـد     دهد که در هر سه نوع خاك افزایش تراکم خاك اثر چندانی بر ضریبنشان می3شکل 

هاي متراکم پایینی پروفیل خاك، متراکم رشـد گیـاه محـدود و در    نداشته است ولی با افزایش رشد گیاه و برخورد ریشه با الیه
یابد که این کاهش در خاکهاي لوم و لوم رسی سیلتی بیشتر از خاك لـوم شـنی   تعرق و ضریب گیاهی کاهش می-نتیجه تبخیر

در انتهاي فصل رشد اثر تراکم خاك بر ضریب گیاهی در هر سه نوع خاك کمتر از مرحله میانی رشد گیاه شده اسـت  . شدبامی
که علت آن کاهش سرعت رشد ریشه در مرحله انتهایی رشد و در نتیجه اثر کمتر تراکم خاك بر رشـد ریشـه و بـدنبال آن اثـر     

.باشدت میتعرق و ضریب گیاهی ذر-کمتر بر رشد گیاه، تبخیر

خاك لوم شنی) جخاك لوم) بخاك لوم رسی سیلتی) اثر تراکم خاك بر ضریب گیاهی ذرت الف):3(شکل 

تـراکم  . ارائـه شـده اسـت   4نتایج تجزیه واریانس مربوط به ضریب گیاهی ذرت در تیمارهاي بافت و تراکم خاك در جـدول  
بـر ضـریب گیـاهی    ) در سطح یک درصـد (داري خاك در هر سه نوع خاك در مراحل توسعه، میانی و نهایی رشد گیاه اثر معنی

نتـایج  ). 4جـدول  (داري نداشـت  ذرت داشته است لیکن تراکم خاك بر ضریب گیاهی ذرت در مرحله ابتدایی رشـد اثـر معنـی   
بر ضریب گیـاهی ذرت در مراحـل مختلـف    ) در سطح یک درصد(داري که نوع خاك اثر معنیدهدهمچنین نشان می4جدول 

) درسطح پنج و یک درصـد (اثر متقابل تراکم و بافت خاك بر ضریب گیاهی ذرت در مرحله میانی و پایانی رشد گیاه . رشد دارد
. دار شده استمعنی



ي بافت و تراکم خاك در مراحل رشدتجزیه واریانس ضریب گیاهی ذرت در تیمارها):4(جدول

درجه آزاديمنابع تغییرات
میانگین مربعات

Kc initialKc developmentKc midKc late
019/0**02/0**022/0**029/0**2بافت خاك

052/0**37/0**039/0**2000004/0تراکم خاك

0036/0**018/0*4000001/0001/0بافت خاك* تراکم

180000001/00007/0004/000006/0خطا

.باشدنشان دهنده تفاوت تیمارها به ترتیب در سطح یک و پنج درصد می* و **

ارائـه  5مقایسه میانگین ضریب گیاهی ذرت در مراحل مختلف رشد در تیمارهاي مختلف تـراکم و بافـت خـاك در جـدول     
SLP2و تیمـار  ) SCLP0)525/0بیشترین و کمترین ضریب گیاهی ذرت در مرحله ابتدایی رشد به ترتیب در تیمار . شده است

در خـاك لـوم   . تعـرق را دارد -در ابتداي رشد گیاه تبخیر از خاك بیشترین سهم در تبخیـر ). 5جدول (حاصل گردید ) 411/0(
هداري آب خاك بیشتر از خاك لوم شـنی اسـت و لـذا تبخیـر از خـاك و در نتیجـه       رسی سیلتی حجم خلل و فرج و قابلیت نگ

تعرق و ضریب گیاهی در مرحله ابتدایی در خاك لوم رسی سیلتی بیشتر از خاك لوم و در خاك لوم بیشتر از خاك لـوم  -تبخیر
یشه و اندام هوایی گیـاه کوچـک   دهد که تراکم خاك در مرحله ابتدایی رشد که رهمچنین نشان می5نتایج جدول . شنی است

بـه  SCLP2و SCLP1بـه  ) تیمـار شـاهد  (SCLP0افزایش تـراکم خـاك از   . داري بر ضریب گیاهی ذرت نداشتاست اثر معنی
افـزایش تـراکم   ). 5جـدول  (درصدي ضریب گیاهی ذرت در مرحله توسعه گیاه شده اسـت  6/14و 9/9ترتیب منجر به کاهش 

در خاك لوم شـنی افـزایش   . در مرحله توسعه گیاه ذرت نتایج مشابهی داشتLP2و LP1به ) شاهدتیمار (LP0خاك از تیمار 
درصدي ضریب گیاهی مرحلـه توسـعه گیـاه    8/9و 3/5به ترتیب موجب کاهش SLP2و SLP1به SLP0تراکم خاك از تیمار 

رشد بیشتر از مراحل دیگـر تحـت تـاثیر    دهد که ضریب گیاهی ذرت در مرحله میانینشان می5نتایج جدول . ذرت شده است
بیشترین و کمترین تاثیر تراکم خاك بر کاهش ضریب گیـاهی ذرت در مرحلـه   . تیمارهاي متفاوت تراکم خاك قرار گرفته است

تـاثیر تـراکم خـاك بـر کـاهش      ). 5جـدول  (بود ) درصد3/13(SLP1و ) درصدLP2)3/40میانی رشد به ترتیب در تیمارهاي 
بـه طـور کلـی    . مرحله پایانی رشد ذرت در خاکهاي لوم و لوم رسی سیلتی مشابه و بیشتر از خاك لوم شنی بـود ضریب گیاهی

و کمترین مقدار هم صفر در مرحله ابتدایی و در ) درصدLP2)3/40بیشترین تاثیر تراکم خاك بر ضریب گیاهی ذرت در تیمار 
.حاصل گردیدSCLP2و SLP2تیمار 

خاكبافتوتراکممختلفي مارهایدرتذرتمیانگین ضریب گیاهی سهیمقا): 5(جدول

تراکم خاك
)درصد تغییرات نسبت به تیمار شاهد(میانگین ضریب گیاهی 

مرحله نهاییمرحله میانیمرحله توسعهمرحله ابتدایی

SCLP0a523/0a002/1a299/1a815/0

SCLP1a)4/0 -(525/0b)9/9(903/0bc)3/26(958/0b)1/13(708/0

SCLP2a)0(523/0cd)6/14(856/0de)3/36(828/0de)2/23(626/0

LP0c451/0a970/0a212/1a789/0

LP1c)0(451/0bc)2/9(881/0cd)6/27(878/0bc)2/12(693/0

LP2b)9/0-(455/0e)8/16(807/0e)3/40(724/0e)5/24(596/0

SLP0d411/0bcd866/0b066/1cd666/0

SLP1d)0(411/0de)3/5(820/0cd)3/13(924/0e)5/6(623/0

SLP2d)0(411/0e)8/9(781/0cde)7/20(845/0e)7/10(595/0

.داري در سطح پنج درصد ندارندتفاوت معنیLsdدر هر ستون تیمارهاي داراي حروف مشترك بر اساس آزمون 



يریگجهینت
تعرق و ضریب گیاهی ذرت نشان داد که تراکم خاك موجب کاهش ضریب گیـاهی  -بررسی اثر تراکم و بافت خاك بر تبخیر

متـر  سـانتی 20به دلیل کوچک بودن ریشه گیاه و وجود تـراکم طبیعـی در   . ذرت در مراحل توسعه، میانی و پایانی رشد گردید
بیشـترین  . ري بر ضریب گیاهی ذرت در مرحله ابتـدایی رشـد نداشـته اسـت    داباالیی خاك تمام تیمارها، تراکم خاك اثر معنی

آن در مرحلـه  ) صـفر (تاثیر تراکم خاك بر کاهش ضریب گیاهی ذرت در مرحلـه میـانی رشـد و کمتـرین تـاثیر      ) درصد3/40(
دلیـل مقاومـت بیشـتر    تاثیر تراکم خاك بر ضریب گیاهی ذرت در خاکهاي لوم و لوم رسی سیلتی بـه  . ابتدایی رشد بدست آمد

.بر اثر تراکم خاك، بیشتر از خاك لوم شنی شده استخاك در مقابل حرکت ریشه
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