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 1395پاییز  ،اول، شماره ششمحفاظت منابع آب و خاك، سال  نشریه

آبیاري موضعی و  پلیمر سوپرجاذب بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت هیبرید سینگل کم آبیاري،  تأثیر
  703کراس 

   3محمدرضا اردکانی و 2، فاطمه خلیلی*1فیاض آقایاري

  استادیار؛ گروه زراعت؛ دانشگاه آزاد اسالمی؛ واحد کرج؛ کرج؛ ایران )*1
     Aghayari_ir@yahoo.com مکاتبات: نویسنده مسئول*
  گروه زراعت؛ دانشگاه آزاد اسالمی؛ واحد کرج؛ کرج؛ ایران ؛دانشجوي کارشناسی ارشد) 2
  ؛ گروه زراعت؛ دانشگاه آزاد اسالمی؛ واحد کرج؛ کرج؛ ایرانستادا )3
  

  
  

  چکیده

 هايبلوكطرح  در قالبصورت فاکتوریل اسپلیت پالت  و اجزاي عملکرد ذرت، آزمایشی به ر جاذب بر عملکردجهت بررسی کم آبیاري، آبیاري موضعی و پلیمر سوپ
آبیاري در سه سطح شامل آبیاري بر اساس اجرا گردید. کم مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرجدر  1392-93 سال زراعیدر چهار تکرار کامل تصادفی در 

صورت فاکتوریل  اي موضعی (یک در میان ثابت) بهاي و جویچهاي در دو سطح شامل آبیاري تمام جویچههاي آبیاري جویچهد نیاز آبی گیاه و روشدرص 50و 75، 100
هاي فرعی قرار تکیلوگرم در هکتار در کر 30مصرف سوپرجاذب به میزان هاي اصلی و کاربرد پلیمر سوپرجاذب در دو سطح شامل عدم مصرف سوپر جاذب و در کرت

 5/38داري و به میزان طور معنی هدرصد نیاز آبی، ب 100اي در شرایط آبیاري با اي موضعی نسبت به روش تمام جویچهگرفت. عملکرد دانه در روش آبیاري جویچه
ر نبود. دادرصد نیاز آبی معنی 50و  75یط آبیاري با اي در شراصورتی که اختالف عملکرد دانه در بین دو روش آبیاري موضعی و تمام جویچه درصد کاهش یافت. در

درصدي مقدار آب آبیاري در طول دوره رشد  26با توجه به کاهش  درصد در طول دوره رشد گردید. 4/13جویی در آب آبیاري به میزان  مصرف سوپرجاذب باعث صرفه
اي در جاي روش تمام جویچه درصد نیاز آبی از روش آبیاري موضعی به 50و  75بیاري با توان براي حصول عملکرد دانه ذرت در شرایط آدر روش آبیاري موضعی، می

  جاذب نیز بهره گرفت. توان از سوپروري آب میمنطقه مورد مطالعه استفاده کرد. همچنین در کنار روش آبیاري موضعی، براي باالتر بردن بهره
  

  محدودیت منابع آب ؛ذرت ؛شکیتنش خ ؛اي یک در میان آبیاري جویچه :ها واژه کلید
  

  مقدمه

از  جمعیت افزایش و طرف یک از شیرین آب منابع کمبود
 افزایش براي آب از مؤثرتر استفاده به نیاز دیگر طرف

 Debaeke and(سازد  می ناپذیر اجتناب عملکرد را

Aboudrare, 2004.( پایدار نیازمند کشاورزي به رسیدن 
 که محصول، است. میزان وجودم آب منابع از استفاده بهینه

 تابع زیادي حد تا است، آبی کشاورزي هدف ترین مهم
در  دار آنمعنی کاهش عدم و است مصرفی آب حجم

 است اهمیت بسیار حائز رطوبتی، تنش اعمال نتیجه
 در حالت رطوبتی تنش . اعمال)1392(رزاقی و همکاران، 

 حصولم میزان کاهش موجبات تواندمی معمولی آبیاريکم
آورد (کاراندیش و  فراهم اجزاي عملکرد را از و بسیاري
از  یکی اي جویچه میان در یک آبیاري .)1392همکاران، 

 و آب مصرف در جوییصرفه جهت هاي مدیریتیگزینه
 و زیر کشت سطح افزایش اساسی هکارهاي از را یکی
 فاریاب اراضی در آب کارآیی مصرف سازيبهینه

 02/03/1395تاریخ پذیرش:  27/01/1395تاریخ دریافت: 
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 ).1385 دشتگل و همکاران، شود (شینیمی محسوب
نتایج بسیاري از مطالعات حاکی از آن است که اعمال 

آبیاري معمولی در گیاه ذرت تنش رطوبتی به صورت کم
بیولوژیک (سپهري و  عملکردکاهش عملکرد دانه و به 

 Westgateو  1381؛ مجیدیان و غدیري،  1381همکاران، 

et al., 1994دانه کل دادتع و دانه هزار وزن کاهش ) و 
 Cheong et al., 2003 ؛ 1387بالل (مجیدیان و همکاران، 

 منتج ) Xiong et al., 2002؛  Zinselmeier et al., 1995؛ 
 گزارش کردند که تنش )1390( ربانی و امام .شودمی

 اجزاي بالل، طول بوته، ارتفاع کاهش موجب خشکی

 دانه، هزار وزن بالل)، در ردیف و دانه تعداد بالل (مثل

 برداشت شاخص و دانه عملکرد عملکرد بیولوژیک،

 و Sepaskhahبر اساس تحقیقات  .گردید

Khajehabdollahi  )2005( ايجویچه آبیاري روي بر 
 و معمولی روز 10 و 7، 4 دورهاي با میان ذرت در یک
 در یک روز 4 اي جویچه آبیاري میان معلوم شد در یک
 آب معمولی روز 7 اي جویچه به آبیاري نسبت میان

 کاهش نیز محصول عملکرد و در نموده مصرف کمتري
در  )Hugh )2003و Davids است. نداده رخ چندانی
 و مالیم خشکی تنش نتیجه گرفتند کههاي خود بررسی
 درصد 85 و 63ترتیب  به را ذرت دانه عملکرد شدید

شرایط  در را ذرت دانه عملکرد )Eck  )1986داد.  کاهش
 ترتیب (به خشکی شدید و مالیم تنش طلوب،م آبیاري

 زراعی ظرفیت درصد 50 و  40 ،  30از تخلیه  پس آبیاري

 خشکی تنش کرد، گزارش و قرارداده مطالعه مورد خاك)

 40 مطلوب، شرایط مقایسه با در را دانه عملکرد شدید
 ) نتیجه1381غدیري ( و داد. مجیدیان کاهش درصد

 نیاز درصد 75 و  50معادل سطحی در آبیاري با گرفتند،

 درصد 41 و 63 ترتیب به ذرت دانه عملکرد آبی گیاه،

 ) درنتیجه2011همکاران ( و  Kashianiیافت.  کاهش
 ذرت عملکرد اجزاي تحقیق خود اعالم داشتند بیشترین

تیمار  در ها آن ترینکم و معمولی اي پشته و جوي در تیمار
رشد  دوره تمام در میان، در یک اي پشته و جوي آبیاري

) گزارش 1387همکاران ( و خرمگاه .شد حاصل گیاه
 سطح در که داريمعنی طریق کاهش از آبیاريکردند کم

 ایجاد ذرت گیاه هايبیولوژیکی اندام وزن و برگ
 عملکرد و اجزاي عملکرد بر تأثیر باعث نماید، می

 نسبت متغیر اي آبیاري جویچه ضمن در شود.می اقتصادي
 .باشد می بیشتري داراي عملکرد ثابت اي جویچه ريآبیا به

) در آزمایشی که براي بررسی 1383قهفرخی و همکاران (
اثر تنش خشکی روي عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت 

اي انجام دادند به این نتیجه رسیدند که صفات             دانه
عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، تعداد دانه در ردیف، 

طول بالل و تعداد دانه در هر بالل از نظر  قطر بالل،
احمدي و  کالنتر .داري داشتند آماري اختالف معنی

) گزارش کردند که تعداد ردیف در بالل 1385همکاران (
و تعداد دانه در ردیف با افزایش سطح تنش رطوبتی بطور 

 در )1388( کوهستانی و همکاران .داري کاهش یافتمعنی

 هايهیدروژل کاربرد تأثیر سیبرر منظور به پژوهشی

 خشکی تنش از ناشی سوء کاهش اثرات در سوپرجاذب

 به این اي، دانه ذرت عملکرد اجزاي و عملکرد روي بر

دانه، اجزاي  عملکرد خشکی، که تنش رسیدند نتیجه
 کاهش این و داد کاهش را بیولوژیکی عملکرد و عملکرد

 قابل،م در شدیدتر بود. آبی نیاز درصد 50 خشکی در

 300 سطح در خصوص به سوپرجاذب هايهیدروژل

 بخشید. را بهبود پارامترها هکتار، این در کیلوگرم

 در ردیف تعداد بهبود باعث سوپرجاذب هاي هیدروژل

 کهحالی در شد. تنش خشکی شرایط تحت فقط بالل

 تعداد و هزاردانه وزن بیولوژیکی، عملکرد دانه، عملکرد

 غیرتنش و تنش شرایط دو ره را تحت ردیف در دانه

کاربرد  که داد احتمال توان می بنابراین، بخشید. بهبود
 عملکرد اجزاي و عملکرد سوپرجاذب، هايهیدروژل

افزایش  طریق از تنش شرایط تحت را اي دانه ذرت
 مواد شستشوي کاهش خاك، در آب نگهداري ظرفیت

 در هوادهی بهتر و ریشه مطلوب و سریع رشد غذایی،

 )1388(موذن قمصري و همکاران  .بخشد می بهبود خاك
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هاي صورت گرفته در استفاده از پلیمر در بررسی
سوپرجاذب به نتایجی مشابه دست یافتند و افزایش 

مسلمی  اي گزارش کردند. عملکرد را در ذرت علوفه
) گزارش کرد که مصرف پلیمر سوپرجاذب در هر 1389(

عملکرد دانه و دو شرایط تنش و نرمال، سبب افزایش 
بالل، عملکرد بیولوژیک، عملکرد علوفه تازه و خشک و 

 موجود هاي به چالش توجه با .حجم کلروفیل بوده است

 این با محدودیت منابع آب، رابطه در منطقه و کشور در

اي آبیاري موضعی به صورت جویچه اثر بررسی به تحقیق
کرد یک در میان، کم آبیاري و  پلیمر سوپرجاذب بر عمل

می  703و اجزاي عملکرد ذرت هیبرید سینگل کراس 
 پردازد.

  

  ها مواد و روش

در مزرعه ، 1392-93 این پژوهش در سال زراعی
دانشگاه آزاد و منابع طبیعی  دانشکده کشاورزي تحقیقاتی

عرض با  واقع در ماهدشت کرج اسالمی واحد کرج 
ی دقیقه شمالی و طول جغرافیای 43درجه و  35جغرافیایی 

از سطح  ارتفاعمتر  1313 و دقیقه شرقی 49درجه و  50
. میلی متر، اجرا شد 2/251دریا با متوسط بارندگی سالیانه 

طرح  در قالبفاکتوریل اسپلیت پالت زمایش به صورت آ
. عوامل انجام شدچهار تکرار کامل تصادفی در  هايبلوك

 ايهاي آبیاري جویچهآبیاري، روشمورد مطالعه شامل کم
آبیاري در سه سطح جاذب بودند. عامل کم و پلیمر سوپر

درصد نیاز آبی گیاه (آبیاري کامل)،  100شامل آبیاري با 
(تنش متوسط) و آبیاري  درصد نیاز آبی گیاه  75آبیاري با 

هاي درصد نیاز آبی گیاه (تنش شدید)؛ عامل روش 50با 
-اي در دو سطح شامل آبیاري تمام جویچهآبیاري جویچه

به صورت اي موضعی (یک در میان ثابت) اي و جویچه
جاذب  و عامل پلیمر سوپرهاي اصلی فاکتوریل در کرت

در دو سطح شامل عدم مصرف و مصرف سوپرجاذب به 
هاي فرعی جاي در کرتکیلوگرم بر هکتار  30میزان 

 1400گرفتند. براي اجراي طرح، قطعه زمینی به وسعت 

 18هایی با ماده سازي به کرتمترمربع انتخاب، بعد از آ

متر مربع وسعت تقسیم شد. درون هر کرت پنج پشته به 
سانتیمتر ایجاد شد. براي  60طول پنج متر و فاصله 

جلوگیري از نشت آب از کرتی به کرت دیگر بین 
هاي اصلی هاي فرعی یک خط نکاشت و بین کرت کرت

دو خط نکاشت فاصله در نظر گرفته شد. خصوصیات 
ارائه  1  کی و شیمیایی خاك محل آزمایش در جدولفیزی

شده است. کودهاي مورد نیاز بر اساس آزمون خاك و 
فسفات تریپل  کیلوگرم سوپر 100توصیه کودي، به میزان 

کیلوگرم کود اوره در هکتار استفاده شد. تمام کود  300و 
دار قبل از کاشت و فسفردار و یک سوم کود نیتروژن

رفتن و گرده افشانی به صورت حل ساقهمابقی آن در مرا
 سرك به خاك اضافه شد.

 

  . خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك مزرعه مورد نظر جهت مطالعه ذرت1جدول
عمق 
خاك 

)cm(  

هدایت الکتریکی 
)dS/m( 

 اسیدیته 

درصد 
کربن 
 آلی 

درصد 
  نیتروژن

 

گرم فسفر (میلی
در کیلوگرم 

 خاك)

-پتاسیم (میلی

گرم در کیلوگرم 
 خاك)

ظرفیت 
زراعی 
  (%جرمی)

جرم مخصوص 
ظاهري 

)g/cm3( 

  شن 
)%(  

سیلت 
)%(  

رس 
)%(  

  بافت

  لومی شنی  10  8/21  2/68  4/1  5/18  460  75/18  09/0  83/0  81/7  51/6  0- 30
60 -
30  

  لومی شنی  10  4/19  6/70  4/1  7/18  362  58/9  08/0  80/0  86/7  12/5

  

بود که از  703بذر ذرت مورد استفاده، رقم سینگل کراس 
 3الی  2موسسه تحقیقات نهال و بذر تهیه گردید. تعداد 

 5سانتیمتر و در عمق  20بذر برروي پشته به فواصل
هاي اضافی سانتیمتر کشت گردید. بعد از استقرار گیاه بوته

 80000سانتیمتر (تراکم  20تنک شده و به یک بوته در هر
یاري هاي آببوته) کاهش یافت. براي آبیاري از لوله

اینچی (هیدروفلوم) استفاده شد. روي لوله   6دار دریچه
اي براي ورود آب هیدروفلوم در محدوده هر کرت دریچه
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دریچه براي کل طرح).  48به آن کرت تعبیه گردید (
لیتري که  200آبگیري لوله هیدروفلوم از طریق یک مخزن 

در باالدست مزرعه قرار داده شده بود، صورت گرفت 
اي که تا نزدیک تیب که آب چاه از طریق لولهبدین تر

مزرعه انتقال داده شده بود، ابتدا از قسمت پایین وارد 
مخزن شده سپس از قسمت باالي مخزن با یک خروجی 

گردید. در قسمت به سیستم اصلی هیدروفلوم وصل می
باالي مخزن یک سرریز براي خروج آب مازاد ایجاد 

ودي به مخزن بیشتر از آب ورگردید تا در مواقعی که 

ظرفیت لوله هیدروفلوم بود، بتواند از سرریز خارج شود با 
هاي هیدروفلوم تجمع پیدا این تدبیر اوالً هوا در لوله

کرد و ثانیاً همواره یک دبی ثابت وارد سیستم نمی
آبیاري بعد ار استقرار هیدروفلوم می گردید. تیمارهاي کم

شت اعمال گردید و قبل از روز بعد از کا 45کامل گیاه و 
شرح  آن همه تیمارها به صورت کامل آبیاري شدند.

تیمارها و حجم آب آبیاري در هر کدام از آنها در جدول 
  ارائه شده است.  2

  

 . شرح تیمارها و حجم آب آبیاري در مطالعه ذرت2جدول 

  شرح تیمارها  عالئم اختصاري  ردیف
   آبیاريآب  کل حجم

 )رمتر مکعب در هکتا(

1  I100M1S1 8917  % نیاز آبی و بدون مصرف سوپرجاذب100اي با آبیاري تمام جویچه  
2  I100M1S2  7653  % نیاز آبی و مصرف سوپرجاذب100اي با آبیاري تمام جویچه  
3  I100M2S1  6242  % نیاز آبی و بدون مصرف سوپرجاذب100اي یک در میان ثابت با آبیاري جویچه  
4  I100M2S2   5357  % نیاز آبی و مصرف سوپرجاذب100اي یک در میان ثابت با جویچهآبیاري  
5  I75M1S1  7312  % نیاز آبی و بدون مصرف سوپرجاذب75اي با آبیاري تمام جویچه  
6 I75M1S2  6244  % نیاز آبی و مصرف سوپرجاذب75اي با آبیاري تمام جویچه  
7 I75M2S1  5439  نیاز آبی و بدون مصرف سوپرجاذب %75اي یک در میان ثابت با آبیاري جویچه  
8 I75M2S2  4653  % نیاز آبی و مصرف سوپرجاذب75اي یک در میان ثابت با آبیاري جویچه  
9 I50M1S1  5885  % نیاز آبی و بدون مصرف سوپرجاذب50اي با آبیاري تمام جویچه  
10 I50M1S2  5287  % نیاز آبی و مصرف سوپرجاذب50اي با آبیاري تمام جویچه  
11 I50M2S1  4726  % نیاز آبی و بدون مصرف سوپرجاذب50اي یک در میان ثابت با آبیاري جویچه  
12 I50M2S2  4174  % نیاز آبی و مصرف سوپرجاذب50اي یک در میان ثابت با آبیاري جویچه  

 

میلیمتر از تشتک تبخیر کالس  50معیار آبیاري  تبخیر 
A  براي تمامی تیمارها در نظر گرفته شد. زمان آبیاري

یکسان بود و اعمال تیمارهاي تنش خشکی بر اساس 
عمق آب آبیاري بر اساس مقدار آب آبیاري لحاظ گردید. 

کمبود رطوبت خاك نسبت به نقطه ظرفیت زراعی در 
زمان آبیاري از طریق نمونه برداري تعیین شد. با توجه به 

د از اینکه مقدار رطوبت خاك از طریق نمونه برداري بع
ساعت مشخص می گردد (نیاز به خشک شدن نمونه  24

در آون)، براي تعیین رطوبت خاك در زمان آبیاري، روند 
تغییرات رطوبت خاك در روزهاي قبل از آبیاري تعیین 
شده سپس از مقدار رطوبت خاك در روز قبل از آبیاري، 

متوسط تغییرات رطوبت به ازاي یک روز از آن کسر شده 
در طوبت خاك در زمان آبیاري به دست آید. تا معادل ر

اي یک در میان)، ابتدا تیمارهاي آبیاري موضعی (جویچه
ها به صورت یک در میان مسدود گردید. و انتهاي جویچه

اي یک در میان، هاي جویچهکرتمقدار آبیاري همچنین 
اي در نظر گرفته شد. هاي تمام جویچهدرصد کرت 50

وپرجاذب بودند به علت حفظ و تیمارهایی که داراي س
نگهداري بهتر رطوبت خاك، مقدار آب آبیاري کمتري 

در  نسبت به تیمارهاي فاقد سوپرجاذب مصرف داشتند.
با توجه به حجم آبیاري مورد نظر براي هر کرت و نهایت 

تعیین دبی دریچه مربوط به هر کرت، مدت زمان آبیاري 
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دریچه هر  در موقع آبیاري طرح،هر کرت تعیین شد. 
و پس از آن بسته کرت با توجه به زمان به دست آمده باز 

به منظور مقایسه عملکرد و اجزاي عملکرد در می شد. 
 مرحلۀ در برداشتبرداري و  تیمارهاي مختلف، نمونه

 هر انتهاي و ابتدا از متر  5/0 حذف از پس و نهایی رسیدگی

 از ول دو متراي به ط محدودهاي، در  به عنوان اثر حاشیهکرت 

 انجاممترمربع)  4/2(مساحت  و چهارم  سوم خطوط

 3/9نسخه  SASفزار ا ها با استفاده از نرم آنالیز دادهپذیرفت. 
پنج ها به روش دانکن در سطح احتمال  و مقایسه میانگین

 درصد بررسی گردید. 
  

 نتایج و بحث
  تعداد دانه در ردیف

ش آبیاري و سوپر آبیاري، رونتایج تجزیه واریانس اثر کم
جاذب و بر همکنش آنها بر عملکرد و اجزاي عملکرد 

و مقایسه میانگین اثرات اصلی عوامل  3ذرت در جدول 
ارائه شده  4مورد مطالعه بر صفات مورد نظر در جدول 

آبیاري، روش آبیاري و سوپرجاذب بر تعداد  اثر کم است.
قابل دار بود درحالی که اثر متدانه در ردیف غیر معنی

 پنجآبیاري بر آن در سطح احتمال  آبیاري و روش کم
دار گردید. نتایج مقایسه میانگین برهمکنش درصد معنی

آبیاري و روش آبیاري نشان داد تعداد دانه در ردیف کم
اي با افزایش شدت تنش  در روش آبیاري تمام جویچه

). 1دار نبود (شکل شود اما این کاهش معنیخشکی، کم می
آبیاري را کاهش تعداد دانه در ردیف در شرایط کم دالیل

توان به برخورد مراحل رشد رویشی گیاه بخصوص در  می
برگی به بعد و مرحله زایشی با تنش خشکی  12مرحله 

). کالنتراحمدي و 1391مرتبط دانست (مجدم و مدحج، 
گزارش کردند که تعداد دانه در ردیف  )1385همکاران (

داري کاهش رطوبتی بطور معنیبا افزایش سطح تنش 
توان چنین بیان کرد که جنین یافت. دلیل این مسأله را می

اند با افزایش دور هایی که لقاح یافتهبرخی از تخمدان
آبیاري و در واقع تنش رطوبت، سقط شده و دانه تشکیل 

ها تعداد دانه کمتري در ردیف و شود در نتیجه باللنمی
 نتایج مشابهی توسط .د داشتدر نتیجه در بالل خواهن

Abolhasani ) احمدي و همکاران  ،    )2005و همکاران
بدست آمد.  )1380( و همکاران شعاع حسینی ) ،1379(

علت کاهش تعداد دانه در  )1384کالمیان و همکاران (
ها در اثر تنش ردیف بالل را به عقیمی تخمدان گلچه

  اند.خشکی نسبت داده
تعداد دانه در درصد نیاز آبی،  100ا در شرایط آبیاري ب

در شیوه آبیاري موضعی به صورت یک در میان  ردیف
 6/23داري  اي به طور معنی نسبت به روش تمام جویچه

آبیاري اما این اختالف در سطوح کمکاهش یافت.  درصد
هاي آبیاري، ناچیز درصد نیاز آبی در بین روش 50و  75
 و Sepaskhah ).1داري نداشت (شکل تفاوت معنیو 

Khajehabdollahi  )2005(  گزارش کردند تعداد دانه در
به  اي یک در میان نسبتردیف در روش آبیاري جویچه

داري داشت. مقایسه اي کاهش معنیروش تمام جویچه
آبیاري و روش آبیاري بر صفات کماثر متقابل میانگین 

 دار شده همراه با متوسط حجم آب آبیاري در هرمعنی
ترین آورده شده است. پایین 5ها در جدول کدام از تیمار

تعداد دانه در ردیف در شرایط آبیاري کامل به روش 
عدد و بیشترین تعداد دانه  40/28اي یک در میان جویچه

 20/37ايدر ردیف در آبیاري کامل و روش تمام جویچه
کاهش زیاد تعداد دانه در  ).5عدد بدست آمد (جدول

ش موضعی به صورت یک در میان نسبت به ردیف در رو
توان اي معمول در شرایط آبیاري کامل را میروش جویچه

 به محدود شدن توسعه ریشه در این شرایط نسبت داد.
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  ذرتجاذب و برهمکنش آنها بر عملکرد و اجزاي عملکرد  آبیاري، روش آبیاري، سوپر. تجزیه واریانس اثر کم 3جدول

 عملکرد دانه
لکرد بالل عم

 تک بوته
 تعداد دانه در بالل وزن هزار دانه

تعداد 
ردیف در 

 بالل

تعداد دانه 
  در ردیف

درجه 
 آزادي

 منابع تغییر

64/3431525 ns 68/2309 * 083/2564 ns 02/8749 ns 81/0 ns 92/59 ns 3 تکرار  

22/27902065 ** 55/2659 * 25/2943 ns 34/19529 * 83/0 ns 77/57 ns 2 آبیاريکم 

72/39591507 ** 30/5454 * 75/90 ns 33/17352 ns 10/0 ns 77/78 ns 1 روش آبیاري 

27/26046730 ** 72/3245 * 75/360 ns 37/19091 * 16/0 ns 80/122  روش آبیاري×آبیاري کم 2 *

61/1980025  34/647  42/1764  22/4536  37/0  23/22  خطاي اصلی 15 

50/30008 ns 67/19 ns 08/14 ns 64/1550 ns 02/0 ns 58/3 ns 1 سوپرجاذب 

68/3070068 ns 74/238 ns 58/2316 ns 18/2191 ns 09/0 ns 02/12 ns 2 سوپرجاذب×آبیاري کم 

11/7566415 ns 35/597 ns 75/2610 ns 70/14775 ns 66/0 ns 72/38 ns 1 سوپرجاذب×روش آبیاري 

68/580167 ns 20/125 ns 75/1215 ns 28/153 ns 15/0 ns 41/0 ns 2 
× روش آبیاري× آبیاري کم

 جاذب سوپر

4/1939131  34/751  47/1370  94/8478  95/0  26/35  خطا 18 

51/14  38/11  98/6  89/11  59/9  05/9  ضریب تغییرات(درصد) … 

  دار است.عدم وجود اختالف معنی nsداري در سطح احتمال یک درصد و پنج درصدو ** ، *: به ترتیب معنی

  

  بر صفات مورد مطالعه گیاه ذرتي و سوپرجاذب آبیاري، روش آبیارمقایسه میانگین اثر کم. 4جدول 
 کل حجممتوسط 

آبیاري (متر آب 
  مکعب در هکتار)

عملکرد دانه 
(کیلوگرم در 

  هکتار)

عملکرد بالل 
تک بوته 

  (گرم)

وزن 
هزاردانه 

  (گرم)

تعداد دانه        
  در بالل

تعداد ردیف 
 در بالل

تعداد دانه  
 در ردیف

  تیمار

7042 5/9724 b 1/134 b 25/287 a 33/479 b 5625/14 a 8/32 b 100نیاز آبی % 

3/10843 5912 کم آبیاري a 3/156 a 49/297 a 18/549 a 0125/15 a 563/36 a 75نیاز آبی % 

5018 8212 c 841/133 b 62/270 a 83/515 ab 7275/14 a 144/35 ab 50نیاز آبی % 

6883 4/10501 a 073/152 a 5/286 a 79/533 a 8125/14 a 117/36 a روش آبیاري ايچهتمام جوی 
5098 8685 b 754/130 b 75/283 a 76/495 a 7225/14 a 555/33 a اي یک در میانجویچه 

6420 2/9618 a 773/140 a 66/285 a 09/509 a 7458/14 a 563/34 a سوپرجاذب عدم مصرف سوپر جاذب 
5561 2/9568 a 054/142 a 58/284 a 46/520 a 7892/14 a 109/35 a مصرف سوپر جاذب 

  داري ندارند.تفاوت معنیباشند طبق آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد میحرف مشابه در هر ستون یک داراي  یی که حداقلهانمیانگی
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  آبیاري و روش آبیاري بر تعداد دانه در ردیف ذرت کم. بر همکنش 1شکل

  
  دار شده گیاه ذرت ت معنیهاي آبیاري در صفاآبیاري و روش. مقایسه میانگین اثرات متقابل کم 5جدول

 کل حجممتوسط 
آبیاري (متر آب 

 مکعب در هکتار)

  

 عملکرد دانه
(کیلوگرم در 

 هکتار)

عملکرد بالل 
تک بوته 

 (گرم)

تعداد دانه    
 در بالل

تعداد دانه 
 درردیف

 تیمار

8285 3/12042 a 83/160 ab 98/536 a 2/37 a اي آبیاري تمام جویچه  
 آبیاري کامل 

5799 6/7406 c 38/107 d 68/421 b 4/28 b ثابت    اي یک در میان آبیاري جویچه  
6778 7/11417 ab 98/161 a 45/557 a 9/36 a ايآبیاري تمام جویچه  

 درصد نیاز آبی 75آبیاري با 
5046 9/10268 b 63/150 abc 9/540 a 22/36 a ثابت    اي یک در میان آبیاري جویچه  
5586 3/8044 c 42/133 dc 94/506 a 25/34 a اي آبیاري تمام جویچه  

 درصد نیاز آبی 50آبیاري با 
4450 6/8379 c 26/134 bcd 71/524 a 04/36 a ثابت   اي یک در میان آبیاري جویچه  

  داري ندارند.تفاوت معنیباشند طبق آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد میحرف مشابه در هر ستون یک داراي  یی که حداقلهامیانگین
  

  بالل در ردیف ادتعد
هاي مختلف آبیاري، روش اثر سطوح مختلف کم

آبیاري و کاربرد پلیمر سوپرجاذب و همچنین اثرات 
نگردید  دار معنی بالل در تعداد ردیف بر برهمکنش آنها

مقدار آب آبیاري در طول دوره رشد در  ).3(جدول
درصد نیاز آبی به ترتیب  50و  75تیمارهاي آبیاري با 

درصد نسبت به آبیاري کامل کاهش یافت. در  7/28 و 16
صورتی که بر اثر اعمال این تنش رطوبتی، تعداد ردیف 

 دار معنی). 2 داري نداشت (جدولدر بالل تفاوت معنی

 دهنده صفت نشان این بر آبیاريکم تیمارهاي اثر نشدن

 مقابل تغییرات در دانه عملکرد از جزء این نسبی ثبات

 اجزاي از سایر پیش دانه ردیف هایین تعداد است. محیطی

شود (امام و ثقه می تعیین بالل نموي ناحیه روي عملکرد
 در ردیف تعداد تعیین مرحله احتماالً در). 1384االسالم، 

 مقصدهاي بین مواد دریافت رقابت چندانی براي بالل

تنش  اثر ترتیب این و به نداشته وجود فیزیولوژیک پرورده
 ایجاد بر تعداد دانه در ردیف اريد معنی خشکی تغییر

متوسط مقدار آب  ).1381مجیدیان و غدیري، (کند نمی
آبیاري در طول دوره رشد در تیمارهاي آبیاري موضعی به 

درصد کمتر از  26اي یک در میان صورت جویچه
در اي بود در حالی که تعداد دانه تیمارهاي تمام جویچه

ردیف در روش آبیاري موضعی نسبت به روش آبیاري 
). با 2 داري نداشت (جدولاي کاهش معنیتمام جویچه

جاذب تعداد دانه در ردیف نسبت به  مصرف پلیمر سوپر

a a
a

b

a a

ف
ردی

در 
انه 

د د
عدا

ت
)

)عدد

سطوح کم آبیاري جویچه اي یک درمیان ثابت تمام جویچه اي
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جاذب تغییري نیافت اما مصرف  حالت عدم مصرف سوپر
درصد  4/13جاذب سبب کاهش آب آبیاري به میزان  سوپر

  ).2 ید (جدولدر طول دوره رشد گرد
   

  دانه در بالل  تعداد
آبیاري و از بین عوامل مختلف مورد بررسی اثر اصلی کم

آبیاري و روش آبیاري بر تعداد دانه در بالل اثر متقابل کم
). 3(جدول دار گردید درصد معنیپنج در سطح احتمال 

آبیاري و روش آبیاري بر مقایسه میانگین اثرات متقابل کم
در روش  ارائه شده است. 2در شکل بالل  تعداد دانه در

-آبیاري تفاوت معنیاي، با اعمال کمآبیاري تمام جویچه

داري در تعداد دانه در بالل مشاهده نشد و فقط در سطح 
درصدي  6/5درصد نیاز آبی باعث کاهش  50آبیاري با 

رابطه  این در). 4 تعداد دانه در بالل گردید (جدول
Sinclair  تعداد نهایی که دادند گزارش )1990( و همکاران 

ناکافی  و شود می تعیین افشانی گرده زمان در بالل در دانه
 منفی اثر جنینی، هايسلول رشد براي فتوسنتزي مواد بودن

 در گیاه فیزیولوژیکی شرایطدارد.  بالل در تعداد دانه بر

 زیادي حدود تا ذرت در دانه تشکیل گلدهی و مراحل طی

جاري  فتوسنتز طریق از مواد فتوسنتزي یرهبا ذخ مرتبط
 رشد شرایط بهینه به نسبت خشکی تنش تحت که است

 به این،بنابر. (Zinselmeier et al., 1995) شود می کمتر

 مواد فتوسنتزي  کاهش ناشی از کاهش رسد اینمی نظر

تعداد دانه در بالل در روش آبیاري مقدار کاهش باشد. 
اي در  نسبت به روش تمام جویچهاي یک در میان  جویچه

درصد بدست آمد  5/21% نیاز آبی، 100شرایط آبیاري با 
در صورتی که این اختالف در بین دو روش جویچه اي 

 75 اي در شرایط آبیاري بایک در میان و تمام جویچه
دار بود. کاهش زیاد معنیناچیز و غیر درصد نیاز آبی  50و

در میان نسبت به روش  تعداد دانه در بالل در روش یک
توان به اي در شرایط آبیاري کامل را میتمام جویچه

محدود شدن توسعه ریشه در این شرایط و ایجاد تداخل 
در فرایند فیزیولوژیکی گیاه به خاطر اختالف زیاد رطوبت 

هاي کاشت نسبت داد. بر اساس مطالعات در طرفین پشته

Sepaskhah و Khajehabdollahi  )2005(،  در شرایط
آبیاري کامل، تعداد دانه در بالل در روش آبیاري موضعی 

. درصد کاهش داشت 20اي، نسبت به روش تمام جویچه
درصد نیاز آبی، متوسط مقدار آب  75در شرایط آبیاري با 

آبیاري در طول دوره رشد در روش آبیاري موضعی نسبت 
درصد کاهش یافت در  25اي به روش تمام جویچه

درصد کاهش داشت  3که تعداد دانه در بالل فقط صورتی 
درصد نیاز  50). همچنین در شرایط آبیاري با 5(جدول 

درصدي مقدار آب آبیاري در روش  3/20آبی، با کاهش 
اي، تفاوت اي یک در میان نسبت به تمام جویچهجویچه

). با 5 (جدول  داري در تعداد دانه در بالل ایجاد نشد معنی
جاذب تعداد دانه در بالل نسبت به  سوپرمصرف پلیمر 

درصد افزایش یافت.  2/2جاذب،  حالت عدم مصرف سوپر
جاذب   البته این افزایش در شرایطی بود که با مصرف سوپر

درصد  4/13مقدار آب آبیاري در طول دوره رشد  به میزان 
) 1388( همکاران   و ). کوهستانی 2 کاهش پیدا کرد (جدول

  هاي سوپرجاذب تعدادمصرف هیدروژل گزارش کردند با
  .داري افزایش یافت بالل به طور معنی در  دانه 

  
آبیاري و روش آبیاري بر تعداد دانه در بالل کم. بر همکنش 2شکل

  ذرت
  وزن هزار دانه

آبیاري و کاربرد پلیمر  آبیاري، روشاثر سطوح مختلف کم
هزار وزن  بر سوپرجاذب و همچنین اثرات برهمکنش آنها

). مقدار آب آبیاري در طول 3(جدولنگردید  دار معنی دانه
درصد نیاز آبی  50و  75دوره رشد در تیمارهاي آبیاري با 

a a
a

b

a a

الل
ر  ب

ه د
 دان

داد
تع

)
)عدد

سطوح کم آبیاري

جویچه اي یک درمیان ثابت  تمام جویچه اي

Archive of SID

www.SID.ir



 9/     ... نأثیر کم آبیاري، آبیاري موضعی و پلیمر سوپر جاذب بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت
  

 

ال 
س

شم
ش

  /
ره 

شما
1/  

یز
پای

 
95 

درصد نسبت به آبیاري کامل کاهش  7/28و  16به ترتیب 
یافت. در صورتی که بر اثر اعمال این تنش رطوبتی، وزن 

رخی و ). قهف2 داري نداشت (جدولهزار دانه تفاوت معنی
) در آزمایشی که براي بررسی اثر تنش 1383همکاران (

اي  خشکی روي عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت دانه
انجام دادند به این نتیجه رسیدند که وزن هزار دانه 

دیگر برخی  از سويداري نداشت.  اختالف معنی
) و 1381پژوهشگران از جمله سپهري و همکاران (

 وزن میزان کاهش )1381همچنین مجیدیان و غدیري (
آبیاري معمولی گزارش کم اعمال را نتیجه گیاه در دانه هزار

جاذب وزن هزار دانه نسبت  سوپر با مصرف پلیمر .کردند
جاذب تغییري نیافت. اما  به حالت عدم مصرف سوپر

جاذب سبب کاهش آب آبیاري به میزان  مصرف سوپر
به طور ). 2 (جدول  درصد در طول دوره رشد گردید 4/13

کلی مقدار وزن هزار دانه در روش آبیاري موضعی به 
اي روش تمام جویچهصورت یک در میان نسبت به 

داري نداشت. در حالی که متوسط مقدار آب کاهش معنی
اي یک در آبیاري در طول دوره رشد در تیمارهاي جویچه

درصد کاهش   26اي میان نسبت به روش تمام جویچه
) وزن 1392( کاراندیش و همکاران  یافت. مطابق گزارش

درصد نیاز  75و  100هزار دانه ذرت در شرایط آبیاري با 
اي یک در میان و  آبی در بین دو روش آبیاري جویچه

  داري نداشت. اي تفاوت معنی تمام جویچه
  عملکرد بالل تک بوته
آبیاري، روش آبیاري و همچنین  اثر سطوح مختلف کم

ي و روش آبیاري بر عملکرد آبیار اثرات برهمکنش کم
دار شد  درصد معنی پنجبالل تک بوته در سطح احتمال 

آبیاري و روش مقایسه میانگین اثر متقابل کم). 3(جدول 
ارائه شده  3در شکل عملکرد بالل تک بوته آبیاري بر 

درصد نیاز آبی، مقدار  100در شرایط آبیاري با  است.
موضعی نسبت به  عملکرد بالل تک بوته در روش آبیاري

درصد کاهش یافت. همچنین  2/33اي روش تمام جویچه
اختالف مقدار عملکرد بالل تک بوته در بین دو روش 

 75اي، در شرایط آبیاري با آبیاري موضعی و تمام جویچه
دار بود. مقدار درصد نیاز آبی ناچیز و غیر معنی 50و 

اري عملکرد بالل تک بوته در تیمارهاي مختلف روش آبی
آبیاري متوسط با حالت آبیاري کامل و روش  و سطوح کم

داري نداشت.  اي اختالف آماري معنیآبیاري تمام جویچه
همچنین تیمارهاي مختلف روش آبیاري و سطوح 

آبیاري متوسط و روش آبیاري  آبیاري شدید با حالت کم کم
داري  اي یک در میان ثابت اختالف آماري معنیجویچه

وش آبیاري موضعی به صورت یک در میان نداشت. لذا ر
آبیاري، با توجه به اینکه داراي حجم  در شرایط اعمال کم

آب آبیاري کمتري می باشند، نسبت به روش آبیاري کامل 
 Eckباشد. اي داراي برتري نسبی میو تمام جویچه

 بعد روز 41در  رطوبتی تنش اعمال گزارش کرد با )1986(

بالل،  عملکرد کاهش باعث آب کمبود ذرت، در کاشت از
 بعد روز 55در  تنش اعمال حالی که در برگ شد، و ساقه

   .گردید بالل و عملکرد ساقه کاهش باعث تنها کاشت از

  
آبیاري و روش آبیاري بر عملکرد بالل تک  کم. بر همکنش 3شکل

  بوته ذرت

 عملکرد دانه 

 و یاريآبکم اثر واریانس، تجزیه از حاصل نتایج به توجه با
 دانه عملکرد روش آبیاري و همچنین اثرات متقابل آنها بر

). 3 باشد (جدولدار میمعنی درصد سطح احتمال یک در
آبیاري و روش آبیاري بر مقایسه میانگین اثرات متقابل کم

ارائه شده است. در شرایط آبیاري  5عملکرد دانه در شکل 
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عملکرد دانه آبیاري مقدار  اي، با افزایش کمتمام جویچه
کاهش یافت. به طوري که مقدار عملکرد دانه در سطح 

درصد و در سطح آبیاري  2/5درصد نیاز آبی  75آبیاري با 
درصد نسبت به آبیاري کامل  2/33درصد نیاز آبی  50با 

کاهش یافت. مقدار کاهش عملکرد دانه در روش آبیاري 
اي معمول در شرایط آبیاري موضعی نسبت به جویچه

درصد به دست آمد؛ این اختالف در شرایط  5/38مل، کا
درصد بوده و  1/10درصد نیاز آبی به میزان  75آبیاري 

داري نداشت. نتایج مشابهی توسط اکبري اختالف معنی
 عملکرد میزان کاهش .) ارائه گردیده است1393نودهی (

دانه ذرت در نتیجه اعمال تنش رطوبتی در مطالعات 
 ,.Boz, 2001 ; Bozkurt et al)است بسیاري گزارش شده

2006 ; Yazar et al., 2009)  
وجود این، نتایج بسیاري از مطالعات حاکی از عدم با 

دار عملکرد محصول در نتیجه اعمال تیمار کاهش معنی
 (Posadas, 2008اي یک در میان است آبیاري جویچهکم

(Shahnazari et al., 2007 ; .  Bakkerو ) 1995همکاران (
) نیز گزارش Ghasemi )2008و  Sepaskhah و همچنین

و  نمودند مقدار کم آب در آبیاري یک در میان (ثابت 
متناوب) نسبت به آبیاري کامل شیارها به واسطه تنش، 

 )2000و همکاران ( ZongSuoدهد. عملکرد را کاهش می
کاهش عملکردي را به واسطه اعمال آبیاري یک در میان 

عملکرد دانه در شرایط بیشترین مقدار  .گزارش نکردند
 12042اي معمول با آبیاري کامل و روش آبیاري جویچه

هاي  کیلوگرم در هکتار به دست آمد. با توجه به داده
درصد نیاز آبی و  75مقدار آب آبیاري در تیمار  5جدول 

متر  5046روش آبیاري موضعی به صورت یک در میان 
درصد نیاز آبی و روش  75مکعب در هکتار و در تیمار 

متر مکعب در هکتار  6778اي آبیاري تمام جویچه
باشد. عملکرد این دو تیمار از نظر آماري در یک گروه  می

درصدي آب آبیاري از نظر  25قرار دارد. یعنی با کاهش 
داري در عملکرد مشاهده نشده است. آماري اختالف معنی
آبیاري یک در درصد نیاز آبی و  50هم چنین در تیمار 

درصدي مقدار آب آبیاري نسبت به  20میان با کاهش 

اي، تفاوت درصد نیاز آبی و آبیاري تمام جویچه 50تیمار 
و  Pandianداري در عملکرد دانه مشاهده نشد.  معنی

درصد مصرف آب با  43-46) کاهش1992( همکاران 
اعمال آبیاري یک در میان را گزارش نمودند. کمترین 

درصد نیاز  100ملکرد دانه مربوط به آبیاري با مقدار ع
کیلوگرم در  4706آبی و آبیاري یک در میان به مقدار 

هکتار بدست آمد. کاهش زیاد عملکرد دانه در روش یک 
اي معمول در شرایط در میان نسبت به روش جویچه

توان به محدود شدن توسعه ریشه در آبیاري کامل را می
خل در فرایند فیزیولوژیکی گیاه به این شرایط و ایجاد تدا

خاطر اختالف زیاد رطوبت در طرفین پشته و خط کاشت 
نسبت داد. اصوالً گیاه در شرایط کمبود رطوبت خاك و 
تنش خشکی یک مکانیسم دفاعی خاصی براي مقابله با 

گیرد تا بلکه کمترین آسیب را ببیند. به تنش در پیش می
اي یک در میان هرسد در روش آبیاري جویچنظر می

ذرت، در شرایط آبیاري کامل با توجه به اینکه اختالف 
رطوبت خاك در دو قسمت چپ و راست ناحیه ریشه 

باشد ریشه گیاه نتوانسته است عکس العمل زیاد می
مشخص و یکنواختی به تنش رطوبتی نشان دهد. لذا 

  بیشترین خسارت را هم متحمل شده است. 

  
  ذرت یاري و روش آبیاري بر عملکرد دانهآب کم. بر همکنش 4شکل

 

جاذب، با توجه به حفظ و ذخیره  در تیمارهاي داراي سوپر
جاذب، حجم آب  رطوبت خاك بخاطر مصرف سوپر

آبیاري کاهش یافت. مقدار عملکرد دانه در اثر مصرف 
داري نسبت به حالت عدم سوپرجاذب تفاوت معنی
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دوره رشد  مصرف ندارد. اما مقدار آب مصرفی در طول
درصد کاهش یافت  4/13جاذب،  در شرایط مصرف سوپر

). با توجه به نتایج به دست آمده به منظور 2 (جدول
% نیاز آبی  75توان با آبیاري استفاده بهینه از منابع آب می

اي یک در میان ثابت، به نتایج قابل و روش آبیاري جویچه
  قبولی رسید.

  

  گیري نتیجه
افزایش ه مشخص گردید با بر اساس نتایج حاصل

آبیاري، مقدار عملکرد دانه در روش آبیاري موضعی به  کم
صورت یک در میان به مقدار عملکرد دانه در روش 

تر شده و در سطح اي نزدیکآبیاري تمام جویچه
درصد نیاز آبی) با آن  50آبیاري شدید (آبیاري با  کم

د دانه کند. به عبارت دیگر براي حصول عملکربرابري می
آبیاري بیشتر مطلوب، تأثیر آبیاري موضعی در شرایط کم

 3/20و  6/25کاهش به باشد. با توجه از آبیاري کامل می
مقدار آب آبیاري در طول دوره رشد در روش درصدي 

 50و  75آبیاري موضعی به ترتیب در شرایط آبیاري با 
توان درصد نیاز آبی، براي حصول عملکرد دانه ذرت می

درصد نیاز آبی از روش  50و  75شرایط آبیاري با در 
اي در منطقه آبیاري موضعی به جاي روش تمام جویچه

همچنین در کنار روش آبیاري مورد مطالعه استفاده کرد. 
توان از موضعی، براي باالتر بردن مصرف بهینه آب می

  جاذب نیز بهره گرفت. سوپر
  

  سپاسگزاري
گاه آزاد اسالمی واحد این تحقیق با حمایت مالی دانش

کرج انجام شده است، که بدینوسیله از آن واحد 
دانشگاهی و تمامی همکارانی که در انجام این تحقیق 

 همکاري داشتند، سپاسگزاري می شود.
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 .939-934 ):8(4ایران،  زراعی علوم مجله ذرت. عملکرد اجزاء و عملکرد نمو،

ذرت  هیبرید چند در آن اجزاي و عملکرد بر خشکی تنش اثرات بررسی. 1380 م. فارسی، و بابائیان، ن. ،.م.س حسینی، شعاع
 .117ص کشاورزي، علوم دانشکده مازندران، دانشگاه ،ارشد کارشناسی نامه پایان علیت. تجزیه از استفاده با اي دانه

 نیشکر کیفی و کمی خصوصیات روي میان در یک آبیاري . اثر1385 ملکی، ع. و ن. عباسی، نبی جعفري، س.، ع.، دشتگل، شینی

  اهواز. چمران شهید دانشگاه اردیبهشت. 14-12 زهکشی. و آبیاري هاي شبکه ملی همایش اهواز. جنوب در مزارع
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. بررسی اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد و تاثیر آن بر 1383قهفرخی، ا.ر.، خدابنده. ن.، احمدي، ع. و بانک ساز، ا.   
 اي. مقاالت کلیدي هشتمین کنگره زراعت و اصالح نبات. عملکرد و کیفیت ذرت دانه

کم  و ریشه ناقص آبیاري تأثیر . بررسی1392کاراندیش، ف.، میرلطیفی، س. م.، شاهنظري، علی.، عباسی. ف. و قیصري، م.   
  .44-33 ):1(44ایران، خاك و آب تحقیقات مجله ذرت. گیاه عملکرد اجزاي و و عملکرد آب وري بهره بر معمولی آبیاري

. تأثیر تنش کمبود آب در مراحل رشد رویشی و زایشی در هیبرید هاي 1384کالمیان، س.، ع. م.، مدرس ثانوي و سپهري، ع. 
 .140-133 ) :3(5برگ و تجاري ذرت. مجله پژوهش آب، خاك و گیاه در کشاورزي، پر 

. بررسی تاثیر تنش رطوبتی بر خصوصیات مورفولوژیک 1385کالنتر احمدي، ا.، سیادت، س. ع.، برزگري، م. و اله فتحی، ق. 
  .41-31) : 1(29زي، و عملکرد دانه هاي هیبریدهاي تجاري ذرت در شرایط اقلیمی دزفول. مجله علمی کشاور

اي هاي سوپرجاذب بر روي عملکرد ذرت دانه. بررسی تأثیر هیدروژل1388کوهستانی، ش.، عسکري، ن. و مقصودي، ك. 
 .78-71) : 5(3تحت شرایط تنش خشکی. مجله پژوهش آب ایران، 

 در شرایط اي دانه ذرت دانۀ کردعمل اجزاي و عملکرد آب، مصرف کارایی بر نیتروژن سطوح . اثر1391مجدم، م. و مدحج، ع. 

 .554-546 ):3(10 ایران، زراعی پژوهشهاي نشریهخشکی. دانشگاه فردوسی مشهد.  تنش و بهینه

نیتروژنه، کود دامی و  کود شیمیایی ، رطوبت تنش تاثیر . 1387 ع. ا. کامکارحقیقی، .، قالوند، ا.، کریمیان، ن. ع. و م مجیدیان،
 مجله. 704سینگل کراس .ذرت راندمان استفاده از آب عملکرد، اجزاي عملکرد، کود دامی بر تلفیقی از کود نیتروژن و

  .432-417 ):45(12و منابع طبیعی،  و فنون کشاورزي علوم
 اجزاي عملکرد، بر رشد مختلف مراحل در نیتروژن کود مختلف مقادیر و رطوبت تنش تاثیر .1381 .ح غدیري، و م. مجیدیان،

  .533-521):3(33ایران، کشاورزي علوم مجله .ذرت گیاه فیزیولوژیک هاي ویژگی برخی و آب از ی استفادهکارای عملکرد،
بررشد و عملکرد ذرت تحت شرایط تنش خشکی  PGPRبررسی تاثیر پلیمرسوپرجاذب و کودهاي زیستی . 1389مسلمی،ز. 

  ه کشاورزي و منابع طبیعی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد واحد کرج. دانشکد و نرمال.
هاي رشد گیاه ذرت . بررسی عملکرد و شاخص1388موذن قمصري، ب.، اکبري, غ.ع.، ظهوریان، م.ج. و نیک نیایی، ا.ب. 

) تحت شرایط تنش خشکی. مجله علوم A-200 اي تحت تأثیر کاربرد مقادیر مختلف پلیمر سوپر جاذب (سوپر آبعلوفه
  . 1-8): 3گیاهان زراعی ایران، (
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Abstract 
 
To study the effect of deficit irrigation, partial irrigation and superabsorbent polymer on yield and yield 
components of corn, a field experiment was carried out in factorial split plot arrangement using randomized 
complete block design with four replications at Research Farm of Islamic Azad University, Karaj branch, Iran in 
2014-2015 growing year. Deficit irrigation with three levels including irrigation with 100, 75 and 50 percent 
crop water requirement, furrow irrigation methods with two levels including partial irrigation (fixed alternate 
furrow) and conventional furrow irrigation that were located in the main plots and superabsorbent polymer with 
two levels including non-use superabsorbent polymer and used of superabsorbent (30kg/ha) that were located in 
the sub plots. Grains yield in partial irrigation method as compared to conventional furrow irrigation in condition 
of 100% crop water requirement decreased (38.5%). However difference of grain yield between fixed alternate 
furrow irrigation and conventional furrow irrigation in condition of irrigation with 75% and 50% crop water 
requirement was not significant. The use of superabsorbent saved irrigation water consumption by 13.4% during 
the growth period. According to a 26%  reduction in the amount of irrigation water during the growing season in 
partial irrigation method, for achieve of corn grain yield in condition of irrigation with 75% and 50% crop water 
requirement can be used from partial irrigation method (alternate furrow irrigation) instead of conventional 
furrow irrigation method in the studied area. Also, along with partial irrigation method, to raise the water use 
efficiency can be used superabsorbent. 
 
Keywords: alternative furrow irrigation, corn, drought stress, water resources limitation 
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