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  چكيده 
اسپليت  ، آزمايشي زراعي به صورت ، ذرت زراعيبه منظور بررسي اثر پتاسيم و روي در شرايط مختلف قطع آبياري بر خصوصيات 

 انجام شد. آزمايشدر شرايط آب و هوايي ايالم  1390در سه تكرار در تابستان سال  مل تصادفي بودهاي كافاكتوريل در قالب بلوك
هاي تنش خشكي به عنوان فاكتور اصلي (آبياري كامل و قطع آبياري در مرحله گلدهي و قطع آبياري در مرحله پر شدن دانه) در كرت

گرم در كيلو  60و  30 و سولفات روي به ميزان صفر، 150،  75يزان صفر، هاي پتاس و روي (سولفات پتاس به ماصلي و مقادير كود
داري بر كه آبياري تاثير معني صفات مورد بررسي نشان دادبر هاي فرعي اجرا شدند. نتايج هكتار) به صورت فاكتوريل در كرت

بيشترين عملكرد دانه  .م در هكتار به دست آمدكيلوگر 7940 با ميانگين صفات داشت. بيشترين عملكرد دانه در حالت آبياري نرمال 
 در تيمار كيلوگرم در هكتار به دست آمد. بيشترين عملكرد دانه در   8522با ميانگين  كيلوگرم پتاسيم  75مصرف  در تيمار در 

لكرد دانه با مصرف در تمامي سطوح آبياري بيشترين عمدست آمد. كيلوگرم در هكتار به  8491با ميانگين  كيلوگرم روي  60مصرف 
  كيلوگرم پتاسيم به دست آمد.  150

  
   .ذرت و يرو ،ميپتاس ،كيخش تنش: يديلككلمات 

  

  مقدمه 
 اهشكـ  مرايود كخش مناطق در شتك بازده هك است يسالكدهدخشيم قرار ريتأث تحت شدت ابه ر ذرت ردكعمل هك يعوامل ازجمله

ـ دال ازي كي گيرد.مي صورت اهيگ ازين به توجه بدون يدوك يهاهيتوص  موارد شتريبر  د يطرف از. دهديم  بـه  شـتر يب توجـه  ياصـل  لي
مـي  ها مانند پتاسيم در ايجاد مقاومت به خشـكي نقش برخي از آن محصوالت، ديتول شيافزا در هاآن نقشء جز به مصرف، مكعناصر
 شاخص اهيگ كخش ماده ديتول رشد مختلف مراحل در ذرت در كيخش تنش هك اندردهك گزارش ) 2( كاكمك و همكاران ). 5باشد (

 يمنفـ  اثـرات  ليتعـد  هكـ انده ردكـ  گـزارش )  1( و همكاران رنبو .دارد دنبال به را دانه ردكعمل اهشك و شهير كخش وزن برداشت،
 انجكتـاپ و همكـار   .است بوده ميپتاس مصرف بواسطه آب مصرف يياراك شيوافزا قيتعر اهشك فشارآماس، حفظ قيطر از كيخش

گـزارش   يرطـوبت  تـنش  تحـت  ميباالترپتاسـ  ريمقـاد  مصـرف  با را برداشت وشاخص كخش وماده دانه ردكعمل بهبود و شيافزا ) 3(
 اما اثر منفي آن در مراحل زايشي آشـكارتر اسـت   بگذارد اثر يينها محصول بر است نكمم رشد از ياهرمرحله در آب مبودك .ندنمود

  نقش روي و پتاسيم در مقاومت به خشكي ذرت انجام شده است.اين تحقيق به منظور بررسي ). 1(
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  هاروش و مواد
بياري در مراحل قطع آ طيشرا تحت 704 راسك نگليس ذرت ردكعمل يواجزا ردكبرعمل يرو و ميپتاس اربردك ريتاث يسربر منظور به

 ليتوركفا تياسپل صورت به الميا رزي شهرستانمزرعه تحقيقات كشاو در  1390 يزراع سال تابستان در يشيآزما مختلف رشد و نمو
 دري اريآب وقطع) 2I(  ل دهيگابتداي مرحله  درمرحله ياريآب قطع ،)1I( املك ياريآب شامل ياريآب يمارهايت .شد انجام راركت سه با

) 3K(  150 و )2K( 75 مصرف ،)1K( صفر شامل سطح 3 در ميپتاس ودككاربرد وي اصلعامل  عنوان به) 3I( دانه پرشدن مرحله
 لوگرميك) 3Z( 60 و) 1Z(، 30 )2Z( صفر سطح درسه يرو سولفات كود نيز مصرف و ميپتاس سولفات منبع از تاركه در لوگرمكي

 صورت ي آزمايشي بهمارهايت همه يبرا يزراع يهامراقبت. شد درنظرگرفتهي فرعي هاكرت در ليفاكتور صورت به در خاكدرهكتار
 يمساحت از رشدفصل  يانتها در آذرماه همان سال انجام گرفت. 14و برداشت در  1390خرداد  25كاشت در  .ديگرد اعمال نواختيك

 شاخص و خشك ماده عملكرد درهكتار، دانه عملكردبرداشت صورت گرفته و صفاتي مانند هيحاش حذف با مربع متر 2 حدود
پس  و تعداد رديف دانه در بالل اندازه گيري شدند.  دانه صد وزن بالل،در دانه تعداد ساير صفات مانند .شد توزبن و محاسبه برداشت

  . گرديد استفاده هادادهو تحليل  هيتجز يبرا  MSTATCافزارنرم از ها،از جمع آوري اطالعات و داده
  

  و  بحث نتايج 
). نتايج نشان داد كه 1ار گرفتند (جدول تجزيه واريانس صفات مورد مطالعه نشان داد كه اكثر صفات تحت تأثير تيمارهاي آزمايش قر

بيولوژيك و شاخص داري بر تعداد رديف دانه در بالل،  تعداد دانه در بالل، وزن هزار دانه، عملكرد دانه، عملكرد آبياري تاثير معني
ولفات روي نيز تاثير جز تعداد رديف دانه در بالل داشت. سه داري بر تمام صفات بپتاسيم نيز تاثير معني برداشت داشت. مصرف

. اثر متقابل آبياري و لكرد بيولوژيك و شاخص برداشت نشان دادداري بر  تعداد دانه در بالل، وزن هزار دانه، عملكرد دانه، عممعني
دار معني اثر متقابل آبياري و روي بر عملكرد بيولوژيك و اثر متقابل پتاسيم و روي برهمچنين دار بود. پتاسيم بر عملكرد دانه معني

نتايج بيانگر افزايش عملكرد دانه ذرت با  اثر متقابل سه گانه تيمارهاي آزمايشي بر صفات مورد بررسي معني دار نگرديد. شده و
  مصرف پتاسيم و روي در شرايط تنش خشكي بود.

  
  آبياري قطع طيشرا تحت يرو و ميتاسپ اربردك با ذرت ردكعمل يواجزا ردكعمل)  ميانگين مربعات( انسيوار هيتجز جينتا خالصه -1جدول

  رييمنابع تغ يدرجه آزاد شاخص برداشت بيولوژيكعملكرد  عملكرد دانه  وزن هزار دانه  تعداد دانه در بالل تعداد رديف دانه در بالل
ns0.35 *1808.95 ns89.67 ns14013.2 ns1852623 ns0.00380 2 تكرار 

 آبياري 2 0.35898** 637491512* 7786054.1* 66993.14** 27765.3* * 19.01

 خطاي اصلي 4 0.01387 15860725 608139.1 298.20 3808.7 2.72

ns1.38 *15672.7 **8534.20 **6359998.8 
ns2986883 *0.0084 2 پتاسيم 

ns0.94 *16163.3 **1867.54 **9051172.1 
 روي 2 0.0095* 9658179*

ns1.31 ns7876.8 ns286.72 *1461222.9 
ns4290389 ns0.00380 4  پتاسيم× آبياري 

ns3.31 ns2948.9 ns101.27 ns551376.3 
*8204475 ns0.00144 4  روي× آبياري 

ns0.57 ns2617.8 ns270.54 ns708367.6 
ns6616512 ns0.00347 4 روي ×  پتاسيم 

ns2.05 ns9096.6 ns208.07 ns345753.6 
ns2164545 ns0.00175 8  وير× پتاسيم× آبياري  

 خطاي فرعي 48 0.00251 2769483 525619.7  119.19  4710.9 1.9259259

  (درصد) راتييب تغيضر  - 10.51 9.14 8.85 4.48 11.27 10.71
 sn  ،* و يك درصد بودن در سطح احتمال پنج درصد دار و معني داريب نشانگر غيرمعنيبه ترت ** و  
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  تعداد رديف دانه در بالل
 ). بيشترين مقدار در حالت آبياري نرمال به مقدار1دار بود (جدول ه اثر تنش بر تعداد رديف دانه در بالل ذرت معنينتايج نشان داد ك

كاهش تعداد رديف دانه يكي از ). 2درصد افزايش داشت (جدول  29گلدهي  آبياري در مرحله دد بدست آمد كه نسبت به قطع  14/5
ه نقش مستقيمي در اين زمينه دارد. نتايج بدست آمده از اين بررسي نشان داد كه با علل اصلي كاهش عملكرد گياه ذرت است ك

گياه از مراحل حساس به تنش خشكي است و اعمال تنش در اين  مرحله گل دهي كاهش تعداد رديف دانه عملكرد كاهش يافت.
درصد معني دار بوده ولي اثر  5ين صفت در سطح همچنين اثر پتاسيم بر اشود. مرحله موجب كاهش اجزاء مربوط به عملكرد دانه مي

  ).1جدول ( روي بر اين صفت معني دار نگرديد
  

  تعداد دانه در بالل
 6/7 ). بيشترين مقدار در حالت آبياري نرمال به مقدار 1دار بود (جدول نتايج نشان داد كه اثر تنش بر تعداد دانه در بالل ذرت معني

نتايج نشان داد كه اثر پتاسيم بر تعداد  ).2 درصد افزايش داشت (جدول 14گلدهي  آبياري در مرحلهنسبت به قطع عدد بدست آمد كه 
عدد بدست آمد كه نسبت به  644كيلوگرم پتاسيم به مقدار  75). بيشترين مقدار در حالت مصرف 1 دار بود (جدولدانه در بالل معني

). 1دار بود (جدول نتايج نشان داد كه اثر روي بر تعداد دانه در بالل معني ). 2درصد افزايش نشان داد (جدول 11تيمار عدم مصرف 
درصد افزايش  6عدد بدست آمد كه نسبت به تيمار عدم مصرف  62/5كيلوگرم روي به مقدار  60بيشترين مقدار در حالت مصرف 

  ).2نشان داد (جدول
  

  وزن هزار دانه
گرم  29/7). بيشترين مقدار در حالت آبياري نرمال به مقدار 1دار بود (جدول ذرت معني نتايج نشان داد كه اثر تنش بر وزن هزار دانه

اهش وزن دانه كه باعث ك ين عامليتر). مهم2درصد افزايش داشت (جدول  51گلدهي سبت به قطع آبياري در مرحله بدست آمد كه ن
ابد يياهش مك كير تنش خشين عرضه مواد پرورده تحت تأثيدوره پر شدن دانه است. بنابرا يوتاهكشود، يم كيط تنش خشيدر شرا
دار نتايج نشان داد كه اثر پتاسيم بر وزن هزار دانه ذرت معني. ابد يياهش مكز يرد دانه، وزن دانه هر بالل و وزن هزار دانه نكو عمل

درصد  8ست آمد كه نسبت به تيمار شاهد گرم بد 26/3كيلوگرم پتاسيم به مقدار  75). بيشترين مقدار در حالت مصرف 1بود (جدول 
). بيشترين مقدار در حالت 1دار بود (جدول ). نتايج نشان داد كه اثر روي بر وزن هزار دانه ذرت معني2افزايش نشان داد (جدول 

  ). 2درصد افزايش داشت (جدول  7گرم بدست آمد كه نسبت به تيمار شاهد  25/5 كيلوگرم سولفات روي به مقدار  30مصرف 
  

  عملكرد دانه
 94/7 ). بيشترين مقدار در حالت آبياري نرمال به مقدار 1دار بود (جدول نتايج نشان داد كه اثر تنش بر عملكرد دانه ذرت معني

) 4اران (ك). الدلو و هم2درصد افزايش داشت (جدول  34كيلوگرم در هكتار بدست آمد كه نسبت به قطع آبياري در مرحله گلدهي 
مبود رطوبت، كل يرد دانه است. در مرحله پر شدن دانه به دلكجه عملياهش فتوسنتز و در نتكاز جمله عوامل  كيدند كه خشبيان كر

پر  يل شده به نحو مطلوبكيتش يهان دانهيرد، بنابرايگيامل انجام نمكن انتقال مواد به دانه به طور يافته و همچنياهش ك يفتوسنتز جار
نتايج نشان داد كه اثر  رد را موجب شده است.كاهش عملكجه يده و در نتين آوردن وزن هزار دانه گردييجب پان امر موينشده اند و ا

كيلوگرم در   8522كيلوگرم پتاسيم به مقدار  75). بيشترين مقدار در حالت مصرف 1دار بود (جدولپتاسيم بر عملكرد دانه ذرت معني
دار بود ). اثر روي بر عملكرد دانه ذرت نيز معني2 درصد افزايش داشت (جدول 7ف هكتار بدست آمد كه نسبت به تيمار عدم مصر

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 ٤

كيلوگرم در هكتار بدست آمد كه نسبت تيمار عدم  8491كيلوگرم روي به مقدار  60). بيشترين مقدار در حالت مصرف 1(جدول 
). 4دار بود (شكل پتاسيم بر عملكرد دانه ذرت معني نتايج نشان داد كه اثر متقابل آبياري و ).2 درصد افزايش داشت (جدول 8مصرف 

كيلوگرم در هكتار بدست آمد. كمترين مقدار نيز  8546كيلوگرم پتاسيم به ميزان  150بيشترين مقدار در حالت آبياري نرمال و مصرف 
ار بدست آمد. در تمامي كيلوگرم در هكت 7444در حالت عدم مصرف پتاسيم و در حالت قطع آبياري در مرحله گلدهي به مقدار 

   كيلوگرم پتاسيم بدست آمد. 150سطوح تنش خشكي بيشترين عملكرد دانه با مصرف 
  

  عملكرد بيولوژيك
 23333). بيشترين مقدار در حالت آبياري نرمال به مقدار 1دار بود (جدول نتايج نشان داد كه اثر تنش بر عملكرد بيولوژيك ذرت معني

رسد تنش نظر ميه ). ب2 جدولدرصد افزايش داشت ( 70گلدهي  نسبت به قطع آبياري در مرحلهمد كه كيلوگرم در هكتار بدست آ
ترين اثر كمبود آب، مهمهاي مختلف گياه ذرت و به تبع آن كاهش عملكرد بيولوژيك شده است. خشكي باعث كاهش رشد اندام

نتايج نشان داد  كند. خشك و عملكرد گياه زراعي را محدود ميمحدود كردن ميزان توسعه برگ است كه در بيشتر موارد تجمع ماده 
كيلوگرم روي به مقدار  30). بيشترين مقدار در حالت مصرف 1دار بود (جدول كه اثر سولفات روي بر عملكرد بيولوژيك ذرت معني

  ). 2درصد افزايش داشت (جدول  8كيلوگرم در هكتار بدست آمد كه نسبت به تيمار شاهد  18766
  

  شاخص برداشت
 59). بيشترين مقدار در حالت آبياري نرمال به مقدار 1دار بود (جدول نتايج نشان داد كه اثر تنش بر شاخص برداشت دانه ذرت معني

نتايج نشان داد كه اثر پتاسيم بر شاخص  ).2درصد افزايش داشت (جدول  25گلدهي  نسبت به قطع آبياري در مرحلهبدست آمد كه 
بدست آمد كه درصد  49كيلوگرم پتاسيم به مقدار  150). بيشترين مقدار در حالت مصرف 1دار بود (جدول ه ذرت معنيبرداشت دان

دار ). نتايج نشان داد كه اثر روي بر شاخص برداشت دانه ذرت معني2درصد افزايش نشان داد (جدول  8نسبت به تيمار عدم مصرف 
درصد  9بدست آمد كه نسبت به تيمار عدم مصرف  49 كيلوگرم روي به مقدار  60صرف ). بيشترين مقدار در حالت م1بود (جدول 

   ).2 جدولافزايش نشان داد ( 
 

  آبياري قطع طيشرا تحت يرو و ميپتاس اربردك با ذرت ردكعمل يواجزا ردكعمل نيانگيم سهيمقا -2 جدول

  تعداد دانه در بالل در بالل  تعداد رديف دانه
هوزن هزار دان  

گرم)(   

 عملكرد دانه
)(كيلوگرم در هكتار  

 بيولوژيكعملكرد 
  (كيلوگرم در هكتار)

 شاخص برداشت
 (درصد)

  تيمارها سطوح تيمار

14.5a 627.7a 291.7a 9402.01a 23333a 0.59 a  آبياري كامل 

13.07ab 627.1 قطع آبياري 246.8b 8215.6b 17565b 0.51b مرحله گلدهي  
11.2b 574.8b 192.3c 6979.5c 13676c 0.47c   مرحله دانه بستن  
12.3b 577.9c 243.8b 7913.7b 18277a 0.45c 0 

 13.44a 644a 261.3a 8522a 18472a 0.47b 75  پتاسيم 
13.1a 604.7b 243.8b 8161.3ab 17824a 0.49a 150 
12.77a 588.7c 234.9c 7841b 17464b 0.44c 0 

 12.92a 608.3ab 241.5a 8264.1ab 18766a 0.47b 30  روي 
13.14a 629.5a 244.4b 8491.9a 18342ab 0.49a 60 

 دار ندارنددرصد تفاوت معني 5هاي داراي حروف مشابه براساس آزمون دانكن در سطح احتمال در هر ستون ميانگين
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  نتيجه گيري 
كيلوگرم در هكتار بدست  23333 و 7940  به مقدار  به ترتيب در حالت آبياري نرمال بيولوژيك و عملكرد  بيشترين عملكرد دانه

  8522كيلوگرم پتاسيم به مقدار  75داري بر تمام صفات داشت. بيشترين عملكرد دانه در حالت مصرف كود پتاسيم نيز تاثير معني آمد.
ترين عملكرد دانه در حالت آبياري نرمال دار بود. بيشعملكرد دانه معني اثر متقابل آبياري و پتاسيم برار به دست آمد. كيلوگرم در هكت

عملكرد دانه داشت.  داري برسولفات روي نيز تاثير معني . كيلوگرم در هكتار توليد شد 8546ن كيلوگرم پتاسيم به ميزا 150و مصرف 
   به دست آمد.كيلوگرم در هكتار  8491كيلوگرم روي به مقدار  60بيشترين عملكرد دانه در حالت مصرف 
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Abstract       
In order to study the effect of potassium and zinc application in different condition of irrigation withhold on agronomic 
characteristics  corn (Sc. 704) , an experiment was lied out using  split plot factorial arrangement  based on randomized 
completed bock design with three replications in Ilam province, during 2011-2012growing season. In this study, 
Experimental factors consists of different levels of irrigation including: normal irrigation, irrigation withhold at 
flowering stage and irrigation withhold at grain filling stage were arranged in main plots and potassium and zinc 
applications including (K1= 0, K2 = 75 and K3 = 150 kg.ha-1) and (Z1 = 0, Z2 = 30 and Z3 = 60 kg.ha-1) were arranged in sub 
plots, respectively, were allocated in subplots. The results of analysis of variances showed that the simple effect of 
experimental treatments had significant effect on most of traits. Triple interactions Effect had not significant effect on 
any trait. Potassium and Zinc application increased the yield components and consequently grain yield under irrigation 
levels. The highest grain yield was produced with highest application of potassium and zinc in both of drought 
conditions. Irrigation stop in early flowering was decreased the grain yield compared of other irrigation levels. 

 
Keywords: Drought stress, Potassium, Zinc and Maize.  
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