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 Zea)منظور کاهش تنش خشکی وارده به ذرت  سنجی استفاده از سوپر جاذب رطوبت به کانام

mays L.) در شرایط مشهد نهاده  در یک نظام زراعی کم  
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  07/12/1390: تاریخ دریافت
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  چکیده

هاي کامل  صورت اسپلیت پالت در قالب بلوك به آزمایشی ،(.Zea mays L) جاذب در کاهش تنش خشکی در گیاه ذرتمنظور بررسی اثر سوپر به
 )1 :هـاي اصـلی شـامل    کرت .در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد 1390-91تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 

هاي فرعی شامل فواصل مختلف آبیاري  کرت و عدم مصرف سوپرجاذب )3 ،سوپرجاذب کیلوگرم در هکتار 80)2ب، سوپرجاذ هکتار کیلوگرم در 40کاربرد
سـوپرجاذب قـرار    تـأثیر تحـت  ) گرم در مترمربع 5/144( ، ماده خشک)متر سانتی 5/140( نتایج آزمایش نشان داد که ارتفاع بوته). بودند روز 7،10،14(

عملکرد  ،، ماده خشک، دماي کانوپی، تعداد ذرت، وزن تربوته ارتفاع .حاصل شدسطح دوم سوپرجاذب آنها از کاربرد  اربیشترین مقدکه  طوري ، بهگرفت
، ماده خشک، دماي بوته روز بین ارتفاع 14و 10داري بین دور آبیاري  فواصل آبیاري قرار گرفتند و هیچ تفاوت معنی تأثیراقتصادي، و وزن صد دانه تحت 

تیمارهاي اثر . کاهش آب مورد نیاز براي آبیاري ذرت مهم باشد تواند در رابطه با برداشت و وزن صددانه وجود نداشت که این نتایج می کانوپی، شاخص
اي  در سطح دوم سوپرجاذب تفاوت قابل مالحظهکه بین سوپرجاذب و فواصل آبیاري نشان داد  برهمکنش .بوددار  غیرمعنیر شاخص برداشت ی بآزمایش

ها به جز ماده خشک و  روز براي تمامی شاخص 14و  7اثرات متقابل براي فواصل آبیاري  .شتروز درتمام صفات وجود ندا 14و  10فواصل آبیاري بین 
آب در خاك و در نهایت کاهش تنش خشکی  افزایش ظرفیت نگهداري درافزایش مصرف سوپرجاذب که رسد  نظر می به. عملکرد اقتصادي یکسان بود

  .کند در شرایط مشهد ایجاد نمیذرت روز هیچ گونه کاهشی درعملکرد و اجزاي عملکرد  14به  7و افزایش فواصل آبیاري از ود موثر ب
  

  داري آب در خاك خشک، ظرفیت نگه آبیاري، منطقه نیمه دورعملکرد دانه،  ،شاخص برداشت: يکلید هاي واژه
  

   1 مقدمه
بیاري توسـط محصـوالت   آب باران و آب آ مد ازآارناک ي استفاده

در بسیار مهم یکی از عوامل خشک  کشاورزي در مناطق خشک و نیمه
 ي جدي عامل محدود کننده  کمبود آب به وباشد  ایجاد بحران آب می
کشـور ایـران نیـز    . کشاورزي تبدیل شـده اسـت   در تولید محصوالت

ي زمـین بـا    عنوان یکی از کشورهاي واقع در کمربند خشـک کـره   به
 از مدیریت آب و استفادهجهت  بنابراین باشد آبی مواجه می مکشکل م

افزایش کـارایی مصـرف آب در تولیـد     منظور هسوپرجاذب ب پلیمرهاي
 Islam( باشد در حال انجام میتحقیقات زیادي  محصوالت کشاورزي

et al., 2011(. 

                                                        
ي دانشـجوي دکتـر  ، کارشناس ارشد اگرواکولـوژي و  استادیاربه ترتیب  -3و  2، 1

دانشـگاه فردوسـی   دانشکده کشـاورزي،   گروه زراعت و اصالح نباتاتاگرواکولوژي 
  مشهد

  ) Email jahan@um.ac.ir             :نویسنده مسئول -*(

ساختمان خاك و افزایش نفـوذ   پایداريستفاده از سوپرجاذب در ا
، کاهش )Lentz et al., 1998( کاهش فرسایش خاكآب در خاك و 

رانـدمان  افزایش ) Setter et al., 2001(میزان تبخیر از سطح خاك 
 ،زنـی  افزایش قدرت جوانه )Teyel & El-Hady, 1981(مصرف آب 

-و به نظر می دنشو بیاري میآکاهش نیاز آب  و افزایش عملکرد گیاه
سـبب حفـظ    شـوند  مـی  مخلوطها با خاك  زمانی که سوپرجاذب رسد

کمبـود  بنابراین گیاه بـا  در خاك شده،  مقدار زیادي آب و مواد مغذي
جذب سـریع آب   .)Islam et al., 2011( این منابع مواجه نخواهد شد

ها، بازده جذب آب ناشی از بارندگی را  ي سوپرجاذب و حفظ آن بوسیله
 دهد یبیاري را کاهش مآفواصل  ،و در صورت آبیاري خاك باال برده

Allahdadi et al., 2005)( .   در زمانیکه آب و مواد مغـذي محلـول
مولکـولی آن  انبسـاط  گیرند، سـبب   قرار میدوست  پلیمر آبتماس با 

 ,Martin and Ruter( شـوند  آن مـی  وارد سـاختار شده و در ادامـه  
خطر و غیرسمی هستند و در نهایت  بی ي سوپرجاذبپلیمرها .)1993
و شـوند   تجزیـه مـی   مونیـاك یون پتاسیم و آ ،بنکر اکسید دي ،به آب
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 ,Martin( طبیعت باقی نمانـد هیچگونه اثري از آنها در ممکن است 
1997; Mikklelsen, 1994( .توانند رطوبت خاك و  یاین پلیمرها م

هـاي کشـاورزي حفـظ     سال بعد از کاربردشان در زمین 5کودها را تا 
خیره شده به آرامی براي ذآب و مواد غذایی  ).Martin, 1997( کنند

 ,.Yazdani et al( شـوند  رشد گیاه تحت شرایط کمبود آب رها مـی 
عنـوان پلیمرهـاي    هـاي سـوپرجاذب بـه    هیدروژلاستفاده از  .)2007

کاهش اثـرات مضـر تـنش خشـکی شـناخته      جهت بدوست آشدت  به
نتـایج تحقیقـات پنـدي و     .)Koohestani et al., 2009( انـد  شـده 

در خصوص اعمال تـنش  ) Pandy & Maranvill, 2000(همکاران 
رطوبتی در مراحل مختلـف رشـد ذرت نشـان داد کـه اعمـال تـنش       

طور کلی باعث کاهش عملکرد دانه، تعداد دانـه در بـالل،    رطوبتی به
کرناك . شود وزن صد دانه، کاهش قطر ساقه و کاهش ارتفاع گیاه می

تند که تنش اذعان داش) Krank & Genkoglan, 2003(و همکاران 
دار ارتفـاع   رطوبتی و کاهش مصرف آب در ذرت باعث کاهش معنـی 

گیاه، قطر ساقه و تنش رطوبتی و کاهش مصرف آب در ذرت باعـث  
دار ارتفاع گیاه، قطر ساقه و شاخص سطح بـرگ و وزن   کاهش معنی

 (.Zea mays L)در آزمایشی روي گیاه ذرت  .شود ي خشک می ماده
دانـه در بوتـه بـا کـاربرد حـداقل مصـرف        تعـداد نشان داده شد کـه  

اما در سطوح متوسط و باالتر مصرف واقع نشد،  تأثیرتحت سوپرجاذب 
افزایش پیـدا  تعداد دانه در بوته درصد  45و  31ترتیب  سوپرجاذب، به

که روند  نتایج آزمایشی دیگر نشان داد). Mao & Islam, 2011( کرد
پلیمـر   ربرد مقـادیر خشـک گیـاه ذرت تحـت تـأثیر کـا      افزایش وزن

بهبود خصوصیات به  را توان آن که می صورت خطی بود سوپرجاذب به
استفاده در خاك در اثر کاربرد  خاك و در نتیجه افزایش رطوبت قابل

 ,.Moazzen Ghamsari et al(نسـبت داد   پلیمرهـاي سـوپرجاذب  
هاي سوپرجاذب در  لاستفاده از هیدروژگزارش شده است که ). 2009
 کیلوگرم در هکتار سبب بهبود عملکرد دانـه،  300ذرت در سطح گیاه 

 . )Koohestani et al., 2009( اجزاي عملکرد و وزن تر شد
باتوجه به کمبود آب در بیشـتر نقـاط ایـران و وارد شـدن تـنش      

ت این آزمایش با هدف بررسـی اثـرا   اغلب گیاهان زراعی،خشکی در 
و استفاده از پلیمر سوپرجاذب رطوبت روي ) تنش خشکی(دور آبیاري 

 .گیاه ذرت در شرایط مشهد طراحی و اجرا شد
  

  ها مواد و روش
آزمایش مـورد نظـر در مزرعـه تحقیقـاتی دانشـکده کشـاورزي       

) اسپلیت پالت(هاي خرد شده صورت کرت  دانشگاه فردوسی مشهد به
فی با سه تکـرار در سـال زراعـی    هاي کامل تصادبر پایه طرح بلوك

 -1 :عامل کرت اصلی سطوح سـوپرجاذب  .به اجرا در آمد 91-1390
مقدار توصیه شده توسط شرکت تولید  استفاده از سوپرجاذب رطوبت به

اسـتفاده از سـوپرجاذب رطوبـت     -2 ،)کیلوگرم در هکتـار  40(کننده 

ـ    به  80(ده میزان دو برابر مقدار توصیه شده توسط شـرکت تولیـد کنن
. عدم اسـتفاده از سـوپرجاذب رطوبـت، بـود     -3و ) کیلوگرم در هکتار

. روز بـود  14و  10ترتیب هفـت،   فرعی سه دور آبیاري به  عامل کرت
همزمان با آمـاده سـازي زمـین     انجام و 22/2/1390کشت در تاریخ 

سـازي   کلیه عملیات آماده. افزودن سوپرجاذب به خاك صورت گرفت
 70فاصله دو کـرت اصـلی از یکـدیگر    . انجام شدزمین توسط کارگر 

هر کرت شامل  .ها یک متر در نظر گرفته شد بلوك متر و فاصله سانتی
ها روي  متر و فاصله بوته سانتی 70خط کاشت با فاصله بین ردیف  پنج

در بوتـه   شـش تـراکم  کـه   به طـوري  ؛سانتی متر بود 20 ردیف برابر
زنی تا استقرار کامل گیـاه،   جوانه در مرحله .مترمربع در نظر گرفته شد

. لوله انجام شـد یکسان و توسط سیستم تحت فشار آبیاري به میزان 
در طـی فصـل   . برگی ذرت اعمال شـد  3-4ي  تنش در مرحلهاعمال 

گیـري   نمونهمتر مربع  2/0از سطحی معادل روز یک بار  15هر  رشد،
ن خشـک  وز و انجام گرفت و صفاتی مانند ارتفاع بوته، سـطح بـرگ  

هاي ذرت  میزان تنش وارده به بوته. تعیین شدهاي برداشت شده  بوته
. گیري و ثبت شد با استفاده از ترمومتر مادون قرمز در چند نوبت اندازه

رشد، عملکرد دانه و بیولوژیک گیاهان تحت تیمارهاي در پایان فصل 
  .گیري شد ي یک متر مربع اندازه مختلف در سطحی به اندازه

و  Minitab Ver. 16 افزار ها، ازنرم ور تجزیه و تحلیل دادهمنظ به
 پـنج در سـطح احتمـال    LSDها از آزمـون   منظور مقایسه میانگین به

  .استفاده شد درصد
  

  نتایج و بحث
  ارتفاع بوته

نشان ) 1جدول (هاي حاصل از آزمایش  نتایج تجزیه واریانس داده
یـاري بـر ارتفـاع بوتـه     داد که اثر مقادیر متفاوت سوپرجاذب و دور آب

بیشترین ارتفاع بوته مربوط به تیمار کاربرد دو برابر مقدار . دار بود معنی
متر بود که بـا دو سـطح   سانتی 140توصیه شده سوپرجاذب به ارتفاع 

 8دار داشت و نسبت به تیمار بدون سـوپر جـاذب    دیگر اختالف معنی
 138(بوتـه  بیشـترین ارتفـاع   ). 2جـدول  (درصد افـزایش نشـان داد   

ي دور آبیاري هفت روز و کمتـرین ارتفـاع بوتـه     در نتیجه) متر سانتی
  ).2جدول (از دور آبیاري چهارده روز حاصل گردید ) متر سانتی 128(

کـار رفتـه در    اثرات متقابل مقادیر سـوپرجاذب و دور آبیـاري بـه   
نشان داده شده است و همـانطور   3جدول آزمایش بر ارتفاع ذرت در 

مربوط به ) متر سانتی 9/148(شود بیشترین ارتفاع بوته  هده میکه مشا
علت کاهش . روز بود 7برابر از سوپرجاذب و دور آبیاري  ي دو استفاده

توان ناشی از کافی نبـودن   ارتفاع گیاه با افزایش فواصل آبیاري را می
  . میزان آب در دسترس دانست
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گزارش کردند که  )Yazdani et al., 2007(یزدانی و همکاران 

دلیـل   بـه  (.Glycine max L)افزایش فواصل آبیاري روي گیاه سویا 
  بـه  شدن سلولی، کاهش رشد و ارتفاع گیاه را کاهش تقسیم و طویل

  .دنبال داشت
پلیمرهاي سوپرجاذب با باال بردن ظرفیت نگهداري آب در خاك، 
بهبود ساختمان و کـاهش وزن مخصـوص ظـاهري خـاك، شـرایط      
بهتري را براي رشد و نمو گیاه زراعی در شرایط تنش خشکی فـراهم  

رسـد کـه سـوپرجاذب از     نظر می ، لذا به)Samavat, 1992(کنند  می
طریق افزایش فراهمی آب و مواد غذایی موجود در خاك گیـاه سـبب   

  .افزایش ارتفاع ذرت شد
  

  LAI(1( شاخص سطح برگ
طلب بود که اثـرات  نتایج حاصل از تجزیه واریانس گویاي این م

بر شاخص سطح برگ  تأثیرساده و متقابل تیمارهاي آزمایشی از نظر 
  .)1جدول (دار وجود نداشت  درصد تفاوت معنی 95در سطح احتمال 

دو مربوط به سـطح  ) 3(حال، بیشترین شاخص سطح برگ  با این
استفاده از سوپر جاذب بود که نسـبت بـه تیمـار عـدم مصـرف       برابر

درصد افزایش نشان داد، هر دو دور آبیاري هفت و ده  11سوپرجاذب 
با توجـه  ). 2جدول (شدند ) 3(روز سبب بیشترین شاخص سطح برگ 

مربوط به اثر متقابـل  ) 6/3(بیشترین شاخص سطح برگ  3جدول به 
موذن قمصري . بود سوپرجاذب و دور آبیاري هفت روز دو برابرمصرف 

که گزارش کردند ) Moazzen Ghamsari et al., 2009(و همکاران 
 سوپرجاذب پلیمر کاربرد تأثیر تحتذرت  برگ سطح شاخص افزایش

 پتانسـیل  تـداوم  نتیجـه  در اسـت  ممکن آبیاري مختلف دورهاي در
  .باشد گیاه در خشکی تنش اثر تقلیل و ها برگ رشد براي الزم فشاري
 

  دماي کانوپی
وح مختلـف  ، اثر سـط )1جدول (با توجه به نتایج تجزیه واریانس 

سوپرجاذب و اثرات متقابل بین سوپرجاذب و دور آبیـاري بـر دمـاي    
کـه اثـر    دار نبـود، درحـالی   درصد معنـی  پنجکانوپی در سطح احتمال 

 7/35(کمترین دمـاي کـانوپی   . دار بود دورهاي مختلف آبیاري معنی
مربوط به دور آبیـاري هفـت روز و بیشـترین دمـا     ) گراددرجه سانتی

با ). 2جدول (مربوط به دور آبیاري ده روز بود ) گرادانتیدرجه س 9/36(
داري اثرات متقابل سوپرجاذب و دور آبیاري، کمترین  وجود عدم معنی
مربـوط بـه تیمـار بـدون     ) گـراد درجـه سـانتی   6/34(دماي کـانوپی  

رسد که خشکی با  نظر می به. سوپرجاذب با دور آبیاري چهارده روز بود
ها شد که  کاهش آب درون بافتی برگ اي سبب بر هدایت روزنه تأثیر

شـود و بـا    این کاهش آب در گیاه سبب افزایش دمـاي کـانوپی مـی   
                                                        
1- Leaf Area Index 

  .یابد افزایش فواصل آبیاري دماي کانوپی نیز افزایش می
  

  وزن تر
دار تیمار دور آبیاري بر وزن تر بود،  نتایج آزمایش بیانگر اثر معنی

ت متقابـل سـوپرجاذب و دور   که اثر تیمار سـوپرجاذب و اثـرا   در حالی
مقایسـه میـانگین   جـدول  ). 1جدول (دار نبود  آبیاري بر وزن تر معنی

و کمترین ) کیلوگرم در هکتار 1398(نشان داد که بیشترین ) 2جدول (
ترتیب مربوط بـه آبیـاري بـا دور     به) کیلوگرم در هکتار 747(وزن تر 

یاري از چهارده به که با کاهش دور آب طوري هفت و چهارده روز بود، به
گـزارش شـده اسـت کـه     . درصد افزایش یافت 87هفت روز، وزن تر 

دلیـل کـاهش سـطح بـرگ و      تنش خشکی در مرحله رشد رویشی به
میزان ماده خشک تولید شده، موجب کـاهش وزن تـر در گیـاه ذرت    

سطح جذب نـور  به عبارتی  در اثر تنش خشکی سطح برگ. گردد می
یابـد کـه در     فتوسنتزي گیاه کاهش مـی  حدنبال آن سط خورشید و به

گـرد   ه خشک و عملکرد گیـاه منجـر مـی   نهایت به کاهش تولید ماد
(Hong-Bo and Li-ye, 2008).  

  
  ماده خشک

ي سطوح مختلف سوپرجاذب، دور آبیاري و اثر متقابل  اثرات ساده
ــی   ــاده خشــک ذرت معن ــدار م ــر مق ــاري ب  دار ســوپرجاذب و دور آبی

)05/0p≤ ( بود)با افزایش مقدار کاربرد سوپرجاذب، میـزان  ). 1ل جدو
 5/134(که بیشترین ماده خشک  طوري به ،ماده خشک افزایش یافت

در تیمار دو برابر سوپرجاذب مشاهده شد که نسـبت  ) گرم بر مترمربع
  .افزایش داشت درصد 38به تیمار شاهد 

 9/144(بیشترین ماده خشک در تیمار آبیاري بـا دور هفـت روز   
که دور آبیـاري   طوري به ؛)2جدول (مشاهده گردید ) بر متر مربع گرم

هفت روز در مقایسه با دور آبیاري چهارده روز میزان ماده خشـک را  
گرفتـه   2جـدول  اي کـه از    نتیجـه ). 2جدول (درصد افزایش داد  75
 10ي کشت، چنانچـه از   شود این است که بسته به شرایط منطقه می

روز نسـبت بـه دور    10خشکی که دور آبیاري   گرم در متر مربع ماده
تـوان دور   نظـر شـود، مـی    کند، صرف روز، اضافه تولید می 14آبیاري 

انـداخت، بـدیهی اسـت کـه در شـرایط       تـأخیر روز به  چهارآبیاري را 
 کیلوگرم بر هکتار 100گرم بر متر مربع و یا  10محدودیت منابع آبی، 

ي بـین   وز افزایش در فاصلهر چهاري خشک، به ازاي  کاهش در ماده
  .پذیر باشد تواند توجیه دو آبیاري کامالً می
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مقایسه میانگین اثرات متقابل سطوح مختلف سوپرجاذب و جدول 
 3/194(گویاي این مطلب است کـه بیشـترین   ) 3جدول (دور آبیاري 

مـاده خشـک   ) گرم بر متـر مربـع   3/64(و کمترین ) گرم بر متر مربع
بوط به اثر متقابل دو برابر سوپرجاذب و دور آبیاري هفت ترتیب مر به

نظـر   به. سوپرجاذب و دور آبیاري ده روز بود 1روز و اثر متقابل سطح 
براي گیاه مفید واقع شد، اگـر    رسد که سوپرجاذب در شرایط تنش می

  .دار نبود ها معنی چه اختالف
در  اي ذرت شد و احتماالً تنش خشکی سبب کاهش رشد سبزینه

شـتري از آب و  یبمقادیر به انتشار این ماده  ،سوپرجاذبتیمار کاربرد 
خیره ذآب و مواد غذایی . به طرف گیاه کمک کردمواد غذایی از خاك 

شـده و مـورد اسـتفاده قـرار     گیـاه رهـا   تـوده   زیست رشدجهت شده 
در پژوهشی اثـر   )Salar et al., 2005(ساالر و همکاران . گیرند می

سوپرجاذب بر دور آبیاري در کشت خربزه را مورد بررسی قرار دادند و 
گزارش کردند که برهمکنش دور آبیاري و میزان سوپرجاذب بر تولید 

  .دار شد توده معنی زیست
  

  اقتصادي عملکرد
بین سطوح مختلف سوپرجاذب و اثرات متقابل سـوپرجاذب و دور  

دار وجود نداشت،  لکرد اقتصادي تفاوت معنیبر عم تأثیرآبیاري از نظر 
دار  تنهایی تفاوت معنـی  آبیاري به که بین سطوح مختلف دور در حالی

)05/0p≤ (  وجود داشـت)  مقایسـه میـانگین بـین سـطوح     ). 1جـدول
 793(مختلف دور آبیاري نشان داد که بیشـترین عملکـرد اقتصـادي    

 341(تــرین آن در دور آبیــاري هفــت روز و کم) کیلــوگرم در هکتــار
 ).2جدول (در آبیاري با دور چهارده روز حاصل شد ) کیلوگرم در هکتار

دهی ذرت،  ي گل شد که کمبود آب در طی دوره در آزمایشی نشان داده
نظر  به). Setter et al., 2001(دهد  درصد کاهش می 90عملکرد را تا 

کی، رسد که یکی از دالیل کاهش عملکرد گیاهان در اثر تنش خش می
دماي زیاد، رطوبت نسبی پایین و در نتیجه زیاد شدن تبخیر و تعرق 
باشد که خود از طریق اختالل در روند جذب و انتقال عناصـرغذایی و  

العمـران و  . گـردد  عرضه مواد پرورده، سبب کاهش عملکرد دانه مـی 
گزارش کردند که با افـزایش   )Al-Omran et al., 2000(همکاران 

) Tabrizi, 2004(تبریزي . کرد ذرت افزایش یافتسطح آبیاري، عمل
و پســیلیوم  (.Plantago ovata L)در تحقیـق خـود روي اسـفرزه    

(Plantago psyllium L.)  نتیجه گرفت که عملکرد بذر پسیلیوم با
 .افزایش دور آبیاري کاهش یافت

هاي مربوط به اثرات متقابل بـین سـوپرجاذب و    مقایسه میانگین
 840(نشان داد که بیشترین عملکرد اقتصادي ) 3ول جد(دور آبیاري 

مربوط به تیمـار عـدم کـاربرد سـوپرجاذب و دور     ) کیلوگرم در هکتار
مربوط به ) کیلوگرم در هکتار 263(آبیاري هفت روز و کمترین مقدار 

وجـود سـوپرجاذب   . روز بـود  14سوپرجاذب و دور آبیاري  یکسطح 
حال اثـر   ه ذرت نداشت، با اینچشمگیري در افزایش عملکرد دان تأثیر

روز نسبت به اثر متقابل  14متقابل دو برابر سوپرجاذب و دور آبیاري 
 17روز، عملکـرد دانـه را    14عدم مصرف سـوپرجاذب و دور آبیـاري   

سازي  رسد سوپرجاذب با قابلیت ذخیره نظر می درصد افزایش داد که به
ب مورد نیاز گیاه و نگهداري آب در خاك در شرایط تنش و کم آبی، آ

را تامین کرد و سبب افزایش عملکرد دانه نسبت به زمان عدم مصرف 
 )Koohestani et al., 2009(کوهستانی و همکاران . سوپرجاذب شد

در آزمایشی روي ذرت نشان دادند که با افزایش میزان تنش خشکی، 
ها آن. هاي سوپرجاذب بر افزایش عملکرد دانه بیشتر بود هیدروژل تأثیر

،  تر رطوبت نتیجه گرفتند که اثر پلیمرهاي سوپرجاذب در سطوح پایین
  .تر است محسوس

  
  شاخص برداشت

دار  معنــی تــأثیرتجزیـه واریــانس حــاکی از عـدم   جــدول نتـایج  
تیمارهاي آزمایشی و اثرات متقابل آنها بر شاخص برداشت ذرت بـود  

و برابـر  بیشترین شاخص برداشت در سـطح د  ،وجود ، با این)1جدول (
بیشترین  3جدول با توجه به . سوپرجاذب و دور آبیاري هفت روز بود

سوپرجاذب و دور آبیـاري هفـت    یکشاخص برداشت در تیمار سطح 
نتایج آزمایشی نشان داد که استفاده از سوپرجاذب در . روز حاصل شد

گیاه ذرت همراه با دو سطح آبیاري عادي و تحت تنش خشـکی بـر   
اسـتر و  ). Moslemi et al., 2011(نداشـت   شاخص برداشـت اثـري  

گزارش کردند که شاخص برداشـت  ) Setter et al., 2001(همکاران 
طـور کـه    تنش خشکی تقریباً ثابت است، زیرا همان تأثیرذرت تحت 

گردد، وزن خشک کـل را   تنش خشکی باعث کاهش عملکرد دانه می
نـه بـه   که تنش شدید باعـث کـاهش دا   دهد، مگر این نیز کاهش می

  .میزان زیاد گردد و در نتیجه شاخص برداشت کاهش پیدا کند
  

  وزن صد دانه
 تـأثیر نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که وزن صد دانه تحـت  

چنـین اثـرات متقابـل بـین سـطوح       سطوح مختلف سوپرجاذب و هـم 
که تفاوت در سطوح  مختلف سوپرجاذب و آبیاري، واقع نشد، در حالی

). 1جـدول  (بـود  ) ≥05/0p( دار  تنهـایی معنـی   بـه  مختلف دور آبیاري
ي بر وزن صد دانه نداشت، ولی تأثیرافزایش مقدار کاربرد سوپرجاذب 

کـه   طـوري  با افزایش فواصل آبیاري، وزن صد دانه کاهش یافت، بـه 
از تیمار با دور آبیاري هفت روز ) گرم 74/21(بیشترین وزن صد دانه 

 33چهارده روز، وزن صد دانـه را   حاصل شد که نسبت به دور آبیاري
 یـک در سطح ) گرم 9/23(بیشترین وزن صد دانه . درصد افزایش داد

در سطح ) گرم 9/13(و دور آبیاري هفت روز و کمترین آن  سوپرجاذب
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). 3جـدول  (دو برابر سوپرجاذب و دور آبیاري چهارده روز حاصل شد 
ي تأثیردانه  رسد که سطوح باالي سوپرجاذب روي وزن صد نظر می به

تیمـار   تـأثیر میـزان بیشـتري تحـت     که این صفت به درحالی ،نداشت
نیـز  ) Westage & Boyer, 1998(وستایج و بویر . آبیاري واقع شد

گزارش کردند که که کـاهش عملکـرد دانـه ذرت در شـرایط تـنش      
. علت کاهش در وزن هزار دانه و تعداد دانه در ردیـف بـود   خشکی به

تنش خشکی از رسیدن آب مورد نیاز و انتقال مواد  رسد که نظر می به
ها و کاهش  کند و از طرفی ریزش برگ ها جلوگیري می غذایی به دانه

ي تشکیل دانه نیز  ها و کوتاه شدن دوره انتقال مواد فتوسنتزي به دانه
  .گردد سبب چروکیده شدن و کاهش وزن صد دانه در ذرت می

  هاي رشدي ذرت ویژگی ي سطوح سوپرجاذب بر برخی اثر ساده
شود اثر مثبت دو برابر شدن  مشاهده می 1شکل گونه که در  همان

طـر سـاقه،   مقدار کاربرد سوپرجاذب بر صفات شاخص سطح بـرگ، ق 
 1، نسبت به تیمار بدون سـوپرجاذب و سـطح   ارتفاع بوته و عدد اسپد

ي خشک این تفاوت به حداقل  اگرچه، از نظر ماده. سوپرجاذب بارز بود
  .ود رسیدخ

 
هاي  ي سطوح مختلف دور آبیاري بر برخی ویژگی اثر ساده

  رشدي ذرت
تفـاوت بـین سـطوح     ،شـود  مشاهده می 2شکل همانطور که در 

مختلف دور آبیاري بر صفات عدد اسپد، ارتفاع بوته، شاخص برداشت 

عبارت دیگر، این نتایج  و شاخص سطح برگ به حداقل خود رسید، به
هاي زراعی مناسب  کارگیري مدیریت از طریق به حاکی از آن است که

برابر با باالترین میزان ) دانه(توان با انجام آبیاري کمتر، محصولی  می
تفاوت وزن تر بین دو . برداشت کرد) روز هفتدور آبیاري (آب آبیاري 
ي خشک بـین   روز بیشتر از تفاوت عملکرد ماده 14و  10دور آبیاري 

، از سـوي دیگـر از نظـر شـاخص     )3شـکل  (این دو دور آبیاري بـود  
برداشت بین این دو سطح آبیاري تفاوت قابل توجهی وجود نداشـت،  

روز اگر چه از مقدار شاخ و برگ  14رسد که دور آبیاري  لذا به نظر می
  .منفی قرار نداد تأثیرگیاه کاست ولی شاخص برداشت آن را تحت 

  
  گیري نتیجه

ي خشک، دماي  نظر تولید ماده نتایج این پژوهش نشان داد که از
کانوپی، محتواي رطوبت نسبی، تعداد بالل، وزن تر، شاخص برداشت 

دار وجـود   روز تفاوت معنـی  14و  10و وزن صد دانه بین دور آبیاري 
جویی در آب مصرفی قابل توجه  نداشت که این موضوع از نظر صرفه

 تأثیراز آنجا که شاخص سطح برگ، شاخص برداشت تحت . باشد می
ي  رسد که بخش عمده نظر می تیمارهاي آزمایشی قرار نگرفتند، لذا به

اثرات مثبت تیمارها از طریق بهبود ظرفیت نگهداري آب در خـاك و  
بهبود خواص فیزیکی خاك و نیز کاهش میزان تنش وارده بـه گیـاه   

  .اند مجال بروز پیدا کرده
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  هاي رشدي ذرت ر سطوح مختلف سوپرجاذب بر برخی ویژگیاث مقایسه - 1شکل 

  .کاربرد سوپرجاذب صورت گرفته است 2مبناي سطح  برمقایسه 
Fig. 1– Comparison of the effect super absorbent on some growth characteristics of corn 

 Comparisons were done based on second level of super absorbent application. 
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  هاي رشدي ذرت مقایسه اثر سطوح مختلف دور آبیاري بر برخی ویژگی - 2شکل 

  .روز صورت گرفته است هفتمقایسه بر مبناي دور آبیاري 
Fig. 2– Comparison of the effect of irrigation interval on some growth characteristics of corn  

Comparisons were done based on 7 days irrigation interval. 
  

نتایج مربوط به اثرات متقابل سوپرجاذب و دور آبیاري حـاکی از  
کاربرد سوپرجاذب  دوي صفات مورد بررسی در سطح  آن بود که کلیه

. روز نداشتند 10داري با دور آبیاري  روز، تفاوت معنی 14و دور آبیاري 
ي خشـک   به جز براي عملکرد اقتصادي و تولید مـاده همین موضوع 

. روز نیز صادق بود 14روز در مقایسه با دور آبیاري  7براي دور آبیاري 
ي  توان فاصـله  عبارت دیگر، با افزایش مقدار کاربرد سوپرجاذب، می به

روز افزایش داد، بـدون   14به  7ي مشهد را از  آبیاري ذرت در منطقه
  .داري در عملکرد و اجزاي عملکرد آن حاصل شود  که کاهش معنی این

طور کلی، نتایج حاصل از این پژوهش در راستاي نتایج دیگـر   به
دنبال آن  محققان، نشان داد که استفاده از پلیمرهاي سوپرجاذب و به

تواند ضـمن کـاهش اثـرات     ي بین دو آبیاري ذرت می افزایش فاصله

م آب آبیاري و حفظ تنش خشکی در تولید این محصول، کاهش حج
دنبـال داشـته باشـد کـه ایـن       نهاده را به تولید آن در یک سیستم کم

خشـک همچـون مشـهد کـه بـا       موضوع در منـاطق خشـک و نیمـه   
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