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   متفاوت شرایط در ذرت دیررس هیبریدهاي آب مصرف کارایی و عملکرد ارزیابی

 نیتروژن کود تقسیط و آبیاري

  

  2قیصري مهدي و *1زادهعشقی حمیدرضا ،1توانگر محمد

  

  )18/9/1398 رش:یپذ خیتار ؛ 4/6/1398 افت:یدر خی(تار

  

 

  چکیده

 و KSC704( منطقه رایج هیبریدهاي با مقایسه در ذرت دیررس هیبرید هشت آب مصرف وريبهره شاخص و رشد ارزیابی هدف با حاضر پژوهش

Maxima-FAO530( آبیاري آبیاري متفاوت شرایط تحت) 16 متوسـط طـور  بـه  آبیاريکم ودرصد  50 رطوبتی مجاز تخلیه حداکثر اساس بر کامل 

 نیتـروژن  کیلـوگرم  150 مقدار به نیتروژن قسمتی 16 و سه (تقسیط نیتروژن کود کاربرد مدیریت دو و کامل) آبیاري به نسبت کمتر آب عمقدرصد 

 مزرعـه  در تکـرار  چهار با تصادفی کامل هايبلوك طرح قالب در پالت اسپلیت اسپلیت طرح از استفاده با نیتروژن) درصد 45 با اوره کود منبع از

 یـک  احتمال سطح در گیاه برگ سطح شاخص و علوفه دانه، عملکرد که داد نشان نتایج شد. اجرا 1396 سال در اصفهان صنعتی دانشگاه تحقیقاتی

کم تیریمختلف ذرت تحت مد يدهایبریه نیدر ب گرفت. قرار ذرت هیبرید و نیتروژن آبیاري، مدیریت گانهسه اثرات کنشبرهم تأثیر تحت درصد

هر متـر مکعـب آب) را بـه     يازادانه به لوگرمیک 45/3مصرف آب ( ییار کارامقد نیباالتر 719SC دیبریه تروژنیکود ن یقسمت 16 طیو تقس ياریآب

 مورد کاشت تاریخ در ماکسیما، و 704SC شاهد، هیبریدهاي با مقایسه در مطالعه مورد دیررس هیبریدهاي عملکرد کلیطور به .خود اختصاص داد

  داد. افزایش را آن تولید وريبهره توانمی نیتروژن کود بیشتر تقسیط و آبیاريکم مدیریت کارگیريهب با که بود بیشتر نظر

  

  

  

  آبیاريکم تنش، به تحمل شاخص ذرت، عملکرد، وريبهره :يدیکل يهاواژه

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 اصفهان صنعتی دانشگاه کشاورزي، دانشکده نباتات، اصالح و زراعت گروه .1

  ناصفها صنعتی دانشگاه کشاورزي، دانشکده آب، مهندسی گروه .2

  hr.eshghizadeh@iut.ac.ir :الکترونیکی پست :مکاتبات مسئول :*
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  مقدمه

 ســاله  هـر  که است غیرزنده هايتنش ترینمهم از یکی خشکی

 در ویــژه بــه  زراعــی  محصوالت به توجهی قابل هايخسارت

 شـود، مـی  محسـوب خشـکنیمـه و خشک کشوري کـه ایـران

 هـاي روش از اسـتفاده  شرایطی، نـینچ در ).24( آوردمـی وارد

 طـرف  از و مصرف وريبهره حفظ با آب بهینـه مصرف کارآمد

 بحـران بـا سـازگاري بـراي راهکاري مناسب غذاي تولید دیگر

 راهکـار  یک آبیاريکم میان این در ).7( بود خواهد آب کمبـود

 کـه  اسـت  آب کمبود شرایط تحت محصوالت تولید براي بهینه

 طریق از آن افزایش و سطح واحد در محصول کاهش با معموالً

    ).19( است همراه کشت زیر سطح گسترش

 اثــر  ،گیـاه  نیـاز  مـورد  اصـلی  غذایی عناصر بین از نیتروژن   

 مسـتقیم  ارتباط مختلف هايآزمایش در و دارد شدر بر ايعمده

 1( اسـت  شده ثابت دانه عملکـرد و ذرت بوتـه رشد با نیتروژن

 بهتـرین  تعیـین  ندداشـت  اظهـار  )2(و همکاران  لمدرسا ).20و 

 کـارایی  داريمعنـی طـور  به نیتروژن، کود مصرف زمان و مقدار

 نیتـروژن  بهینه مقادیر کاربرد بخشد.می بهبود را نیتروژن مصرف

 ظرفیـت  بـر  توانـد می رشد، مختلف مراحل در مناسب زمان در

 طی )13( رانهمکـا و هـون ).8( باشد مؤثر گیاه نیتروژن جذب

 نیتـروژن  کود تقسیط کـه رسـیدند نتیجـه این به خود تحقیقات

 مصــرف میـــزان کـــاهش و دانـــه عملکـــرد افـــزایش ســـبب

 نیتـروژن  تقسیط هايشیوه با رابطه درهمچنین  .شودمی نیتروژن

 بـین  مستقیمی رابطه که کردند گزارش نیتروژن زراعی کارایی و

 رانـدمان  بـا  شـده  جـذب  وژننیتـر  مجمـوع  و تقسیط هايشیوه

 افـزایش  هرگونـه  .دارد وجود نیتروژن بازیافت راندمان و زراعی

ـ  با نیتروژن مصرف کارایی در  ،مناسـب  هـاي کارراه کـارگیري هب

  .داشت خواهد زیست محیط و تولید اقتصاد بر مثبت اثري

 بنـا  ).5( رودمی شماربه جهان مهم غالت از یکی ذرت گیاه   

 کشـت  زیر سطح )2017-(فائو جهانی باروخوار سازمان آمار بر

 گیـاه  ایـن  سـاالنه  تولیـد  میزان و هکتار میلیون188 حدود ذرت

 سـطح  اسـت.  شـده  گـزارش  تـن  میلیـون  60و میلیارد 1 حدود

 هـزار  130 حدود 2017 سال در نیز ایران در گیاه این زیرکشت

 ترتیـب  بـه  محصول این علوفه و دانه عملکرد میانگین و هکتار

 میـان  ایـن  در ).18( اسـت  بـوده  هکتـار  در تـن  45 و 7 ودحد

 هـواي وآب بـا  سـازگاري  در ذرت مختلـف  هیبریدهاي معموالً

 قابـل  خشک ماده تولید میزان منطقه، خاك با سازگاري مختلف،

 شـده،  درو علوفـه  در دانـه  مقدار و محتوا هکتار، در شدن سیلو

 ذرت یالژسـ  هضم قابلیت و برداشت هنگام در شدن خرد میزان

 توانـایی  داراي کـه  اسـت  آلایـده  هیبریدي دارند. تفاوت هم با

 در دانـه  درصـد  40 از بیش داراي هکتار، در علوفه باالي تولید

 قابلیـت  و کردن درو هنگام در شدن خرد ریز عدم خشک، ماده

 مقایســه در )15( و همکــاران خاکســار ).14( باشــد بــاال هضـم 

 از را ذرت عملکرد بیشترین ه،تابستان کشت دیررس هايهیبرید

 گزارش )22( نفزگیر .کرد گزارش 700 و 720 کرج هیبریدهاي

 اختالفـی  اسفندماه 26 تا همنب 14 کاشت هايتاریخ بین که کرد

ــر از ــاري نظ ــرد در آم ــاهده ذرت عملک ــد. مش ــی نش ــین ول  ب

 )30( سـوبدي  .شـد  مشـاهده  اخـتالف  مقایسه مورد هیبریدهاي

 بـا  700جکـر  هیبرید از ذرت دانه لکردعم بیشترینکرد  گزارش

 سـایر  بـه  نسـبت  کـه  آمـد دسـت  بـه  هکتـار  در تن 5/14 تولید

 حاضر تحقیق بنابراین داد. نشان برتري مقایسه مورد هیبریدهاي

 آب مصـرف  کـارایی  شاخص و عملکرد رشد، ارزیابی هدف با

ــدهاي ــررس هیبری ــه در ذرت دی ــا مقایس ــدهاي ب ــج هیبری  رای

)KSC704 و Maxima-FAO530( متفـاوت  شرایط تحت منطقه 

   شد. انجام نیتروژن کود مدیریت و آبیاري

  

  هاروش و مواد

   آزمایش اجراي محل هايویژگی

 در واقـع  اصـفهان  صـنعتی  دانشگاه تحقیقاتی مزرعه در پژوهش

 آبـاد نجـف  لورك منطقه در شهر این غربی جنوب کیلومتري 40

 طـول  ،شـمالی  قیقـه د 32 و رجهد 32 جغرافیایی عرض در واقع

 دریـا  سـطح  از ارتفـاع  و شرقی قیقهد 23و درجه 51 جغرافیایی

 شـد.  اجـرا  1396-97 زراعی سال تابستان و بهار در متر، 1630

 سـال  تابستان و بهار در رشد فصل طول در دما حداکثر میانگین

ــانگین و سلســیوس درجــه 2/34 حــدود 1396-97 زراعــی    می
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 بافت ).1 (شکل بود سلسیوس درجه 5/19 روزانه دماي حداقل

 درصد 20/0 میانگینطور به آن نیتروژن مقدار و رسی لوم خاك

 بـر  گـرم میلـی  2/44 و 14/7 ترتیـب  به پتاسیم و فسفر مقادیر و

  بود. کیلوگرم

  

  استفاده مورد گیاهی مواد

 شرکت از ذرت دیررس دومنظوره هیبرید هشت آزمایش این در

 KSC704 رایج هیبریدهاي راههمبه )1 (جدول ژنتیکس آمریکن

  گرفتند. قرار ارزیابی مورد Maxima-FAO530 و

 قطعه در ايقطره آبیاري نوارهاي نصب و گذاريلوله از پس   

 آرایش شد. انجام دستیصورت به بذور کاشت نظر، مورد زمین

 هـاي ردیف بین فاصله میانگینطور به و مستطیلی مزرعه کاشت

 درنظـر  متـر سانتی 11 ردیف روي لهفاص و مترسانتی 70 کاشت

 مترمربـع  در بوته 13 حدود کاشت از پس بوته تراکم شد. گرفته

 ردیف دو شامل ،مترمربع 9 حدود آزمایشی کرت هر اندازه بود.

 شـد.  گرفتـه  درنظـر  متـر سانتی 70 ردیف بین فاصله با متري 6

  شد. انجام 1396 خرداد 2 تاریخ در آبیاري اولین

   

   زمایشآ اجراي نحوه

 قالـب  در پـالت  اسپلیت -  اسپلیت آزمایشصورت به مطالعه این

 طـرح  ایـن  در شد. اجرا تکرار چهار در تصادفی کامل بلوك طرح

 در مانتیـث  - پنمن - فائو رابطه اساس (بر آبیاري مختلف سطح دو

 تحت و اصلی فاکتور عنوانبه آبیاري)کم و نرمال آبیاري سطح دو

 درنظـر  فرعـی  فاکتور عنوانبه که یتروژنن کود تقسیط مدیریت دو

 عنـوان بـه  که ايعلوفه - ايدانه ذرت هیبرید 10 روي و شد گرفته

  گرفت. قرار بررسی مورد شد گرفته درنظر فرعی فرعی فاکتور

  

  آبیاري مدیریت سطوح

 مجـاز  تخلیـه  حـداکثر  اسـاس  بـر  کامـل  آبیاري عامل طرح این در

 آبیـاري کـم  تیمـار  و دشـ  انجام )MAD=50%( درصد 50 رطوبتی

 .کـرد  دریافـت  را کامـل  آبیاري تیمار در آبیاري آب عمق از کسري

 آب مقـدار  بـود.  متغیـر  گیـاه  رشـد  دوره طـی  در آبیـاري کم درصد

 :رشـد  مراحـل  در کامل آبیاري به نسبت آبیاريکم تیمار در دریافتی

 از )2 برگـی،  8- 10 یا زایشی به رویشی از انتقال تا شدن سبز از )1

 نـر  آذیـن گل ظهور مرحله از )3 و نر آذینگل ظهور تا برگی 8- 10

 رطوبت بود. درصد 80 و 90 ،80 ترتیببه دانه خمیري رسیدگی تا

 در ریشـه  توسـعه  منطقه در موجود آب مقدار به خاك استفاده قابل

 مقـدار  شـود. می گفته دائم پژمردگی نقطه و مزرعه ظرفیت حد بین

 طـی  ذرت تعـرق  - تبخیـر  مقـدار  ساسا بر خاك از رطوبت تخلیه

 آبـاد، نجـف  ایستگاه هواشناسی روزانه هايداده اساس بر رشد دوره

 مراحـل  بـراي  ذرت گیـاهی  ضـریب  و مانتیـث  - پنمن - فائو رابطه

 صـحیح  اعمـال  از اطمینـان  حصـول  براي شد. تعیین رشد مختلف

 متريسانتی 40- 60 و 20- 40 ،0- 20 عمق 3 از رطوبتی، هايرژیم

 در شـد.  تعیـین  وزنـی  رطوبت آزمایشگاه در و برداشته مونهن خاك

 رطـوبتی  محـیط  دو هر گیاه، کامل استقرار زمان تا و آزمایش ابتداي

 مرحله از سپس و آبیاري گیاه نیاز به بسته و میزان یک به و همزمان

  شد. اعمال نظر مورد آبیاري هايرژیم برگی 6- 8

 حـد  تـا  خـاك  رطوبـت  کمبـود  جبـران  منظـور به آبیاري اولین   

 ایـن  بـه  شـد.  انجـام  خـاك  متـري سانتی 40 عمق تا مزرعه ظرفیت

 متريسانتی 20- 40و 0- 20 هايعمق در خاك اولیه رطوبت منظور

 1 رابطـه  از اسـتفاده  بـا  شـد.  گیرياندازه وزنی گیرينمونه روش با

  ):16(د ش تعیین آبیاري اولین براي نیاز مورد آب مقدار

)1(                           D × BI -FC  first I  

 ،مترسانتی برحسب آبیاري اولین در آب مقع firstI رابطه این در

BI و آبیـاري،  از قبـل  خـاك  حجمی رطوبت میانگین D  عمـق 

 عمق اول، آبیاري از پس .است مترسانتی 40 با برابر خاك ستون

 خــاك از آب مجــاز تخلیــه اســاس بــر نیــاز مــورد آبیــاري آب

 )50% =MAD( مرحلـه  تـا  و محاسـبه  2 رابطـه  از استفاده با و 

  .)12( دش داده گیاهان تمام به نرم خمیري

)2(              fc pwpSMD ( ) 0.5 Zr      

SMD: ریشـه  توسـعه  عمـق  در خـاك  از آب تخلیه مجاز مقدار 

 برحسـب  ریشـه  فعـال  توسـعه  عمـق  :Zr متـر؛ سـانتی  برحسب

 ؛دائـم  پژمردگـی  دح در خاك حجمی ترطوب :PWP متر؛سانتی

FC: است. زراعی ظرفیت دح در خاك حجمی رطوبت  
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  تعرق پتانسیل روزانه -و تبخیر )RHنه(رطوبت نسبی روزا)، Tmaxنه (دماي حداکثر روزا)، Tmin( نهروزا دماي حداقل تغییرات .1شکل 

)ETo( 1396-97در سال زراعی  طی دوره رشد گیاه ذرت  

 

  یبریدهاي مورد مطالعه در آزمایشهاي ه. برخی ویژگی1جدول 

  شرکت تولید کننده  هدف تولید  )FAOگروه رسیدگی (  هیبرید ذرت  شماره

1  SC719 (دز) شرکت امریکن ژنتیکس  دومنظوره  دیررس  

2  SC720 (آفرین) شرکت امریکن ژنتیکس  دومنظوره  دیررس  

3  SC722  شرکت امریکن ژنتیکس  دومنظوره  دیررس  

4  SC728  شرکت امریکن ژنتیکس  رهدومنظو  دیررس  

5  SC740  شرکت امریکن ژنتیکس  دومنظوره  دیررس  

6  SC756  شرکت امریکن ژنتیکس  دومنظوره  دیررس  

7  SC796  شرکت امریکن ژنتیکس  دومنظوره  دیررس  

8  SC798  شرکت امریکن ژنتیکس  دومنظوره  دیررس  

9  SC704  مغان  دومنظوره  دیررس  

10  SC530 )وشر مارتون  ورهدومنظ  میان رس  )ماکسیما  
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علـف  از اسـتفاده  بـا  هـرز  هـاي علف با مبارزه است ذکربه الزم

 از اسـتفاده  همچنـین  و کاشـتی پیشصورت به آترازین هايکش

 در هکتـار  در لیتـر  5 مقـدار  بـه  گـرو)  (شیما استوکلر کشعلف

 دو طـی  نیز و آبیاري سیستم طریق از ذرت برگی 4 تا 2 مرحله

  شد. انجام برگی 8 مرحله در ستید وجینصورت به مرحله

  

  نیتروژن تغذیه مدیریت سطوح

 انجـام  ايقطـره  نـواري  آبیـاري  سیستم با همراه مزرعه کوددهی

 مسـیر  ورودي در لیتـري  200 کـود  مخزن منظور این براي شد.

 خـالص  نیتروژن کیلوگرم 150 دارمق منظور بدین .شد تعبیه آب

 16 تقسـیط  مـدیریت  دو بـا  و )N=%45 (اوره منبـع  از هکتار در

 مرحلـه  سه (در قسمتی 3 و آبیاري) هر در قسمت (یک قسمتی

 و برگـی  8-10 مرحله شدن، سبز مرحله شامل: ذرت فنولوژیک

 بآ نیتـرات  غلظـت  گرفـت.  صورت نر) آذینگل ظهور مرحله

 هـر  ازايبـه  کـه  بـود  لیتـر  در گرممیلی 30 با برابر تقریباً آبیاري

 لـوگرم یر هکتار حدود شـش ک د یمتر مکعب آب مصرف 1000

  .شود¬یوارد خاك م تروژنین

  گیرياندازه يهاشاخص

 هشـت  برگـی،  چهار شدن، سبز مراحل شامل: فنولوژیکی وقایع

 برگـی،  شـانزده  برگـی،  چهـارده  برگـی،  دوازده برگی، ده برگی،

دانـه  مشـاهده  با ( نرم خمیري مرحله و افشانی گرده دهی،کاکل

 انجـام  هیبریـد  هـر  در بالل چند زیابیار طریق از که میانی هاي

 مرحلـه  به هیبرید هر هايبوتهدرصد  50 رسیدن اساس بر شد)

 آمـار  اسـاس  بر مرحله هر رشد روز درجه و شد ثبت نظر مورد

 اجـراي  طـول  در )1 (شـکل  مزرعـه  از آمده دستبه هواشناسی

 درجـه  35 بیشـینه  و درجـه  10 پایـه  دماي اساس بر و آزمایش

  شد: محاسبه 3 رابطه از تفادهاس با سلسیوس

)3  (                    GDD  Tmax Tmin / 2 Tb    

 روشبه نر آذینگل ظهور مرحله در گیاه برگ سطح گیرياندازه

 آنهـا  بـرگ  سـطح  و جـدا  تیمار هر در بوته 5 يهابرگ تخریبی

 سـنج  بـرگ  سـطح  دسـتگاه  از منظـور  بـدین  .شـد  يریـ گاندازه

 و اسـتفاده  )model Winarea-ut-11 made in Iran( الکترونیکی

 شـد.  گیـري انـدازه  بوتـه  در مترمربـع سانتی برحسب برگ سطح

 هــاي دانــه  فیزیولوژیــک  رســیدگی  هنگـام به نهایی داشتبر

 از منظـور  این براي شد. انجام 1396شهریور 8 تاریخ در و ذرت

 هـا بوته ايحاشیه اثـر رعایـت حفـظ با و کرت هر مترمربع یک

صـورت  بـه  هـا نمونه خشک، وزن تعیین براي سپس و برداشت

 48 مــدتبــه آون در و شــده داده قـرار  پاکــت داخــل در مجـزا 

   شدند. خشک درجه 70 دماي در ساعت

  

  آبیاري آب مصرف کارایی

 ماده مقدارصورت به آب مصرف کارایی شاخص 4ه رابط اساس بر

  :)12( دشومی تعریف مصرفی آب مقدار به شده تولید خشک
  

  IWUE= شده دی/ ماده خشک تول یمقدار آب مصرف      )  4(
  

) IWUE( ياریمصرف آب آب ییشاخص کارا 4بر اساس رابطه 

صورت مقدار عملکرد هر به يدیماده خشک تول ایدانه و  يبرا

 ياریدر هکتار) به مقدار آب آب لوگرمیبخش (بر اساس ک

  .شودیم فی(بر اساس متر مکعب در هکتار) تعر یمصرف

 یخشک به تحمل شاخص

 گزینش براي معیاري عنوانبه را خشکی به تحمل شاخص فرناندز

 این باالي مقادیر کرد. مطرح خشکی تنش کننده تحمل ارقام

 باالست بالقوه عملکرد و تنش به زیاد تحمل دهندهنشان شاخص

)11( . Ysi وYpi ترتیب عملکرد دانه در شرایط بدون تنش و تنش به

  است: بدون تنش طیعملکرد در شرا نیانگیم Ypو  د آبکمبو

)5  (                  2STI = (Ypi) (Ysi)/(Yp)  

  

  آماري تحلیلوتجزیه

 رژیـم  نیتروژن، کود اصلی فاکتور سه کنشبرهم پژوهش این در

 اسـپلیت  اسـپلیت  طـرح  قالب در ذرت گیاه در هیبرید و آبیاري

 ارزیـابی  تکـرار  رچها در و تصادفی کامالً بلوكصورت به پالت

 SAS افـزار نـرم  از استفاده با آماري تحلیلوتجزیه همچنین شد.

 از اســتفاده بــا تحلیــلوتجزیــه ایــن در شــد. انجــام 4/9 نســخه

 نیـز  هـا میانگین مقایسه شدند. بررسی هاداده GLM دستورالعمل

   سـطح  در )LSD( دارمعنـی  تفـاوت  کمترین آزمون از استفاده با



  1399 تابستان / دوم شماره / چهارم و بیست سال / خاك و آب علوم نشریه

  

240 

  و رژیم آبیاري در  مدیریت نیتروژن تأثیرگیري شده تحت ر درجه آزادي و میانگین مربعات برخی صفات اندازه. مقادی2جدول 

  هیبریدهاي ذرت

  درجه  میانگین مربعات

 آزادي
 منبع تغییر

 عملکرد دانه عملکردعلوفه شاخص سطح برگ کارایی مصرف آب

ns 16/1 **3/94  **25/73  **87/1  1 (آ)آبیاري 

 بلوك درآبیاري 3  02/0  32/0  301/0  129/0

**77/0 **0/49  ns53/6  **2/0  1 (ن) نیتروژن 

28/0*  *32/2  ns24/0 ns 05/0  1  *(آ) (ن)  

 خطاي دوم 6  04/0  86/2  651/0 02/1

 رقم (ر) 9  15/1**  2/30**  82/8** 18/3**

 (ن)*(ر) 9  07/0**  82/1*  79/1**  19/0*

 )(ر)*(آ 9  05/0*  3/10**  06/2** 18/0*

 (ن) (آ)*(ر)* 9  07/0**  12/2**  36/3** 21/0*

  )Eخطاي اصلی ( 108  025/0  80/0  503/0  085/0

  ضریب تغییرات  5/11  4/12  2/11 7/11

 ns ،*  دهنددرصد را نشان می 1و  5دار بودن در سطح احتمال دار و معنیبه ترتیب غیر معنی **و.  

  

یج بـه مقایسـه   درصد انجام شد. سپس با بررسـی نتـا   5احتمال 

  تیمارهاي مورد نظر پرداخته شد. 

  

  نتایج و بحث

  مراحل فنولوژیک

در بررسی مراحل فنولوژیک در هیبریدهاي ذرت مشـاهده شـد   

شـود  رس محسوب میجز رقم ماکسیما که جزء ارقام میانکه به

ها بـر اسـاس اطالعـات روزانـه مرکـز هواشناسـی       سایر هیبرید

درجـه   1677طـور میـانگین   وفه بهآباد تا زمان برداشت علنجف

اند. همچنین مدت زمان رسیدگی هیبرید روز رشد دریافت کرده

روز و بـراي   85صـورت میـانگین   ماکسیما به برداشت علوفه به

  روز بوده است. 110تا  100سایر هیبریدها بین 

 

   دانه عملکرد

و هیبریـد   گانه مـدیریت آبیـاري، نیتـروژن   کنش اثرات سهبرهم

دار شـد  عملکرد دانه در سطح احتمال یک درصد معنی ذرت بر

قسمتی کود نیتروژن، بیشـترین  ). در شرایط تقسیط سه2(جدول 

 متعلق ترتیببه نرمال آبیاري رژیم تحت دانه عملکرد کمترین و

 722SC و مترمربـع)  در کیلوگرم SC )80/1 756 هیبریدهاي به

 بـه  متعلق بیاريآکم شرایط تحت و مترمربع) در کیلوگرم 96/0(

 SC 722 و مربـع) متـر  در گرمکیلـو  SC )52/1 719 هیبریدهاي

 تحـت  کـه  درحالی ).3 (جدول بود مربع)متر در کیلوگرم 73/0(

 کمتـرین  و بیشـترین  نیتـروژن،  کـود  قسـمتی  16 تقسیط شرایط

 بـه  متعلـق  ترتیـب بـه  نرمـال  آبیـاري  رژیـم  تحـت  دانه عملکرد

 SC 796 و مترمربــع) در مکیلــوگر SC )85/1 719 هیبریــدهاي

 بـه  متعلق آبیاريکم شرایط تحت و مترمربع) در کیلوگرم 90/0(

 SC 722 و مترمربــع) در گرمکیلــو SC )39/3 719 هیبریــدهاي

 تقسـیط  افـزایش  با ).3ل (جدو بود مترمربع) در کیلوگرم 89/0(

 شـرایط  در ذرت هیبریدهاي دانه عملکرد میانگین نیتروژن، کود

 افزایش درصد 11/9 و 32/2 ترتیب به آبیاريکم و نرمال آبیاري

 شـرایط  در دانـه  عملکـرد  افـزایش  بیشـترین  ).3ل (جـدو  یافت

   شـرایط  در و 740SC هیبریـد  در درصـد  9/23 بـا  نرمال آبیاري
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  ذرت، نیتروژن و هیبرید بر عملکرد دانه اثرات مدیریت آبیاري کنشبرهم. مقایسه میانگین 3جدول 

  هیبرید

  انه (کیلوگرم در مترمربع)عملکرد د

  تغییرات    آبیاريکم   *تغییرات    آبیاري نرمال

 درصد مقدار  تقسیط 16 تقسیط 3   درصد مقدار   تقسیط 16 تقسیط 3

 5/14  283/0   15/1 97/0   42/1  031/0   09/1 07/1 ماکسیما

704SC 24/1 43/1   371/0  9/14  03/1 14/1   224/0  8/10 

719SC 73/1 85/1   271/0  85/7  52/1 69/1   336/0  0/11 

720SC 38/1 50/1   224/0  07/8  12/1 38/1   414/0  3/18 

722SC 96/0 18/1   445/0  0/23  73/0 89/0   320/0  6/21 

728SC 62/1 80/1   362/0  1/11  30/1 31/1   012/0  461/0 

740SC 08/1 34/1   518/0  9/23  91/0 97/0   115/0  29/6 

756SC 80/1 65/1   307/0 -  51/8 -  47/1 53/1   132/0  49/4 

796SC 48/1 90/0   16/1 -  0/39-  10/1 25/1   300/0  6/13 

798SC 65/1 59/1   10/1-  08/3-  40/1 39/1   022/0 -  784/0- 

 11/9  211/0   26/1 16/1  32/2  065/0   43/1 40/1 نیانگیم

  LSD 5% 111/0  

  شود.قسمتی اطالق می 16تغییرات به اختالف بین تیمار تقسیط سه قسمتی و *

  

مشاهده شد. این  722SCدرصد در هیبرید  6/21آبی با تنش کم

درحالی است که کمترین افزایش عملکرد دانه در شرایط آبیاري 

درصـد در هیبریـد ماکسـیما و در شـرایط تـنش       42/1ل با نرما

مشاهده شد (جـدول   728SCدرصد در هیبرید  461/0آبی با کم

دهد که میزان و نوع تأثیر مثبـت افـزایش   ). این نتایج نشان می3

تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد دانه به شرایط آبیاري و هیبریـد  

ژن در شـرایط  ذرت وابسته اسـت. افـزایش تقسـیط کـود نیتـرو     

ــدهاي   ــه هیبری ــال عملکــرد دان ــاري نرم  و 756SC ،796SCآبی

798SC جز ماکسیما) را کاهش ولی وزن دانه سایر هیبریدها (به

  داري افزایش داد. طور معنیرا به

  هـاي غیـرزنده اسـت کـه   ترین تنشمهم تنش خشکی یکی از   

  رت جدي صوتوانـد بهیشود، مبسته به فصل و زمانی که واقع می

ـــاطق خشــک و    ــاه منجــر شــود. در من ــه کــاهش محصــول گی   ب

ـ هاخشک، گیاه در طول رشد خود با دورهنیمه   رو هي کـم آبی روب

  هـا را  شود و براي تولید عملکرد مناسب باید بتوانـد ایـن دوره  می

  درخــصوص اعمــال   ) 5(نتایج تحقیقات کاکیر ). 21تحمل کند (

   تــنش  کـه دادرشد ذرت نشان تـنش رطوبتی در مراحل مختلف 

   کـاهش  موجـب  بـالل  تشـکیل  و دهـی کاکل مرحله در رطوبتی

   در رطـوبتی تـنش اعمـال همچنین، شود.می دانه عملکرد شدید

   مـــاده درصـــدي 28 -31 افــت باعــث رویشــی رشــد مرحلــه

   باعـث دانه پرشدن مرحله در خشکی تنش شد. تولیدي خـشک

   تـــأثیر ایــن و شــودمــی نــهدا در خشــک مــاده تجمــع کـــاهش

   گیــرد مـی صـورت دانـه مؤثر رشد دوره شدن کوتـاه درنتیجـه

ـــون ).23( ــلیگ و الرس ــی در )17( س ـــاي بررس ـــنش اثره    ت

   نتیجه این به ذرت دیررس و زودرس هیبریـدهاي بـر رطـوبتی

   دیـررس  انـواع  بـه  نسـبت  زودرس هیبریــدهاي  کــه  رسـیدند

   توانـد مـی  امـر  ایـن  کـه  دارنـد  آب ودکمبــ  به بهتري سازگاري

   خشـکی  تـنش  شـرایط  در شــود.  آنهــا  عملکـرد بهبود موجب

   تبعـات  از زودرس هــاي ژنوتیــپ  اسـت ممکـن فـصل انتهاي

   سـایر  نتـایج  با مطابق بنابراین ).6( کننـد فرار خشکی تنش سوء
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  ذرتو هیبرید بر عملکرد علوفه ، نیتروژن اثرات مدیریت آبیاري کنشبرهم. مقایسه میانگین 4جدول 

  هیبرید

  عملکرد علوفه (کیلوگرم در مترمربع)

  تغییرات    آبیاريکم    تغییرات    آبیاري نرمال

 درصد مقدار  تقسیط 16 تقسیط 3   درصد مقدار   تقسیط 16 تقسیط 3

 5/23  39/1   99/1 60/1  3/24  65/1   29/2 84/1 ماکسیما

704SC 32/2 01/2   08/1-  7/12 -  92/1 32/2   49/1  1/21 

719SC 23/3 96/2   925/0-  77/7 -  93/2 12/3   712/0  58/6 

720SC 36/3 56/3   669/0  35/5  59/2 59/2   015/0  156/0 

722SC 72/2 40/2   15/1 -  5/11 -  50/1 69/1   718/0  9/12 

728SC 23/3 23/3   033/0  281/0  83/1 77/1   210/0 -  11/3 - 

740SC 11/2 35/2   881/0  3/11  21/2 35/2   489/0  99/5 

756SC 94/1 25/2   15/1  1/16  48/2 84/1   32/2 -  3/25 - 

796SC 28/2 85/2   19/2  1/26  53/1 68/1   519/0  15/9 

798SC 80/2 50/3   61/2  1/25  93/2 28/3   26/1  6/11 

 13/5  408/0   26/2 15/2  32/6  603/0   74/2 59/2 نیانگیم

  LSD 5% 391/0  

  

نظر از تـأثیر سـایر عوامـل    پژوهشگران در این مطالعه نیز صرف

طـور  آبی عملکرد دانه هیبریدهاي ذرت را بـه آزمایشی، تنش کم

و همکـاران   ). بینـدر 3درصد کاهش داد (جدول  4/15میانگین 

سـوم کـود نیتـروژن در زمـان      یوه توزیع یکبا استفاده از ش) 3(

متـر  سانتی 90سوم بقیه در زمانی که ارتفاع گیاه به  کاشت و دو

رسید، به بیشترین میزان تعداد دانه در هر بالل و عملکرد نهـایی  

در یک مطالعه بـر روي   )29ن (. رادز و همکارا)3ت (دست یاف

کـاربردن   خاکی که بافت سبک داشت چنین نتیجه گرفتند که به

کود نیتروژن چندین بار طی فصل رشد، باعث افزایش عملکـرد  

یک یا دو مرحله  ذرت نسبت به کاربرد همان میزان کود دردانه 

  . شوددر طی فصل رشد می

  

   علوفه عملکرد

و هیبریـد بـر    گانه مدیریت آبیاري، نیتروژنکنش اثرات سهبرهم

دار شـد  معنـی عملکرد علوفه ذرت در سطح احتمال پنج درصد 

). در شرایط تقسیط سه قسمتی کود نیتروژن، بیشترین 2(جدول 

ترتیـب متعلـق بـه    عملکرد علوفه تحت رژیم آبیـاري نرمـال بـه   

 و مترمربــع) در کیلــوگرم 719SC )23/3 و 728SC هیبریــدهاي

 و مترمربع) در کیلوگرم 84/1( ماکسیما هیبرید به متعلق کمترین

 و 719SC هیبریدهاي به متعلق ینبیشتر آبیاريکم شرایط تحت

798SC )93/2 هیبرید به متعلق کمترین و مترمربع) در کیلوگرم 

722 SC )50/1 درحـالی  ).4 (جـدول  بود مترمربع) در یلوگرمک 

 و بیشـترین  نیتـروژن،  کـود  قسـمتی  16 تقسیط شرایط تحت که

 متعلق ترتیببه نرمال آبیاري رژیم تحت علوفه عملکرد کمترین

 704SC و مترمربـع)  در کیلـوگرم  720SC )56/3 ریدهايهیب به

 بـه  متعلق آبیاريکم شرایط تحت و مترمربع) در یلوگرمک 01/2(

ــدهاي ــوگرم 798SC )28/3 هیبری ــع) در کیل  796SC و مترمرب

  ).4ل (جدو بود مترمربع) در کیلوگرم 68/1(

 علوفـه  عملکـرد  میـانگین  نیتـروژن،  کـود  تقسیط افزایش با   

 ترتیـب بـه  آبیاريکم و نرمال آبیاري شرایط در ذرت هیبریدهاي

 افـزایش  بیشترین ).4(جدول یافت افزایش درصد 13/5 و 32/6

 در درصــد 1/26 بــا نرمـال  آبیــاري شـرایط  در علوفــه عملکـرد 
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 در درصـد  5/23 بـا  آبـی کـم  تـنش  شرایط در و 796SC هیبرید

 کمتـرین  کـه  اسـت  درحـالی  ایـن  شد. مشاهده ماکسیما هیبرید

 درصـد  281/0 با نرمال آبیاري شرایط در علوفه عملکرد ایشافز

 در درصد 156/0 با آبیکم تنش شرایط در و 728SC هیبرید در

   ).4 (جدول شد مشاهده 720SC هیبرید

 نیتروژن، کود قسمتی 16 تقسیط شرایط تحت که درحالی   

 نرمـال  آبیاري رژیم تحت علوفه عملکرد کمترین و بیشترین

 در کیلـوگرم  720SC )56/3 هیبریـدهاي  بـه  تعلقم ترتیببه

ــع) ــوگرم704SC )01/2 و مترمرب ــع) در کیل  تحــت و مترمرب

ــم شــرایط ــاريک ــق آبی ــه متعل ــدهاي ب  798SC )28/3 هیبری

 مترمربع) در کیلوگرم 68/1( 796SC و مترمربع) در کیلوگرم

 میـانگین  نیتـروژن،  کـود  تقسـیط  افـزایش  با ).4ل (جدو بود

 و نرمـال  آبیـاري  شرایط در ذرت بریدهايهی علوفه عملکرد

 یافــت افــزایش درصــد 13/5 و 32/6 ترتیــببــه آبیــاريکــم

   ).4ل (جدو

 بـا  نرمـال  آبیاري شرایط در علوفه عملکرد افزایش بیشترین   

 بـا  آبـی کـم  تـنش  شـرایط  در و 796SC هیبرید در درصد 1/26

 اسـت  درحالی این شد. مشاهده ماکسیما هیبرید در درصد 5/23

 بـا  نرمـال  آبیـاري  شـرایط  در علوفه عملکرد افزایش کمترین هک

 بـا  آبـی کـم  تنش شرایط در و 728SC هیبرید در درصد 281/0

  ).4 (جدول شد مشاهده 720SC هیبرید در درصد 156/0

 رطـوبتی  تـنش  روز چهار وقوع ذرت گیاه روي مطالعه در   

 شـدن  ايلولـه  صورتبه رویشی رشد دوران طی مشاهده قابل

 همین وقوع و شد عملکرد کاهش درصد 5- 10 سبب ها،برگ

 درصد 40- 50 با افشانیگرده و دهیابریشم دوران طی شرایط

 مختلــف  هـاي پـژوهش  در ).26( بـود  همـراه  عملکرد کاهش

 اثـر  در گونـاگون  محصـوالت  عملکـرد  اسـت، شـده گـزارش

معنــی  کــاهش  آبیــاري، کم هايروش نادرست هايمدیریت

 76 تـا  10 بــین  کـاهش گذشته مطالعات .)9( یابنـدمی داري

 آبیـاري، کـم  تـأثیر  تحــت  ذرت، گیــاه  عملکـرد  در درصدي

 نشـان  را رشـد  مرحلـه  حساسـیت  و تـنش  شـدت  با متناسب

 این در پژوهشگران سایر نتایج با مطابق بنابراین ).28(دهند می

- کـم  تنش آزمایشی، عوامل سایر تأثیر از نظرصرف نیز مطالعه

 1/17ن میـانگی طـور  به را ذرت هیبریدهاي علوفه عملکرد آبی

 تقسـیط  بـا  )25( وجـوادي  نیلی ).4 (جدول داد کاهش درصد

 مرحلـه  در درصـد  60 عالوه به پایه درصد 30 صورتبه کود

 بیشترین نر آذینگل ظهور مرحله در درصد 10 و برگی هشت

 پاســخ دامنــه نیــز مطالعــه ایــن در .کــرد گــزارش را عملکــرد

 کـود  بیشـتر  تقسیط به علوفه عملکرد نظر از ذرت هیبریدهاي

 و درصد 1/26 تا - 7/12 بین معمول آبیاري شرایط در نیتروژن

 بـود  متغیـر  درصـد  5/23 تـا  - 3/25 بـین  آبیاريکم شرایط در

   ).4 (جدول

  

    برگ سطح شاخص

 هیبریـد  و نیتروژن آبیاري، مدیریت گانهسه اثرات کنشبرهم

 شد دارمعنی درصد یک احتمال سطح در برگ سطح بر ذرت

 نیتـروژن،  کـود  قسـمتی  سـه  تقسـیط  شـرایط  در ).2ل (جدو

بـه  نرمـال  آبیاري رژیم تحت برگ سطح کمترین و بیشترین

ــه متعلــق ترتیــب ــدهاي ب ــع) 720SC )99/7 هیبری  و مترمرب

704SC )29/5 (بـه  متعلق آبیاريکم شرایط تحت و مترمربع 

ــدهاي ــع)مت 756SC )19/6 هیبریـ ــیما و رمربـ  74/3( ماکسـ

 قسـمتی  16 تقسـیط  شـرایط  تحت که درحالی بود. مترمربع)

 رژیـم  تحـت  بـرگ  سـطح  کمتـرین  و بیشترین نیتروژن، کود

 740SC )72/7 هیبریـدهاي  بـه  متعلق ترتیببه نرمال آبیاري

کـم  شـرایط  تحـت  و )مترمربـع  55/5( SC 798 و )مترمربع

ــاري ــه متعلــق آبی ــدهاي ب ــع 722SC )21/7 هیبری  و )مترمرب

 نیتروژن، کود تقسیط افزایش با بود. )مترمربع 04/5( ماکسیما

 نرمال آبیاري شرایط در ذرت هیبریدهاي برگ سطح میانگین

  یافت. افزایش درصد 9/16 و 0/21 ترتیببه آبیاريکم و

 4/54 با نرمال آبیاري شرایط در برگ سطح افزایش بیشترین   

 6/34 بـا  آبـی کـم  تـنش  شـرایط  در و 704SC هیبرید در درصد

 کـه  اسـت  درحـالی  این شد. مشاهده ماکسیما هیبرید در درصد

 63/7 بـا  نرمـال  آبیـاري  شـرایط  در برگ سطح افزایش کمترین

 60/4 بـا  آبـی کـم  تـنش  شـرایط  در و 722SC هیبرید در درصد
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 ایـن  نتـایج  بـا  مطـابق  شـد.  مشـاهده  704SC هیبرید در درصد

نشان داد رژیـم مختلـف آبیـاري    روي ذرت ) 30ي (سوبدپژوهش 

هـاي رشـد داشــته باشــد،   داري بر شـاخصتوانـد تأثیر معنیمـی

آبی شــاخص سـطح بـرگ را    که تنش کم ندهمچنین، گزارش کرد

)، گزارش کـرد کـه   31( داد. همچنین تیسرداري کاهش طور معنیبه

تحـت   شـاخص سطح برگ، عملکـرد دانـه و شـاخص برداشــت  

ــود  ـــاهشآب شــرایط کمب ــات ســایر   ک ــا تحقیق ــت. مطــابق ب یاف

داري روي افـزایش  پژوهشگران تقسیط نیتروژن اثـر مثبـت و معنـی   

 )32سطح برگ داشته است بـر همـین اسـاس تیسـدال و نلسـون (     

نتیجه گرفت که ارتفاع بوته و بالل با مصرف بیشتر و تقسیط بیشـتر  

اخص یابـد. ایـن محقـق نشـان داد کـه شـ      کود نیتروژن، افزایش می

سطح برگ بیشتر با تقسیط کود در اوایل رشد و مصرف باالي کـود  

دست آمده اما مصرف تأخیري کود نیتروژن و تقسیط کم نیتروژن به

  .شودآن، باعث کاهش شاخص سطح برگ می

  

  کارایی مصرف آب آبیاري (کیلوگرم دانه در متر مکعب آب)

هـاي نیتـروژن و   بررسی کارایی مصرف آب تحـت مـدیریت  

 برتــري دهنــدهنشــان ذرت مختلــف هیبریــدهاي دریــاري آب

 قسـمتی  16ط تقسـی  و آبیـاري کم مدیریت تحت هايهیبرید

 برداشـت  گونـه این توانمی موضوع این از .بود نیتروژن کود

 عملکـرد  کمتـر  آب مصرف با مذکور مدیریت تحت که کرد

 الزم است. شده تولیدها مدیریت سایر به نسبت بیشتري دانه

 آب مصـرف  وريبهـره  نظـر  از هیبریـد  بهترین است ذکر به

 کمتـرین  همچنین بود. 719SC هیبرید مذکور مدیریت تحت

 3 تقسـیط  و نرمـال  آبیاري مدیریت به آب مصرف وريبهره

 تحـت  دیگـر  عبـارت بـه  داشـت.  تعلـق  نیتروژن کود قسمتی

 کمتـري  دانـه  عملکـرد  بیشـتر  آب مصرف با مذکور مدیریت

 تحـت همچنـین   اسـت.  شده تولیدها مدیریت سایر به نسبت

 وريبهره کمترین داراي 796SC هیبرید ،مدیریت این شرایط

 شــده  گــزارش  مختلــف  هايپژوهش در بود. آب مصرف

 هـاي مـدیریت  اثـر  در گونـاگون  محصوالت عملکرد اسـت،

 یابنـدمی داريمعنـی کـاهش آبیـاري،کم هايروش نادرست

ـ  کــاهش  گذشته مطالعات ).4(  در درصـدي  76 تـا  10 ینبـ

 شدت با متناسب آبیاري،کم تأثیر تحـت ذرت، گیـاه عملکرد

 آبیکم اگر اما دهندمی نشان را رشد مرحله حساسیت و تنش

 عملکـرد  دارمعنـی  کاهش باعث تنها نه شود اعمال درستیبه

 ).10( شودمی آب مصرف کارایی افزایش سبب بلکه شودمی

 نیـز  مطالعه این در پژوهشگران ایرس نتایج با مطابق همچنین

طـور  بـه  را ذرت آب مصرف وريبهره نیتروژن بیشتر تقسیط

 و پادمـاواتی  ).5 (جـدول  داد افـزایش  درصـد  7/32ن میانگی

به پایه درصد 25 صورتبه کود تقسیط با )27( گاپاالسوامی

 در درصـد  25 و برگـی  هشـت  مرحلـه  در درصـد  50 عالوه

 را آب مصـرف  کـارایی  یشـترین ب نـر  آذیـن گل ظهور مرحله

 از ذرت هیبریدهاي پاسخ دامنه مطالعه این در .کردند گزارش

 در نیتـروژن  کـود  بیشـتر  تقسـیط  به آب مصرف کارایی نظر

 شرایط در و درصد 0/24 تا - 1/39 بین معمول آبیاري شرایط

 ).5 (جـدول  بـود  متغیـر  درصد 7/21 تا - 7/0 بین آبیاريکم

 اعمـال  گفت توانمی پژوهش این رد شده حاصل نتایج بنابر

 ایـن  در شـده  انجـام  مراحـل  و مـذکور  شـرایط  با آبیاريکم

 ارقـام  برخـی  در آب مصـرف  کارایی افزایش باعث پژوهش

  است. شده عملکرد دارمعنی کاهش بدون

  

  )  DWSTI) و ماده خشک (GSTIدانه ( شاخص تحمل به تنش

شـاخص  مطالعـه نشـان داد کـه     نیـ دست آمـده در ا به جینتا

ـ بری) بـه نـوع ه  STIGتحمل بـه تـنش دانـه (     تیریو مـد  دی

بررسـی صـفت شـاخص     . در)6وابسته بود (جدول  تروژنین

در باالترین رده قـرار گرفـت.    719SCتحمل به تنش هیبرید 

ترین هیبرید مـورد  تحملهمچنین در بررسی این شاخص کم

دهنده نوسان عملکرد ایـن رقـم   بود که نشان 740SCمطالعه 

ذکـر  آبیاري است. الزم بـه عملکرد تحت شرایط رژیم کمدر 

است با افزایش تقسیط کود نیتروژن شاخص تحمل به تـنش  

دامنـه پاسـخ    زیـ مطالعـه ن  نیـ در ا). 7افزایش یافت (جدول 

)  STIGذرت از نظر شاخص تحمل به تنش دانه ( يدهایبریه

   نیکمتر ب طیتقس طیبا شرا سهیدر مقا شتریب طیتقس طیدر شرا
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  . مقایسه میانگین اثر نیتروژن و هیبرید بر کارایی مصرف آب آبیاري5جدول 

  هیبرید

  )کیلوگرم دانه بر مترمکعب آب مصرفیکارایی مصرف آب آبیاري (

  تغییرات    آبیاريکم    تغییرات    آبیاري نرمال

 درصد مقدار  تقسیط 16 تقسیط 3   درصد مقدار   تقسیط 16 تقسیط 3

 6/14  58/0   27/2 98/1  14/1  04/0    77/1  74/1 ماکسیما

704SC 02/2 32/2   60/0  9/14  10/2 33/2   46/0  9/10 

719SC 80/2 01/3   44/0  91/7  10/3 45/3   69/0  1/11 

720SC 24/2 43/2   36/0  03/8  29/2 80/2   84/0  3/18 

722SC 56/1 92/1   72/0  1/23  49/1 82/1   65/0  7/21 

728SC 63/2 93/2   59/0  2/11  64/2 66/2   02/0  377/0 

740SC 75/1 17/2   84/0  0/24  86/1 97/1   23/0  18/6 

756SC 93/2 67/2   50/0-  57/8 -  99/2 12/3   27/0  52/4 

796SC 41/2 47/1   88/1 -  1/39 -  24/2 54/2   61/0  6/13 

798SC 67/2 59/2   17/0-  18/3 -  86/2 84/2   04/0-  7/0 - 

 091/0  431/0   57/2 36/2  94/3  104/0   33/2 28/2 نیانگیم

  LSD 5% 172/0  

  

  ) و STIG) براي دانه (STI. مقادیر درجه آزادي و میانگین مربعات بر شاخص تحمل به تنش (6جدول 

  در ارقام ذرت مدیریت نیتروژن تأثیر) تحت STIDWماده خشک (

 میانگین مربعات
 منبع تغییر درجه آزادي

STIDW  STIG  
 نیتروژن (ن) 1 173/0* 272/0**

 نیتروژن بلوك در  6 026/0 029/0

 رقم (ر) 9  845/0**  927/0**

**069/0 ns 028/0 9 (ر)*(ن) 

  )Eخطا ( 54  245/0  019/0

  ضریب تغییرات   9/17 8/16

         ns ،*  دهنددرصد را نشان می 1و  5دار بودن در سطح احتمال دار و معنیغیر معنی ترتیببه **و.  
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  )STIDWخشک ( ) و مادهSTIG. مقایسه میانگین اثر نیتروژن و هیبرید بر شاخص تحمل به تنش دانه (7جدول 

STIDW  STIG 
 هیبرید

 قسیطت 3 قسیطت 16 درصد تغییرات   تقسیط 3 تقسیط 16 درصد تغییرات

 ماکسیما 518/0 549/0 6/14  492/0 751/0 6/52

60/7 621/0 578/0  2/27 793/0 623/0 704SC 

268/0- 32/1 32/1  4/20 52/1 26/1 719SC 

3/17 33/1 14/1  2/28 972/0 758/0 720SC 

21/1 - 542/0 549/0  9/47 514/0 347/0 722SC 

13/3 828/0 803/0  0/11 13/1 02/1 728SC 

0/18 735/0 623/0  5/28 622/0 484/0 740SC 

1/18 - 540/0 661/0  83/4 - 21/1 28/1 756SC 

9/20 606/0 501/0  78/8 - 719/0 788/0 796SC 

6/49 65/1 10/1  25/4 - 07/1 12/1 798SC 

  میانگین 822/0 917/0 6/11  778/0 894/0 9/14

048/0   054/0  LSD 5%  

  

. در بررسی صفت شـاخص  بود ریدرصد متغ 9/47تا  - 78/8

  در بـاالترین   798SCتحمل به تنش در ماده خشک، هیبریـد  

  رار گرفـــت همچنـــین در بررســـی ایـــن شـــاخص رده قـــ

  بود  796SCهاي مورد مطالعه ترین رقم در هیبریدتحملکم

  از نوسـان عملکـرد ایـن رقـم در عملکـرد تحـت        که نشان

  ذکـر اسـت بـا افـزایش     آبیاري دارد الزم بهشرایط رژیم کم

  تقسیط کود نیتروژن شاخص تحمل به تنش افـزایش یافـت   

  ذرت  يدهایبریدامنه پاسخ ه زیطالعه نم نیدر ا). 7(جدول 

  ) در STIDWاز نظر شاخص تحمل به تنش مـاده خشـک (  

ـ  طیتقس طیبا شرا سهیدر مقا شتریب طیتقس طیشرا    نیکمتر ب

  دست آمده در این نتایج به بود. ریدرصد متغ 52/6تا  - 18/1

  مطالعه نشان داد که شاخص تحمل بـه تـنش مـاده خشـک     

)DWSTIد و مـدیریت نیتـروژن وابسـته بـود     ) به نوع هیبری  

  ).6(جدول 

  

  کلی گیرينتیجه

   بـر  نیتـروژن  کـود  تقسـیط  تـأثیر  کـه  داد نشان مطالعه این نتایج

   بـه  همزمـان طـور  به ذرت، گیاه در شده يریگاندازه يهایژگیو

   شـرایط  دو هـر  تحت بود. وابسته هیبرید نوع و آبیاري وضعیت

   عملکـرد  نیتروژن، کود تقسیط شافزای آبیاريکم و نرمال آبیاري

   داد. افزایش را آبیاري آب مصرف کارایی و علوفه عملکرد دانه،

   تحــت مطالعـه  مـورد  هیبریـدهاي  آبیـاري  آب مصـرف  کـارایی 

   افـزایش  نیتـروژن  کـود  قسمتی 16ط تقسی و آبیاريکم مدیریت

   به تحمل شاخص نیتروژن کود تقسیط افزایش با همچنین یافت.

ــه تــنش ــه و دان ــه یافــت. افــزایش علوف    عملکــرد کلــیطــور ب

   و 704SC شـاهد،  هیبریـدهاي  با مقایسه در دیررس هیبریدهاي

   کـارگیري هب با که بود بیشتر نظر مورد کاشت تاریخ در ماکسیما،

   تـوان مـی  نیتـروژن  کـود  بیشـتر  تقسـیط  و آبیـاري کـم  مدیریت

  داد. افزایش را آن تولید وريبهره
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Abstract 

The present study aimed to evaluate the growth and water use efficiencies of eight late-maturing corn hybrids in 
comparison to the common use of KSC704 and Maxima-FAO530 under different water-nitrogen management systems. 
Two irrigation regimes (based on 50% soil-water depletion as the normal irrigation and, on average. 16% less than 
normal as the deficit irrigation) and two nitrogen (N) application managements (3 and 16 split-application of 150 kg N 
from Urea, 45% N) were induced using the split-split plot experiment based on a completely randomized block design 
with four replications at Research Field of Isfahan University of Technology on 2017. The results showed that yield, 
forage and leaf area index were significantly (P<0.01) affected by the interaction of three studied factors (Irrigation × 
Nitrogen × Corn hybrid). For different corn hybrids, more water use efficiencies were achieved by deficit-irrigation 
regime and 16- split-applyication of N; in this regard, the SC719 hybrid had the highest value of 3.45 kg m-3. Generally, 
the performances of the studied late maturing corn hybrids were higher than those of the control hybrids of SC704 and 
SC530 at this planting date, which could be improved by using the deficit-irrigation regime and more split-application 
of the N fertilizer. 
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