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 کامل هایبلوک قالب در خردشده هایکرت صورتبه آزمایش این

 شگاهدان تحقیقاتی مزرعه در 1395 و1394 سال در تکرار چهار در تصادفی

 یآبیار :0S شامل آبیاری قطع سطوح شد. اجرا میالجرد واحد نور پیام

 مرحله در آبیاری قطع :2S برگی، 8 مرحله در آبیاری قطع :1S کامل،

 شیرین رتذ مختلف هیبرید شش و اصلی هایکرت عنوانبه دانه شدنپر

 ،KSC.403، KSC.404، Chase، Obsession، Basin شامل

Merit نشان ارهاتیم متقابل تأثیر نتایج گرفتند. قرار فرعی هایکرت در 

 هیبرید در کامل آبیاری تیمار به دانه عملکرد مقدار بیشترین داد

Obsession انهد عملکرد کمترین و هکتار در لوگرمیک 8912 میانگین با 

 لوگرمیک 7102 باMerit  هیبرید در برگی 8 مرحله در آبیاری قطع تیمار به

 بیشترین داشتند. درصدی 48/25 اختالف که آمد دست به هکتار در

 هیبرید در برگی 8 مرحله در آبیاری قطع شیوه در آب مصرف ییآکار

Obsession هشیو در کمترین و مترمکعب در کیلوگرم 65/0 نمیانگی با 

 به عبمترمک در کیلوگرم 19/0 میانگین با Merit یدهیبر در کامل آبیاری

 قدارم بیشترین شد. مشاهده هاآن بین درصدی 226 اختالف که آمد دست

 با Merit هیبرید در برگی 8 مرحله در آبیاری قطع تیمار به برگ پرولین

 هیبرید رد کامل آبیاری تیمار به کمترین و گرم بر گرممیلی 12/33 میانگین

Obsession 1 سطح در که گرفت تعلق گرم بر گرممیلی 11/22 با% 

 ،منطقه آبیکم شرایط در تحقیق، نتایج طبق بر داشتند. دارمعنی اختالف

 درصدی 29 کاهش با بندیدانه مرحله در آبیاری قطع الگوی از استفاده

 شیرین ذرت ارقام در دانه، عملکرد درصدی 3 ناچیز افت و مصرفی آب

 در میالجرد منطقه برای Obsession و Basin ارقام در خصوصبه

 است. توصیه قابل مرکزی استان

 

 .ذرت پرولین، آب، مصرف راندمان كليدی: هایواژه

 

This experiment was conducted as split plots in 

randomized complete block design with four 

replications in 2014 and 2015 at Research Farm of 

Payam Noor University, Milajerd branch. Irrigation 

cuttings included S0: Complete irrigation, S1: Irrigation 

cut at 8-leaf stage, S2: Irrigation cut off at seed filling 

stage as main plots and six different hybrids of sweet 

corn including Merit, Basin, Obsession, Chase, 

KSC.404, KSC .403 in sub plots. The results of 

interaction of treatments showed that the highest grain 

yield was obtained from full irrigation treatment at 

Obsession with 8912 kg. ha-1 and the lowest grain yield 

was obtained from 8 liters of broth treatment in Merit 

with 7102 kg. ha-1 which The difference was 25.84%. 

The highest water use efficiency was obtained in 

irrigation cuttings at 8-leaf stage in Obsession hybrid 

with a mean of 0.65 kg. m-3 and the lowest in the total 

irrigation method in Merit with a mean of 0.19 kg. m-3, 

with a difference of 226%. The highest amount of 

proline observed in the irrigation cuttings at the 8th leaf 

stage in Merit hybrid with mean of 12.23 mg. g-1 and 

the lowest in full irrigiation hn Obsession hybrid with 

22.11 mg. g-1, which had a significant difference at 1% 

level. According to the results of research, in irrigated 

cutting pattern, it is recommended to use cut off at seed 

filling stage with 14% reduction of water consumption 

in sweet maize varieties, especially in Basin and 

Obsession hybrids for Milajerd region in Markazi 

province. 

 
Keywords: Proline, Water Use Efficiency, Zea. 

 

 ذرت رقم شش برگ پرولین محتواي و آب مصرف راندمان برزمان قطع آبیاري  تأثیر

 میالجرد وهواییآب شرایط در شیرین
 

  3نکوئی، سیدمجتبی خیام2کرستانیپ بابک، *1بساکی طیبه

 رانیا تهران، نور، امیپ دانشگاه ،یکشاورز علوم گروه ،استادیار. 1

 رانیا تهران، نور، امیپ دانشگاه ،یکشاورزعلوم  گروه ،یمرب. 2

 ، تهران، ایرانمدرس تربیت دانشگاه، زیستی علوم دانشکده، دانشیار. 3

 (26/12/1396 :بیتصو خیتار - 12/10/1396 :افتیدر خیتار)
 

 

The Effect of Irrigation Cutting on Water Use Efficiency and Proline Content of Six 

Sweet Corn Varieties in Milajerd Conditions 

 
Tayebeh Basaki1*, Babak Peykarestan2, Seyed Mojtaba Khayam-Nekouei3 
1. Assistant Professor, Department of Agriculture, Payame Noor University, Tehran, Iran. 

2. Instructor, Department of Agriculture, Payame Noor University, Tehran, Iran. 
3. Associate Professor, Faculty of Biological Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran. 

(Received: Jan. 2, 2018 -Accepted: Mar. 17, 2017) 
 

 

 Abstract چکیده



 (65-74) 1396 زمستان، بیستمشماره  ،هفتم سال، فناوری گیاهان زراعیعلمی ـ پژوهشی زيست مجله 66

 

 مقدمه

 افزايش و طرفازيک شیرين آب منابع بودن کم
 آب از مؤثرتر استفاده به نیاز ديگر طرف از جمعیت

 سازدمی ناپذيراجتناب را عملکرد افزايش برای
(Adiloglu et al.,2012). از ناشی تنش و آب کمبود 

 کشاورزی تولیدات که است مهمی عوامل جمله از آن
 استفاده بازده و ساخته جهموا محدوديت با ايران در را
 آب کمبود تنش .دهد می کاهش را خشک مناطق از
 بسیار اثرات که باشدمی عمومی هایتنش از

 گذاردمی زراعی گیاهان تولید و رشد بر نامطلوب
(Ahmadi et al., 2013). باعث خشکی تنش 

 .شودمی فتوسنتزی سیستم و غشاء به خسارت
 طريق دو از خشکی نشت وسیله به تواندمی فتوسنتز،

 و هاروزنه شدن بسته اول بگیرد، قرار تأثیر تحت
 طريق از دوم و سلول درون به اکسیدکربندی کاهش
 پیچیده هایساختمان روی سلول آب پتانسیل کاهش

 و هاريشه رشد خشکی تنش همچنین فتوسنتزی،
 باعث است، ممکن و دهدمی قرار تأثیر تحت را ساقه

 ,.Anderson et al) شود اهانگی برگ سطح کاهش

 ذرت خشکی از اجتناب سازوکار در هابرگ .(2012
 و زاويه برگ، آرايش .دارند عهده بر را مهمی نقش
 خسارت کاهش مهم سازوکارهای از آن پیچش درجه

 کمبود .است مذکور شرايط با وسازگاری آب کمبود
 طول در ويژه به برگ پیچش عامل برگ، اشباع آب

 5/1 حدود پتانسیل در برگ شدنلوله .دباشمی ظهر
 که .(Ashraf et al., 2012) دهدمی رخ مگاپاسکال

 هایسلول تورژسانس فشار کاهش از حاصل پیامد
 برگ آب پتانسیل .باشدمی رگبرگ اطراف بالیفرم

 حفظ لذا دارد، برگ پیچش با منفی همبستگی
 است گیاه عملکرد در مهمی عامل برگ آب پتانسیل

(Ahmadi et al., 2013.) باعث خشکی تنش 
 کاهش نتیجه در و (هابرگ زردشدن) پیری تحريک
 محتوای .(Cakmak et al., 2008) شد کلروفیل

 تأمین آب بین تعادل است ممکن برگ آب نسبی
 اجزای ساير از بهتر را تعرق سرعت و برگ برای شده

 مناسبی شاخص را آن لذا کند، منعکس آبی روابط
 انددانسته برگ آبی وضعیت دادن نشان برای

(Ernest et al., 2013). کلروفیل میزان خشکی تنش 
 هایدوره بر منفی تأثیر با و دهدمی کاهش را برگ

 عملکرد کاهش به منجر افشانی گرده و دهیابريشم
 آب قطع تنش .(Evelin et al.,2014) .شود می گیاه

 و ترتیب به دانه شدن شیری و برگی هشت مرحله در
 تا 8 بین را برگ کلروفیل محتوای میانگین طور به

 تنش .(Cakmak et al., 2008) داد کاهش درصد 10
 تا کاکل ظهور در تأخیر به منجر است ممکن شديد
 علت به تواندمی اتفاق اين که شود افشانیگرده پايان
 هایسلول رشد برای کافی آب به گیاه دسترسی عدم
 تنش .(Adiloglu et al.,2012) باشد کاکل هایرشته

 موجب بالل تشکیل و دهی کاکل مرحله در رطوبتی
 مرحله در تنش .شودمی دانه عملکرد شديد کاهش
 ماده آذينگل ظهور در تأخیر موجب دهی کاکل

 مرحله در رطوبتی تنش اعمال همچنین، .شودمی
 خشک ماده درصدی 23 افت باعث رويشی رشد

 دانه برشدن لهمرح در خشکی تنش شد. تولیدی
 و گرددمی دردانه خشک ماده تجمع کاهش باعث

 دانه مؤثر رشد دوره شدن کوتاه درنتیجه تأثیر اين
 هیبريدهای (.Ahmadi et al., 2013) گیردمی صورت

 به بهتری سازگاری ديررس انواع به نسبت زودرس
 بهبود موجب تواندمی امر اين که دارندآب کمبود

 انتهای خشکی تنش شرايط رد شود. هاآن عملکرد
 سوء تبعات از زودرس هایتیپ ژنو است ممکن فصل
 .(Evelin et al.,2014) کنند فرار خشکی تنش
 

 هاروش و مواد
 مزرعه در 1395 و 1394 سال در پژوهش اين
 فاکتوريل اسپیلت صورتبه میالجرد نور پیام دانشگاه

 رتکرا چهار در تصادفی کامل هایبلوک طرح پايه بر
 پیام دانشگاه کشاورزی دانشکده تحقیقاتی مزرعه در
 48 و درجه 49 جغرافیايی مختصات با میالجرد نور

 عرض دقیقه 3 و درجه 34 و شمالی ولط دقیقه
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 گرديد. اجرا دريا سطح زا متر 1711 ارتفاع و شرقی
 خصوصیات تعیین منظوربه آزمايش انجام از قبل

 خاک از ریبردانمونه خاک، شیمیايی و فیزيکی
 بررسی نتايج گرفت. قرار تجزيه مورد و انجام مزرعه

 1 جدول در آزمايش شیمیايی و فیزيکی خصوصیات
 آبیاری هایتیمار بررسی اين در است. شدهداده نشان
 آبیاری قطع )شاهد(، (0S) مزرعه کامل آبیاری شامل

 پر مرحله در آبیاری قطع و (1S) برگی 8 مرحله در
 گرفتند قرار اصلی هایکرت رد (2S) دانه شدن

(Lutts et al.,2006) شامل شیرين ذرت رقم شش: 

1V=Merit، 2V=Chase، 3V=403KSC.،  

4V=404KSC.، 5V=Basin، 6V=Obsession1 
 و 403 هیبريدهای .گرفتند قرار فرعی هایکرت در

 کشت عنوانبه و روزه 100 تا 90 رويش دوره با 404
 .باشندمی توصیه قابل رکشو مناطق اکثر برای بهاره
 و هستند باال عملکرد دارای ارقام 404 و 403 ارقام
 و شوندمی کشت سال در بار دو که مزارعی برای

 برخورد پايیزه سرمای به هاآن ذرت بهاره کشت
 Friedrick) اندشده داده تشخیص مناسب نیز کندمی

et al., 2012). در مريت و چیس شیرين ذرت 
 که بوده معمولی انواع از شیرين هایذرت بندیگروه
 بالل دارای و بوده زودرس العادهفوق چیس رقم

 بسیار شیرينی و طعم با فرمخوش و کشیده زردرنگ
 مريت واريته .(Ghatavi et al., 2012) است خوب
 در زرد شیرين ذرت ارقام ترينشدهشناخته از يکی

 از نیز ابسسین و باسین ذرت .است جهان سراسر
 با سازگار و باال عملکرد دارای شیرين ذرت رقاما

 با سال دو هر درپايیز در هستند میالجرد منطقه
 شخم موردنظر زمین دار، برگردان گاوآهن از استفاده

 ديسک دو از زمین تسطیح جهت بهار در و شدهزده
 در دستی صورتبه کاشت .گرديد استفاده برهم عمود
 گرفت. انجام سال هردو در ماهارديبهشت 20 تاريخ

                                                                     
. Super Sweet corn 

 کشت رديف پنج شامل عرض و متر 5 کرت هر طول
 متر دو هابلوک بین فاصله .بود مترسانتی 75 بافاصله

 صورتبه هرز هایعلف کنترل .شد گرفته نظر در
 کود از رويشی رشد مرحله طول در د.ش انجام دستی

 مبارزه و شد استفاده هکتار در کیلوگرم 75 میزان به اوره
 در فنی هایتوصیه با مطابق نیز هابیماری و اتآف با

 (.Payero et al., 2009) گرفت صورت رشد دوره طول
 از بررسی اين در نمو و رشد مطلوب شرايط تأمین برای
 در آمونیوم فسفات و پتاسیم سولفات کیلوگرم 200

 ,.Kaman et al) گرديد استفاده کاشت با زمانهم هکتار

 در اوره کود هکتار در وگرمکیل 400همچنین .(2011
 سه و کاشت با زمانهم آن نوبت يک که مرحله چهار
 آغاز برگی، 8 مراحل در سرک صورتبه نیز نوبت

 هادانه شدن شیری زمان در و نر هایگل تشکیل
 هایعلف با مبارزه .(Layer et al., 2003) شد مصرف

 آبیاری و دستی صورتبه رشد دوره طول در هرز
 ,.Loongenecker et al) گرفت انجام نشتی صورتبه

 آبیاری، بار هر در موردنیاز آب میزان تعیین برای .(2009
 اين به گرديد. استفاده خاک وزنی رطوبت میزان از

 عمق چهار از آبیاری، هر از پیش ساعت 24 منظور،
 120 تا 90، 90 تا 60 ،60 تا 30 ،30 تا 0) مزرعه خاک
 در خشکاندن از پس و شد یبردارنمونه ی(مترسانتی
 اين بر گرديد. تعیین خاک وزنی رطوبت میزان تاوَن،

 رسیدن تا آبیاری برای موردنیاز آب میزان اساس،
 گرديد. محاسبه زراعی گنجايش حد به خاک رطوبت
 استفاده با آبیاری، بار هر در موردنیاز آب میزان محاسبه

 :گرفت صورت زير معادله از

100

)( DbmFc
dn




  

 حدFcآبیاری، برای موردنیاز آب عمق dn که
 درصد برحسب آزمايش مورد خاک زراعی گنجايش

 ظاهری چگالیbخاک، وزنی رطوبتmوزنی،
 آب حجم است. خاک از بردارینمونه عمقDو خاک

 در آب عمق ضرب از آبیاری بار هر در موردنیاز
 آبیاری شد. تعیین مترمربع( 24) کرت هر مساحت
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 میزان و گرفت صورت شیلنگ از استفاده با هاکرت
 آب جريان دبی از استفاده با کرت هر به ورودی آب

 رسیدگی هنگام به نهايی برداشت شد. گیریاندازه
 خمیری مرحله در ،رينشی ذرت یهادانه فیزيولوژيک

 برداشت در .(Lutts et al., 2006) گرفت صورت نرم
 از کرت هر وسط از مترمربع يک هایبوته نهايی،
 تعداد رديف، در دانه تعداد شد. بريده خاک سطح
 دانه، هزار وزن بالل، در دانه تعداد بالل، در رديف
 شاخص (،%14 رطوبت با) دانه عملکرد و بالل طول

 تعیین برای شد. تعیین بیولوژيک عملکرد و برداشت
 صورتبه تابی 100 نمونه چهار دانه، هزار وزن

 وزن و انتخاب بالل از جداشده یهادانه از تصادفی
 از پس هانمونه خشک وزن شد. گیریاندازه هاآن

 درجه 75 ثابت دمای در ،دار تهويه آوندر خشکاندن
 با ساعت(، 72) ثابت وزن به رسیدن تا سلسیوس

 تعیین گرم( صدم دقت )با ديجیتال ترازوی از استفاده
 از اصلی هدف .(Nouri Azhar et al., 2007) گرديد
 در آبیاری قطع تأثیرات مطالعه تحقیق اين انجام
 بر دیتأک با شیرين ذرت ارقام زايشی و رويشی مرحله

 طريق از آب مصرف يیآ کار بود. آب مصرف راندمان
 رديد:گ محاسبه ريز معادله

W

YEC
WUE )1(  

 

 دانه اقتصادی عملکرد :YEC معادله اين در که
 آب :w و کیلوگرم برحسب درصد 15 رطوبت با ذرت

 است مترمکعب برحسب )آبیاری( شدهنیتأم
(Rahnama et al., 2006). صفات از حاصل نتايج 

 MSTATC افزارنرم توسط تحقیق اين در موردبررسی
 احتمال سطح در دانکن آزمون با هامیانگین مقايسه و

 .(Rakers et al., 2013) گرفت صورت درصد پنج

 
 مزرعه خاک مشخصات و وضعیت .1 جدول
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 33/1 10/8 33 38/1  17/0 13/25 388 /73 86/0 12/6 21/1  38 32 /3 لومی 1393
 36/1 01/8 35 31/1  16/0 08/26 354 /82 93/0 21/6 23/1  36 31 /23 لومی 1394

 
 آبیاری مختلف یالگوها در آبیاری میزان .2 جدول

 ار(هکت در )مترمکعب یاریآب آب میزان آبیاری دفعات تعداد آبیاری آب تیمار
 7 900 (0S) کامل آبیاری

 4 526 (1S) برگی 8 مرحله در آبیاری قطع
 5 702 (2S) بندیدانه مرحله در آبیاری قطع

 
 آزمايش انجام زراعی سال در بازندگی میزان و کمینه و بیشینه دمای وضعیت .3 دولج

 دی آذر آبان مهر شهريور مرداد تیر خرداد ارديبهشت فروردين اسفند بهمن 1394 سال
 6/7 8/14 1/23 8/30 9/34 8/35 5/32 6/25 6/19 5/13 6/8 2/4 (گرادی)سانت نهیشیب دمای
 -2/2 6/2 8/7 13 5/17 8/18 3/15 11 0/7 0/2 -8/3 -7/5 (گرادیسانت) کمینه دمای
 0/51 6/31 5/18 7/0 1/1 6/0 5/1 9/31 4/53 1/53 6/47 7/54 (متریلیم) بارش
 دی آذر آبان مهر شهريور مرداد تیر خرداد ارديبهشت فروردين سفندا بهمن 1395 سال

 2/8 3/12 2/21 7/31 9/32 8/33 3/31 4/24 7/18 8/12 2/7 3/5 (گرادی)سانت نهیشیب دمای
 -8/2 6/3 9/8 9/12 4/18 9/17 1/16 1/12 8/5 8/1 -8/4 -7/4 (گرادیسانت) کمینه دمای
 8/47 3/32 4/19 7/0 2/1 78/0 2/3 8/33 5/45 2/51 6/49 7/53 (متریلیم) بارش
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 مطالعه مورد صفات واريانس تجزيه جدول. 4 جدول

 میانگین مربعات
 درجه 

 آزادی
  نیپرولمیزان  منابع تغییر

 در برگ

 راندمان 

 مصرف آب

 وزن 

 هزار دانه

 عملکرد

 بیولوژيک

 عملکرد 

 دانه

 تعداد رديف 

 در بالل

 تعداد دانه 

 در رديف
 11/2ns  0/12n.s  12/22n.s 71/5n.s 7309325/90n.s  0/21n.s  9/98n.s 1 سال 

 1/002ns  1/42n.s  254/01n.s  1057895/54n.s 9202515/70n.s  3/46n.s  10/11n.s 3 سال() تکرار 

76/4**  1/21n.s 62/611 ** 12/61366764  آبیاری الگوی 2 **0/02  **0/51  **36124172/66 **

76/7   1/24n.s  11/78n.s  61/25n.s 7309325/90n.s  0/44n.s  8/87n.s 3 سال × آبیاری الگوی 

 2/10ns 26/1  095/10  45/16481188  2304271  56/5  24/10  اصلی خطای 6 

11/73**  0/12n.s 43/138 ** 4/1303000  رقم 5 **0/06  **1/22  **225524195/30 **
 1/20ns  0/16n.s  6/77n.s  14/05n.s 2598325/76n.s  1/26**  9/23n.s 5 رقم × سال 

1/2**  0/12n.s 40/63 ** 74/1212629  رقم × آبیاری الگوی 10 **0/02  **1/29  **958738149/1 **
 8/22ns  0/13n.s  8/54n.s  18/75n.s 7909325/90n.s  0/33n.s  9/78n.s 10 رقم × آبیاری الگوی × سال 

51/6  15/5  65/6  98/208015  1033233  251/5  03/0  فرعی خطای 36 

68/8  52/9  33/9  21/11  54/11  49/7  67/6  تغییرات ضريب  

 رشد شیرين ذرت هیبريدهای هایشاخص بر آبیاری قطع الگوهای متقابل اثرات میانگین مقايسه .5 جدول

  برگ در نیپرول

 (گرمیلیم)

  آب مصرف راندمان

 در کیلوگرم)

 (مترمکعب

  وزن

 دانه هزار

 گرم()

  عملکرد

 بیولوژيک

 (مترمربع در )گرم

 دانه عملکرد

 در یلوگرمک)

 هکتار(

  رديف تعداد

 بالل در

  دانه تعداد

 رديف در
 تیمار

 27/01g  0/19j  354/70c  2564a 8996/01i  13/06a  24b 1V0S 
 27/41f  0/22j  368/83c  2556b  9011/3i  13/06a  24a 2V0S 
 27/45e  0/23i  378/03cd  2551c 9012/0e 13/05b  24b 3V0S 
 27/49i  0/24i  380/43a  2654c 9011/7f  13/05b  26ab 4V0S 
 23/45i  0/26hi  388/20ab  2645d 9022/0a  13/05ab  25a 5V0S 
 22/11i  0/29gh  399/20a  2710a  9052/3b  13/06a  26a 6V0S 

 33/12cd  0/55f  256/40f  1254h  7102/3i  11/96d  22e 1V1S 
 32/12b  0/61g 259/71f  1542e  7129/0f  11/96cd  23a 2V1S 
 32/73c  0/62f  257/31hi  1652e  7154/0i  12/02k  22de 3V1S 
 32/14cd  0/63f  301/9g  1325g  7146/0g  12/01f  23a 4V1S 
 32/15cd  0/63de  311/97a  1542f  7143/0g  12/07ef  23c 5V1S 
 32/12a  0/65d  312/57a  1564f  7147/3h  12/05f  23c 6V1S 
 25/01f  0/48c  309/23a  2564a  7638/7c  13/01c  24bc 1V2S 
 24/41f  0/52bc  310/13c  2145d  7509/0d  13/01c  23d 2V2S 
 24/53f  0/54ab  307/43e  2451b 8612/0b  13/02b  22e 3V2S 
 25/14f  0/56ab  311/02bc  2543a  8766/7ab 13/03ab  22e 4V2S 
 24/85h  0/58a  335/43b  2365c 8841/3ab 13/04b  24a 5V2S 
 24/73i  0/61a  339/33a  2658ab  8912/7ab  13/04a  25a 6V2S 

 قطع ندارند. درصد پنج احتمال سطح در دانکن یادامنه چند آزمون در داریمعن اختالف دارای تیمار هر برای ستون هر در مشترک حروف دارای یهانیانگیم 

 ،1V=Merit، 2V=Chase ين:شیر ذرت ارقام بندی.دانه مرحله در آبیاری قطع =2S برگی، 8 مرحله در آبیاری قطع = 1S شاهد(،) کامل آبیاری =0S :(S) یاریآب

3V=403KSC.، 4V=404KSC.، 5V=Basin، 6V=Obsession. 
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 بحث و نتایج

 ردیف در دانه تعداد

 داد شانن بالل رديف در دانه تعداد واريانس تجزيه نتايج
 بر هاآن برهمکنش و هیبريد و آبیاری قطع الگوی اثر

 داریمعن %1 الاحتم سطح در بالل رديف در دانه تعداد
 نداشت داریمعن اثر تیمار اين در سال رییتغ اما گرديد

 دش مشاهده تیمارها اثرمتقابل بررسی در .(4 )جدول
 کامل اریآبی شیوه تیمار به رديف در دانه تعداد بیشترين

 نکمتري و عدد 26 میانگین با Obsession هیبريد در
 دريهیب در برگی 8 مرحله در آبیاری قطع تیمار به

Merit 1 سطح در که گرفت تعلق عدد 22 میانگین با% 
Sanders et al. (2014 ) نتايج داشتند. داریمعن اختالف

 تنش يطشرا در رديف در دانه تعداد تفاوت نمودند اعالم
 مراحل در بخصوص مناسب آب جذب لیدل به خشکی
 ست.ا کامل آبیاری تیمارهای در یادانه ذرت رويشی

Ahmadi et al. (2013) مختلف یهاميرژ اعمال با 
 نتیجه اين به ذرت زودرس هیبريدهای بر آبیاری
 آبیاری یهاميرژ در بالل در دانه تعداد اختالف رسیدند

 به را امر اين اصلی علت هاآن که بود داریمعن گوناگون
 یاریبآ شیوه اعمال دنبال به هاکاکل ظهور در تأخیر
 شدندیم ظاهر وقتی هالکاک ،بیترتنيابه دادند نسبت

 برای یازنده ردهگ و بود گرفتهانجام یافشانگرده که
 هاکتخم اکثر لذا .نداشت وجود ماده یهاگل تلقیح
 رديف هر در دانه تعداد جهیدرنت و ماند باقی نشده تلقیح

 کاهش علت Kaman et al. (2009) .يافت کاهش
 هالچهگ تخمدان عقیمی به را بالل رديف در دانه تعداد

 اند.داده نسبت آبیاری شیوه اثر در
 
 بالل در ردیف تعداد

 اثر داد نشان بالل در دانه رديف واريانس تجزيه نتايج
 بود. دارمعنی بالل در رديف تعداد بر آبیاری قطع الگوی

 در رديف تعداد بر  نیز هاآن برهمکنش و هیبريد اثر
 رییتغ همچنین گرديد داریمعن احتمال سطوح در بالل

 بر (.4جدول) نداشت داریمعن اثر تیمار اين در سال
 بالل در رديف تعداد میانگین مقايسه نتايج اساس

 تعداد بر برگی 8 مرحله در آبیاری قطع گرديد مشخص
 (.4 )جدول داشت یداریمعن و منفی اثر بالل در رديف

 هیبريد از بالل در رديف تعداد بیشترين هیبريدها بین
Obsession با که آمد دست به 06/13 مقدار با 

 دارمعنی اختالف دارای %1 سطح در ديگر هیبريدهای
 اختالف 05/13 مقدار با Basin هیبريد با اما داشت
 بر هیبريد و آبیاری الگوی برهمکنش نداشت. دارمعنی
 قطع تیمار که بود آن از حاکی بالل در رديف تعداد

 بالل در رديف تعداد بر بندیدانه مرحله در آبیاری
 8 مرحله در آبیاری قطع به نسبت کمتری اثر هیبريدها

 مشاهده تیمارها اثرمتقابل بررسی در است. داشته برگی
 آبیاری شیوه تیمار به بالل در رديف تعداد بیشترين شد

 و 06/13 میانگین با Obsession هیبريد در کامل
 در برگی 8 مرحله در آبیاری قطع تیمار به کمترين
 در که گرفت تعلق 96/11 میانگین با Merit هیبريد
 .Adiloglu et al داشتند. داریمعن اختالف %1 سطح

 تنش نمودند اعالم Scot et al. (2013) و (2012)
 باعث آجیلی ذرت زودرس هیبريدهای در خشکی
 .گرديد هیبريدها اين بالل در رديف تعداد کاهش

 اجزای ساير از پیش دانه رديف نهايی تعداد ازآنجاکه
 احتماالا  شودیم تعیین بالل نموی ناحیه روی عملکرد

 بین رقابت بالل در رديف تعداد تعیین مرحله در
 وجود پرورده مواد دريافت برای فیزيولوژيک مقصدهای

 رديف در موردمطالعه تیمارهای اثر بیترتنيابه و داشته
 .است شده یداریمعن بالل در

 
 دانه عملکرد

 قطع الگوی اثر داد نشان صفات واريانس تجزيه جنتاي
 در صفات اين بر هاآن برهمکنش و هیبريد و آبیاری
 اين در سال تغییر اما گرديد، دارمعنی %1 احتمال سطح
 اثرمتقابل بررسی در (4 )جدول نداشت دارمعنی اثر تیمار
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 تیمار به دانه عملکرد مقدار بیشترين شد مشاهده تیمارها
 9052 میانگین با Obsession درهیبريد املک آبیاری

 قطع تیمار به دانه عملکرد کمترين و هکتار در لوگرمیک
 میانگین با Merit درهیبريد برگی 8 مرحله در آبیاری
 %1 سطح در که گرفت تعلق هکتار در لوگرمیک7102

 عملکرد میزان داد نشان نتايج داشتند دارمعنی اختالف
 کاهش شدتبه شديدتر آبی تنش با تیمارهای در

 برگی 8 مرحله در آبیاری قطع در کهطوریبه يابدمی
 در است. رسیده ارقام در میزان حداقل به عملکرد میزان
 با رسدمی نظر به بندیدانه مرحله در آبیاری قطع تیمار
 ثبات توانسته ذرت شیرين، ذرت مناسب رويشی رشد

 مقدار رد آبی تنش آثار از و نموده حفظ را عملکرد
 تنش آبیاری، یالگوها بررسی در است. کاسته عملکرد

 با ارقام تمام در برگی 8 مرحله در آبیاری قطع در آبی
 آبیاری تأثیر از نشان که است همراه عملکرد افت

 آبیکم با زيرا دارد گیاه در عناصر جذب در مناسب
 کاهش میکرو عناصر خصوصبه عناصر جذب میزان

 کهShahbaz et al. (2009 ) یقتحق با که ابديیم
 ذرت، آبیاری روزه 25 و 15 تیمارهای در نمودند اعالم
 گرددیم بر و آهن روی، جذب کاهش باعث تنش

 آبی تامین که رسید نتیجه اين به توانیم است. منطبق
 باعث بندیدانه مرحله در آبیاری قطع روش در مناسب
 به اين که گرديد دانه عملکرد بر آبی تنش تاثیر کاهش

 گیاه بیوماس افزايش و یانهيسبز ساختار افزايش لیدل
 Soleymani Fard et نتايج با که است زايشی رشد در

al. (2011 )عملکرد افت شیب بررسی با است. منطبق 
 دريافت توانیم برگی 8 مرحله در آبیاری قطع حالت در
 مختلف الگوهای در Basin و Obsession رقم که

 ديگر هایرقم به نسبت باالتری عملکرد یدارا آبیاری
 نتیجه همین نیز Ahmadi et al. (2013) که هستند

 20 و 15 ،10 آبیاری دوره با آبیاری هایروش در را
 .کردند گزارش هیبريدها اين در روزه

 
 بیولوژیک عملکرد

 بیولوژيک عملکرد باالترين تیمارها اثرمتقابل بررسی در

 میزان با Obsession هیبريد رد کامل یاریآب ماریت به
 قطع ماریت به مقدار کمترين و مترمربع در گرم 2710
 مقدار با Meri هیبريد در برگی 8 مرحله در آبیاری
 نظر در بايد يافت. اختصاص مترمربع در گرم 1420
 و بندیدانه مرحله در آبیاری قطع تیمار بین که داشت
 نشد هدهمشا یداریمعن اختالف شاهد آبیاری تیمار

 و برگی 8 مرحله در آبیاری قطع تیمارهای بین ولیکن
 در داریمعن اختالف بندیدانه مرحله در آبیاری قطع

 ساير نتايج (.4 )جدول گرديد مشاهده %1 سطح
 نتايج با حاضر تحقیق نتايج داد نشان هایبررس

Kaman et al. (2011) اعمال با نمودند اعالم که 
 نتیجه اين به ذرت، رويشی رشد مرحله در آبیاری شیوه

 در بارزی کاهش باعث یاریآب شیوه که شد رسیده
 Rakers et .است منطبق شودیم بیولوژيک عملکرد

al. (2013 )گزارش ذرت هیبريد شش بررسی با نیز 
 کاهش باعث رويشی مرحله در آبیاری قطع کردند

 .Loongenecker et al .شودیم بیولوژيک عملکرد
 در بیولوژيک عملکرد افزايش کردند ماعال (2009)

 طول و بیشتر گسترش دلیل به مطلوب، آبیاری تیمار
 مبدأ ايجاد به منجر که بوده هابرگ زيادتر سبزمانی دوره

 .Ashraf et al .گرددیم یتربزرگ فیزيولوژيک
 شیوه شرايط در ذرت هیبريدهای بررسی با( 2012)

 تأثیر که خفیف یهاتنش رسیدند نتیجه اين به آبیاری
 دارند، پربرگ هیبريدهای برگ سطح کاهش بر کمی
 ندارند، هیبريدها اين خشک ماده تولید بر چندانی تأثیر

 برگ سطح بارز کاهش با که شديد یهاتنش در اما
 .دهندینم نشان تنش به چندانی مقاومت است، همراه
 توسعه ،هابوته رويشی فعال رشد با زمانهم آبیاری شیوه

 اندازه در کاهش .اندازدیم تأخیر به را گیاه یهااماند
 نمو زمان در پرورده مواد تولید شدن کم به منجر گیاه
 اندازهبه گیاه در خشک ماده تولید ،رونيازا .شودیم بالل
 ,.Kaman et al) است وابسته آن فتوسنتزکننده سطح

2011). Rakers et al. (2013) تنش کردند گزارش 
 سطح کاهش طريق از رويشی مرحله در امزودهنگ آبی

 ذرت دانه عملکرد بر غیرمستقیمی اثر کننده فتوسنتز
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 دانه هزار وزن

 تفاوت داد نشان دانه هزار وزن واريانس تجزيه نتايج
 هزار وزن صفت در هیبريد و  آبیاری قطع یالگوها بین
 رییتغ اما بود داریمعن درصد يک احتمال سطح در دانه
 (.2جدول) نداشت داریمعن اثر تیمار اين در سال

 تیمار به گرم 20/399 مقدار داد نشان تیمارها اثرمتقابل
 مقدار کمترين و Obsession هیبريد در کامل آبیاری

 با Meri هیبريد در برگی 8 مرحله آبیاريدر قطع ماریت به
 با تحقیق اين جينتا يافت. اختصاص گرم 30/256 مقدار
 نمودند اعالم که Nouri Azhar et al. (2007) نتايج
 و برگی 7 رويشی مرحله در آبیاری قطع در یاریآب شیوه

 شدن باز درجه دادن قرار تأثیر تحت با برگی 11
 کالوين، چرخه یهاميآنز فعالیت کاهش ،هاروزنه

 زيادی میزان به را پرورده مواد تولید میزان تواندیم
 کاهش موجب مستقیم طوربه راه اين از و داده کاهش

 منطبق شود (کيولوژيزیف مقصد )ظرفیت دانه هر وزن
 شیوه تیمار در دانه هزار وزن داریمعن کاهش .است

 آمدن ديپد به توانیم را دانه شدنپر مرحله در یاریآب
 هاپژوهش ساير در که کمتر وزن با چروکیده یهادانه

 .(Cakmak et al., 2008) داد نسبت شدهگزارش زین
 کاهش موجب دانه شدن پر مرحله در آب کمبود تأثیر

 و پرورده مواد میزان کاهش گیاه، جاری فتوسنتز
 Scot et) شد خواهد ذرت یهادانه چروکیدگی جهیدرنت

al., 2009). و دانه رشد دوره شدن کوتاه ،عالوهبه 
 برخی توسط که آبی تنش اثر در زودرسی جهیدرنت

 Soleymani Fard et) تاس شدهمشاهده پژوهشگران

al., 2011). وزن کاهش احتمالی داليل از ديگر يکی 
 مرحله در خشکی تنش، اعمال تیمارهای در دانه هزار

 Ernest) است ذرت در سورس به سینک از مواد انتقال

et al., 2013). 

 
 آب مصرف ییآ کار

 بر هاآن برهمکنش و هیبريد و آبیاری قطع الگوی اثر

 گرديد داریمعن %1 احتمال سطح در آب مصرف يیآ کار
 )جدول نداشت داریمعن اثر تیمار اين در سال رییتغ اما
 صفت براين هیبريد و آبیاری قطع شیوه برهمکنش (.2

 در آبیاری قطع در آب مصرف میزان که بود آن از حاکی
 و کامل آبیاری درصد 10/71 میزان به برگی 8 مرحله

 44/49 میزان به بندی هدان مرحله در آبیاری قطع در
 آبیاری قطع در کهیدرحال است بوده کامل آبیاری درصد

 آبیاری قطع در و درصد 68 میزان به برگی 8 مرحله در
 کار افزايش درصد 135 میزان به بندی دانه مرحله در
 اثرمتقابل بررسی در است. شدهمشاهده آب مصرف يیآ

 به بآ مصرف يیآ کار بیشترين شد مشاهده تیمارها
 درهیبريد برگی 8 مرحله در آبیاری قطع شیوه

Obsession و مترمکعب در کیلوگرم 65/0 میانگین با 
 با Merit ديبریدره کامل آبیاری شیوه به کمترين
 در که گرفت تعلق مترمکعب در کیلوگرم 19/0 میانگین

 هایبررس ساير جينتا .داشتند داریمعن اختالف %1 سطح
 .Ahmadi et al نتايج با تحقیق اين نتايج داد نشان

 زايشی مراحل در آبیاری قطع نمودند اعالم که (2013)
 تیمار به نسبت آب مصرف يیآ کار در یادانه ذرت

 منطبق يافت افزايش درصد 23 ترتیب به کامل آبیاری
 یهاميرژ اعمال با Ahmadi et al. (2013) است.

 نتیجه اين به ذرت زودرس برهیبريدهای آبیاری مختلف
 آبیاری یهاميرژ بین آب مصرف کارايی رسیدند

 کاهش به را امر اين اصلی علت هاآن .بود داریمعن
 Kaman دادند. نسبت آبیاری شیوه در آبیاری آب مقدار

et al. (2009) یاریآبکم یهاوهیش روی بر بررسی در 
 یاریآبکم یهاوهیش کلیه در آب مصرف راندمان افزايش

 ریتأث Amderson et al. (2012) ودند.نم محاسبه را
 تنش با اثرمتقابل در را آب مصرف يیآ کار در روی

 شيبرافزا روی اثر حاصل روزه 20 و 15 خشکی
 دانستند. ذرت دانه عملکرد افزايش جهیدرنت و کلروفیل

 
 برگ در پرولین میزان

 که شد مشاهده تیمارها اثرمتقابل نتايج بررسی در
 در آبیاری قطع تیمار به برگ ینپرول مقدار بیشترين
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 12/33 میانگین با Merit درهیبريد برگی 8 مرحله
 کامل آبیاری تیمار به کمترين و گرم بر گرممیلی

 گرم بر گرممیلی 11/22 با Obsession درهیبريد
 داشتند. دارمعنی اختالف %1 سطح در که گرفت تعلق

 در مناسبی عملکرد ثبات دارای Obsession هیبريد
 به مربوط نتايج رویپ است. بوده آبی تنش شرايط
 تنش با تیمارهای در پرولین میزان پرولین، میزان

 در کهطوریبه يافتهافزايش شدتبه بیشتر خشکی
 %31 تا پرولین میزان برگی 8 مرحله در آبیاری قطع

 بیانRakers et al. (2013 ) است. يافتهافزايش
 امالح ،تنش اثرات با مقابله برای گیاهان داشتند
 منظوربه را آمونیومی ترکیبات و پرولین مانند سازگار
 .دارد مطابقت دهندمی تجمع سلول در اسمزی تنظیم

 گرديد. پرولین میزان کاهش باعث روی پاشیمحلول
Evelin et al. (2014) در ذرت که نمودند اعالم 

 داخل غلظت افزايش طريق از خشکی تنش شرايط
 .شودمی پرولین میزان رلکنت باعث سلول
 
 کلی گیرینتیجه

 آبی تنش که داد نشان پژوهش اين از حاصل نتايج

 
 گیاه برگی هشت مرحله در آبیاری قطع الگوی در
(1S )دانه، عملکرد ازجمله عملکرد به وابسته صفات 

 تیمار به نسبت را دانه هزار وزن و بیولوژيک عملکرد
 و درصد29 رصد،د25 به ترتیب به کامل آبیاری شاهد

 قطع الگوی داد. کاهش داریمعنی طوربه درصد28
 کاهش باوجود (2S) گیاه بندیدانه مرحله در آبیاری

 تیمار به نسبت مصرفی آب میزان در درصدی 14
 تیمار به نسبت داریمعنی عملکردی اجزای افت شاهد
 تفاوت 2S و 0S آبیاری تیمارهای  بین و نداشت شاهد
 هیبريد هیبريدها، بین در .نشد دهمشاه داریمعنی
 در عملکرد کمتر افت به توجه با ابسسین و باسین
 تریمناسب عملکرد ثبات دارای خشکی تنش شرايط
 تحقیق، نتايج به توجه با .بودند هیبريدها ساير به نسبت
 با آبیکم شرايط در شیرين ذرت مذکور ارقام کشت
 )کاهش بندیدانه مرحله در آبیاری قطع آبیاری الگوی

 کشاورزان برای توصیه قابل مصرفی( آب درصدی 14
 است. میالجرد منطقه
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