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تأثیر محلولپاشی سولفات روی بر عملکرد و غنیسازی دانه ارقام ذرت شیرین
( )Zea mays var saccharataدر الگوهای مختلف آبیاری تناوبی
بابک پیکرستان* ،طیبه بساکی
گروه کشاورزی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.
تاریخ دریافت96/6/01 :

تاریخ پذیرش96/9/9:

چکیده
این پژوهش بهمنظور بررسي اثرمتقابل کمآبیاری و تأثیر محلول روی بر غنيسازی دانه ارقام ذرت شیرین در
سال  3131و  3131بهصورت اسپیلت پالت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفي با سه تکررار در مزرعره
آزمایشي دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراک انجام شد .سطوح الگوی آبیاری شامل (آبیاری کلیه
جویچهها (شاهد) ،آبیاری یک درمیان جویچهها ،آبیاری یک در میان متناوب جویچههرا) برهعنروان کررتهرای
اصلي و سطوح محلولپاشي روی (عدم محلولپاشي (شاهد محلولپاشري آب) ،کراربرد سرولتات روی زینرک
درآپ دو در هزار ،کاربرد سولتات روی زینک فست دو در هزار) بهعنوان کرتهای فرعي و ارقام هیبرید ذرت
(شیرین و فوق شیرین) بهعنوان کرتهای فرعي -فرعري در نظرر گرفتره شردند .صرتات موردبررسري در ایرن
پژوهش ارتتاع گیاه ،عملکرد دانه ،وزن هزار دانه ،شاخص برداشت ،مقدار روی دانه و پررولین برر

برود .اثرر

متقابل تیمارها باعث افزایش  11درصدی ارتتاع بوته 72 ،درصدی عملکرد دانه 73 ،درصدی وزن هزار دانره و
 31درصدی شاخص برداشت گردید .بیشترین مقدار عملکرد قابل کنسرو به تیمار آبیاری تناوبي ،زینرک فسرت
درهیبرید چلنجر و کمترین به تیمار آبیاری یکدرمیان ،محلولپاشي شراهد درهیبریرد چریت تقلرر گرفرت .در
بررسي مقدار روی در دانه ،بیشترین مقدار به تیمار آبیاری تناوبي ،زینک فست در هیبرید چلنجر و کمتررین بره
تیمار آبیاری یک درمیان ،محلولپاشي شاهد در هیبرید چیت تقلر گرفت کره در سرط یرک درصرد اخرتال
مقنيدار داشتند .بیشترین اثرات متقابل تیمار آبیاری متناوب ،زینک فست و رقم چلنجرب و کمتررین بره تیمرار
آبیاری یک درمیان ،زینک دراپ و رقم چلنجر تقلر گرفت .بر طبر نتایج تحقیر ،در شرایط کمآبري ،اسرتتاده از
الگوی آبیاری تناوبي و محلولپاشي زینک فست در رقم چلنجر قابل توصیه است.
واژههای کلیدی :الگوی آبیاری ،پرولین ،ذرت شیرین ،هیبرید ،روی
مقدمه0

مصر

آب کمتر ميشود و همچنین عملکرد باال از

ذرت شیرین از جهش ژنتیکي ذرت مقمولي

نظر اقتصادی جایگزین بسیار مناسبي برای کشتهای

حاصلشده و بهطور عمده بهمنظور میوه آن (بالل) در

تابستانه خواهد بود ( .)Adiloglu et al., 2006کشت

تابستان بهعنوان کشت دوم محسوب ميگردد .با توجه

گیاهان تابستانه به دلیل محدودیت منابع آبي همواره با

به دور ه رشد کوتاه (حدود  27روز) که منجر به

خطر کاهش قابلتوجه تولید همراه است .برای تقدیل
این شرایط ،پژوهشگران در حوزههای مختلف
روشهای مختلتي ازجمله کاهش دوره رشد ،مدیریت

*نویسنده مسئولB_paykarestan@pnu.ac.ir :
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کمآبیاری ،مدیریت بستر بذر و ...را مورد بررسي قرار

کرد Evelin .و همکاران ( )7131اعالم نمودند توسقه

ميدهند .استتاده از فناوری کمآبیاری و روشهای

ریشه ،تقداد ر ریشه اولیه ،وزن خشکریشه و تراکم

اجرایي آن در نظام آبیاری مرسوم کشور ميتواند به

ریشه گیاه ذرت در تیمار آبیاری یک در میان

مدیریت مزرعه در افزایش بهرهوری آب و تقیین

متغیربهطور مقنيداری بیشتر از تیمارهای یک در میان

الگوی بهینه کشت کمک کند (.)Ahmadi et al., 2013

ثابت و مرسوم بود .کمآبیاری وزن خشکریشه و

مدیریت کمآبیاری در افزایش بهرهوری آب برای

ارتتاع گیاه را در دو تیمار یکدرمیان ثابت و مرسوم

محصوالت مختلف بدون ایجاد کاهش شدید عملکرد،

کاهش داده ولي اثری در آبیاری یک در میان متغیر

موفقیتآمیز بوده است (.)Anderson et al., 2012

نداشت .نتایج تحقیر  Friedrikو همکاران ()7137

 Ashrafو همکاران ( )7137چهار روش آبیاری

نشان داد بین دو تیمار آبیاری یکدرمیان نیمه متغیر و

جویچه ای (مرسوم منطقه ،برنامهریزی شده ،یک در

کامل ازنظر عملکرد و اجزای آن تتاوت آماری مشاهده

میان و آبیاری جویچهای با دو ردیف کشت روی

نشد ولي میزان مصر

آب در تیمار آبیاری یک در

پشته) را بر میزان رشد و عملکرد زراعت پنبه مورد

میان نیمه متغیر حدود  11درصد آبیاری کامل بود

بررسي قرار دادند .نتایج نشان داد که ذخیره آب در

Ernest؛ و همکاران ( )7131اعالم نمودند کاهش

تیمارهایي که در آنها برنامهریزی صورت گرفته ،در

سط خیت شده در آبیاری متناوب نسبت به آبیاری

مقایسه با آبیاری مرسوم منطقه بیشتر است بهطوریکه

کامل باعث ميشود تا مقدار افت آب در اثر تبخیر و

این مقادیر در آبیاری جویچه ای یکدرمیان بیشتر از

نتوذ عمقي کاهشیافته و به همین دلیل ،عملکرد تحت

آبیاری جویچه ای با دو ردیف کشت روی پشته و هر

تأثیر قرار نميگیرد و در نتیجه کارایي مصر

آب

دو بیشتر از آبیاری جویچهای مقمولي بوده و با وجود

افزایش ميیابد .طبر نتایج تحقیر آنها ،کاهش

آب به میزان  71درصد در آبیاری

آب در آبیاری متناوب ،بدون کاهش در

کاهش مصر

مصر

جویچهای یک در میان ،میزان عملکرد محصول کاهش

عملکرد مقنيدار ذرت نسبت به آبیاری کامل حدود

نیافته است Cakmak .و همکاران ( )7112در آبیاری

 14درصد بود Kaman .و همکاران ( )7133گزارش

گیاه سور گوم ،با آبیاری نیمي از طول فاروها و استتاده

کردند مصر

سولتات روی در مزارع با خاکهای

از رواناب نیمه اول برای آبیاری ربع سوم و بدون

لومي شني ولومي رسي موجب افزایش وزن خشک

آب را به 17

گیاه و همچنین باعث افزایش غلظت روی و جذب کل

درصد و مقدار عملکرد را به  22درصد آبیاری کامل

روی توسط دانه ذرت گردید Longenecker .و

رساندند؛ یقني به ازای کاهش  77درصد آب مصرفي،

همکاران ( )7113گزارش نمودند افزایش سولتات

تنها با  77درصد کاهش محصول مواجه شدند.

روی بهصورت محلولپاشي از صتر به  3/7لیتر در

Shahbazو همکاران ( )7112اعالم کردند کمآبیاری

هکتار در افزایش ارتتاع بوته اثر مقنيداری داشت.

ذرت به روش جویچهای تا زمان شروع گلدهي منجر

ارتتاع بوته در تیمار  3/7لیتر در هکتار و  1لیتر در

به کاهش مقنيداری در عملکرد ذرت نخواهد شد

هکتار بهترتیب  711و  773سانتيمتر بودند .نتایج

ضمن آنکه با کمآب یاری به روش جویچهای

تحقیر  Ghataviو همکاران ( )7137نشان داد ارتتاع

یکدرمیان متناوب ميتوان تا  %11نسبت به روش

بوته تحت تأثیر تقداد گرهها و فواصل میان گره ه است

آب صرفهجویي

که تقداد گرهها به فراهم بودن عناصر غذایي مانند

آبیاری گذاشتن ربع چهارم مقدار مصر

آبیاری جویچهای کامل در مصر
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عنصر روی و افزایش میان گرهها به حضور آب در

تیمارهای آزمایشي شامل سطوح الگوی آبیراری ( )Iدر

محیط ریشه بستگي دارد Layer .و همکاران ()7111

سرره سررط آبیرراری کامررل جویچررههررا ( ،)I1آبیرراری

اعالم نمودند روی اثر بسیار مقنيداری بر وزن صد

یکدرمیان جویچهها (آبیراری برهصرورت ثابرت فقرط

دانه داشت .با محلولپاشي سولتات روی از صتر به

جویچههای فررد)( )I2و آبیراری یرکدرمیران متنراوب

 3/7لیتر در هکتار ،وزن صد دانه به میزان  71درصد

جویچررههررا (آبیرراری بررهصررورت دورهای یررک هتترره

نسبت به تیمار شاهد افزایش یافته است .همچنین

جویچههای فرد و هتته بقدی جویچههرای زوج) ()I3

آهن و روی در ذرت

بهعنروان عامرل اصرلي بودنرد (.)Payero et al., 2009

اعالم نمودند که در اثر مصر

مقدار نشاسته و پروتئین دانه افزایش یافت و با افزایش

تیمار محلولپاشي با سولتات روی ( )Znدر سه سط

کربوهیدرات ،وزن صد دانه ،تقداد دانه و در نتیجه

شامل محلولپاشي با آب ( )Zn1بهعنوان تیمار شراهد،

عملکرد دانه افزایش یافت .روی پیش ماده سازنده و

محلولپاشي سرولتات روی از منبرع فسرت) 3سراخت

فقالکننده بسیاری از آنزیمهای مؤثر و رشد و عملکرد

سیتو ایتالیا (دارای درجه خلوص  %1/31وزني و %27

دانه است و تأمین این عنصر ميتواند باعث

حاللیررت ( )Zn2و محلررولپاشرري بررا سررولتات روی

واکنشهای بیوشیمیایي و رشد گیاه گردد و آنها

درآپ) ساخت دارانو اسپانیا (با درجره خلروص 4/77

دریافتند که محلولپاشي سولتات روی در شرایط

درصررد وزنرري و  %27حاللیررت ( )Zn3انجررام شررد

کمآبیاری تأثیر مثبتي بر رشد عملکرد و وزن صد دانه

( .)Rahnama et al., 2006هیبریرردهای ذرت ()V

گیاهان دارد ( .)Nouri Azhar et al., 2007غنيسازی

شامل هیبرید چیت ( 7)V1و چلنجر ( 1)V2برهعنروان

تازه

ذرت شیرین 1و فوق شیرین 7از ارقام زودرس 4بودنرد

خوری این محصول مانند نوجوان و جوانان را از

( .)Rakers et al., 2013محلرولپاشري سرولتات روی

استتاده از داروهای حاوی عنصر روی بينیاز گرداند.

به مقدار  7در هزار طي دو مرحله بهترتیب در مرحلره

این تحقیر با توجه به کمبود روی در خاکهای منطقه

و دوازده برگي انجام شد ( Ghatavi et al.,

فیزیولوژیک دانه ذرت ميتواند گروههای هد

اراک و همچنین کمآبي کل منطقه ،باهد

هتت برگي

غنيسازی

 .)2012برای تقیین شاخصهای رشد دو هتته قبرل از

دانه با عنصر روی و تأثیر متقابل آن با الگوهای آبیاری

رسیدگي کامل و زمان رسریدگي کامرل نمونرهبررداری

انجام شد.

صورت گرفت ( .)Layer et al. 2003برای اندازهگیری
رطوبت خاک از تانسیومتر و بلوک های گچي اسرتتاده
شد .برای تقیین مقدار رطوبرت در ظرفیرت زراعري و

مواد و روشها

نقطه پژمردگي دائم از دستگاه صتحه

این پرژوهش در سرال  3131و  3131برهصرورت

فشاری2

اسرتتاده

کرتهای خردشده برر پایره طررح بلروکهرای کامرل

شرد ( .)Friedrick et al., 2012هرمزمران برا کاشرت،

تصادفي با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتي دانشرگاه آزاد

تانسرریومترهررا و بلرروکهررای گچرري نیررز در عمررر 17

اسرالمي واحرد اراک بره اجررا درآمرد .قبرل از انجرام
آزمایش بهمنظور تقیین خصوصیات فیزیکي و شیمیایي

1- Fast zinc
2- Chase
3- Callenger
4- Sweet corn
5- Super sweet corn
6- Seminis
7- Pressure plate

خاک ،نمونهبرداری از خاک مزرعه انجام و مورد تجزیه
قررار گرفرت .نترایج بررسري خصوصریات فیزیکري و
شریمیایي خراک در جردول  3نشران دادهشرده اسرت.
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سانتیمتری زمین نصرب شردند .مقردار آب آبیراری از

این تحقیر توسط نرمافزار  MSTATCو نمودارهرا برا

طریر کنتور آب نصربشرده در محرل انتقرال آب بره

نرمافزار  EXCELرسم گردید .مقایسه میرانگینهرا برا

Kaman et

استتاده از آزمون دانکن در سط احتمال پرنج درصرد

مزرعه با دقت  1/3لیتر اندازهگیرری شرد (

صورت گرفت.

 .)al., 2011نتایج حاصل از صرتات مرورد بررسري در

جدول  :0وضقیت و مشخصات خاک مزرعه
درصد

درصد

قسمت در میلیون

بافت خاک

رس

سیلت

شن

مت

منگنز

روی

آهن

پتاسیم

فستر

نیتروژن

74

درصد مواد آلي

/12

درصد اشباع

3131

لومي

/71

13

14

3/71

4/73

3/77

/27

171

77

اسیدیته

3131

لومي

/1

17

12

3/73

4/37

3/73

/21

122

/31

هدایتالکتریکي

سال

1/32

3/12

11

2/31

3/11

1/34

3/13

17

2/13

3/14

مقدار پروتئین دانه :برای تقیین مقدار پروتئین دانه

موج  771نانومتر قرائت شرد (.)Ghatavi et al., 2012

ذرت شیرین ،از دستگاه آنالیز گر اینتراماتیک  2411بر

غلظت پرولین برحسب میليگرم برر گررم بافرت ترازه

اساس استانداردهای انجمن بینالمللي شیمي غالت

بر

با استتاده از منحني استاندارد تقیین شد ( Scot et

استتاده شد (.)Scot et al., 2009

)al., 2009

مقدار پرولین در برگ :برای اندازهگیری پرولین ،ابتردا

مقدار رطوبت در دانه :بهمنظور تقیین رطوبرت دانره،

 1/7گرم از بر وزن شد و سرپت  1میلريلیترر اسرید

دانهها با استتاده از تررازوی  pioneerبرا دقرت 1/113

سولتوسالیسریلیک  %1بره آن اضرافه و سراییده شرد.

اندازهگیری و سپت نمونهها در داخرل آون بره مردت

عصارههای حاصل در دور  32111به مردت  37دقیقره

 37ساعت در دمای  27درجره قررار گرفرت و سرپت

سانتریتیوژ شد سپت  7میليلیتر از عصراره جردا و بره

مقدار رطوبت موجرود در دانره از طریرر تتراوت وزن

نراین هیردرین و 7

دانرههرا قبرل و بقرد از حرذ

آب محاسربه شرد

میليلیتراسرید اسرتیک گالسریال اضرافه شرد .محلرول

()Soleimanifars et al., 2011

حاصل به مدت یک سراعت در برن مراری دمرای 311

روی در دانه :بهمنظور تقیرین مقردار روی در دانره از

درجۀ سانتيگراد قررار داده شرد .پرت از سررد کرردن

روش هضررم از طریررر سرروزاندن خشررک و ترکیررب

لولهها به هرکدام مقدار  1میليلیتر تولوئن اضرافه شرد

اسیدکلریدریک استتاده شد .پت از تهیه عصاره ،روی

ولولهها به مدت  71ثانیه با استتاده از دستگاه ورتکرت

با روش جذب اتمي شقلهای و با اسرتتاده از دسرتگاه

تکران داده شرد ( .)Bates et al., 1973پرتازآن فراز

جذب اتمي مدل  G BCAventa.اندازهگیری گردیرد.

رویي که قرمزرنگ و حاوی پرولین محلول در تولروئن

جذب کل عناصر توسط دانه از حاصلضررب غلظرت

بود برداشته شد و همزمان با نمونرههرای اسرتاندارد در

عناصر جذبشده توسط دانه در عملکرد دانه به دست

دستگاه اسپکتروفوتومتر قرار گرفت و اعرداد در طرول

آمد (.)Rakers et al., 2014

تمرام آنهرا  7میلريلیترر مقرر
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نتایج

روی در آبیاری یکدرمیان مشاهده شد که نشان از

ارتفاع گیاه :در بررسي اثر متقابل تیمارها مشاهده شد

جلوگیری از جذب روی در حالت کمآبي دارد این در

بیشترین ارتتاع بوته در تیمار آبیاری متناوب ،زینک

حالي است که در آبیاری شاهد (آبیاری کیمل) و

فست و هیبرید چلنجر با میانگین  373/17سانتيمتر و

آبیاری تناوبي یکدرمیان این افت مشاهده نشد و این

کمترین در تیمار آبیاری یکدرمیان ،بدون روی و

حاکي از آن است که در این دو حالت گیاه با کمآبي

هیبرید چیت با میانگین  21/31سانتيمتر به دست

مواجه نشده و توانسته جذب آب مناسبي داشته باشد

آمد .کاهش میزان ارتتاع بوته در استتاده از سولتات

(شکل .)3

شکل  :0مقایسه میانگین ارتتاع گیاه در ارقام ذرت شیرین در الگوهای آبیاری مختلف و محلولپاشي روی

عملکرد دانه :نتایج تجزیه واریانت صرتات نشران داد

داد تنش بر هیبریدها اثر منتي داشته است .نتایج نشان

اثر الگوی آبیاری ،روی ،هیبرید و برهمکنش آنهرا برر

داد مقدار عملکرد قابل برداشت در تیمارهای با کمآبي

این صرتات در سرط احتمرال یرک درصرد مقنريدار

بیشتر به شدت کاهش ميیابد بهطروریکره در آبیراری

گردید ،اما تغییر سال در این تیمار اثر مقنيدار نداشت

یک در میان مقدار عملکرد به حداقل مقردار در ارقرام

(جدول  )7در بررسي اثر متقابل تیمارها مشراهده شرد

رسیده است .در تیمار آبیاری تناوبي به نظر ميرسد با

بیشترین مقدار عملکرد قابل کنسرو بره تیمرار آبیراری

آبگیری دوطرفه ریشه ها ،ذرت توانسته ثبات عملکررد

تناوبي ،زینک فسرت و هیبریرد چلنجرر 3برا میرانگین

را حتظ نموده و از آثار تنش در مقدار عملکرد کاسرته

 2222/2کیلوگرم در هکتار و کمترین به تیمار آبیراری

است (شکل .)7

یک درمیان ،محلول پاشي شراهد و هیبریرد چریت 7برا
 2732/1کیلوگرم در هکتار تقلر گرفت .نترایج نشران

1 - I3ZN3V2
2 - I2ZN1V1
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شکل  :2بررسي عملکرد دانه در ارقام ذرت شیرین در الگوهای آبیاری مختلف و محلولپاشي روی

وزن هزار دانه :نتایج تجزیه واریانت وزن هرزار دانره

در وزن هررزار دانرره مشرراهده گردیررد کرره اخررتال

نشان داد تتاوت بین الگوهای آبیاری سط احتمال یک

مقنيداری در سط یرک درصرد داشرتند .اثرر متقابرل

درصد مقنيدار بود امرا تغییرسرال در ایرن تیمرار اثرر

تیمارها نشان داد مقدار  113/11گرم به تیمرار آبیراری

مقنيدار نداشت (جردول  .)7در برین تیمارهرای روی

متنراوب ،زینرک فسرت و هیبریرد چلنجرر و کمتررین

باالترین وزن هزار دانه به زینک فسرت و کمتررین بره

مقدار به تیمار آبیاری یکدرمیان ،بدون محلولپاشي و

تیمار شاهد بردون محلرولپاشري برا مقرادیر  117/7و

هیبرید چیت با مقردار  732/1گررم اختصراص یافرت
(شکل

 117/71گرم اختصاص یافت به مقدار  %2/27افزایش

.)1

شکل  :3بررسي وزن هزار دانه در ارقام ذرت شیرین در الگوهای آبیاری مختلف و محلولپاشي روی
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جدول  :2نتایج تجزیه واریانت صتات مورد بررسي تحت تاثیر تیمارهای الگوی آبیاری ،محلولپاشي روی و هیبریدهای ذرت
شیرین
میانگین مربقات

درجه
منابع تغییر

آزادی

سال

3

77/11 ns

تکرار (سال)

7

ns

الگوی آبیاری

7

الگوی آبیاری * سال

7

خطای اصلي

2

محلولپاشي

7

محلولپاشي × سال

7

آبیاری* محلولپاشي

1

ارتتاع گیاه

عملکرد دانه
2313177/31n.s
n.s

**

14/77

141/13

ns

**

33371327/44

n.s

71/11
4/33
7/771

2313177/31
7371117

*

**7111/7
ns

2717737/21

**

17377123/71

1432271114/31

وزن هزار

شاخص

مقدار روی

دانه

برداشت

در دانه

33/77 n.s
n.s

c

71/122

c

71/142

c

71/741

31/22

c

71/232

31/137

d

71/441

c

71/272

e

12/342

741/132

**714/471
n.s

**1132/431
n.s

2/13

n.s

1/117

n.s

1/173

**
n.s

1/73

321/737

n.s

در بر
ns
ns

1/114

1/7

1/117

**

1/132

7/374
**

پرولین

24/1

2/24
ns

3/317

**
ns

77/1

1/312

217/74

**7741271113/3

**713/121

12/111 g

**733/123

**34/2

سال*آبیاری* محلولپاشي

1

1/213 ns

2313177/31n.s

2/77 n.s

14/231 f

1/137n.s

1/12 ns

رقم

3

** 374

**714771337/11

**113/111

14/122 h

**773/713

**32/21

سال*رقم

3

1/772 ns

1432177/24n.s

4/22 n.s

14/112 e

1/131n.s

1/712 ns

الگوی آبیاری*رقم

7

** 41/13

**332212313/3

**23/113

14/232 f

**131/122

**13/7

سال*الگوی آبیاری*رقم

7

7/147 ns

2313177/31n.s

2/71 n.s

77/711 b

1/17n.s

1/77 ns

محلولپاشي*رقم

7

114/22
**

**372217721/13

**712/114

77/412 b

**117/237

**32/22

سال*محلولپاشي*رقم

7

7/317 ns

2313177/31n.s

4/71 n.s

77/211 a

1/17n.s

1/17 ns

آبیاری*محلولپاشي*رقم

1

773/33
**

**377222373/17

**124/121

77/241 a

**713/77

**32/21

سال*آبیاری*محلولپاشي*رقم

1

7/371 ns

2277174/71n.s

2/77n.s

77/212 a

1/713

1/33 ns

خطای فرعي

42

3/312

7131117

3/477

a

1/122

3/731

2/31

37/77

2/13

2/71

3/34

ضریب تغییرات

**

77/111

 * ،nsو ** بهترتیب بیانگر غیرمقنيدار و مقنيدار در سط  7درصد و یک درصد ميباشند.

شاخص برداشت :نتایج جدول تجزیه واریانت نشران

محلول پاشي اختصاص یافرت کره دارای افرت 33/71

داد شاخص برداشت تحت تأثیر مقني دار اثر الگوهرای

درصدی در شاخص برداشت اسرت و در سرط یرک

آبیاری ،روی و هیبرید در سرط احتمرال  3درصرد و

درصد مقنيدار شده است .هیبرید چلنجرر نسربت بره

بررهمکنش آنهرا قررار گرفرت (جردول  .)7براسراس

هیبریررد چرریت دارای  33/3یررک درصررد شرراخص

مقایسه میرانگین صرتت شراخص برداشرت مشرخص

برداشت باالتر مي باشد .در بررسي اثرمتقابرل تیمارهرا

گردید کمتررین شراخص برداشرت از تیمرار ترنش برا

مشاهده شد بیشترین شاخص برداشت به تیمار آبیاری

الگوی آبیاری یکدرمیان بره دسرت آمرد (جردول .)1

متناوب ،زینک فسرت و هیبریرد چلنجرر برا میرانگین

شاخص برداشت در آبیراری یرک در میران نسربت بره

 71/111و کمترین به تیمار آبیاری یکدرمیران ،بردون

شاهد  %37/73کاهش نشان مريدهرد .در تیمرار هرای

روی و هیبرید چلنجر با میانگین  14/122تقلر گرفت

روی بیشترین شاخص برداشت به محلولپاشي زینرک

در سط یک درصد اختال

مقنيدار داشرتند (شرکل

فست برا مقردار  %71/711در مقابرل  %17/112بردون

.)1
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شکل  :4بررسي شاخص برداشت در ارقام ذرت شیرین در الگوهای آبیاری مختلف و محلولپاشي روی

شکل  :5بررسي مقدار روی در دانه در ارقام ذرت شیرین در الگوهای آبیاری مختلف و محلولپاشي روی

مقدار روی در دانه :نتایج تجزیه واریانت مقدار روی

یکدرمیان ،محلولپاشي شاهد و هیبرید چیت 7با

در دانه نشان داد اثر الگوی آبیاری ،روی و هیبرید و

 32/37میليگرم بر گرم تقلر گرفت که در سط یک

برهمکنش آنها بر این صتت در سط احتمال یک

درصد اختال

مقنيدار داشتند .مقدار روی در آبیاری

درصد مقنيدار گردید ،اما تغییر سال در این تیمار اثر

یکدرمیان به مقدار  71درصد نسبت به آبیاری شاهد

مقنيدار نداشت (جدول  .)7در بررسي اثرمتقابل

افت نشان داد ولي در تیمار آبیاری تناوبي اثر مقنيدار

تیمارها مشاهده شد که بیشترین مقدار به تیمار آبیاری

مشاهده نگردید (شکل .)7

تناوبي ،زینک فست و هیبرید چلنجر 3با میانگین
 74/72میليگرم بر گرم و کمترین به تیمار آبیاری
2 - I2ZN1V1

1 - I3ZN3V2
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مقدار پرولین دربرگ :در بررسري نترایج اثرر متقابرل

کمترین به تیمار آبیاری یکدرمیان ،محلرول زینرک در

تیمارهای پررولین مشراهده شرد کره بیشرترین مقردار

آپ در هیبرید چلنجر با  37/21میليگرم بر گرم تقلر

به تیمار آبیراری کامرل ،زینرک درآپ در

مقنريدار

پرولین بر

گرفت کره در سرط یرک درصرد اخرتال
داشتند (شکل .)4

هیبرید چیت با میانگین  17/37میلريگررم برر گررم و

شکل  :6بررسي مقدار پرولین در بر

در ارقام ذرت شیرین در الگوهای آبیاری مختلف و محلولپاشي روی

بحث

سراقه خواهد شد Friedrick .و همکاران ( )7137نیرز
اعالم کردند ترنش خرشکي در مرحله رشرد رویشري

در بررسي اثرات آبیاری تناوبي ،محلرولپاشري برا

ممکن است موجب آسیب برره آغررازههرای برالل در

سولتات روی در دو رقم ذرت شیرین در منطقه اراک،

همان مراحل اولیه رویشي گردد Payero .و همکراران

بررسي سرایر تحقیقرات مشرابه نشران داد نترایج ایرن

( )7113عدم ترأمین آب کافي در مرحله رشد رویشي

تحقیررر بررا نتررایج حاصررل از پررژوهش  Adibogluو

ذرت اگرچه ترأثیر مرستقیمي برر عملکرد نهرایي دانره

همکاران ( )7114که اعالم نمودند کاهش ارتتاع بوتره

ندارد ،لیکن بر استقرار بوتره و توسرقه و رشرد سراقه

در تیمرررار تررنش خشررکي در مرحلرره رشررد رویرررشي

تأثیر گذاشرته و تجمررع مررواد در ایررن انرردامهرا را

نرسبت بره تیمررار شرراهد حردود  31/7درصرد برود

کراهش مي دهد عامل کاهش ارتتاع بوته تحت ترنش

منطبر است .به نظر مي رسد در شرایط تنش خشرکي

دانستند.

فشار تورژسانت سلولهای ساقه در حال ازدیاد طرول

در بررسي الگوهای آبیاری ،آبیراری یرک در میران

مي باشند کاهش مري یابرد و از طرفرري تولیررد مرواد

در همه حاالت محلولپاشي برا افرت عملکررد همرراه

اصل از فتوسنتز نیز کم ميشود ،لذا طول میانگرههرای

است که نشان از تاثیر آبیاری مناسب در جذب عنصرر

ساقه و درنتیجه ارتتاع بوتره تحررت تررأثیر خررشکي

روی در گیاه دارد زیرا با تنش مقدار جذب این عنصر

کررراهش مررريیابرررد .در بررسرري تحقیقررات  Evelinو

کاهش ميیابد که با تحقیر  Scotو همکراران ()7113

همکاران ( )7131مشخص شد اعمال تنش خشکي در

که اعالم نمودند در تیمارهرای  37و  77روزه آبیراری

مرحله رشد رویرشي باعرث کراهش مقنريدار ارتتراع
45
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 .)al., 2006به عالوه ،کوتراه شردن دوره رشرد دانره و

ذرت ،تنش باعث کاهش جذب روی میگرردد منطبرر

درنتیجه زودرسي در اثر تنش خشکي که توسط برخري

اسررت .در محلررولپاشرري در کلیرره سررطوح بررا انجررام

پژوهشگران مشاهده شده است ( Longenecker et al.,

محلررولپاشرري سررولتات روی افررزایش عملکرررد دانرره

 .)2009یکي دیگر از دالیل احتمالي کاهش وزن هرزار

مشاهده شد اما در تیمار زینک فست در سط آبیراری

دانه در تیمارهای اعمال ترنش ،خشرکي در مرحلره پرر

یک درمیان افت عملکرد مشاهده شد .مي توان به ایرن

شدن دانه است ).)Sanders et al. 2014

نتیجه رسرید کره محلرول پاشري روی باعرث افرزایش

نتایج سایر بررسي ها نشان داد یافتره هرای تحقیرر

عملکرد میگرردد امرا در حالرت زینرک فسرت بردلیل

حاضر مطابر با نتایج Ahmadiو همکراران ( )7131و

افزایش ساختار سبزینه ای و افزایش بیومراس گیراه در

 Andersonو همکاران ( )7137مي باشد .این محققین

رشد زایشي در حالت تنش با کمبود منبع مواجه شرده

اعالم کردند از آنجا که یکي از اجزای محاسبه شاخص

و افت عملکرد را نشان مي دهد که برا نترایج Lutssو

برداشت عملکرد دانه است ،تغییرات شاخص برداشرت

همکرراران ( )7137منطبررر اسررت .در حالررت تررنش

وابستگي زیادی به تغییرات عملکرد دانه دارد .لیکن ،بر

محلول پاشي با زینک فست برای افزایش عملکرد دانه

اساس مقادله شاخص برداشت چون تنش خشرکي در

نامناسب ولي در حالت آبیاری کافي مناسب اسرت .برا

مرحله رویشي اثر کاهشي بارزی بر عملکرد بیولوژیک

بررسرري شرریب افررت عملکرررد در حالررت آبیرراری

داشته ،درحالي که تأثیر آن بر عملکرد دانه بهطور نسبي

یکدرمیان میتوان دریافت که رقم چلنجر در الگوهرای

کمتر بوده است .لذا شاخص برداشرت در ایرن شررایط

مختلف آبیاری دارای عملکرد باالتری نسبت بره رقرم

افرزایش نشران داده اسرت .در صرورت وقروع ترنش

چیت مي باشد که  Ahmadiو همکراران ( )7131نیرز

خشکي در مرحله گل دهي ،شاخص برداشرت کراهش

همین نتیجه را در ذرت آجیلي گرزارش کردنرد.

جدی مي یابد .این موضروع توسرط سایرپژوهشرگران

نتایج این تحقیرر برا نترایج  Ahmadiو همکراران

ماننررد  Ashrafو همکرراران ( )7137گررزارش مشررابه

( )7131که اعرالم نمودنرد ترنش خشرکي در آبیراری

گردیده است Ghatavi .و همکاران ( )7137علت این

جویچه ای با تحت ترأثیر قررار دادن درجره براز شردن

کاهش را حساسریت گیراه ذرت بره ترنش خشرکي در

روزنهها ،کاهش فقالیرت آنرزیمهرای چرخره کرالوین،

مرحله بحراني گلدهي دانستهاند .یافتههای این تحقیر

ميتواند میزان تولید مواد پررورده را بره میرزان زیرادی

در مورد هیبریردها ذرت شریرین برا نترایج  Kamanو

کاهش داده و از این راه بهطور مستقیم موجب کراهش

همکرراران ( )7133ایررن موضرروع مريتوانررد بررهدلیررل

وزن هر دانه (ظرفیت مقصدفیزیولوژیک) شرود منطبرر

حساسیت کمتر این هیبرید نسبت به ترنش خشرکي در

است

مراحرل رویشري و زایشري باشرد Layer .و همکراران

کاهش مقنري دار وزن هرزار دانره در تیمرار ترنش

( )7111نیررز نتیجرره مشررابهي برره دسررت آوردنررد کرره

خشکي در مرحله پرشدن دانه را مي توان به پدیدآمدن

هیبریدهای دارای شراخص برداشرت زیرادتر ،برهدلیرل

دانههای چروکیده با وزن کمتر که در سایر پژوهشهرا

تسهیم بیشتر مواد پرورده به سود دانهها مطلوب ترنردو

نیزگرزارش شرده نسربت داد (.)Payero et al., 2009

این موضوع را ميتوان به رشرد کمترشاخسراره ،تقررق

تأثیر کمبود آب در این مرحله موجب کاهش فتوسرنتز

کمتر و استتاده بهترر از آب نسربت داد .ترنش آبري در

جاری گیراه ،کراهش میرزان مرواد پررورده ودر نتیحره

آبیاری یکدرمیان تاثیر  11درصدی در جذب روی در

چروکیدگي دانههای ذرت خواهد شرد ( Rahnama et
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اثر منتي بگذارد که حداکثر مقدار افزایش  1/73درصد

رقم چیت و تاثیر  74درصدی در رقم چلنجر دارد که

بوده است Rakers .و همکراران ( )7131بیران داشرتند

نشرران از رابطرره مسررتقیم مقرردار آبیرراری در جررذب

گیاهان بررای مقابله با اثرات تنش ،امالح سازگار مانند

بهترعنصر روی در گیاه دارد که  Sandersو همکراران

پرررولین و ترکیبررات آمونیرررومي را بررهمنظررور تنظرریم

( )7131نیز آن را گزارش نمودنرد .همچنرین بررسري

اسمزی در سرلول تجمررع مري دهنرد مطابقررت دارد.

مقدار روی در دانه نشان از جذب باالتر روی در رقرم

محلررولپاشرري روی باعررث کرراهش مقرردار پرررولین

چلنجر دارد .در محلولپاشي در کلیه سطوح برا انجرام

گردید Payero.و همکاران ( )7113اعالم نمودنرد کره

محلولپاشي سولتات روی افزایش مقدار روی در دانه

حضور روی در شرایط تنش خشکي از طریر افزایش

مشاهده شد اما تیمار زینک فست در رقم چیت تراثیر

غلظت داخرل سلول و افزایش تحمل گیراه بره ترنش،

کمتری نسبت به رقرم چلنجرر داشرت کره مري توانرد

باعث کاهش پرولین

بدلیل کاهش عملکرد بیوماس و عدم جرذب مناسرب

ميشود.

بدلیل کمبود سینک باشد .جذب مقدار روی در کاربرد
زینک دراپ در رقم چیت باالتر اسرت در حرالي کره

نتیجهگیری نهایی
بهطورکلي ،نتایج این پژوهش حاکي از آن برود کره

جذب زینک فست در رقرم چلنجرر براالتر اسرت کره

آبیراری یرکدرمیران موجرب کراهش شراخصهرای

میتواند بدلیل مقدار حاللیت کمتر زینک فست نسربت

فیزیولوژیک دانه گردید در حرالي کره اعمرال الگروی

به زینرک دراپ باشردکه برا نترایج Lutssو همکراران

آبیاری متناوب به دلیل آبیاری دوطرفه متوالي ریشههرا

( )7137منطبر استScot .و همکراران ( )7113اعرالم

باعث جرذب مرؤثرتر آب آبیراری و درنتیجره کراهش

نمودند افرزایش سرط ترنش از دوره  31بره  37روز

اثرات تنش گردید .بامطالقه برهمکنش برین الگوهرای

آبیرراری ،باعررث افررت  13درصرردی در جررذب روی

آبیاری ،روی و هیبریدهای ذرت به این نتیجه رسریدیم

ميشود Reynold .و همکاران ( )7131اعرالم کردنرد

که در شررایط ترنش خشرکي و بردون ترنش هیبریرد

آبیاری تناوبي سربب کراهش  1درصردی جرذب روی

چلنجر که از هیبریدهای ذرت فوق شریرین ترازه وارد

گیاه ذرت در تیمارهای با محلرولپاشري روی گردیرد

به ایرران و منطقره اسرتان مرکرزی اسرت دارای ثبرات

درحاليکه حجم آب مصرفي به مقدار  11درصد کمتر

عملکرد مناسبي (عملکرد دانه) بود؛ بنابراین برا توجره

شد Lutss.و همکاران ( )7137اعالم کردنرد هرگونره

به دوره رشد کوتراه آن برهعنروان کشرت دوم پرت از

تنش ،از قبیل خشکي و شروری ،منجرر بره ترأخیر در

برداشت محصوالتي همچرون گنردم و جرو پراییزه در

ابریشمدهي ،تولیرد دانرره گرررده و درنهایرت کراهش

منطقه قابل ترویج است زیرا با اعمال ترنش نیرز افرت

عملکرد قابل کنسرو مريگرردد ،برهطروریکره ممکرن
اسرت اصالً در سرط بالل دانه تشکیل

عملکرد آن نسبت به هیبرید چیت کمترر بروده اسرت.

نشود.

بهطورکلي ،بر اساس نتایج بهدستآمده از ایرن تحقیرر

پیرو نتایج مربوط به مقدار پرولین ،مقردار پررولین

غنيسرازی فیزیولوژیرک دانره در رقرم چلنجرر بررای

در تیمارهررای بررا تررنش برراال بررهشرردت افررزایشیافترره

مصر

به طوری که در آبیاری یکدرمیان مقردار پررولین ترا 1

تازه خوری ذرت شیرین و همچنرین مصرر

کنسروی با ترکیبات سولتات روی از نوع زینک فست

یک درصد افزایش یافته است .در تیمار آبیاری تنراوبي

در منطقه استان مرکزی و اراک قابل توصیه است.

برره نظررر مرريرسررد تررنش برره علررت آبگیررری مناسررب
ریشههای ذرت ،نتوانسته بر روی مقدار پررولین برر
44
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