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چکیده
بهمنظور بررسی اثر سطوح مختلف تنش آبی و نیتروژن بر تجمع ماده خشک در گیاه ذرت رقم سینگل کراس 407
( ،)KSC704آزمایشی بهصورت کرتهای یک بار خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در مرکز تحقیقات
کشاورزی شهرستان نیشابور در سال  3131اجرا گردید .تیمارهای اصلی شامل دو سطح تنش آبی  00و  00درصد در هر یک از
مراحل سه گانه رشد رویشی ( IR00و  ،)IR00گلدهی ( IG00و  )IG00و پر شدن دانه ( IP00و  )IP00بود که هر یک در دو
سطح تیمار فرعی نیتروژن شامل سطح  )N300( 300و  00درصد ( )N00اعمال گردید .بیشترین مقدار ماده خشک در تیمار شاهد
(بدون تنش) و برابر با  22/0تن در هکتار تولید گردید ،تنشهای آبی و نیتروژن اعمالی در مراحل مختلف رشد ،باعث کاهش ماده
خشک نهایی گردید و کمترین مقدار ماده خشک در تنشهای اعمالی در مرحله رویشی ( )IR00N00و برابر با  31/2تن در هکتار
بهدست آمد ،بیشترین مقدار کارایی مصرف آب نیز در تیمار شاهد و برابر با  3/44کیلوگرم بر متر مکعب اندازهگیری شد .تجزیه و
تحلیل آماری نتایج نشان داد که تأثیر تنشهای آبی و نیتروژن و اثر متقابل آنها در سطح یک درصد بر ماده خشک و کارایی مصرف
آب معنیدار بوده است .طبق نتایج بهدست آمده ،توصیه میگردد بهمنظور دستیابی به حداکثر کارایی مصرف آب ،مصرف آب و
نیتروژن بهصورت کامل انجام پذیرد.
کلید واژهها :تنش آبی ،ذرت ،ماده خشک ،نیتروژن.
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Abstract
In order to study the effect of water and nitrogen stress on biomass in Maize variety KSC704,
an experiment was conducted at Agricultural and Natural Resources Research Center of
Neyshabour city in year 2013. The experimental design was randomized complete block with
three replications. The main treatments consisted of two levels of water stress 80 and 60 percent
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of water requirement in each of the three stages of growth vegetative, reproductive and grain
filling and secondary treatments of two levels of 100 and 50 percent nitrogen. Most of biomass
was produced in the control (no stress) equal to 22.8 ton/ha. Water and nitrogen stress applied at
different stages of growth, has decreased final biomass. Water and nitrogen stress at vegetative
growth stage had highest effect on biomass and lowest biomass was measured in IR60N50 equal
to 13.2 ton/ha. Statistical analysis of results also showed that effects of water and nitrogen stress
and interaction effects of irrigation and nitrogen had significant effect on biomass and water use
efficiency at 1 percent level. The highest water use efficiency were obtained in control
(I100N100) treatment with 1.77 kilograms per cubic meter. According to the results, it is
recommended to maximize water use efficiency, water and nitrogen use completely done.
Keywords: Water stress, Maize, Biomass, Nitrogen.

مقدمه
مهمترین عوامل محدود کننده تولید در گیاهان زراعی از
جمله ذرت ،کمبود آب و نیتروژن میباشد .کمبود این عوامل ،با
ایجاد تغییرات کالبدی (آناتومیک ،)1ریختاری (مورفولوژیک،)2
ساختاری (فیزیولوژیک )3و بیوشیمیایی ،بر جنبههای مختلف رشد
و در نهایت تولید ماده خشک ذرت تأثیر میگذارد (غدیری و
مجیدیان .)1332 ،میزان این تأثیرات منفی ،بستگی به سطح
تنش ،زمان وقوع و مرحله رشد دارد (شیخی و همکاران.)1331 ،
اصوال بیشترین مقدار ماده خشک نهایی در آبیاری کامل به
دست آمده ،با اعمال تنش آبی ،وزن ماده خشک کاهش یافته و با
افزایش مصرف نیتروژن ،بر میزان کل ماده خشک افزوده میگردد
(لک و همکاران1331 ،؛ زندپارسا و سپاسخواه2001 ،؛ گادوین و
جنز1331 ،4؛ لیااو و بارسولومف1394 ،5؛ پانگ و لتی1333 ،1؛
شیخی و همکاران1331 ،؛ پاندی و همکاران2000 ،9؛ موزر و
همکاران2001 ،3؛ شانگوان و همکاران.)2000 ،3
در مطالعات انجام شده زیادی مشخص گردیده که تأثیر
سطوح مختلف آبیاری و نیتروژن بر میزان ماده خشک نهایی
معنیدار است (علیزاده و همکاران1331 ،؛ قیصری و همکاران،10
2003؛ لک و همکاران1331 ،؛ استون و همکاران2001 ،11؛
کاکیر2004 ،12؛ دی پاولو و رینالدی ،)2003 ،13هر چند افزایش
تنشهای آبی و نیتروژن ،سبب کاهش عملکرد ماده خشک
میگردد ،اما بسته به سطح تنش ،ممکن است کارایی مصرف آب
بهبود یابد ،بهطوری که در تنشهای مالیم ،عموماً کارایی مصرف
1 - Anatomic
2 - Morphological
3 - Phisiological
4 - Godwin and Jones
5 - Liao and Bartholomew
6 - Pang and Letey
7 - Pandey et al.
8 - Moser et al.
9 - Shangguan et al.
10 - Gheysari et al.
11 - Stone et al.
12 - Cakir
13 - DiPaolo and Rinaldi

آب افزایش مییابد (قیصری و همکاران2003 ،؛ دی پاولو و
رینالدی.)2003 ،
عالوه بر سطح و میزان تنش وارده ،مرحله رشد نیز بر
14
حساسیت گیاه به تنش آبی تأثیر بهسزایی دارد ،سینگ و سینگ
( )1335طی تحقیقی ،حساسترین مرحله ذرت نسبت به آب ،موثر
در عملکرد دانه را ،دو هفته قبل تا  3-2هفته پس از گلدهی
دانسته در حالی که در مطالعه لک و همکاران ()1331
حساسترین مرحله رشد گیاه نسبت به تنش آبی ،موثر در مقدار
ماده خشک کل ،مرحله رویشی گزارش شده است .تنش خشکی
قبل از گلدهی با کاهش تعداد و مساحت برگها که از اجزای
اصلی ماده خشک محسوب میشود باعث کاهش ماده خشک
میگردد (هال و همکاران1331 ،15؛ نسمیت و ریچی1332 ،16؛
سیری ،)1333 ،17در حالیکه در مرحله گلدهی ،با شکست تلقیح،
کاهش تعداد دانه در بالل و کاهش طول دوره رشد گیاه و در
مرحله پر شدن دانه با کاهش وزن دانه و کوتاه نمودن طول دوره
موثر پر شدن دانه ،باعث کاهش ماده خشک نهایی میگردد
(نسمیت و ریچی.)1332 ،
مقدار نیتروژن کافی در خاك سبب کند شدن پیری برگ
گردیده و گیاه را قادر میسازد تا فرصت بیشتری برای پر کردن
دانهها داشته ،عملکرد افزایش یابد (اقبال و پاور1333 ،18؛ موزر و
همکاران .)2001 ،کمبود نیتروژن به علت کاهش اندازه و دوام
سطح برگ ،باعث کاهش میزان نور دریافتی ،کارآیی استفاده از نور
و فتوسنتز گیاه زراعی میشود (لک و همکاران .)1331 ،هیرزل و
همکاران )2009( 19طی تحقیقی به مقدار  13تن در هکتار ماده
خشک برای شرایط بدون کوددهی و  31تن در هکتار با استفاده از
 350کیلوگرم در هکتار نیتروژن دست یافتند .از آنجایی که تأثیر
کود نیتروژن مصرفی بر میزان ماده خشک ،وابسته به در دسترس

14 - Singh and Singh
15 - Hall et al.
16 - Nesmith and Ritchie
17 - Siri
18 - Eghball and Power
19 - Hirzel et al.
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بودن آب خاك است ،پیشنهاد میگردد ،مقدار نیتروژن مصرفی در
شرایط تنش خشکی شدید ،کاهش یابد (قیصری و همکاران،
 .)2003لیااو و بارسولومف ( )1394نیز نشان دادند در صورت عدم
جذب آب توسط گیاه ،نیتروژنی هم جذب نخواهد شد .بدین دلیل
بایستی اثری متقابل بین نیتروژن و آب مصرفی در تولید ذرت
وجود داشته باشد .در تحقیقی عملکرد دانه و پروتئین در ذرت
علوفه ای مورد بررسی قرارگرفت .دو فاکتور مقدار آب آبیاری در
چهار سطح و مقدار کود شیمیائی در پنج سطح انتخاب گردید.
نتایج نشان داد عملکرد دانه تحت تاثیر میزان آب ،کود و اثر
متقابل آنها می باشد( .اعتدالی و نوری امامزاده ایی)1331
هدف از اجرای این تحقیق ،بررسی تأثیر تنشهای آبی و
نیتروژن در مراحل مختلف رشد بر تولید ماده خشک کل گیاه ذرت
است .تعیین اثرات کم آبیاری بر مراحل رشد و نمو گیاه ذرت و
کارآیی مصرف آب در تیمارهای مختلف از دیگر اهداف این
تحقیق می باشد.
مواد و روشها
به منظور بررسی تأثیر تنشهای آبی و نیتروژن بر تجمع و
مقدار نهایی ماده خشک باالی سطح زمین گیاه ذرت رقم سینگل
کراس  ،)KSC704( 904آزمایشی در مزرعه مرکز تحقیقات
کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی
با عرض جغرافیایی  31درجه و  13دقیقه شمالی و طول جغرافیایی
 53درجه  43دقیقه شرقی با ارتفاع  1245متر از سطح دریا اجرا

گردید .آزمایش به صورت کرتهای یک بار خرد شده در قالب
طرح بلوكهای کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا در آمد (شکل
 .)1تیمارهای تنش آبی شامل دو سطح  10و  30درصد نیاز آبی و
تیمارهای تنشی نیتروژن شامل دو سطح  100و  50درصد بود.
آبیاری به صورت هفتهای انجام گردید و برای تعیین مقدار نیاز آبی
از روش فائو پنمن مانتیث (نرمافزار کراپوات) و برای تعیین
مقادیر ضرایب گیاهی در مراحل مختلف رشد و محاسبه تبخیر و
تعرق واقعی گیاه ذرت ،از روش فائو  51استفاده گردید .بدین
منظور دادههای هواشناسی مورد نیاز ،بهصورت روزانه از ایستگاه
هواشناسی شهرستان نیشابور که در  2کیلومتری محل آزمایش
قرار داشت اخذ گردید (جدول .)1
حد بهینه و مورد نیاز نیتروژن بر اساس آزمون خاك ()NPK
تعیین شد (جدول  )2و با توجه به نیاز گیاه در مراحل مختلف رشد،
از منبع کود اوره بهصورت تقسیطی (در چهار مرحله قبل از کاشت،
 10برگی ،گلدهی و پرشدن دانه) استفاده گردید .مقدار نیتروژن
مورد نیاز ( 100درصد نیتروژن مورد نیاز) نیز ،بر اساس شاخص
کودی و با کاربرد  440کیلوگرم در هکتار کود اوره انجام گردید.
قبل از انجام آزمایش ،مشخصات فیزیک خاك در سه الیه ،0-50
 50-100و  100-150سانتیمتر اندازهگیری گردید ،طبق
اندازهگیریهای انجام شده ،بافت خاك مزرعه لومی رسی بود
(جدول .)3

شکل  -1جانمایی تیمارها ( Iو  Nبهترتیب نشاندهنده تیمارهای آبیاری و نیتروژن IR60 ،و  IR80بهترتیب
مصرف  60و  80درصد نیاز آبی گیاه در مرحله رشد رویشی IG60 ،و  IG80بهترتیب مصرف  60و  80درصد نیاز
آبی گیاه در مرحله گلدهی IP60 ،و IP80بهترتیب مصرف  60و  80درصد نیاز آبی در مرحله پرشدن دانه،
 N100مصرف  100درصد نیتروژن مورد نیاز و  N50مصرف  50درصدی مصرف نیتروژن مورد نیاز).
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جدول -1میانگین پارامترهای هواشناسی منطقه در طول فصل رشد
پارامتر

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

دمای حداکثر (درجه سانتیگراد)

33

40

33/1

34/4

33/4

دمای حداقل (درجه سانتیگراد)

10

14

11/2

3

5.5

دمای متوسط (درجه سانتیگراد)

23/3

29/1

24/2

20/3

13/9

رطوبت نسبی حداکثر (درصد)

31

34

13

100

13

رطوبت نسبی حداکثر (درصد)

14

10

3

3

14

نزوالت جوی (میلیمتر)

24/3

9

0

4/1

0

جدول  -2مقدار امالح اندازهگیری شده خاک قبل از کاشت
عمق (سانتیمتر)

نیتروژن (درصد)

فسفر (میلیگرم در کیلوگرم خاك)

پتاس (میلیگرم در کیلوگرم
خاك)

مواد آلی (درصد)

30 – 0

0/3

11

150

0/03

10 -30

0/3

14

139

0/03
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جدول  -3مشخصات خاک محل آزمایش
ضخامت الیه
(سانتیمتر)

هدایت هیدرولیکی اشباع
(میلیمتر در روز)

نقطه پژمردگی دائم
(درصد)

حد ظرفیت زراعی
(درصد)

تخلخل
(درصد)

50 – 0
100 - 50
150 - 100

100
100
33

20
20
13

33
33
31

43
43
45

رس
(درصد)
33
31
39

شن
(درصد)

سیلت
(درصد)

22
21
29

40
33
31

جدول  -7مقادیر نزوالت جوی ،عمق آب آبیاری و تبخیر تعرق مرجع در طول فصل زراعی
IP10
IP10
IP30
IP30
IG10 IG10 IG30 IG30 IR10 IR10 IR30 IR30
I100
I100
پارامتر
N50
N100 N50
N100
N50
N100
N50
N100
N50
N100
N50
N100 N50 N100
(میلیمتر)
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
بارش
1113
1113
1223
1223
1030
1030
1133
1133
1130
1130
1230
1230
1233
1233
عمق آب آبیاری
1453
1453
1453
1453
1453
1453
1453
1453
1453
1453
1453
1453
1453
تبخیر و تعرق مرجع 1453
 IG ، IR ،N ،Iو IPبهترتیب نشاندهنده تیمارهای آبیاری ،نیتروژن ،تنش در مرحله رویشی ،تنش در مرحله گلدهی و تنش در مرحله پرشدن دانه و اندیسهای
 30 ،100و  10بهترتیب تأمین  30 ،100و  10درصد نیاز آبی N100 ،و  N50نیز بهترتیب نشاندهنده کوددهی کامل و  50درصد تنش کودی میباشند.

جدول  -5پارامترهای متغیر اندازهگیری شده در تیمارهای مختلف
I100

I100

IR30

IR30

IR10

IR10

IG30

IG30

IG10

IG10

IP30

IP30

IP10

IP10

N100

N50

N100

N50

N100

N50

N100

N50

N100

N50

N100

N50

N100

N50

پارامتر

9
3
9
9
9
3
3
9
9
3
9
9
9
زمان جوانهزنی ،روز
51
51
55
59
55
55
51
13
12
53
59
51
55
زمان شروع گلدهی ،روز
13
19
11
23
20
21
13
11
11
15
11
19
13
طول مدت گلدهی ،روز
33
100
102
31
33
39
100
34
35
100
101
102
105
زمان شروع پیری ،روز
124
123
129
120
122
121
125
119
120
125
121
121
129
زمان بلوغ فیزیولوژیکی ،روز
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/9
1/9
1/95
1/3
1/3
1/3
حداکثر عمق ریشه ،متر
 IG ، IR ،N ،Iو IPبهترتیب نشاندهنده تیمارهای آبیاری ،نیتروژن ،تنش در مرحله رویشی ،تنش در مرحله گلدهی و تنش در مرحله پرشدن دانه و اندیسهای
 30 ،100و  10به ترتیب تأمین  30 ،100و  10درصد نیاز آبی N100 ،و  N50نیز بهترتیب نشاندهنده کوددهی کامل و  50درصد تنش کودی میباشند.
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عملیات کاشت در تاریخ سوم خردادماه درون کرتهایی مشتمل
بر چهار ردیف کاشت به طول  3متر انجام شد .فاصله بین ردیفهای
کاشت  95سانتیمتر و فاصله گیاه روی ردیفها 15 ،سانتیمتر
انتخاب گردیده ،بنابراین سطح خالص هر کرت  24متر مربع ()3  3
بود ،ضمناً بهمنظور جلوگیری از نشت آب و تأثیر بین واحدهای
آزمایشی ،بین کرتها 2 ،متر فاصله در نظر گرفته شد .آبیاری
بهصورت فارو انجام گردید و هر واحد ،توسط پشتههایی محصور
گردید.
در این آزمایش ،تیمارهای آبیاری به عنوان فاکتور اصلی ()MP
شامل تیمارهای شاهد ( 100درصد نیاز آبی) ،دو سطح تنشی  10و
 30درصد نیاز آبی در هر یک از مراحل رشد شامل مراحل رویشی
( ،)IRگلدهی ( )IGو پر شدن دانه ( )IPو تیمارهای نیتروژن
بهعنوان فاکتورهای فرعی ( )SPشامل دو سطح نیتروژن  100و 50
درصد انتخاب گردید .روش کار به این صورت بود که ابتدا ،طول
دوره رشد گیاه به سه مرحله رویشی (از مرحله  4-1برگی تا ابتدای
مرحله تاسلینگ ،)1گلدهی (از ابتدای مرحله تاسلینگ تا ابتدای
مرحله شیریشدن دانهها) و پرشدن دانه (از مرحله شیریشدن دانهها
تا بلوغ فیزیولوژیکی) تقسیم گردید ،سپس در هر یک از مراحل سه
گانه مورد اشاره ،دو سطح تنش آبی  10و  30درصد و دو سطح
نیتروژن  100و  50درصد اعمال گردید.
بهمنظور تعیین عمق آب آبیاری مورد نیاز در هر تیمار ،ابتدا
تبخیر و تعرق مرجع با استفاده از روش فائوپنمنمانتیث (با استفاده از
نرمافزار کراپوات) محاسبه گردید و با محاسبه مقدار ضریب گیاهی
( )Kcدر مراحل مختلف رشد با استفاده از روش فائو( 51مقادیر
ضریب گیاهی در مراحل ابتدایی ،میانی و انتهایی رشد بهترتیب برابر
با  1/15 ،0/3و  0/35بدست آمد) ،مقدار تبخیر و تعرق واقعی گیاه
بهدست آمد ،سپس با توجه به تبخیر و تعرق واقعی محاسباتی و
نزوالت جوی و همچنین سطح تنش ،مقدار آب الزم ،به هر واحد
داده شد (جدول .)4
روش اعمالی سطوح تنش آبی به این صورت بود تیمارهایی که
در مرحله رویشی (مثالً تیمار  )IR30N100تحت تنش قرار گرفتند
در سایر مراحل رشد (گلدهی و پر شدن دانه) تحت تنش نبوده و
بهطور کامل ،آبیاری گردیدند.
جهت اندازهگیریهای میدانی ماده خشک ،هر دو هفته یک بار
اقدام به نمونهبرداری شد .بدین منظور در هر بار اندازهگیری ،پنج
بوته شامل تمامی قسمتهای باالی سطح زمین در داخل آون به
مدت  92ساعت و در دمای  90درجه سانتیگراد خشک گردیدند.
منظور از ماده خشک در این تحقیق ،کل وزن سبزینهای روی سطح
زمین گیاه شامل ساقه ،برگها و باللها میباشد .در انتهای فصل،

1 - Tasseilng

تمامی تیمارها در تاریخ  15مهرماه به روش دستی برداشت شده و در
نهایت تجزیه و تحلیل آماری صفات مورد مطالعه و مقایسه
میانگینها به روش آزمون چند دامنهای دانکن و به وسیله نرم افزار
 MSTATو رسم شکلها و منحنیها بهوسیله نرم افزار اکسل
انجام گردید.
در طول فصل ،پارامترهای متغیر گیاهی از جمله زمان جوانهزنی
(روز) ،شروع گلدهی (روز) ،شروع پیری (روز) ،طول مدت گلدهی
(روز) و حداکثر عمق ریشه (متر) اندازهگیری گردید (جدول .)5
نتایج و بحث
اعمال تنش در مرحله رویشی ،زمان شروع گلدهی را به تأخیر
انداخت و با افزایش سطح تنش ،بر میزان این تأخیر افزوده گردید،
ضمن آنکه در تنشهای اعمالی در این مرحله ،با افزایش سطح
تنشهای آبی و نیتروژن ،طول مدت گلدهی و حداکثر عمق ریشه
کاهش یافت ،این یافتهها نشان داد که اعمال تنش در مرحله
رویشی ،تمامی اجزای رشد و توسعه گیاه را تحت تأثیر قرار داده و
باعث کاهش آنها میگردد ،پس از رفع تنش ،با توجه به فرصت کم
باقیمانده تا انتهای فصل و ضعیف بودن گیاه ،طول دوره گلدهی و
زمان بلوغ فیزیولوژیکی نیز کوتاه گردید (جدول .)5
افزایش سطح تنشهای آبی و نیتروژن در همه تیمارها ،باعث
تسریع پیری کانوپی و کاهش دوام و قوام برگ گردیده و زمان بلوغ
فیزیولوژیکی را کاهش داد (جدول .)5
تأثیر تیمارهای تنش آبی در مرحله رشد رویشی

از آنجایی که بخش بیشتری از ماده خشک مربوط به پوشش
سبزینهای باالی سطح زمین گیاه شامل ساقه و برگها بوده و بخش
کمتری از آن در مرحله بعدی مربوط به عملکرد دانهها است ،با شروع
تنشها در هفته دوم اندازهگیریها (یک هفته پس از شروع مرحله
رویشی و اعمال تنش) ،گیاه تحت تأثیر تنشهای آبی قرار گرفته و
پوشش کانوپی کاهش یافت .پس از رفع تنشها در پایان هفته
چهارم ،گیاه وارد مرحله گلدهی شده و از آنجایی که این تیمارها ،از
این مرحله به بعد ،دچار تنش آبی نبودند ،با انجام به موقع فرآیند
گردهافشانی و تلقیح و پرشدن مناسب دانهها ،منحنی تجمع ماده
خشک از شیب افزایشی مناسبی برخوردار گردید .بهعبارتی کمتر
بودن ماده خشک نهایی این تیمارها ،بیشتر مربوط به کاهش رشد
سبزینهای گیاه است تا عملکرد دانههای بالل (شکل  .)2بهنظر
میرسد با پیری زودرس کانوپی ،فرصت ادامه تجمع ماده خشک از
دست رفته و در نهایت ماده خشک نهایی نسبت به تیمار شاهد
کاهش معنیدار یافته است (جدول .)5
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شکل  -2مقایسه ماده خشک سطوح  60و  80درصد تنش آبی در مرحله رویشی با تیمار شاهد
بهعبارت دیگر ،گیاه تحت تنش در مرحله رویشی که با کاهش
تجمع ماده خشک مواجه است ،پس از رفع تنش با توجه به فرصت
کم باقیمانده ،سریعاً اقدام به تشکیل و پر کردن دانهها کرده (طبق
اصل حفظ بقاء و نسل) ولی کوتاه شدن سیکل زندگی بهدلیل پیری
زودرس کانوپی ،ادامه روند تجمع ماده خشک گیاه را مختل نموده
است (جدول  .)5در بین تمامی تیمارهای تنشی ،کمترین مقدار ماده
خشک تولیدی ،مربوط به تیمار  10درصد تنش آبی در مرحله رویشی
( )IR10N50و برابر با  13/2تن در هکتار میباشد ،این یافته نشان
میدهد که حساسترین مرحله رشد نسبت به تنشهای آبی ،مرحله
رشد رویشی میباشد .بیشترین میزان ماده خشک نیز در تیمار شاهد
(تیمار  100درصد نیاز آبی) و برابر با  22/3تن در هکتار به دست آمد،
لک و همکاران ( )1331نیز کمترین وزن ماده خشک را در تنشهای
اعمالی در مرحله رویشی و بیشترین مقدار آن را در تیمار شاهد
گزارش نمودند .کاهش مقدار آب از تیمار شاهد به تیمارهای
 IR30N100و  IR10N100و از تیمار  IR30N100به تیمار
 IR10N100بهترتیب باعث کاهش  9/1 ،3/3و  3/9تن در هکتاری
ماده خشک نهایی شده است ،بهعبارتی کاهش  20درصدی مصرف
آب از سطح پتانسیل (تیمار شاهد) به سطح  30درصد ،تأثیر بیشتری
در کاهش ماده خشک نهایی نسبت به کاهش همین مقدار آب از
سطح  30درصد به سطح  10درصد داشته است .مفهوم این مطلب
آن است که کارایی مصرف آب ماده خشک در کم آبیاریها ،کمتر
است .نتایج محققان دیگر نیز نشان میدهد که تنش آبی در مرحله
رویشی با تأثیر بر گسترش سطح برگ ،باعث کاهش ماده خشک
گیاه میگردد (کالسن و شاو1390 ،1؛ مک پیرسون و بایر1339 ،2؛
هال و همکاران1331 ،؛ نسمیت و ریچی1332 ،؛ سیری.)1333 ،
1 - Classsen and Shaw

تأثیر تیمارهای تنش آبی در مرحله گلدهی

بین مقادیر تجمعی ماده خشک تیمارهایی که در این مرحله
تحت تنش قرار گرفتند ( IG30N100و  )IG10N100و تیمار
شاهد ،تا قبل از اعمال تنش ،بهدلیل برقراری شرایط یکسان آبی بین
تیمارها ،اختالفی مشاهده نگردید و با شروع تنشها ،تجمع ماده
خشک مخصوصاً در سطح  10درصد کاهش چشمگیری یافت ،دالیل
عمده این کاهش ،در مرحله اول مربوط به شکست شدید تلقیح و
گردهافشانی (کاهش تعداد دانه در بالل) (جدول  )1و در مرحله دوم،
کاهش طول دوره رشد گیاه بهدلیل پیری زودرس کانوپی (جدول )5
بود .روند تغییرات منحنی تجمعی ماده خشک نشان میدهد که در
سطح  30درصد شکست تلقیح و گردهافشانی خاصی اتفاق نیفتاده
است و عمده کاهش ماده خشک نهایی در این تیمار مربوط به
کاهش طول دوره رشد بهدلیل پیری زودرس کانوپی است ،در
حالیکه در سطح  10درصد ،هم شکست تلقیح و گردهافشانی اتفاق
افتاده (کاهش تعداد دانه در بالل) و هم طول دوره رشد گیاه کاهش
یافته است (جدول  5و .)1
کاهش مقدار آب از تیمار شاهد به تیمارهای  IG30N100و
 IG10N100و از تیمار  IG30N100به تیمار  IG10N100بهترتیب
باعث کاهش  4/1 ،3/35و  0/15تن در هکتاری ماده خشک نهایی
شده است .در این تیمارها ،کاهش  20درصدی آب مصرفی از سطح
پتانسیل (تیمار شاهد) به سطح  30درصد ،تأثیر بهمراتب بیشتری در
کاهش ماده خشک نهایی نسبتبه کاهش همین مقدار آب از سطح
 30درصد به سطح  10درصد داشته است و یا بهعبارتی کارایی
مصرف آب در کمآبیاریها کمتر است (شکل .)3

2 - Mcperson and Boyer
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جدول  -6نتایج تجزیه واریانس
منابع
تغییرات

درجه
آزادی

بیومس

تعداد دانه
در بالل

وزن هزار دانه

پوشش کانوپی

کارایی مصرف
آب

تکرار

2

2/12

1354/59

42/11

0/091

0/011

کود نیتروژن

1

40/59  

11205/31  

111/35 ns

1/035  

0/313  

آبیاری

1

44/29  

34243/31  

100/03  

11/33  

0/214  

اثر متقابل آبیاری و نیتروژن

1

1/125  

243/51 ns

44/14 ns

1/212 

0/01  

خطا

21

0/123

435/31

124/32

0/509

0/001

 و 

بهترتیب نشاندهنده معنیدار بودن در سطح پنج و یک درصد و  nsنشاندهنده غیر معنیداربودن میباشد

شکل  -3مقایسه ماده خشک سطوح  60و  80درصدی تنش آبی در مرحله گلدهی با تیمار شاهد
همانطور که اغلب تحقیقات نشان داده که یکی از حساسترین
مرحله رشد ذرت نسبت به تنش آبی ،مرحله گلدهی مخصوصاً
مراحل گردهافشانی ،ظهور کاکل و ریزش دانه گرده میباشد ،تنش
آبی در این مرحله از طریق رشد ناقص جنین ،ناباروری دانه گرده و
کاهش تعداد دانه بارور ،کاهش شدید ماده خشک را باعث میشود
(مجدم و همکاران1339 ،؛ نسمیت و ریچی1332 ،؛ قوشچی و
همکاران2003 ،1؛ ابوالخیر و مکی2009 ،2؛ لمکوف و لومیس،3
.)1331

1 - Ghooshchi et al.
2 - Abo-El-Kheir and Mekki
3 - Lemcoff and Loomis

تأثیر تیمارهای تنش آبی در مرحله پرشدن دانه

در این مرحله نیز ،اختالف مشخص و معنیدار بین منحنیهای
تجمع ماده خشک تیمارهای شاهد IP30N100 ،و  IP10N100تا
قبل از اعمال تنش مشاهده نمیگردد .با اعمال تنش ،تجمع ماده
خشک گیاه مخصوصاً در سطح  10درصد (تیمار  )IP10N100تحت
تأثیر قرار گرفته و بهدالیل پیری زودرس تاج پوشش گیاهی و
همچنین کند شدن فرآیند فتوسنتز و انتقال مواد پرورده به بخشهای
مختلف گیاه ،عملکرد دانه و در نهایت عملکرد ماده خشک نهایی کل
کاهش مییابد .طبق اندازهگیریهای میدانی ،عمده دلیل کاهش وزن
ماده خشک نهایی در این مرحله ،کاهش وزن دانهها بود (جدولهای
 5و  1و شکل .)4
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شکل  -7مقایسه ماده خشک سطوح  60و  80درصدی تنش آبی در مرحله پرشدن دانه با تیمار شاهد
کاهش مقدار آب از تیمار شاهد به تیمارهای  IP30N100و
 IP10N100و از تیمار  IP30N100به تیمار  IP10N100بهترتیب
باعث کاهش  4/1 ،2/9و  1/4تن در هکتاری ماده خشک نهایی شده
است .بهعبارتی کاهش  20درصدی مصرف آب از سطح پتانسیل
(تیمار شاهد) به سطح  30درصد ،تأثیر مضاعفی در کاهش ماده
خشک نهایی نسبت به کاهش همین مقدار آب از سطح  30درصد به
سطح  10درصد داشته ،بهعبارتی با افزایش سطح تنش آبی ،کارایی
مصرف آب کاهش یافته است (شکل  .)4علت اصلی کاهش ماده
خشک نهایی در تیمارهای تحت تأثیر تنش خشکی (مالیم و شدید)
در مرحله پر شدن دانه ،کاهش معنیدار تعداد دانه در بالل و وزن
دانه میباشد (مجیدیان و همکاران1339 ،؛ غدیری و مجیدیان،
.)1332
مشابه با این نتایج ،محققین دیگری نیز بیان داشتهاند که تنش
خشکی در مرحله پرشدن دانه ،عمدتاً با تأثیر بر وزن هزار دانه ،باعث
کاهش ماده خشک نهایی میگردد (نسمیت و ریچی1332 ،؛ اوتار و
همکاران.)1339 ،1
تأثیر تنش نیتروژن در شرایط بدون تنش آبی (تیمار شاهد)

در سطح  100درصد نیاز آبی ،کاهش  50درصدی مصرف
نیتروژن ،همواره باعث کاهش مقدار ماده خشک تجمعی گردید و این
تفاوت بهدلیل رشد سریع پوشش کانوپی گیاه و احتیاج بیشتر گیاه به
نیتروژن و از طرفی مصرف و تخلیه نیتروژن منطقه توسعه ریشهها،
همواره در حال افزایش بود و در زمان بلوغ فیزیولوژیکی ،مقدار این
تفاوتها ،به حداکثر مقدار خود رسید (شکل  .)5کاهش  50درصدی
مصرف نیتروژن در سطح پتانسیل آبی (تیمار شاهد) باعث کاهش
 3/1تن در هکتاری ( 15/3درصدی) ماده خشک نهایی ُشد.
1 - Ouottar et al.

قیصری و همکاران ( )2003و لک و همکاران ( )1331نیز
مشابهاً دریافتند که با افزایش میزان نیتروژن مصرفی ،میزان کل ماده
خشک گیاه ذرت نیز افزایش یافته و اثر کود نیتروژن بر ماده خشک
نهایی وابسته به در دسترس بودن آب خاك است.
تأثیر تنش نیتروژن در تیمارهای تحت تنش آبی در
مرحله رویشی

سطح  60و  80درصد تنش آبی :در این تیمارها نیز همانند
تیمار شاهد ،کاهش  50درصدی مصرف نیتروژن همواره باعث
کاهش مقدار ماده خشک تجمع یافته نسبت به سطح نیتروژن 100
درصد گردید .اختالف بین سطوح  100و  50درصد مصرف نیتروژن
در این تیمارها در اوایل رشد کم بوده و بعد از آن بهدلیل رشد سریع
تاج پوششی گیاه ،احتیاج بیشتر به نیتروژن و برداشت و مصرف
نیتروژن از منطقه ریشهها روز به روز بر دامنه این اختالف افزوده شد،
بهطوریکه این تفاوتها ،در زمان بلوغ فیزیولوژیکی به حداکثر مقدار
خود رسید .در این تیمارها ،قبل از شروع کوددهی تقسیطی هفته
چهارم ،تجمع ماده خشک کاهش و پس از آن افزایش یافت
(شکلهای  1و .)9
کاهش  50درصدی مصرف نیتروژن در سطوح  10و  30درصد
نیاز آبی در مرحله رویشی ،بهترتیب باعث کاهش  2/1تن در هکتاری
( 13/3درصد) و  2تن در هکتاری ( 13/2درصد) ماده خشک نهایی
شد ،بهعبارتی ،در تنشهای شدیدتر ،تأثیر نیتروژن بر مقدار ماده
خشک نهایی کمتر بود (شکلهای  1و  ،)9این پدیده احتماالً بهدلیل
کاهش مقدار جذب نیتروژن (در شرایط تنشهای شدیدتر) و افزایش
فشار اسمزی خاك افزوده میباشد .قیصری و همکاران ()2003
ضمن دستیابی به نتایج مشابهی ،پیشنهاد نمودند که مقدار کود
نیتروژن کاربردی تحت شرایط تنش خشکی ،کاهش یابد.
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شکل  -5مقایسه ماده خشک سطوح  100و  50درصدی تنش نیتروژن در تیمار شاهد

شکل  -6مقایسه ماده خشک سطوح  100و  50درصد تنش نیتروژن در سطح  80درصدی
تنش آبی در مرحله رشد رویشی

شکل  -4مقایسه ماده خشک سطوح  100و  50درصد تنش کودی در سطح  60درصدی
تنش آبی در مرحله رشد رویشی
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تأثیر تنش نیتروژن در تیمارهای مختلف تنش آبی طی
مرحله گلدهی

سطح  80درصدی تنش آبی :با کاهش  50درصدی مصرف
نیتروژن ،در این مرحله از رشد ،اختالف بین ماده خشک تجمعی
تیمارهای  IG30N100و  ،IG30N50قبل از اعمال تنش آغاز و تا
زمان بلوغ فیزیولوژکی ادامه یافت .کاهش مصرف نیتروژن بهطور

مستقیم از طریق کاهش میزان فتوسنتز و ساخت مواد پرورده و
همچنین کاهش دوام برگ و طول دوره رشد گیاه ،کاهش مقدار ماده
خشک در طول دوره رشد گیاه را باعث شد (جدولهای  5و  .)1در
این سطح ،کاهش  50درصدی مصرف نیتروژن باعث کاهش  2/3تن
در هکتاری ( 14/3درصدی) ماده خشک نهایی گردید (شکل.)3

شکل  -8مقایسه ماده خشک سطوح  100و  50درصد تنش نیتروژن در سطح  80درصد
تنش آبی در مرحله گلدهی

شکل  -9مقایسه ماده خشک سطوح  100و  50درصد تنش نیتروژن در سطح  60درصد تنش در مرحله گلدهی
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شکل  -10مقایسه ماده خشک سطوح  100و  50درصد تنش نیتروژن در سطح  80درصد
تنش آبی در مرحله پر شدن دانه

شکل  -11مقایسه ماده خشک سطوح  100و  50درصد تنش نیتروژن در سطح  60درصد
تنش آبی در مرحله پر شدن دانه
سطح  60درصدی تنش آبی :تا روز 50ام ( 11روز بعد از
آغاز اعمال تنش آبی) اختالف چندانی بین مقادیر ماده خشک
تجمعی تیمارهای  100و  50درصد نیتروژن مشاهده نشد ،اما در
ادامه با نزدیک شدن به انتهای فصل و تحریک پیری زودرس
کانوپی در اثر تنشهای اعمالی ،تجمع ماده خشک در سطح 50
درصد ،کاهش بیشتری نسبت به سطح  100درصد یافت این یافته
نشاندهنده آن است که نیتروژن با نقشی که در ساختمان تولید ماده
خشک و همچنین دوام و قوام برگ دارد میتواند بر میزان ماده
خشک نهایی موثر باشد .در سطح تنش آبی  10درصد ،کاهش 50
درصدی مصرف نیتروژن باعث کاهش  2/5تن در هکتاری (13/9
درصدی) ماده خشک نهایی شده است (شکل  .)3کاهش 50

درصدی مصرف نیتروژن در هر یک از سطوح  10و  30درصد تنش
آبی اعمالی در مرحله گلدهی نشان میدهد که کاهش ماده خشک
نهایی سطح  30درصد نسبت به سطح  10درصد (بهدلیل کاهش 50
درصدی مصرف نیتروژن) بیشتر بوده و یا بهعبارتی کارایی مصرف
نیتروژن در کم آبیاریها کمتر میباشد (شکلهای  3و  .)3لک و
همکاران ( )1331نیز نتیجه مشابهی گرفتند که با مصرف نیتروژن
کافی ،تعداد دانه در بالل (که از اجزای اصلی ماده خشک میباشند)
تحت شرایط تنش خشکی به مقدار کم و در شرایط آبیاری کامل،
1
به میزان بیشتری افزایش میدهد .در همین رابطه زید و السماری

1 - Zeid and El-Semary
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( )2001نیز بیان نمودند اگر آب کافی در دسترس گیاهان نباشد،
کاربرد کود بیفایده خواهد بود.
تأثیر تنش نیتروژن در تیمارهای مختلف تنش آبی طی
مرحله پرشدن دانه

سطوح  60و  80درصد تنش آبی :همانطور که در
شکلهای ( )3و ( )10نیز مشاهده میگردد ،کاهش  50درصدی
مصرف نیتروژن ،باعث کاهش مقدار ماده خشک تجمعی نسبت به
سطح نیتروژن  100درصد گردیده است .در سطح  30و  10درصد
تنش آبی این مرحله ،کاهش  50درصد مصرف نیتروژن بهترتیب
باعث کاهش  0/5تن در هکتاری ( 2/5درصدی) و  1/5تن در
هکتاری ( 3درصدی) ماده خشک باالی سطح زمین شد (شکلهای
 10و .)11
مسلماً مصرف کمتر نیتروژن در یک سطح مشخص آب (مثال
 30درصد) ،باعث تجمع کمتر ماده خشک میشود زیرا نیتروژن نیز
یکی از مواد مهم و ضروری ساخت و تجمع مواد پرورده (ماده
خشک) میباشد .عالوه بر آن ،کمبود نیتروژن ،پیری زودرس و
کاهش طول دوره رشد گیاه را باعث میگردد ،با کاهش مصرف آب و
افزایش سطح تنش آبی ،کارایی جذب و مصرف نیتروژن نیز کاهش
مییابد و یا بهعبارتی کارایی مصرف نیتروژن در کمآبیاریها کمتر
است .از نکات بارز منحنیهای تجمع ماده خشک ،افزایش مقطعی
ماده خشک پس از کاربرد نیتروژن و سرانجام کاهش تدریجی آن
بهعلت مصرف و کاهش میزان نیتروژن در دسترس است (شکلهای
 10و .)11
تحلیل
تجزیه و تحلیل آماری صفات مورد مطالعه و مقایسه میانگینها
به روش آزمون چنددامنهای دانکن و بهوسیله نرمافزار MSTAT
انجام گردید .نتایج نشان داد تأثیر سطوح مختلف آبی و نیتروژن و اثر
متقابل آنها ،در سطح احتمال یک درصد بر ماده خشک و کارایی
مصرف آب ماده خشک معنیدار شده است .معنیدار شدن تأثیر
فاکتورهای فوق بر ماده خشک و کارایی مصرف آب در سطح احتمال
یک درصد ،نشاندهنده اهمیت و تأثیر زیاد آنها بر ماده خشک کل
است (جدول  .)1معنیدار شدن تأثیر تنشهای آبی بر ماده خشک،
بهدلیل کاهش مقدار پوشش کانوپی در طول فصل رشد (در تنش-
های اعمالی در مرحله رویشی) ،شکست تلقیح و کاهش تعداد دانه در
بالل (مخصوصاً در تنشهای اعمالی در مرحله گلدهی) ،کاهش
وزن هزار دانه (مخصوصاً در تنشهای اعمالی در مرحله پر شدن

دانه) و کاهش دوام سطح برگ و پیری زودرس کانوپی (در تنشهای
اعمالی در تمامی مراحل) میباشد ،نیتروژن نیز با تأثیر بر مقدار
پوشش کانوپی در طول فصل رشد ،تعداد دانه در بالل و دوام سطح
برگ ،ماده خشک را تحت تأثیر قرار داد .این نتایج نشاندهنده این
مطلب است که تنشهای آبی بر تمام اجزای عملکرد و رشد و توسعه
گیاه تأثیر جدی و اساسی دارد .نتایج نشان داد که تنشهای آبی و
نیتروژن اعمالی ،کارایی مصرف آب را بهشدت تحت تأثیر قرار داده
است ،بهعبارتی در شرایط منطقه ،تنشهای آبی مالیم نمیتواند
باعث بهبود کارایی مصرف آب شود ،لذا بایستی آبیاری بهصورت
کامل انجام و از کم آبیاری اجتناب نمود (جدول  .)1قیصری و
همکاران ( )2003نیز گزارش نمودند که ماده خشک تحت تاثیر
آبیاری و مقدار نیتروژن قرار گرفته و دلیل عمده کاهش ماده خشک
را کاهش پوشش کانوپی ،تعداد دانه در بالل و پیری زودرس معرفی
نمودند.
مقایسه میانگینهای عملکرد و اجزای عملکرد با استفاده
از آزمون دانکن

بین مقادیر ماده خشک تیمار شاهد و سایر تیمارها اختالف
معنیدار وجود داشت و از آنجایی که بین مقادیر وزن هزار دانه و
پوشش کانوپی تیمار شاهد و اکثر تیمارها ،تفاوت معنیداری وجود
نداشته و از طرفی بین تعداد دانه تیمار شاهد و سایر تیمارها ،تفاوت
معنیدار وجود دارد ،میتوان نتیجه گرفت که کاهش عمده ماده
خشک تیمارهای تحت تنش نسبت به تیمار شاهد ،به دلیل کاهش
تعداد دانه در بالل است .از آنجایی که در مصرف نیتروژن کافی،
کاهش  20درصدی آب مصرفی در مراحل رویشی ،گلدهی و
پرشدن دانه (تنش مالیم) و کاهش  40درصدی آب مصرفی در
مراحل گلدهی اثر یکسانی بر کاهش ماده خشک کل نهایی داشت،
نتیجه گرفته شد اوالً بین مقدار ماده خشک کل نهایی تیمارهای
تحت تنش مالیم در مراحل سه گانه رشد اختالف معنیدار وجود
نداشته و در صورت مواجه با کمبود آب در دسترس به میزان 20
درصد ،میتوان این مقدار کمبود را در هر مرحله از رشد اعمال نمود،
از طرفی تنش مالیم در مراحل مختلف رشد ،دارای تأثیر یکسانی
نسبت به تنش متوسط در مراحل گلدهی و پرشدندانه بر ماده
خشک نهایی است ،بهعبارتی اگر حجم مشخص آب در اختیار باشد و
این آب جوابگوی نیاز آبی کامل گیاه نباشد ،میتوان طوری برنامه-
ریزی نمود که گیاه در مرحله رویشی با تنش مالیم مواجه شده و در
طول مراحل بعدی رشد ازجمله گلدهی و پر شدن دانه ،با تنش
متوسط روبهرو گردد (جدول .)9
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جدول  -4مقایسه میانگینهای ماده خشک و کارایی مصرف آب ماده خشک اندازهگیری شده تیمارهای مختلف با
استفاده از آزمون دانکن
تیمار
I100N100
IR30N100
IR10N100
IG30N100
IG10N100
IP30N100
IP10 N100
I100N50
IR30N50
IR10N50
IG30N50
IG10N50
IP30N50
IP10N50

ماده خشک
(تن در هکتار)
22/3 A
13/3BC
15/2 EF
13/35 BC
13/2 BCD
20/1 B
13/9 BC
13/2 BC
11/3 DE
13/2 F
11/1 DE
15/3 E
13/3 BC
19/2 CDE

کارایی مصرف آب ماده خشک
(کیلوگرم بر متر مکعب)
1/99 A
1/539 BCD
1/343 EF
1/533 BC
1/19 AB
1/139 ABC
1/1 ABC
1/43 BCDE
1/323 EF
1/193 F
1/353 DEF
1/459 CDE
1/59 BC
1/493 CDE

وزن هزار دانه
(گرم)
225/3 A
213/1 AB
205 ABCD
219/5 AB
214/5 ABC
214/3 ABC
131 CD
223/1 AB
203/2 ABCD
201/3 ABCD
221/9 AB
213/1 ABC
203/3 BCD
131/4 D

پوشش کانوپی حداکثر
(درصد)
34 A
33A
30AB
34A
34A
34A
34A
33A
32AB
33B
34A
33A
34A
34A

تعداد دانه
902 A
139 B
511 FG
533 CD
453 HI
111 BC
590 DE
141 B
535 CD
434 GH
533 EF
432 I
513 DE
532 F

میانگینهایی که در هر ستون و برای هر فاکتور حداقل یک حرف مشترك دارند در سطح پنج درصد با استفاده از آزمون چنددامنهای دانکن معنیدار نیستند.

1.8

1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2

کارایی مصرف آب (کیلوگرم بر مترمکعب)

1.6

0

تیمار

شکل  -12مقادیر کارایی مصرف آب ماده خشک در تیمارهای مختلف
کارایی مصرف آب ماده خشک

کارایی مصرف آب که نسبت ماده خشک تولیدی به میزان آب
مصرفی است ،میتواند نشاندهنده برتری یکی تیمار یا روش یا
فاکتور نسبت به تیمار ،روش و یا فاکتور دیگر باشد .بررسی کارایی
مصرف آب بین تیمارهای تحقیق نشان داد که باالترین ضرایب

کارایی مصرف آب بهترتیب در تیمارهای IG10N100 ،I100N100و
 IP30N100با مقادیر برابر با  1/19 ،1/99و  1/14کیلوگرم بر
مترمکعب و کمترین ضرایب آن بهترتیب در تیمارهای ،IR10N50
 IR30N50و  IR10N100با مقادیر  1/33 ،1/11و  1/35کیلوگرم بر
مترمکعب بهدست آمده است ،مفهوم این نتایج این است که در
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بایستی از مصرف آن در شرایط تنشهای متوسط و شدیدتر اجتناب
نمود ،نتایج مشابهی نیز توسط زندپارسا و سپاسخواه ( ،)2001گادوین
و جنز ( ،)1331لیااو و بارسولومف ( ،)1394پانگ و لتی ( )1333و
پاندی و همکاران ( )2000گزارش گردیده است.
معنیدار شدن تأثیر تنشهای آبی و نیتروژن بر ماده خشک و
کارایی مصرف آب در سطح احتمال  1درصد ،نشان دهنده اهمیت و
تأثیر زیاد این عوامل بر ماده خشک کل است.
از آنجاییکه بین مقدار کارایی مصرف آب تیمار شاهد و سایر
تیمارهای تحت تنش ،اختالف معنیدار وجود دارد ،تیمار شاهد (بدون
هیچ گونه تنشی) ،به عنوان گزینه انتخابی استراتژی آبیاری معرفی
میگردد و در صورتیکه آب کافی در اختیار نباشد ،با کاهش 40
درصدی مصرف آب در مرحله گلدهی میتوان به بیشترین مقدار
کارایی مصرف آب دست یافت.

صورت در اختیار داشتن آب کافی ،اگر هدف فقط تولید ماده خشک
کل باالی سطح زمین (شامل ساقه ،برگ و بالل) باشد ،نبایستی گیاه
در هیچ یک از مراحل رشد ،تحت هیچگونه تنشی حتی تنش مالیم
نیز قرار گیرد ،زیرا حداکثر تولید ماده خشک به ازای واحد حجم آب
مصرفی در شرایط بدون تنش آبی و مصرف  100درصد نیتروژن به-
دست آمد ،البته باید در نظر داشت این مسئله درباره ذرت سیلویی که
وزن کل ماده خشک گیاه مهم است و نه فقط عملکرد دانه آن ،حائز
اهمیت است ( جدول  9و شکل .)12
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نهایی گردیده و مصرف نیتروژن در شرایط تنش مالیم ،عملکرد ماده
خشک را بهبود بخشید ،در حالیکه در شرایط تنش متوسط ،مصرف
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