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چکيده
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ تﻨش آﺑﯽ و شﻮری آب آﺑیاری ﺑﺮﻋﻤﻠﮑﺮد کﻤﯽ و کیفﯽ ذرت دانﻪ ای (ﺳـیﻨﮕﻞ کـﺮاس  ،)062آزﻣاﯾﺸﯽ در ﺳال
 2930در گﻠخانﻪ تﺤﻘیﻘـاتﯽ ﻣﺮکز تﺤﻘیﻘات کﺸاورزی شهﺮﺳتان شاهﺮود در قالب طﺮح اﺳپﻠیت پالت ﺑﺮ پاﯾﻪ ﺑﻠﻮكهای کاﻣﻞ تصادفﯽ ﺑا
ﺳﻪ تﮑﺮار انجام گﺮفت .فاکتﻮر اصﻠﯽ ﺳﻪ ﺳطح آﺑیاری کﻪ شاﻣﻞ  02:I1درصد آﺑیاری کاﻣﻞ (شاهد) 50 :I2 ،و  222 :I3درصد تخﻠیﻪ
رطﻮﺑت قاﺑﻞ دﺳتﺮس خاك و فاکتﻮر فﺮﻋﯽ ﺳﻪ ﺳطح شﻮری کﻪ شاﻣﻞ  :S1تیﻤار شﻮری  0دﺳﯽ زﯾﻤﻨس ﺑﺮ ﻣتﺮ (شاهد) :S2 ،تیﻤار
شﻮری 4دﺳﯽ زﯾﻤﻨس ﺑﺮ ﻣتﺮ و  :S3تیﻤار شﻮری  6دﺳﯽ زﯾﻤﻨس ﺑﺮ ﻣتﺮ ﺑﻮد .ﻣﻘاﯾسﻪ ﻣیانﮕین تیﻤارهای آﺑیاری و شﻮری نﺸان داد کﻪ ﺑا
کاهش ﻣیزان آب آﺑیاری و افزاﯾش شﻮری آب آﺑیاری ﻋﻤﻠﮑﺮد ،تعداد دانﻪ در ردﯾف ،ﺑهﺮهوری آب آﺑیاری ،وزن خﺸک کﻞ ،پﺮوتئین ﺳاقﻪ،
ﺑﺮگ ،رﯾﺸﻪ و دانﻪ و ﺑا افزاﯾش شﻮری آب آﺑیاری درصد وزن خﺸک رﯾﺸﻪ ،ﺑﺮگ ،ﺳاقﻪ و گﻞ آذﯾن ﺑﻪ طﻮر ﻣعﻨﯽداری کاهش ﯾافتﻨد ﺑﻪ
طﻮری کﻪ ﺑیﺸتﺮﯾن ﻋﻤﻠﮑﺮد دانﻪ و ﺑهﺮه وری آب را از نﻈﺮ تﻨش آﺑﯽ ﺑﻪ تﺮتیب ﺑا  00/92گﺮم ﺑﺮ ﺑﻮتﻪ و  2/32کیﻠﻮگﺮم ﺑﺮ ﻣتﺮ ﻣﮑعب در
تیﻤار ( )I1و کﻤتﺮﯾن آنها را ﺑﻪ تﺮتیب ﺑا  26/93گﺮم ﺑﺮ ﺑﻮتﻪ و  2/43کیﻠﻮگﺮم ﺑﺮ هﮑتار در تیﻤار ()I3ﻣﺸاهده شد .هﻤچﻨین ﺑیﺸتﺮﯾن
ﻋﻤﻠﮑﺮد دانﻪ و ﺑهﺮه وری آب را از نﻈﺮ تﻨش شﻮری ﺑﻪ تﺮتیب ﺑا  42/40گﺮم ﺑﺮ ﺑﻮتﻪ و  0/46کیﻠﻮگﺮم ﺑﺮ ﻣتﺮ ﻣﮑعب در تیﻤار ( )S1و
کﻤتﺮﯾن آنها را ﺑﻪ تﺮتیب ﺑا  2گﺮم ﺑﺮ ﺑﻮتﻪ و2/63کیﻠﻮگﺮم ﺑﺮ ﻣتﺮ ﻣﮑعب در تیﻤار ( )S3ﺑﻪدﺳت آﻣد .نتاﯾج اﯾن تﺤﻘیق نﺸان داد کﻪ ﺑﺮای
تﻮلید دانﻪ ذرت ﺑا ﻋﻤﻠﮑﺮد و کار آﯾﯽ ﻣصﺮف آب ﺑاال ،تیﻤار  (I2) 50درصد تخﻠیﻪ رطﻮﺑت قاﺑﻞ دﺳتﺮس خاك ﺑﻪ هﻤﺮاه تﻨش شﻮری (S1)0
دﺳﯽ زﯾﻤﻨس ﺑﺮ ﻣتﺮ گزﯾﻨﻪ ﻣﻨاﺳب اﺳت.
کﻠیده واژهها :تانسیومتر ،درصد تخلیه رطوبت قابل دسترس خاک ،کارآیی مصرف آب.

مقدمه
ذرت به عنوان یک غله پر محصول و یکک ییکاغ غکیایی بسکیار
مهم ،عالوغ بر کشت در کشورهاي آمریکایی ،در سایر نقاط جهان نیز
به صورت وسیعی کشت می شود .با اینکه کشت ذرت از لحاظ سطح
زیر کشت بعد از یندم و برنج قرار دارد (در میان غالت) اما از لحکاظ
تولید برابر حجم تولید هر یک از دو غله دیگر میباشد (راشد محصل
و همکاران .)6731 ،کشور ایران در منطقه خشک و نیمه خشک کرغ
زمین واقع شدغ است و متوسط نکزوتت سکاتنه آن  072میلکیمتکر
میباشد و پراکنش نزوتت در این منطقکه (خشکک و نیمکه خشکک)
اغلب منطبق با نیازهاي زراعی نبودغ و محصوتت دچار تکنش هکاي
خشکی ممتد و یا موقت میشوند ،لیا بایستی با یک مدیریت مطلوب
امکان استفادغ بهینه از مناطق نیمه خشک را میسر نمودغ و به سطح
زیر کشت و بازدهی این مناطق افزود (حیدري شریفآباد.)6737 ،

شوري اثر بارزي بر صفات مورفولوژیک ،فنولوژیک و
فیزیولوژیک در اکثر ییاهان دارد (ونگ و همکاران.)0227 ، 6
آشکارترین و روشن ترین اثر شوري تأخیر در رشد ییاغ است .ییاهان
مبتال به شوري از نظر مورفولوژیک اغلب کوتاهتر ،داراي کوتیکول
توسعه یافته ،برگ ضخیمتر و پر آب تر و به رنگ سبز تیرغ هستند.
سطح برگ در این ییاهان کاهش یافته و نسبت ساقه به برگ بیشتر
و داراي سیستم ریشهاي یستردغ است (همائی .)6736 ،کاهش
عملکرد ذرت بر اثر تنش بستگی به عواملی مثل مرحله نموي ییاغ
که در معرض تنش قرار یرفته ،شدت و طول مدت تنش و میزان
حساسیت رقم دارد .مرحله یردغ افشانی و دو هفته پس از آن
حساسترین دورغ این ییاغ نسبت به تنش خشکی میباشد و در طی
این مدت در بین اجزا عملکرد تعداد دانه ها در هر بالل به شدت
کاهش مییابد (خدابندغ .)6731 ،پس از یردغ افشانی تنش آب دیگر
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اثري بر تعداد دانه هاي هر بالل نخواهد داشت ولی وزن هزار دانه را
کاهش میدهد (کوتار و همکاران .)6833 ،6تنش آب در زمان یل-
دهی می تواند به خروج کاللهها از غالف بالل صدمه بزند و باعث
خشکی آنها شود و تعداد دانه تشکیل شدغ در بالل را کاهش دهد.
بیشترین تاثیر تنش بر وزن هکزار دانه طی دورغ پرشدن دانه دیدغ
میشود .وقتی ککه ییاهکان در معرض تنش خشکی قرار میییرند،
براي اینکه از اثرات تنش خشکی فرار کنند اقدام به کوتاغ کردن
چرخه زنکدیی خود میکنند .بنابراین به دلیل کوتکاغتکر شکدن طکول
دورغ پرشدن دانه ،وزن نهایی دانه ها کمتر میشکود (فردریک و
همکاران .)0226 ،0پﮋوهشگران زیادي یزارش کردغاند که خشکی
باعث کاهش وزن دانه میشکود (کوتار و همکاران ،6833 ،هدرلی و
همکاران.)6882 ،7
کاهش وزن دانه در اثر کمبود آب بعد از مرحله یردغ افشانی
عمدتا به دلیلکاهش دورغ پرشدن دانه میباشکد (وستیج و
همکاران .)6881 ،4ارل و دیویس )0227( 5اثر منفی تنش خشکی
بکر عملککرد ذرت دانه اي را بکه دلیکل ککاهش سکطح بکرگ و
ککاهش شکاخﺺ برداشکت یکزارش ککردغاند .منصوريفر و
همکاران )0262( 1با ارزیابی اثر تنش آبی در مراحل رشد رویشی و
یردغافشانی دو هیبرید ذرت نتیجه یرفتند بیشترین کاهش عملکرد
3
به علت اعمال تنش آبی در مرحله یردغافشانی بود .فار و فاسی
( )0228با بررسی کمآبیاري روي ذرت در مراحل مختلف رشد نتیجه
یرفتند که مرحله یلدهی حساس ترین مرحله نسبت به کمآبیاري
است و وزن خشک مادغ تولید شدغ ،عملکرد و شاخﺺ برداشت
کاهش مییابد اما کمآبیاري در مرحله پرشدن دانه ،تأثیر معنیدار بر
3
رشد ییاغ و وزن خشک مادغ تولید شدغ نداشت .بالنکو و همکاران
( )0223اثر آبیاري با آب شور با شوري بین  2/7تا  1/5دسیزیمنس
برمتر را بر رشد و تولید ذرت بررسی و مشاهدغ کردند که وزن خشک
تولید شدغ با افزایش شوري آب کاهش مییابد .نتایج تحقیق
چاکر )0221(8در خصوﺹ اعمال تنش رطوبتی در مراحل مختلف
رشد ذرت نشان داد حساسترین مرحله رشد ذرت که موجب کاهش
 11تا  87درصدي عملکرد شد ،اعمال تنش رطوبتی طوتنی مدت در
مرحله کاکلدهی تا مرحله تشکیل بالل است .نتایج تحقیق غدیري و
مجیدي )0227( 62در خصوﺹ اعمال تنش رطوبتی در مرحله خمیري
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خمیري شدن دانه نشان داد که عملکرد و وزن بالل کاهش معنیدار
مییابد .بر اساس نتایج تحقیق پالت )6885( 66مرحله یلدهی و
تشکیل بالل ،حساسترین مرحله نسبت به تنش رطوبتی بود و
کوچکترین تنش رطوبتی در این مرحله از دورغ رشد منجر به
کاهش عملکرد ،ارتفاﻉ و قطر ساقه یردید .جعفري و حامدي ()6733
با بررسی اثر کمآبیاري در مراحل مختلف رشد ذرت دانهاي نشان
دادند که با مدیریت صحیح آبیاري در دوران رشد رویشی و زایشی و
با حیف آبیاري در مراحل خمیري و دندانهاي شدن دانه میتوان تا
 65درصد در مصرف آب در مزارﻉ ذرت در روش آبیاري سطحی
صرفه جویی کرد بدون اینکه تأثیر معنیدار در میزان عملکرد دانه و
پروتﺌین ایجاد شود .دهقان و نادري ( )6731یزارش کردند که ذرت
در مراحل رشد رویشی و بعد از یلدهی به ترتیب داراي بیشترین و
کمترین حساسیت به شوري بود .این ویﮋییها به اسکتثناي میکزان
پکروتﺌین در ذرت بهتر و بیشتر از سایر ییاهان علوفهاي اسککت .پاندا
و همککاران )0221( 60در آزمایشکی تکأثیر پکنج تیمککار آبیککاري
(پس از  12 ،15 ،72 ،62و 35درصککد تخلیه رطوبت قابل استفادغ
خاک) را در ذرت بررسی نمودغ و توزیع رطوبت در پروفیکل خکاک را
بکا نکوترون پککروب ارزیککابی کردنککد و دریافتنککد کککه در هککیﭻ
مرحلهاي از رشد ذرت ،نباید تخلیه رطوبت خاک به بیش از  15درصد
رطوبت قابل اسکتفادغ خکاک برسد .استاکل و جیمس )6838( 67اثر
چهکار اسکتراتﮋي ککمآبیکاري را بکککر روي عملکرد ذرت علوفکهاي
شبیهسازي کردند و نتیجه یرفتنکد ککه کاهش خفیکف آبیاري،
عملکرد و مزایاي اقتصادي بهتري را در مقایسه با آبیاري کامل ایجاد
میکنکد.
طکی تحقیقکی در زمینه کم آبیاري در زیمبککابوغ نشککان دادغ
شدغ است که با  58درصککد کاهش آب مصرفی ذرت و با افزایش
سطح زیر کشکت با آب مازاد ،تولید کل  13درصد افزایش داشت
(اینگلیش و راجا .)6881 ،61پاندي و همکاران )0222( 15طی
آزمایشی با اعمال کم آبیاري در طی دورغ رشد ذرت به این نتیجه
رسیدند که کمبود شدید آب باعث کاهش مادغ خشک ییاغ میشود.
نباتی و رضوانی مقدم ( )6735با بررسی تاثیر تنش خشکی روي
کیفیت ارزن ،سکوریوم و ذرت علوفهاي نتیجه یرفتند که با کاهش
مقدار آب مورد نیاز ییاغ ،میزان پروتﺌین به طور معنیدار افزایش
یافت .چاکر ( )0221با ارزیابی اثکر تکنش آبی در ذرت یزارش کرد
که کمبود کوتاغ مدت آب در طی مرحله رشد سکریع رویشکی،
عملککرد مکادغ خشک را  03تا  70درصکد ککاهش داد .جامکا و
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عتمان )6887( 6اثر تککنش رطوبتی را در مرحله اولیه رشکد ذرت
بررسکی نمودند و دریافتند ککه تأخیر در آبیاري در این مرحله وزن
خشک ییاغ را کاهش میدهد .یکازار و همککاران )6888( 0اثر شکش
سکطح آبیاري را در ذرت مکورد مطالعه قکرار دادند و بیککان داشکتند
تیمککاري کککه  32درصککد از آب مصرفی را دریافت کردغ بکککود،
داراي بیشکککترین عملکککرد مککادغ خشککک بککود .امداد و فرداد
( )6738با ارزیابی تنشهاي شوري و رطوبتی و اثر متقابل این دو بر
فرآیند رشد و میزان محصول ذرت یزارش کردند تنش شوري و آبی
هر دو موجب کاهش سطح برگ ،وزن خشک و ارتفاﻉ ییاغ میشوند.
که در این فرآیند اثر تیمارهاي شوري  1 ،1و  3دسی زیمنس بر
متر بر روند کاهش محصول بیشتر از رژیمهاي رطوبتی در این
آزمایشها بودغ است.
یکی از روشهاي مقابله با مشکل شوري ،کشت ارقام متحمل به
شوري می باشد .با توجه به شوري بخکش زیکادي از اراضکی اسکتان
سمنان ،کمبود منکابع آب شکیرین و اهمیکت ذرت بکه عنکوان یکک
محصول استراتﮋیک از یک سو و واکنش متفاوت ارقام مختلکف ایکن
ییاغ نسبت به شوري از سوي دیگر ،ایکن تحقیکق بکا هکدف بررسکی
بررسی اثر توامان تنش خشکی و شوري بر عملککرد کمکی و کیفکی
ذرت دانه اي در شکرایط آب و هکوایی شهرسکتان شکاهرود بکود ککه
میتواند در استفادغي بهینه از منابع آب شکور و لکب شکور در مواقکع
محدودیت آب در تولید ذرت مؤثر باشد.
مواد و روشها
این آزمایش در تابستان سال  6780در یلخانه تحقیقاتی
مرکز تحقیقات جهاد کشاورزي شهرستان شاهرود اجرا شد .محل
اجراي آزمایش در  05درجه و  71دقیقه عرض شمالی و  53درجه و
 51دقیقه طول شرقی از نصف النهار یرینویﭻ واقع شدغ و ارتفاﻉ آن
از سطح دریا  6732متر است.
در قالب طرح اسپلیت پالت بر پایه بلوکهاي کامل تصادفی با
سه تکرار انجام یرفت .فاکتور اصلی سه سطح آبیاري که شامل
 52:I1درصد آبیاري کامل (شاهد) 35 :I2 ،و  622 :I3درصد تخلیه
رطوبت قابل دسترس خاک و فاکتور فرعی سه سطح شوري که
شامل  :S1تیمار شوري  0دسی زیمنس بر متر (شاهد) :S2 ،تیمار
شوري 1دسی زیمنس بر متر و  :S3تیمار شوري  1دسی زیمنس بر
متر بود .براي آمادغ کردن بستر کشت ابتدا یلدان هایی به قطر 05
1- Jama and Ottman
2- Yazar et al

سانتی متر و عمق  03سانتیمتر تهیه و سپس با خاک زراعی
مزرعهي تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزي شهرستان شاهرود پس
از عبور دادن از سرند بنایی به طور یکسان پر شدند .براي سنجش
وضعیت رطوبت خاک و محاسبه زمان آبیاري از دستگاغ تانسیومتر که
در عمق  65سانتیمتري خاک پس از واسنجی کار ییاشته شدغ بود
استفادغ یردید .براي اینکه در تیمار تخلیه  622درصد رطوبت )(I3
برآورد دقیقی از رطوبت خاک وجود داشته باشد ،عالوغ بر تانسیومتر،
یک عدد بلوک یچی در عمق  65سانتیمتري خاک کار ییاشته شد.
اولین آبیاري بالفاصله بعد از کشت براي تمام تیمارها به یک اندازغ
اعمال یردید .بیگلوئی و همکاران ( )6780نیز براي سنجش وضعیت
رطوبتی خاک از دستگاغهاي تانسیومتر و بلوکهاي یچی در سطوح
 35 ،52و  622درصد تخلیه رطوبت قابل دسترس خاک در ذرت
علوفهاي رقم (سینگل کراس ) 321استفادغ کردند .میزان شوري آب
آبیاري براساس تیمارهاي شوري مورد نظر مقدار نمک خوراکی به
آب شهري اضافه و پس از اختالط کامل آنها با استفادغ از دستگاغ
هدایت الکتریکی شوري آنها تعیین شد .براي بهدست آوردن نقاط
پتانسیلی ظرفیت زراعی و پﮋمردیی دائم از دستگاغ صفحه فشاري
استفادغ یردید .بر این اساس میزان رطوبت حجمی خاک در ظرفیت
زراعی و نقطه پﮋمردیی دائم به ترتیب  07و  67درصد بهدست آمدند.
مقدار آب آبیاري که در هر نوبت آبیاري به یلدان ها دادغ میشد با
استفادغ از روابط ( )6و ( )0تعیین و با بکار ییري یک ظرف مدرج
اندازغ ییري شد (علیزادغ.)6731 ،
()6
()0

In=(Fc-PWP).Dr. ρb.F
100

V= A . In

در این روابط  :Inمقدار آب مورد نیاز در هر نوبت آبیکاري (میلکی
متر) :FC ،درصد وزنی رطوبت خاک در نقطه ظرفیت زراعکی :PWP،
درصد وزنی رطوبت خاک در نقطه پﮋمردیی دائم :ρb ،جرم مخصوﺹ
ظاهري خاک برابر (6/7یرم بر سانتیمتکر مکعکب) Dr ،عمکق مکؤثر
ریشه که برابر با عمق یلدان ( 032میلی متر) در نظکر یرفتکه شکدغ
(میلیمتر) : F،ضریب تخلیه رطوبت خاک (درصد) :A ،سکطح مقطکع
یلدان (سانتیمتر مربع) هستند .ویﮋییهاي فیزیکی و شیمیایی خاک
در جدول( )6و مقدار آب مورد نیاز تیمارهاي مختلف آبیاري در جدول
( )0ارائه شدغ است.
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جدول  -6ویژگيهاي فيزیکي و شيميایي خاك مورد استفاده در آزمایش
بافت
خاک
لوم
رسی

درصد
شن
13

درصد
سیلت
03

درصد
رس
05

هدایت الکتریکی
(دسیزیمنس برمتر)
2/36

قلیایت

درصد مواد آلی

3/6

2/1

درصد
نیتروژن
2/21

فسفر
(قسمت در میلیون)
3

پتاسیم
(قسمت در میلیون)
522

ظرفیت زراعی
(درصد)
07

نقطه پﮋمردیی دائم
(درصد)
67

جدول  - 0مقدار عمق و حجم آب مورد نياز در تيمارهاي مختلف آبياري
تیمار

مقدار آب مورد نیاز در هر نوبت آبیاري (میلیمتر)

حجم آب مورد نیاز براي هر تیمار در هر نوبت آبیاري (لیتر)

 52درصد تخلیه رطوبت قابل دسترس خاک ()I1

0/08

6/67

 35درصد تخلیه رطوبت قابل دسترس خاک ()I2

7/11

6/3

 622درصد تخلیه رطوبت قابل دسترس خاک ()I3

1/58

0/05
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براي کشت از ذرت دانهاي هیبرید سینگل کراس  012استفادغ
یردید .بعد از تعیین قوغ نامیه بیر ( 81درصد) و ضد عفونی آنها با
قارچ کش تیرام دو در هزار ،در تاریخ  65تیر ماغ  6780مبادرت به
کشت آنها شد .سه عدد بیر در هر کدام از تیمار ها در عمق پنج
سانتیمتر کاشته شد .بعد از سبز شدن در مرحله سه تا چهار بریی
بوته ها تنک و یک بوته در هر یلدان نگه داشته شد .برداشت نهایی
در تاریخ  72مهر ماغ  6780به هنگام رسیدیی فیزیولوژیک دانه هاي
ذرت ،که با تشکیل تیه سیاغ در قاعدغ هر دانه مشخﺺ شد ،صورت
یرفت.
براي تعیین وزن خشک برگ ،ساقه ،بکالل ،ریشه و یکل آذیکن،
بوتههاي برداشت شدغ تفکیک و بکه مدت  13سککاعت در دمککاي
 32درجککه سککانتی یککراد خشکاندغ شدند .نمونههاي خشک شدغ با
استفادغ از دستگاغ خرد کننکدغ علوفه ،در آزمایشگاغ خرد و میکزان
پروتﺌین بکا اسکتفادغ از روش کجلدال اندازغ ییري شد .شککاخﺺ
کارآیی مصرف آب طبق رابطه ( )7تعیککین شککد (سپاسخواغ و
همکاران.)6735 ،
()7

WUE= Y/I

که در آن : WUEکارایی مصرف آب بر حسب کیلویرم بر متر
مکعب :Y ،میزان محصول بر حسب کیلویرم و  :Iکل آب آبیاري در
طول فصل رشد بر حسب متر مکعب میباشد.
تجزیه و تحلیل آماري دادغها با استفادغ از نرم افزار  SASو
مقایسه میانگینها توسط آزمون دانکن انجام شد.
نتایج و بحث

خکود روي ذرت علوفهاي نتیجه یرفتند که افزایش مقدار رطوبت
خکاک عملکرد دانکه ،عملککرد علوفکه و کیفیکت آن را افکزایش
میدهد .سیلسپور و همکاران ( ،)6735و ابوالخیر و مکی )0223( 5با
اعمال تنش رطوبتی بر ذرت یزارش کردند که با اعمال تنش آبی
میزان عملکرد دانه کاهش مییابد که با یافتههاي این تحقیق
همخوانی دارد.
نتایج مقایسه میانگین تیمارهاي شوري نشان داد که با افزایش
میزان تنش شوري میزان عملکرد به طور قابل توجهی کاهش یافت
به طوري که تیمار شوري  0دسیزیمنس بر متر با متوسط 16/10
یرم دانه در هر بوته بیشترین دانه در هر بوته را در بین تیمارهاي
آزمایشی به خود اختصاﺹ داد (جدول  .)5نتایج مقایسه میانگینهاي
اثر متقابل تیمارهاي تنش آبی و شوري بر عملکرد دانه تفاوت
معنیدار داشتند و بیشترین عملکرد در تیمار اثر متقابل  I1در  S1با
 18/72یرم در بوته (با تیمار  I2در  S1با  78/5یرم در بوته تفاوت
معنیدار نداشت) و کمترین آن در  I3در  S2با  65یرم در بوته بود و
در تیمارهاي اثر متقابل  I1در  I2 ،S3در  S3و  I3در  S3احتماتً به
دلیل حداکثر تنش شوري ،ییاغ به مرحله زایشی نرسید و مقدار
عملکرد دانه صفر بود (جدول .)1
تزم به ذکر است در تیمار حداکثر تنش شوري ( )S3احتماتً به
دلیل شوري زیاد ییاغ به مرحله زایشی نرسید .نتایج تحقیق بالنکو و
همکاران ( )0223و سیسک و هوسنو )0220( 6نیز حاکی از کاهش
عملکرد دانه با افزایش تنش شوري بود .دهقان و نادري ()6731
اعالم کردند که شوري آب آبیاري اثر معنیدار بر عملکرد و اجزاي
عملکرد ذرت دانهاي دارد.
تعداد دانه در ردیف بالل

عملکرد دانه

نتایج تجریه واریانس نشان داد که تاثیر تیمار آبیاري و شوري و
اثر متقابل این دو در سطح یک درصد بر عملکرد دانه معنیدار بود
(جدول  .)7مقایسه میانگین ها نشان داد که با افزایش تنش آبی
مقدار عملکرد کاهش یافت ،بهطوريکه تیمارهاي  )I1( 52و 622
( )I3درصد تخلیه رطوبت قابل دسترس خاک به ترتیب با متوسط
 05/76و  61/03یرم دانه در هر بوته بیشترین و کمترین عملکرد را
دارا بودند (جدول  .)1نتکایج بدسکت آمکدغ بکا یافتکه هکاي ترائککورغ
و همکککاران ،)0222( 1بریانککت و همکککککاران  )6880(2و
کریمککککی وهمککککاران )0228( 3مبنکککی بکککر اینککککه عملکرد
مادغ خشکک ذرت در اثکر کمبکود آب بکه طکور معنیدار کاهش
مییابد ،مطابقت دارد .تئر و همککاران  )0226(4نیکز در آزمکایش
1- Traore et al
2- Bryant et al
3- Karimi et al
4- Lauer et al

نتایج تجریه واریانس نشان داد که تاثیر تیمارهاي مختلف
آبیاري و شوري و اثر متقابل این دو بر تعداد دانه در ردیف در سطح
احتمال یک درصد معنیدار بود (جدول  .)7نتایج مقایسه میانگین
تیمارهاي آبیاري نشان داد تیمارهاي  52و  622درصد تخلیه
رطوبت قابل دسترس خاک به ترتیب با  62/73و  1/1بیشترین و
کمترین تعداد دانه در ردیف بالل را دارا بودند .همچنین با افزایش
میزان تنش خشکی از  52به  35درصد تخلیه رطوبت قابل دسترس
خاک تعداد دانه در ردیف بالل به میزان  66/63درصد و با افزایش
تنش از  35به  622درصد تخلیه رطوبت قابل دسترس خاک تعداد
دانه در ردیف بالل به میزان  76/56درصد کاهش یافت (جدول .)1
به نظر میرسد تأمین آب کافی در تیمار آبیاري کامل توانسته
حداکثر یردغ افشانی دانهها و باتترین تعداد ردیف دانه در بالل را
تولید نماید .زیرا که وجود آب و ارسال آسیمیالت کافی به سمت
5- Abo-El-Kheir and Mekki
6- Cicek and Husnu
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به آبیاري مطلوب بود ،پس از آن تیمارهاي تنش خشکی در مرحله
دانه بندي قرار دارند.

اندامهاي زایشی (بالل) میتواند در یردغ افشانی مطلوب یلها
و جلوییري از عدم تلقیح آنها نقش بسزایی داشته باشد .در تحقیق
علیزادغ و همکاران ( )6731بیشترین تعداد دانه در ردیف بالل مربوط

جدول  -3تجزیه واریانس صفات مورد ارزیابي ذرت دانهاي رقم سينﮕﻞ کراس 094
تحت تاثير سطوح مختلف تنش آبي و شوري
پروتﺌین دانه

پروتﺌین ریشه

پروتﺌین برگ

پروتﺌین ساقه

بهرغ وري

وزن کل

عملکرد

منابع تغییر

درجه آزادي تعداد دانه در هر ردیف

تکرار

0

2/36ns

2/265ns

2/252ns

2/60ns

2/08ns

2/2221ns

6/35ns

0/51ns

آبیاري

0

**71/57

**3/33

**03/33

*2/16

**2/65

**2/13

**6711/78

**060/31

خطاي عامل اصلی

1

2/66

7/27

2/61

2/265

2/61

2/260

1/18

2/275

شوري

0

**531/36

**11/33

**3/31

**31/7

**3/03

**3/31

**7312/83** 66153/13

شوري* آبیاري

1

**62/07

**0/33

**0/00

2/216ns

*6/56

**2/71

**136/71

**12/63

خطاي عامل فرعی

60

2/01

2/18

2/236

2/217

2/78

2/228

1/1

5/62

CV%

-

5،3

62،75

1،18

1،00

61،11

5،71

5،73

02،31

* و**؛ به ترتیب معنیدار در سطح احتمال پنج و یک درصد

جدول -0مقایسه ميانﮕين هاي صفات مورد ارزیابي ذرت دانه اي رقم سيﮕﻞ کراس  094تحت تأثير سطوح مختلف
تنش آبي براساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد
پروتﺌین ساقه
(درصد)

پروتﺌین برگ
(درصد)

پروتﺌین ریشه
(درصد)

بهرغ وري
وزن کل (یرم)
عملکرد
تعداد دانه
سطوح
(کیلویرم
(یرم بر بوته)
آبیاري در هر ردیف
بر متر مکعب)
I1
5/81a
1/01a
1/77a
6/86a
12/58a
05/76a
62/73a
I2
1/36b
1/66a
1/25a
6/31a
17/38b
06/11b
8/06b
I3
0/1c
7/37b
0/8b
6/13b
71/31c
61/03c
1/1c
اعداد هر یروغ در هر ستون که حداقل یک حرف مشترک دارند بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد فاقد اختالف معنی دارند.

پروتﺌین دانه
(درصد)
7/5a
0/1b
6/5c
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نتایج تحقیقات پندي و همکاران ( ،)0222ابوالخیر و مکی
( ،)0223سیلسپور و همکاران ( )6735و قوشچی و همکاران
( )0223علت اصلی کاهش تعداد دانه در ردیف را (کاهش در طول و
ضخامت بالل) در اثر بروز تنش خشکی دانسته اند.
نتایج مقایسه میانگین دادغ ها نشان داد که با افزایش میزان
تنش شوري تعداد دانه در ردیف بالل به طور قابل توجهی کاهش
یافت به طوري که تیمار شوري  0دسیزیمنس بر متر با  65/87دانه
در هر ردیف بیشترین تعداد دانه در هر ردیف را در بین تیمارهاي
شوري به خود اختصاﺹ داد (جدول .)5
نتایج مقایسه میانگین هاي اثر متقابکل تیمارهکاي تکنش آبکی و
شوري بر تعداد دانه در هر ردیکف بکالل تفکاوت معنکیدار داشکتند و
بیشترین عملکرد در تیمار اثر متقابل  I1در  S1بکا  68/63و کمتکرین
آن در  I3در  S2با  3/63بود و در تیمارهاي اثکر متقابکل  I1در I2 ،S3
در  S3و  I3در  S3احتماتً به دلیل تنش شوري زیاد ،ییاغ بکه مرحلکه
زایشی نرسید و مقدار عملکرد دانه صفر بود (جدول  .)1علت ککاهش
تعداد دانه در هر ردیف بر اثر تنش شوري را میتوان افزایش پتانسیل
اسمزي در منطقه ریشه و کاهش جیب آب توسط ریشه ییاغ نسبت
داد که در چنین شرایطی به علت از بین رفتن دانههاي یردغ و تأخیر
در ظهور کاکلها و همچنین یرمشدن هوا ،تلقیح به طور کامل در
ذرت انجام نمیییرد .عالوغ بر این مرحله یلدهی نسبت به مرحله
رشد رویشی به تنش آبی  )I3( 622درصککد تخلیککه رطوبککت قابککل
دسترس خاک و شوري 1دسی زیمنس بکر متکر حساستر است و اثر
تنش شوري شوري شوري 1دسی زیمنس بر متر بر کاهش تعداد دانه
در بالل بیشتر از اثر تنش آبی تنش آبی  )I3( 622درصکککد تخلیکککه
رطوبت قابل دسترس خاک بود .بالنکو و همکاران ( )0223و سیسک
و هوسکککنو ( )0220در این رابطه اعالم کردند که اثر تنش شوري بر
تعداد دانه در بالل معنیدار اسککت .عملکککرد نهککایی دانککه در واقککع
حاصلضرب تعداد دانه در وزن دانه میباشد .به نظر مکی رسکد تعکداد
دانه جزء مهم تر و قابل تغییرتري نسبت به وزن دانه باشد .علیزادغ و
همکاران( )6731و پونلیت و همکاران )6832( 2بیان کردند ککه وزن
دانه در تنظیم عملکرد جزء فعال است اما نسبت به جزء دیگر عملکرد
منظور تعداد دانه در بالل از حساسیت کمتري برخوردار اسکت .تعکداد
دانه در بالل حساس ترین جزء عملکرد نسبت بکه کمبکود آب اسکت
(شاسلر و وستیج .)6886 ،3از دتیل کاهش عملکرد دانه بکا افکزایش
تنش آبی و شوري ،کاهش تعداد دانکه در بکالل و همچنکین ککاهش
وزن صد دانه در بالل است .در ذرت در مرحله قبل از یردغ افشکانی،
تنش رطوبتی مانع طویل شدن کالله و نمو یلچه ها می شود که این
نیز به نوبه خود سبب ککاهش تعکداد دانکه خواهکد شکد (اوتگکویی و

1

1- Ghooshchi et al
2- Poneleit et al
3- Schussler and Westgate

اندرادغ ،0222 ،4ادمیز و همکاران .)0222 ،5شاسلر و وستیج ()6886
بیان داشتند که تنش آبی در زمان یلدهی میتواند تعداد دانه تشکیل
شدغ در بالل را کاهش دهد .پﮋوهشگران زیادي نتایج فکو را تاییکد
نمودغ اند (نزمیت و ریچی ،6880 ،6سنکلیر و همکاران.)6882 ،7
کار آیي مصرف آب

نتایج تجزیه واریانس نشکان داد که تیمار هاي آبیاري و شکوري و
اثر متقابل آنها بر ککار آیکی مصکرف آب توسکط ییکاغ نسبت به شرایط
بکدون تنش در سککطح احتمککال یککک درصد معنیدار بودند ( جکدول
 .)7مقایسه میانگین تیمارهاي شوري نشان داد که بکا افکزایش میکزان
تنش شوري میزان کار آیی مصرف آب به طور معنیدار ککاهش یافکت
بهطکوريککه تیمکککار آبیکککاري کامکککل ) (I1بکا  6/21کیلویرم بککر
مترمکعکب بیشککترین و تیمککار  622درصککد تخلیه رطوبت ) (I3بکککا
 2/58کیلککویرم بککر متککرمکعککب ،کمترین ککار آیکی مصکرف آب را
داشکتند و تیمکار  35درصککد ) (I2بککا  2/36کیلویرم بر مترمکعب بین
تیمارهاي آبیکاري کامککل و تیمار  35درصد قرار یرفت (جدول  .)1بکه
نظر میرسد تنش خشکی در مرحله ظهور یل نر از طریکق اخکتالل در
یردغ افشانی و تشدید پدیدغ عقیمی و افزایش درصد سقط جنین باعکث
کاهش عملکرد دانه و به دنبال آن ککاهش ککارآییی مصکرف آب شکدغ
است.
نتایج مقایسکه میانگین کار آیی مصرف آب تحت تأثیر سطوح
مختلف تنش شوري نشکان داد که با افزایش تنش شوري کارایی
مصرف آب به طور معنیدار کاهش یافت به طوري که تیمار شوري
 0دسیزیمنس بر متر با متوسط  6/1کیلویرم بکر مترمکعکب
بیشکترین و تیمار شوري  1دسیزیمنس بر متر با متوسط 6/21
کیلککویرم بککر متککرمکعککب کمترین کار آیی مصرف آب را در بین
تیمارهاي شوري را به خود اختصاﺹ دادند (جدول  .)5تزم به ذکر
است در تیمار حداکثر تنش شوري ( )S3احتماتً به دلیل شوري زیاد
ییاغ به مرحله زایشی نرسید و مقدار کارایی مصرف آب صفر بود.
نتایج مقایسه میانگین هاي اثر متقابل تیمارهاي تنش آبی و شوري
بر کار آیی مصرف آب آبیاري تفاوت معنیدار داشتند و بیشترین
کارآیی مصرف آب آبیاري در تیمار اثر متقابل  I1در  S1با 6/58
کیلویرم در مترمکعب و کمترین آن در  I3در  S2با  2/5کیلویرم بر
مترمکعب بود و در تیمارهاي اثر متقابل  I1در  I2 ،S3در  S3و  I3در
 S3احتماتً به دلیل تنش شوري زیاد ،ییاغ به مرحله زایشی نرسید و
مقدار کار آیی مصرف آب صفر بود (جدول .)1

4- Otegui and Andrade
5- Edmeads et al
6- Nesmith and Ritchie
7- Sinclair et al
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جدول -5مقایسه ميانﮕين هاي صفات مورد ارزیابي ذرت دانه اي رقم سيﮕﻞ کراس  094تحت تأثير سطوح مختلف
تنش شوري براساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد
سطوح
آبیاري

تعداد دانه
در هر ردیف

عملکرد
(یرم بر بوته)

وزن کل (یرم)

بهرغ وري (کیلویرم
بر متر مکعب)

پروتﺌین ساقه
(درصد)

پروتﺌین برگ
(درصد)

پروتﺌین ریشه
(درصد)

پروتﺌین دانه
(درصد)

S1

65/87a

16/10a

31/38a

0/11a

1/55a

1/11a

5/03a

1/61a

S2

62/66b

06/51b

17/66b

0/28b

7/85a

1/65b

1/51b

7/11b

S3

2c

2c

67/01c

2/18c

0/33b

7/73c

7/70c

2c

اعداد هر یروغ در هر ستون که حداقل یک حرف مشترک دارند بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصد فاقد اختالف معنی دارند
بنابراین در آزمایش حاضر تنش شوري بیشککتر موجککب کاهش کار
آیی مصرف آب آبیاري شد .نتایج این تحقیق با یافتههاي (شارما و
همکاران6882 ،1؛ اوکتم و همکاران0227 ،2؛ کنگ و همکاران،3
0222؛ ال کاسی و زینگو )0227 ،4که بیان داشتند کار آیی مصرف
آب با اعمال تنش خشکی به طور معنیدار کاهش مییابد مطابقت
داشت.
پروتئين

نتایج تجزیه واریانس دادغها نشان داد که اثر آبیاري بر پروتﺌین
ساقه ،ریشه و دانه در سطح یک درصد و بر پروتﺌین برگ در سطح
پنج درصد معنیدار بود .همچنین اثر شوري بر پروتﺌین ساقه ،برگ،
ریشه و دانه در سطح یک درصد معنیدار بود (جدول  .)7مقایسه
میانگینهاي تیمار آبیاري نشکان داد ککه با افزایش تنش خشکی
میزان پروتﺌین ریشه و دانه به طور معنیدار کاهش یافت و با افزایش
تنش خشکی از  (I1) 52به  (I2) 35درصد تخلیه رطوبت قابل
دسترس خاک میزان پروتﺌین ساقه و برگ تفاوت معنیدار نداشت
ولی پس از آن به طور معنیدار کاهش یافت به طوريکه تیمار 52
درصد تخلیه رطوبت خاک ) (I1با  7/5درصد پروتﺌین دانه5/81 ،
درصد پروتﺌین ریشه 1/01 ،درصد پروتﺌین برگ و  1/77درصد
پروتﺌین ساقه بیشترین و تیمار  622درصد تخلیه رطوبت ) (I3به
ترتیب با  7/37 ،0/1 ،6/5و  0/8کمترین درصد پروتﺌین را داشتند
(جدول .)1
نتایج مقایسه میانگین دادغ ها نشان داد که با افزایش میزان
تنش شوري از  0به  1دسیزیمنس بر متر میزان پروتﺌین برگ ،ساقه،
ریشه و دانه به ترتیب به میزان  67 ،67/0 ،66و  61/3درصد کاهش
و با افزایش شوري آب آبیاري از  1به  1دسیزیمنس بر متر پروتﺌین
برگ ،ساقه ،ریشه و دانه به ترتیب  51 ،63/3و  03/0درصد بهطور
1- Sharma et al
2- Oktem et al
3- Kang et al
4- AL Kaisi and Xinhua

معنیدار کاهش یافت .به طوريکه در تیمار شوري  0دسی زیمنس
بر متر میزان درصدپروتﺌین دانه ،ریشه ،برگ و ساقه به ترتیب با
 1/11 ،5/03 ،1/61و  1/55بیشترین و در تیمار تنش شوري 1
دسیزیمنس بر متر میزان آنها به ترتیب با صفر 7/73 ،7/70 ،و 0/33
درصد کمترین بود (جدول  .)5تزم به ذکر است در تیمار حداکثر
تنش شوري ( )S3احتماتً به دلیل شوري زیاد ییاغ به مرحله زایشی
نرسید.
نتایج مقایسه میانگینهاي اثر متقابل تیمارهاي تنش آبی و
شوري بر پروتﺌین اجزاء به غیر ازساقه تفاوت معنیدار داشتند
بهطوريکه در تیمار اثر متقابل  I1در  S1میزان درصد پروتﺌین برگ،
ساقه ،ریشه و دانه به ترتیب با  3/33 ،5/71 ،1/37و  5/03بیشترین
و در تیمار اثر متقابل  I3در  S3میزان درصد پروتﺌین برگ ،ساقه و
ریشه به ترتیب با  6/66 ، 0/0 ،7/0کمترین بود .تزم به ذکر است در
تیمارهاي اثر متقابل  I1در  I2 ،S3در  S3و  I3در  S3احتماتً به دلیل
حداکثر تنش شوري ،ییاغ به مرحله زایشی نرسید و مقدار پروتﺌین
دانه صفر بود (جدول .)1
وزن خشک کﻞ

نتایج جدول تجزیه واریانس دادغها نشان داد که اثر تنش آبی و
شوري و اثر متقابل این دو بر وزن خشک کل در سطح احتمال یک
درصد معنیدار بود(جدول  .)7نتایج مقایسه میانگین تیمارهاي آبیاري
نشان داد که با افزایش میزان تنش خشکی از  52به  35درصد تخلیه
رطوبت قابل دسترس خاک میزان وزن کل  03/5درصد کاهش و با
افزایش میزان تنش خشکی از  35به  622درصد تخلیه رطوبت
میزان وزن کل 61/7درصد کاهش یافت به طوريکه تیمککار
آبیککاري کامککل ) (I1با  12/58یرم بیشکترین و تیمکار  622درصکد
تخلیه رطوبت قابل دسترش خاک ) (I3بککا  71/31یرم  ،کمترین
میزان مادغ خشک را داشکتند (جدول  .)7نتایج مقایسه میانگین
تیمارهاي شوري نشان داد که با افزایش میزان تنش شوري وزن
خشک کل به طور معنیدار کاهش یافت به طوريکه تیمار  S1و S2
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کل را داشتند (جدول .)5

به ترتیب با  31/38و  67/01یرم بیشترین و کمترین وزن خشک

جدول -9مقایسه ميانﮕين هاي اثر متقابﻞ تنش خشکي و تنش شوري برصفات مورد ارزیابي ذرت دانه اي رقم
سينﮕﻞ کراس  094براساس آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصد6

سطوح
آبیاري

I1

I2

I3

سطوح
شوري

تعداد دانه
در هر ردیف

عملکرد
(یرم بر بوته)

وزن کل
(یرم)

بهرغ وري (کیلویرم
بر متر مکعب)

پروتﺌین ساقه
(درصد)

پروتﺌین برگ پروتﺌین ریشه پروتﺌین دانه
(درصد)
(درصد)
(درصد)

S1

68/63a

18/7a

663/01a

0/78b

5/71a

1/37a

3/33a

5/03a

S2

66/85b

01/11c

52/20a

0/50a

1/53a

1/78a

5/17a

5/01a

S3

2c

2e

61/18d

2/37e

0،01a

7،10b

1/13b

2e

S1

61/13a

78/5a

35/31a

0/87a

5،28a

1،38a

5/66b

1،16b

S2

66/63b

01/30d

11/12b

0/21d

7،88a

1،07a

1/11b

7،3c

S3

2c

2f

66/50e

2/57f

7،86a

7،76b

1/73b

2e

S1

60/61a

77/37b

16/11a

0/21c

7،00a

1،13a

0/85d

7،66c

S2

3،63c

65e

71/38c

6/13e

7،08a

7،30b

7/16c

6،15d

S3

2c

2f

67/37e

2/3

0/0a

7/0b

6/66e

2d

اعداد هر یروغ در هر ستون که حداقل یک حرف مشترک دارند بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصد فاقد اختالف معنی دارند
نتایج مقایسه میانگین هاي اثر متقابل تیمارهاي تنش آبی و شوري
بر وزن خشک کل تفاوت معنیدار داشتند به طوريکه در تیمار اثر
متقابل  I1در  S1میزان وزن خشک کل با  663/01یرم بیشترین و
در تیمار اثر متقابل  I2در  S3با  66/5یرم کمترین بود (جدول .)1
نتيجهگيري
نتایج این تحقیق نشان داد که تأثیر توأم تنش آبی و شوري
موجب کاهش عملکرد دانه ،کارآیی مصرف آب توسط ییاغ ،وزن
خشک کل و درصد پککروتﺌین دانه ،ریشه ،برگ و ساقه در ذرت دانه
اي رقم سینگل کراس  012شد ،به طوري که با افزایش تنش آبی و
شوري به ویﮋغ تنش شوري تا حد  1دسی زیمنس بر متر رقم ذرت

نتوانست به مرحله رشد زایشی برسد .بنابر این در شرایط محدودیت
منابع آب از نظر کمی و کیفی تیمار تنش آبی  35درصد تخلیه
رطوبت قابل دسترس خاک ( )I2و تیمار تنش شوري  0دسی زیمنس
بر متر از نظر عملکرد دانه ،کارآیی مصرف آب توسط ییاغ براي تولید
ذرت دانه اي رقم سینگل کراس  012می تواند یزینه مناسبی باشد.
3
نتایج تحقیقات چاپمن و بارتو ،)6883( 1هنکس  )6831(2و اک
( )6831نتایج تحقیق حاضر را تأیید می کنند.

1- Chapman and Barreto
2- Hanks
3- Eek
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Introduction:
Water shortages, particularly in arid and semi-arid areas have been threatening food security for
millions of people. Considering that Iran is located in the arid and semi-arid zone, crop production is
not possible without irrigation management. In areas where crops are irrigated, management and
proper planning is necessary for optimal use of water.
Response to the lack of water and plant species, length and duration of stress, age and
developmental stage of the plant, and cells and plant and components of under cell depends on its
structure (Bray., 1997).
Salinity is one of the main stresses on the cultivation of plants. Salinity stress is an important
limiting factor in agricultural systems, which causes difficulties in the process of growth and
development of plants (Taiz and Zeiger., 1998). Deficit irrigation is an optimum solution to produce
in water deficit (English. et al., 1990). Salinity has a significant effect on morphological,
phonological, and physiological traits in most plants (Wang et al., 2003). The most obvious and
clearest effect of salinity is the delay in plant growth. The objective of this research is to study
combined effects of deficit stress and salinity stress on yield quantity and quality of maize (single
cross 260) in the climatic conditions of Shahrood, which can be effective in the optimal use of
saline and brackish water in the event of water constraints for corn production.
Methodology
This experiment was conducted in the summer of 2015 at the green house of the Agricultural
Research Center of Shahrood, Iran located in longitude 25°36′E, latitude 58°54′N and at an elevation
of 1380 m.
According to long-term data and measurements from Shahrood synoptic stations, the average
annual air temperature, maximum temperature in the warmest month of the year, and the minimum
temperature in the coldest month of the year are 33.1, 15.2 and - 1.5°C respectively. The average
annual rainfall in this region is 156.1 mm.
The experiment was conducted using a split plot based on randomized complete block design with
three replications. The main plots consisted of three levels of irrigation; 50 (I1) (control), 75 (I2), and
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100% (I3) of Total Available Water (TAW) depletion and the sub-plots included three levels of
salinity 2 (S1), 4 (S2), and 6 (S3) ds.m-1.
To prepare the planting beds, pots with a diameter of 25 cm and a depth of 27 cm were filled with
cultivated soil (after passing 2mm sieve) from the Shahrood Agricultural Research Center. The
physical and chemical properties of the soil at the experiment site are presented in Table 1. To
measure soil moisture, a tensiometer set was placed at a depth of 15 cm in each pot after calibration.
To obtain a precise estimation of soil water content in treatment (I3) fiber glass blocks in addition to
the use of a tensiometer was placed at a depth of 15 cm. The first irrigation was applied equally to all
treatments immediately after planting. Saline water was prepared by mixing tap water with sodium
chloride and salinity was measured with electrical conductivity meter set (EC meter). Soil moisture
content between field capacity (FC) and permanent wilting point (PWP) were determined with the
pressure plate and the values obtained were 0.23 and 0.13 cm3, respectively.
Corn cultivar KSC 260 was cultivated for the experiment. After determination of seed viability
(96%) and disinfection with a fungicide (Thiram), the seeds were planted, three seeds per treatment
at 5 cm depth on July 15th, 2015. After emergence, plants were thinned to one plant per pot. Upon
maturity which is indicated by a black layer formation at the base of each grain, the corn was
harvested on October 30th, 2015.
Results and Discussion
The mean comparison showed that dry matter yield, number of grains per ear row, water use
efficiency, total dry weight and protein of stem, root and seed decreased by decreasing of the
irrigation water and also by increasing of the salinity levels of irrigation water dry weight of roots,
leaves, stems, and ear were significantly decreased. The highest grain yield and water use efficiency
was obtained from water stress treatment of (I1) with 25.31 g/p and 1.06 Kg/m3 respectively, and the
lowest grain yield and water use efficiency was obtained from water stress treatment of (I 3) with
16.38 grams per plant and 0.59 kg/m3 respectively. Also, the highest grain yield and water use
efficiency was obtained from salinity stress treatment of (S 1) with 41.42 gr/p and 1.59 kg/m3
respectively, and in treatment of (S3) due to the high salinity stress the plant did not reached to the
reproductive stage and amount of them was zero.
Conclusions
The results showed that for corn production with high performance and water use efficiency,
treatment of 75 percent of soil moisture depletion (I2) with salinity of 2 ds/m is the best option.
Due to the groundwater reduction growing trend, leads to increased salinity, planting corn at
higher salinity is not logical and operational and the only advisable option is proper irrigation
scheduling which means suitable irrigation at the right quantity, quality, and time.
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