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تر رٍی عولکرد ٍ اجسای عولکرد ذرت داًِ ای تحت ضرایط    A200 تررسی تاثیر پلیورسَپر جاذب

 تٌص خطکی

 2، غالهرضا زارعی 2، حسیي ضوسی هحوَد آتادی1*ضْرزاد ساالری ساردٍیی

 ثِ تشتیت داًـجَی وبسؿٌبػی اسؿذ ٍ ػضَ ّیئت ػلوی داًـگبُ آصاد ٍاحذ هیجذ -2،1

 shahrzad_salari@yahoo.com-داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ هیجذ -ٍییؿْشصاد ػبالسی ػبصد -*

 :چکیدُ

تا کارترد ترخی رٍش . تٌص خطکی یکی از هْن تریي عَاهل هحدٍد کٌٌدُ ی تَسعِ کطت ٍ تَلید هحصَالت زراعی در دًیا ٍ ایراى هی تاضد

سایر هٌاتع هحدٍد آب در اهر حفظ ٍ ذخیرُ آب در خاک استفادُ ّای هدرى ًظیر پلیورّای سَپر جاذب، هی تَاى از تارًدگی ّای پراکٌدُ ٍ 

رٍی عولکرد ٍ اجسای عولکرد ذرت داًِ ای  ترتٌاترایي تِ هٌظَر تررسی تآثیر کارترد پلیورّای سَپر جاذب در کاّص اثرات تٌص خطکی . ًوَد

. تکرار در هٌطقِ ارزٍئیِ ضْرستاى تافت اجرا ضد ِآزهایطی تصَرت طرح تلَک ّای خردُ ضدُ در قالة طرح تلَک ّای کاهل تصادفی در س

تٌص خطکی تِ عٌَاى فاکتَر اصلی در سِ سطح در کرت ّای  اصلی ٍ ّیدرٍشل سَپر جاذب تِ عٌَاى فاکتَر اصلی در سِ سطح در کرت ّای 

خطکی، عولکرد داًِ ٍ اجسای عولکرد تٌص .اصلی ٍ ّیدرٍشل سَپر جاذب تِ عٌَاى فاکتَر فرعی در چْار سطح در کرت ّای فرعی قرار گرفتٌد

  .، تعداد داًِ در ردیف ٍ ٍزى ّسار داًِ گردیددر هقاتل کارترد پلیورّای سَپر جاذب تاعث افسایص عولکرد داًِ . را کاّص داد

 .             سَپر جاذب، تٌص خطکی،ذرت داًِ ای، عولکرد داًِ :ٍاشگاى کلیدی

 :هقدهِ 

پلیوشّبی اثش جبرة آة، . شفِ جَیی آة دس صٌؼت وـبٍسصی، اػتفبدُ اص پلیوشّبی اثش جبرة آة هی ثبؿذیىی اص سٍؿْبی هذسى ثشای ص

       ثش اػبع  (.1379هَػَی،)پلیوشّبی آثذٍػتی ّؼتٌذ وِ هی تَاًٌذ تب حذٍد ثؼیبسی آة ٍ یب هحلَل آثی سا،جزة ًوَدُ ٍ هتَسم ؿًَذ

هیلی لیتش آة ثِ اصای ّش گشم ٍصى خـه پلیوش دس خَد  500الی 200ة لبدسًذ ثِ هیضاى آصهبیؾ ّبی صَست گشفتِ پلیوشّبی اثش جبرة آ

ایي هخبصى رخیشُ ای وَچه ٍلتی وِ دس داخل خبن لشاس هی گیشًذ،آة حبصل اص آثیبسی ٍ ثبسًذگی سا ثِ خَد جزة ًوَدُ ٍ . رخیشُ ًوبیٌذ

بیٌذ ٍ ثذیي تشتیت خبن ثِ هذت عَالًی ٍ ثذٍى ًیبص ثِ آثیبسی دس صَست خـه ؿذى هحیظ آة جزة وشدُ سا ثِ تذسیج تخلیِ هی ًو

ػَپش جبرة ثب داسا ثَدى خبصیت جزة وبتیًَی ؿذیذ ًؼجت ثِ آهًَیَم ٍ پتبػن ثخؾ اػظن ػٌبصش  (.1991ثٍَهي، )هی هبًذ هجذد هشعَة

ًگْذاسی ٍ ثِ تذسیج ًیبص گیبُ سا تبهیي هی سا ثِ خَد جزة ًوَدُ ٍ دسٍى ؿجىِ خَد ثشای هذت عَالًی  +NH4  ٍK +  فَق سا ٍ وَدّبی

جَیی دس خَس تَجِ دس هصشف وَد ؿیویبیی ؿذُ ٍ ثِ ػالٍُ اص آلَدگی آثْبی تحت االسضی ٍ ػغحی ًبؿی اص  -ایي اهش ػجت صشفِ. ًوبیذ

ویلَ گشم پلیوش  225شد آصهبیـبت ًـبى داد وِ وبسث (.1998هبتیٌض،)هصشف وَد ؿیویوبیی وبػتِ ٍ ثِ ثْذاؿت هحیظ صیؼت ووه هی وٌذ

ػَپش جبرة دس ّىتبس ثْتشیي تبثیش سا ثش سؿذ ٍ ػولىشد ػَیب حتی دس ؿشایظ تٌؾ خـىی داؿتِ اػت ٍ حتی دس ؿشایظ تٌؾ خـىی هی 



ًجبم ثٌبثشایي ثب تَجِ ثِ خصَصیبت هثجت پلیوشّبی ػَپش جبرة،ّذف اص ا (.1386یضداًی،)تَاًذ هیضاى ػَد ٍ افضایؾ ػولىشد سا ًتیجِ دّذ

ثشسػی تأثیش وبسثشد همبدیش پلیوش ػَپش جبرة ثش ػولىشد ٍ اجضای ػولىشد رست داًِ ای ٍ ثشسػی تأثیش وبسثشد ػَپش جبرة دس   ایي تحمیك

 .وبّؾ اثشات ػَء ًبؿی اص تٌؾ خـىی ثَد

 

 

   :ْاضهَاد ٍ رٍ 

یی ٍ عَل جغشافیب دلیمِ 17دسجِ ٍ 29هٌغمِ  شافیبییػشض جغ. دس ثخؾ اسصٍئیِ ؿْشػتبى ثبفت اًجبم ؿذ1390ایي تحمیك دس ػبل صساػی 

ثب ػِ تىشاس ایي آصهبیؾ ثِ صَست وشت ّبی یه ثبس خشد ؿذُ دس لبلت عشح ثلَن ّبی وبهل تصبدفی .دلیمِ اجشا گشدیذ 36دسجِ ٍ  56

ػغح ثِ ػٌَاى  4پلیوش ػَپش جبرة دس ٍ ( سٍصیىجبس 6،12،18) تیوبسّب ؿبهل سطین ّبی آثیبسی دس ػِ ػغح ثِ ػٌَاى فبوتَس اصلی  .اجشا ؿذ

 75هتش ٍ فبصلِ سدیف ّبی وبؿت  7سدیف وبؿت ثغَل 4ّش وشت آصهبیـی ؿبهل . ثَد(هتش هشثغ 600گشم دس  0،10،20،30) فبوتَس فشػی

ثیي وشت ّبی هتش ٍ  2ثشای جلَگیشی اص ًفَر آة ثِ داخل وشت ّبی اصلی . ػبًتی هتش ثَد 15ػبًتی هتش ٍ فبصلِ ثَتِ ّب سٍی سدیف 

آثیبسی اٍل . ػبًتی هتشی ثِ صَست ًَاسی اػتفبدُ ؿذ 25-30هصشف پلیوش ّبی ػَپش جبرة دس ػوك .هتش فبصلِ دس ًظش گشفتِ ؿذ 1فشػی 

ؽ اص ؿشوت آتیِ اًشطی تال 200 -دس ایي تحمیك پلیوشّبی ػَپش جبرة اص ًَع آ. ثؼیبس ػٌگیي اًجبم ؿذ تب پلیوشّب حذاوثش تَسم سا پیذا وٌٌذ

ثشای تؼییي تؼذاد داًِ دس ثالل ، تؼذاد سدیف داًِ . اػوبل تیوبس تٌؾ خـىی ثؼذ اص ػجض ؿذى ٍ اػمشاس وبهل گیبُ دس خبن اًجبم ؿذ.تْیِ ؿذ

ثشای تؼییي ػولىشد داًِ . ثَتِ اًتخبة ؿذ ٍ ٍیظگی ّبی فَق اًذاصُ گیشی گشدیذ 10دس ثالل ، ٍصى ّضاس داًِ ثِ عَس تصبدفی اص ّش وشت 

هَسد تجضیِ آهبسی لشاس گشفت  MSTATًتبیج آصهبیؾ ثب ًشم افضاس . ست اص دٍ خظ ٍػظ پغ اص حزف اثشات حبؿیِ ای، ثشداؿت اًجبم ؿذر

 . ٍ همبیؼِ هیبًگیي دادُ ّب ثب ًشم افضاس هزوَس ثِ سٍؽ داًىي اًجبم ؿذ

 :ًتایج ٍ تحث

دسصذ ٍ تؼذاد سدیف  1اد داًِ دس سدیف ، ٍصى ّضاس داًِ ٍ ػولىشد داًِ دس ػغح ًتبیج تجضیِ ٍاسیبًغ ًـبى داد وِ تؼذاد داًِ دس ثالل ، تؼذ 

ذاد داًِ دس سدیف ٍ ؼداًِ، تؼذاد داًِ دس ثالل ، ت سّوچٌیي ٍصى ّضا. تحت تبثیش تیوبسّبی آثیبسی لشاس گشفتٌذ دسصذ 5دس ثالل دس ػغح 

 (.1جذٍل)صذ تحت تبثیش تیوبسّبی ػَپش جبرة تفبٍت ًـبى دادًذ دس 5دسصذ ٍ تؼذاد سدیف دس ثالل دس ػغح  1ػولىشد داًِ دس ػغح 

هؼٌی داس هـبّذُ ؿذ ثغَسی وِ ثیـتشیي تؼذاد داًِ دس سدیف هشثَط  ثیي ػغَح هختلف ػَپش جبرة اص ًظش تؼذاد داًِ دس سدیف اختالف

ثِ ّویي ًتبیج دػت  (1390)ٍ ّوىبساى خبدموِ  (2جذٍل)ٍ ووتشیي آى هشثَط ثِ تیوبس ؿبّذ ثَدگشم ػَپش جبرة ثَد  30ثِ هصشف 

ثغَسی وِ . لیوش ػَپش جبرة لشاس گشفتٍصى ّضاس داًِ ثغَس ثؼیبس هؼٌی داسی تحت تبثیش ثش ّوىٌؾ آثیبسی ٍ ًؼجت ّبی هختلف پ.یبفتٌذ

هصشف پلیوش ػَپش جبرة دس  ثیـتشیي ٍصى ّضاس داًِ اص تیوبس هصشف وبهل پلیوش ػَپش جبرة دس آثیبسی وبهل ٍ ووتشیي آى اص تیوبس ػذم

ة ثش ػولىشد دسثشسػی تبثیش ّیذسٍطل ّبی ػَپش جبر(1388)وَّؼتبًی ٍ ّوىبساى وِ ثب ًتبیج. (1ًوَداس)تٌؾ ؿذیذ خـىی ثِ دػت آهذ

س تبثیش تیوبسّبی آثیبسی ٍ ػَپش جبرة ثش تؼذاد داًِ دس ثالل هؼٌی دا(.1ؿىل )تحت ؿشایظ تٌؾ خـىی هغبثمت داسد  رست داًِ ای

لذیشیبى ٍ ( 2 ًوَداس)گشم ػَپش جبرة ثَد 30وِ ثیـتشیي تؼذاد داًِ دس ثالل هشثَط ثِ تیوبس وبهل آثیبسی ٍ هیضاى (. 1جذٍل)ؿذ

ًتبیج تجضیِ ٍاسیبًغ ًـبى داد وِ ػولىشد داًِ ثِ عَس ثؼیبس هؼٌی داس تحت تبثیش .ًیض ثِ ًتبیج هـبثِ دس ایي ساثغِ دػت یبفتٌذ(2002)هجیذیبى

ثب افضایؾ ؿذت تٌؾ خـىی تبثیش (.1جذٍل)ثغَسی وِ ثب ّفضایؾ ؿذت تٌؾ خـىی ػولىشد داًِ وبّؾ یبفت . ـىی لشاس گشفتتٌؾ خ

گشم  30ثِ عَسی وِ ثبالتشیي ػولىشد داًِ اص هصشف آثبسی وبهل ٍ وبسثشد . ّیذٍطل ّبی ػَپش جبرة ثش افضایؾ ػولىشد داًِ ثیـتش ثَد

ووتشیي هیضاى ػولىشد داًِ اص تیوبس تٌؾ ؿذیذ خـىی ٍ ػذم وبسثشد پلیوش ػَپش جبرة ثِ دػت  پلیوش ػَپش جبرة دس هتش هشثغ ٍ

ویلَ گشم ػَپش جبرة دس ّىتبس ، ػولىشد دست ػلَفِ ای ثِ  300ًیض گضاسؽ دادًذ وِ وبسیشد (. 1384)الِ دادی ٍ ّوىبساى(.2جذٍل)آهذ

 .عَس هؼٌی داس افضایؾ داد



 

 

 

 ای داًِ رست ػولىشد اجضای ٍ ػولىشد ثش ٍ اثشات آثیبسی A200شح وشت خشد ؿذُ همبدیش ػَپش جبرة تجضیِ ٍاسیبًغ ع -1جذٍل 

 

 

 

 

 

 

 

ns ،* ،**  درصد 1ٍ  5تِ ترتیة غیر هعٌی دار ٍ هعٌی دار در سطح احتوال 

 ٍ اثشات آثیبسی ثش ػولىشد ٍ اجشای ػولىشد رست داًِ ای  A 200همبیؼِ هیبًگیي همبدیش پلیوش ػَپش جبرة  – 2جدٍل 

 

 

 

 

 

 

 حرٍف هطترک تر اساس آزهَى داًکي در سطح احتوال  اختالف هعٌی داری تا ّن ًدارًد هیاًگیي تا

 

 تاثیر تر ّوکٌص آتیاری ٍ پلیور سَپر جاذب تر ٍزى ّسار داًِ ذرت داًِ ای -1ًوَدار 

درجِ 

آزادی 

(df) 

 (MS)    هیاًگیي هرتعات

 داًِ ّسار ٍزى

 (گرم)

 ردیف تعداد

 تالل در

 در داًِ تعداد تالل در داًِ تعداد

 ردیف

 عولکرد داًِ

 (ّکتار/تي)

2  ns03/34  ns52/0   *42/0  ns 45/0 ns316/0 

2   **44/14437   * 86/6  **86/33570  **58/364 **974/13 

4 28/8 61/0 36/135 08/4 132/0 

3  **78/1871  *25/4   **52/2556   **43/97 **511/1 

6  **11/106 ns  86/0   **61/313  ns 55/2 *222/1 

18 53/22 88/0 61/74 76/2 063/1 

هیساى سَپر جاذب  تعداد ردیف در تالل تعداد داًِ در ردیف عولکرد داًِ

(هتر هرتع 000گرم در )  

(رٍز)ل آتیاری فَاص  

26/12 a 64/53  
a 33/16  a  0 

  24/11  b 33/45  
b   17/15  b  12 

  11/10  c 25/43  
b   92/14  b  11 

  73/10  c 55/43  
d   66/14  b ضاّد  

  09/11  b 33/46  
c   33/15  b 10  

28/11  b 44/48  
b 55/15  

ab
   20  

71/11  
a
 33/51  

a   33/16  a 30  



 

 تاثیر تر ّوکٌص آتیاری ٍ پلیور سَپر جاذب تر تعداد داًِ در تالل ذرت داًِ ای -2ًوَدار 

 :لی ًتیجِ گیری ک

ثب تَجِ ثِ ًتبیج ثذػت آهذُ اص ایي تحمیك ٍ اثشات هثجت پلیوش دس خبن هی تَاى ًتیجِ گشفت وِ وبسثشد پلیوشّبی ػَپش جبرة دس خبن 

 .ثبػث افضایؾ ػولىشد گیبُ ٍ صشفِ جَیی  دس هصشف آة هی ؿَد
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Abstract 

Drought strees is one of the most important limiting factors in developing culture and producing the 

agricultural  productions in the world and especially in iran. By using some modern methods as 

superabsorbent polymer, it is possible to use dispersed rains and the other limited sources of water for 

maintaining and storing water in the soils.Therefore, for studying the effect of using these polymers in 

decreasing the effect of drought stress on the performance and the yield and components yield maize, an 

experiment as design was a split plot arrangement based on randomized complete blocks with three 

replicates in orzouieh. Baft.Drought stress is a primary factor in three levels of the main plots and the 

superabsorbent polymer is as a secondary factor in four levels of the secondary plots.Drought stress 

decreased the seed yield, yield components of performance.In contrast, using of these polymer increased 

the seed yield, yield component, number of seeds in each row,and the weight of 1000 seeds. 

Key words: superabsourbent, drought strees, corn. Seed yield 


