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  چكيده
كاربرد مقادير مختلف نيتروژن در شرايط متفاوت رطوبتي بر عملكرد، شاخص برداشت و كارآيي هدف از انجام اين پژوهش بررسي اثر 

با دو هاي كامل تصادفي طرح بلوك  بر پايهاين آزمايش به صورت طرح اسپليت پالت . بود 704آب ذرت دانه اي سينگل كراس مصرف 
 به عنوان فاكتور اصلي و مقدار كود نيتروژن در سه سطح) درصد نياز كامل آبي گياه 60و  80، 100(فاكتور مقدار آب آبياري در سه سطح 

 نوان فاكتور فرعي در سه تكرار انجامبه ع درصد كمتر از اين ميزان 30درصد بيشتر و  30اساس آزمون خاك، شامل ميزان توصيه شده بر 
، اما در شرايط تنش خشكي يافت دانه را به طور معني داري افزايشمصرف مقادير باالي كود عملكرد  و كاملنتايج نشان داد با آبياري  .شد

با . عملكرد دانه افزايش يافت ولي افزايش بيشتر كود عملكرد دانه را كاهش داد حد نياز گياهروژن تا با افزايش ميزان نيت) ماليم و شديد(
به دليل افزايش بيشتر عملكرد بيولوژيك نسبت به عملكرد دانه كمترين  كاملكاربرد نيتروژن به ميزان بيشتر از نياز گياه در شرايط آبياري 

روند تغييرات كارآيي مصرف آب و عملكرد دانه تحت تأثير سطوح متفاوت آبياري و . دست آمدميزان شاخص برداشت در اين شرايط به 
  .نيتروژن مشابه بود
  .ذرت، تنش خشكي، نيتروژن، كارآيي مصرف آب: واژگان كليدي

  مقدمه
با توجه به نياز آبي . ستبراي دستيابي به توليد مطلوب در زراعت ذرت استفاده بهينه از منابع آبي و كودي امري اجتناب ناپذير ا

از آن جايي كه در كشور ما نزوالت جوي كم و منابع . ذرت، كمبود آب براي توليد مناسب آن از معضالت مهم كشور به شمار مي آيد
آب حداكثر بهره برداري الزم صورت  آب موجود كامالً ضروري است و بايد از حداقلآب محدود است، از اين نظر استفاده بهينه از 

به عالوه با توجه به اين كه توليد محصوالت زراعي تابع ). 1385كريمي و همكاران، (پذيرد تا سطح بيشتري به زير كشت برده شود 
  يك تركيب مناسب و قابل توصيه از چندين نهاده مي باشد الزم است تا هم زمان تأثير ساير نهاده ها نيز بررسي شود تا بتوان به

لذا اين مطالعه با هدف بررسي كاربرد مقادير مختلف نيتروژن در شرايط متفاوت رطوبتي بر . دست يافتنهاده هاي مرتبط با هم 
  .انجام شدعملكرد، شاخص برداشت و كارآيي مصرف آب ذرت و تعيين راهكارهايي جهت دست يابي به افزايش بازدهي مصرف منابع 

  ها مواد و روش
آزمايش . اجرا شدع در اسالم آباد غرب تي مركز تحقيقات كشاورزي استان كرمانشاه واقدر ايستگاه تحقيقا 1388اين تحقيق در سال 

تيمار شامل فاكتور  9در اين بررسي . شد پيادهطرح بلوك هاي كامل تصادفي در سه تكرار  پايه رب اسپليت پالتبه صورت طرح 
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به صورت (وان فاكتور اصلي و سطوح مختلف كود نيتروژن به عن )درصد نياز آبى 60و  80نياز كامل آبى گياه، (آبيارى در سه سطح 
 221(درصد بيشتر از اين ميزان  30 ،)در هكتار كيلوگرم ازت خالص 170(شامل ميزان توصيه شده بر اساس آزمون خاك ) اوره

، كه در سه مرحلهدر پالت هاى فرعى قرار گرفت ) كيلوگرم ازت خالص 119(درصد كمتر از اين ميزان  30و ) كيلوگرم ازت خالص
اُپتي وات نياز آبى گياه بر اساس معادله پنمن فائو با استفاده از نرم افزار . هم زمان با كاشت، هفت برگي و قبل از گل دهي استفاده شد

× ) مترمربع(مساحت كرت : طبق فرمول ميزان آب آبياري و تعيين با توجه به آمار هواشناسى منطقهدر دوره هاي ده روزه  و نت وات
و مقادير آب در نظر گرفته شده براي هر كرت با استفاده از  محاسبه مي گرديد) روز(دور آبيارى ×  )ميلي متر در روز(نياز آبى روزانه 

دستگاه  توسطدر زمان برداشت ميزان رطوبت دانه هاي هر كرت . سيستم كنتور و هيدروفيكس در اختيار گياهان قرار مي گرفت
شاخص برداشت از تقسيم . بر حسب كيلوگرم در هكتار محاسبه گرديد% 14وزن دانه ها بر اساس رطوبت  ورطوبت سنج تعيين 

 :كارآيي مصرف آب با استفاده از رابطه ي زير محاسبه شدعملكرد بيولوژيك به دست آمد و بر ) دانه(عملكرد اقتصادي 

 

يانگين ها و مقايسه م MSTAT‐Cتجزيه هاي آماري با استفاده از نرم افزار 
  .بر اساس آزمون چند دامنه اي دانكن در سطح پنج درصد صورت پذيرفت

  نتايج و بحث
 با افزايش شدت تنش خشكي .معني دار بود% 1طح ها بر عملكرد دانه در سطوح كود نيتروژن و اثر متقابل آناثر مقادير مختلف آب، س

لحظه اي، هش ميزان جذب تابش فعال فتوسنتزي ا از طريق كاتنش خشكي عملكرد ذرت ر ).1جدول (كاهش يافت  عملكرد دانه
با افزايش مقدار نيتروژن تا حد ). 2003ارل و داويس (كاهش كارآيي مصرف انرژي تابشي و كاهش شاخص برداشت كاهش مي دهد 

ا افزايش بيشتر كود كيلوگرم نيتروژن خالص افزايش يافت، در حالي كه ب 119كيلوگرم در هكتار عملكرد نسبت به كاربرد  170
به طور معمول عملكرد دانه ذرت كه در خاك هاي با كود كم رشد مي كند با افزودن نيتروژن ). 1جدول (عملكرد كاهش يافت 

در . افزايش مي يابد ولي پس از رسيدن به حداكثر عملكرد اضافه كردن نيتروژن يا تأثيري نداشته و يا باعث كاهش عملكرد مي شود
از نظر آبياري افزايش مصرف كود نيتروژن عملكرد دانه را افزايش داد اما در شرايط تنش ماليم و شديد رطوبتي  شرايط مطلوب

  ).2جدول (نيتروژن عملكرد دانه كاهش يافت  كاربرد نيتروژن تا حد ميزان توصيه شده عملكرد را افزايش داد اما با افزايش بيشتر
باال بودن شاخص برداشت در شرايط تنش ماليم رطوبتي نسبت به . عني دار بودماشت بر شاخص برد% 5اثر تنش رطوبتي در سطح 

دليل كاهش شاخص برداشت در . آبياري مطلوب به علت تأثير بيشتر تنش بر عملكرد بيولوژيك نسبت به عملكرد دانه مي باشد
ه با رشد رويشي است، به عالوه در اثر شرايط تنش شديد خشكي حساسيت بيشتر رشد زايشي نسبت به شرايط نامطلوب در مقايس

اثر سطوح كود نيتروژن بر شاخص . كمبود شديد آب به دليل اختالل در توزيع مواد فتوسنتزي شاخص برداشت نيز كاهش مي يابد
م به عبارتي با مصرف مقادير ك ).1جدول ( معني دار بود، با افزايش ميزان كود شاخص برداشت كاهش يافت% 5برداشت در سطح 

در هر سه سطح آبياري با افزايش . نيتروژن از مجموع مواد فتوسنتزي توليد شده در گياه نسبت بيشتري به دانه اختصاص مي يابد
  .)2جدول ( كاربرد كود شاخص برداشت كاهش يافت
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مقايسه ميانگين اثرات ساده مقادير مختلف مصرف آب و كود نيتروژن بر  -1جدول 
  هصفات اندازه گيري شد

 تيمار
  صفات

 سطوح تيمار

عملكرد دانه 
 )تن(

 شاخص برداشت
(%) 

كارآيي مصرف 
 آب

مقدار آب 
مصرفي بر اساس 

 )درصد(نياز گياه 

)D1 (100  
)D2 (80  
)D3 (60 

a 72/18 
 b94/15  
c 18/10 

b97/46 
a 66/50  
b 60/45 

ab49/2 
a 65/2  
b 25/2 

  نيتروژن
كيلوگرم در (

 )هكتار

)N1 (119  
)N2 (170  
)N3 (221 

b 82/14 
a 91/15  
b 11/14  

a13/50 
 ab 19/47  

    b 90/45 

b44/2 
 a 65/2  
b 30/2 

حروف مشابه در هر ستون نشان دهنده ي عدم اختالف معني دار بين تيمارها بر اساس 
  .درصد است 5آزمون دانكن در سطح احتمال 

  

  
  

ف آب و كود نيتروژن بر مقايسه ميانگين اثرات متقابل مقادير مختلف مصر  -2جدول 
  صفات اندازه گيري شده

  صفات
 تيمار

 (%) شاخص برداشت )تن(عملكرد دانه 
  كارآيي مصرف

 آب

1N1D  
2N1D 

3N1D  
1N2D  
2N2D 

3N2D 

1N3D  
2N3D 

3N3D 

ab 00/18  
a 93/18  
a 23/19  

 b67/16  
b 23/17  
c 93/13  
e 80/9  
d 57/11  
e 17/9 

a 07/52  
bc 80/45  
c 04/43  
a 45/52  

ab 11/50  
ab 41/49  
bc 88/45  
bc 66/45  
bc 27/45 

cd 39/2  
bc 51/2  
bc 56/2  
ab 77/2  
a 86/2  
cd 31/2  
de 16/2  
bc 56/2  
e 03/2 

 در شرايط تنش ماليم رطوبتي نسبت به آبياري مطلوب راندمان. معني دار بود %5آب در سطح مصرف  اثر تنش خشكي بر راندمان
 .)1جدول (بيشتر بود ) مخرج كسر(نسبت به كاهش مقدار آب مصرفي ) صورت كسر(دانه  ليل كاهش كمتر عملكرددبه مصرف آب 

كربنه بوده و در  3كربنه داراي كارآيي مصرف آب باالتري نسبت به گياهان  4اين موضوع به خوبي مشخص شده است كه گياهان 
در ). 2004انگ و يانگ، ژ(وگيري نمايند شرايط كمبود آب بهتر مي توانند از كاهش عملكرد و كاهش كارآيي مصرف آب جل

معني دار كارآيي مصرف آب در شرايط تنش شديد خشكي بايد گفت كه افت شديد عملكرد دانه عامل كاهش  كاهش خصوص
روند . معني دار بود %1در سطح اين صفت همچنين اثر مقادير مختلف نيتروژن بر . كارآيي مصرف آب در اين شرايط مي باشد

كيلوگرم ازت  170رآيي مصرف آب در سطوح كود نيتروژن مشابه تغييرات عملكرد دانه بود، با افزايش كود نيتروژن تا حد تغييرات كا
خالص در هكتار كارآيي مصرف آب افزايش يافت اما با مصرف مقادير بيشتر كود كارآيي مصرف آب به طور معني داري كاهش يافت 

الوه بر افزايش نرخ فتوسنتزي گياه، زمان الزم براي انتقال ذخاير كربوهيدرات به دانه را در مقادير مناسب كود نيتروژن ع). 1جدول (
عميق تر آب  استفاده مي كند زيرا از ريشه هاي يده شده باشد آب را به طور مؤثرتراختيار دانه قرار مي دهد، ذرتي كه خوب كود دا

ي نيتروژن با تأثير منفي بر عملكرد دانه موجب كاهش كارآيي مصرف آب اما مقادير باال). 1379مجيديان، ( بيشتري جذب مي كند
  ).2جدول ( آبياري و نيتروژن نيز مشابه بود مصرف آب و عملكرد دانه تحت تأثير سطوح متفاوت روند تغييرات كارآيي. شد

 نتيجه گيري كلي

ولي مصرف مقادير باالي كود نيتروژن در شرايط  شدد دانه افزايش هم زمان رطوبت خاك و نيتروژن منجر به افزايش عملكردر اين پژوهش 
، بنابراين در صورت عدم دسترسي به آب كافي دادبه علت كاهش جذب و افزايش هدر روي نيتروژن عملكرد دانه را كاهش كمبود آب 

هاي زيست محيطي عملكرد را نيز  لودگيبر افزايش هزينه توليد و آ جهت تأمين نياز كامل آبي ذرت مصرف مقادير باالي كود نيتروژن عالوه
  .هاي داراي كمبود نيتروژن راندمان مصرف آب را افزايش مي دهدكود در خاك  ، اما در صورت كافي بودن آب مصرفكاهش مي دهد
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 Abstract: 
The objective of this project was to evaluate effects of different amount of nitrogen in various 
moisture levels on yield, harvest index and water use efficiency in corn [SC704]. The experiment as 
treatment arranged in a split plots based on randomized complete block design of three replication, 
the amount of irrigation water in three levels (100, 80 and 60 percent of water requirement) as main 
plot and the amount of nitrogen fertilizer in three levels included recommended amount based on 
soil test, 30 percent more than this amount, and 30 percent less than this amount as sub plot. Results 
showed that the grain yield increased with desirable irrigation and use high value of nitrogen 
significantly, but in drought stress condition (moderate and severe) with increase amount of 
nitrogen up to plant need, grain yield increased but with more increase of fertilizer, grain yield was 
decreased. By using more nitrogen in desirable irrigation conditions, because of more increasing in 
biological yield to the grain yield obtained the less harvest index. The trend of changes of water use 
efficiency and grain yield was the same in different levels of irrigation and nitrogen. 
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