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چکیده
بهمنظور بررسی اثر مقادیر سوپرجاذب و مایکوریزا بر عملکرد و میزان انتقال مجدد ذرت تحت تأثیر تنش کمبود آب ،این
آزمایش بهصورت کرتهای دو بار خرد شده در قالب طرح بلوكهای کامل تصادفی با سه تکرار طی سالهای زراعی  1395-96و -97
 1396در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی اهواز انجام شد .عامل اصلی شامل تنش کمبود آب شامل شاهد (آبیاری در تمام
مراحل) ،عدم آبیاری در مرحله  10برگی (رشد رویشی) ،عدم آبیاری در مرحله گردهافشانی (گلدهی) و عدم آبیاری در مرحله دانه-
بندی (شیری خمیری) و کرت فرعی پلیمرسوپرجاذب شامل شاهد یا عدم کاربردسوپرجاذب ،کاربرد  100کیلوگرم در هکتار و کاربرد
 200کیلوگرم در هکتار و کرت فرعی فرعی مایکوریزا شامل شاهد (عدم کاربرد) و کاربرد مایکوریزا بود .نتایج تجزیه واریانس مرکب
نشان داد اثر برهم کنش تنش کمبود آب و سوپرجاذب بر عملکرد دانه ،وزن هزار دانه ،تعداد دانه در بالل ،تعداد دانه در ردیف ،میزان
انتقال مجدد و سهم انتقال مجدد معنیدار بود .بیشترین عملکرد دانه ( 6674/29کیلوگرم در هکتار) مربوط به تیمار آبیاری در تمام
مراحل رشدی و کاربرد  200کیلوگرم در هکتار سوپرجاذب بود .هر چند با قطع آبیاری در مراحل  10برگی ،گردهافشانی و دانهبندی از
عملکرد دانه به ترتیب به میزان  14 ،11و  12/5درصد کاسته شده است اما این کاهش در این تیمارها معنیدار نبود زیرا مصرف 200
کیلوگرم در هکتار سوپرجاذب توانست تنش کمبود آب در این تیمارها را جبران نماید .همچنین برهمکنش تنش کمبود آب و
مایکوریزا بر عملکرد دانه ،تعداد دانه در بالل و تعداد دانه در ردیف معنیدار بود .به طور کلی با توجه به پایداری چندین ساله
سوپرجاذب در خاك میتوان بیان نمود که کاربرد  200کیلوگرم در هکتار سوپرجاذب و مایکوریزا در شرایط آبیاری در تمام مراحل
رشدی میتواند موجب افزایش عملکرد دانه ،اجزای عملکرد ذرت و در کل بهبود تولید ذرت شود.

واژههای کلیدی :عملکرد دانه ،سهم انتقال مجدد ،وزن هزار دانه و گردهافشانی.
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مقدمه
در کشور ایران اقلیم خشک و نیمهخشک اغلب مناطق را تحت اثر قرار داده و بهویژه خشکسالیهای اخیر بر مشکل

تواند راهکار بسیار مناسبی باشد (محمودی و افکاری .)1399 ،در مناطق گرمسیری عملکرد دانه ذرت به طور متوسط در
حدود  17درصد کاهش مییابد ،اما بسته به شدت تنش و زمان وقوع آن کاهش عملکرد میتواند به  80درصد هم برسد.
تأمین آب مورد نیاز در مراحل خاص رشـد رویـشی و زایـشی ذرت دارای اهمیت میباشد (.)Ribaut et al., 2012
عملکرد دانه در غالت تابع سه منبع کربوهیدارت میباشد ،فتوسنتز جاری ،انتقال اسمیالتهای ذخیره شده قبل از گلدهی
به دانه و اسیمیالت های ذخیره شده موقت در ساقه بعد از گلدهی .ذخایر موجود در اندام های گیاهی ،در مرحله پرشدن
دانه که فتوسنتز جاری قادر به تأمین همه نیازهای مخزن نیست ،می توان مجدداً طی فرآیند انتقال مجدد به دانه منتقل
گردند (مدحج و همکاران Bahrani .)1390 ،و همکاران ( )2011اظهار داشتند که وقتی گیاه دچار تنشهای حاصل از
مواد غذایی و رطوبت میشود ،فتوسنتز جاری کاهش پیدا میکند و گیاه برای جبران آن ،انتقال مجدد ماده خشک به دانه-
ها را افزایش میدهد Salgado-Aguilar .و همکاران ( )2020با بررسی اثر تنش خشکی در دو مرحله گردهافشانی و
پرشدن دانه بر ذرت بیان نمودند که بیش ترین میزان عملکرد زیستی و عملکرد دانه در تیمار عدم تنش خشکی و کمترین
این صفات در مرحله تنش در مرحله گردهافشانی حاصل شد .پژوهشگران بیان نمودند کمبود آب در مرحله ظهور گلهای
تاجی باعث میشود که تلقیح بهصورت کامل انجام نشود .از طرفی کم آبی در مرحله بین ظهور گل ماده تا پایان پرشدن
دانه موجب کاهش شدید عملکرد در این گیاه می شود .میزان کاهش عملکرد دانه در این شرایط بستگی به مقدار کمبود
آب و مدت زمان آن دارد (سیادت و همکاران Ghassemi-Golezani .)1392 ،و همکاران ( )2018در ذرت گزارش کردند
که بیشترین عملکرد دانه ( 628گرم در مترمربع) ،عملکرد بیولوژیک ( 1951گرم در مترمربع) و شاخص برداشت (36/77
درصد) از تیمار شاهد و کمترین این صفات از تیمار  120میلیمتر تبخیر از تشت حاصل شد .اعمال مدیریت صحیح و
بکارگیری تکنیکهای پیشرفته به منظور حفظ ذخیره رطوبت و افزایش ظرفیت نگهداری آب خاک از جمله اقدامات مؤثر
برای افزایش راندمان آبیاری و در نتیجه بهبود بهرهبرداری از منابع محدود آب میباشد ( Sayadi Maazou et al.,

 .)2016یکی از روشهای نوین در جهت افزایش بازده آبیاری استفاده از سوپرجاذبها است .پلیمرهای سوپرجاذب می-
توانند مقادیر زیادی آب با محلولهای آبی را جذب نموده و متورم شوند .این مخازن ذخیرهکننده آب وقتی در خاک قرار
می گیرند ،آب آبیاری و بارندگی را به خود جذب نموده و از فرو نشستن آن جلوگیری مینمایند و پس از خشک شدن
محیط ،آب داخل پلیمر بهتدریج تخلیه شده و بدین ترتیب خاک بهمدت طوالنی و بدون نیاز به آبیاری مجدد ،مرطوب می-
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ماند ،این پلیمرها همچنین اثر کود و مواد مغذی گیاه را بیشتر میکند و بهطور متوسط اتالف فسفر را با  84درصد،
نیتروژن را تا  83درصد کاهش میدهد ( Lamochi .)Seyed Doraji et al., 2011و  )2019( Sakinejadبا ارزیابی

صفات عملکرد دانه ،وزن هزار دانه ،شاخص برداشت و عملکرد بیولوژیکی شد .گزارش شده است که کاربرد سوپرجاذب
عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی را تحت شرایط کم آبی و آبیاری کامل افزایش داد .کاربرد سوپرجاذب افزایش بیشتری را
نسبت به کاربرد هر یک به تنهایی در عملکرد دانه باعث شد ( .)Moslemi et al., 2012همچنین  Kazemporو
 )2018( Zakernejadدر مطالعات خود در گیاه ذرت نشان دادند که کاربرد  50کیلوگرم در هکتار پلیمرسوپرجاذب از
لحاظ اجزای عملکرد برتر بوده و با داشتن پتانسیل و توان تولیدی باالتر نسبت به تیمارهای دیگر آزمایش توانست عملکرد
دانه باالتری (با میانگین  5550/4کیلوگرم در هکتار) را به خود اختصاص دهد .همچنین پلیمرسوپرسوجاذب با جذب و
نگهداری آب و نگهداری آن و در اختیار گذاشتن به موقع آن در اختیار ذرت باعث افزایش طول بالل شده است .یکی دیگر
از راهکارها در جهت برطرف نمودن اثر سوء ناشی از تنش کمبود آب کاربرد قارچهای میکوریزا میباشد که میتوانند اثر
نامطلوب این تنش را در گیاهان تقلیل دهند ( .)Auge et al., 2015قارچهای میکوریزا بهعنوان جزء اصلی در بیشتر بوم
نظامها ،اثر مثبتی بر ویژگیهای کمی و کیفی گیاهان همزیست دارند .در مطالعات بسیار زیادی به نقش قارچهای میکوریزا
در افزایش توانایی گیاه در جذب بیشتر عناصر معدنی و آب اشاره شده است ( .)Kapoor et al., 2007رابطه همزیستی
بین قارچ میکوریزا و انواع گیاهان با ایجاد شبکه گسترده هیفی این قارچها باعث افزایش جذب آب و مواد غذایی از طریق
ریشه گیاهان و موجب افزایش رشد گیاه میزبان در طی دوره تنش خشکی میشود ( .)Miransari, 2010گزارش شده
است که وجود قارچ میکوریزا در محیط ریشه گیاه ذرت اثر مثبتی بر رشد گیاه داشته است که این امر میتواند مربوط به
تولید و ترشح ترکیبات تحریککننده رشد گیاه و یا برخی هورمونهای تنظیمکننده رشد از جمله سیتوکینین باشد که
توسط قارچ میکوریزا در خاک تولید میشود ( .)Zhao et al., 2015پژوهشگران در مطالعات خود بیان نمودند که گیاه
ذرت در شرایط آبیاری معمول و کم آبیاری اظهار داشتند که کاربرد قارچ میکوریزا باعث افزایش زیست توده کل گیاه،
اجزای عملکرد و در نتیجه عملکرد دانه ذرت گشت .عامریان و همکاران ( )1393با بررسی اثر تلقیح با گونههای میکوریزا و
سطوح آبیاری در گیاه ذرت گزارش کردند تلقیح با قارچهای میکوریزا در شرایط کمبود آب ،میتواند با گسترش ریشه و
افزایش سطح جذب آن ،جذب آب و عناصر غذایی را توسط گیاه افزایش داده و ضمن افزایش تحمل گیاه در برابر کم آبی،
موجب افزایش عملکرد گردیده و میزان مصرف آب را در تولید این گیاه کاهش دهد .استفاده از قارچ مایکوریزا در کنار
مصرف پلیمرهای سوپرجاذب از گزینههایی هستند که میتوانند ضمن کاستن از شدت تنش کمبود آب ،در بهبود عملکرد
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گیاهان زراعی و پایداری در تولید آنها مؤثر باشند .لذا این تحقیق بهمنظور ارزیابی اثر تنش کمبود آب و کاربرد قارچ
مایکوریزا با پلیمرسوپرجاذب بر عملکرد و میزان انتقال مجدد ذرت دانهای در منطقه اهواز اجرا شد.

این پژوهش در دو سال زراعی  1395-96و  1396-97در مزرعهای با طول جغرافیایی  48درجه و  49دقیقه شرقی و
عرض جغرافیایی  32درجه و  14دقیقهی شمالی و با ارتفاع  110متر از سطح دریا واقع در مزرعهای در شهرستان اهواز
انجام شد .ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش در جدول  1ارائه شده است.

جدول  :1ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاك محل آزمایش
عمق نمونه

هدایت الکتریکی

واکنش گل

کربن آلی

برداری ()cm

(دسیزیمنس بر متر)

اشباع

(درصد)

0-30

3/92

7/57

0/87

فسفر قابل

پتاسیم قابل

جذب

جذب

(میلیگرم در کیلوگرم)
9/4

171

نیتروژن
(درصد)
0/04

بافت خاك
لومی رسی

این تحقیق بهصورت کرتهای دو بار خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در گیاه ذرت انجام
شد .عامل اصلی شامل تنش کمبود آب شامل شاهد (آبیاری در تمام مراحل) ،عدم آبیاری در مرحله  10برگی (رشد
رویشی) ،عدم آبیاری در مرحله گردهافشانی (گلدهی) و عدم آبیاری در مرحله دانهبندی (شیری خمیری) و کرت فرعی
پلیمرسوپرجاذب شامل شاهد یا عدم کاربرد سوپرجاذب ،کاربرد  100کیلوگرم در هکتار و کاربرد  200کیلوگرم در هکتار و
کرت فرعی فرعی مایکوریزا شامل شاهد (عدم کاربرد) و کاربرد مایکوریزا بود .هیبرید مورد کشت برای گیاه ذرت سینگل
کراس  704که رقمی دیررس بود و از مرکز تحقیقات و تهیه نهال و بذر صفیآباد دزفول تهیه شد .این آزمایش از  72کرت
تشکیل شد .هر کرت دارای شش خط به طول شش متر بود که فاصله ردیفها در آن  75سانتیمتر و فاصله بوته روی
ردیف  18سانتیمتر با تراکم  75000بوته در هکتار بود .فاصله دو کرت فرعی یک متر (معادل یک خط نکاشت) و بین
کرتهای اصلی  1/5متر فاصله در نظر گرفته شد .عملیات تهیه بستر شامل شخم با گاو آهن برگرداندار ،دیسک و نهایتا
عملیات تسطیح با ماله بود .کود پایه بهکار برده شده در مزرعه شامل کود نیتروژن از منبع اوره به میزان  150کیلوگرم در
هکتار بهصورت تقسیط در دو مرحله ( 50درصد همزمان با کاشت و  50درصد در مرحله شش برگی بهصورت سرک) و
کود فسفر نیز بر مبنای  90کیلوگرم فسفر خالص از منبع سوپرفسفات تریپل در هنگام تهیه زمین بود .تیمارهای
سوپرجاذب (تهیه شده از شرکت  Boshraaminنماینده انحصاری سوپرجاذب  SNSفرانسه ،نوع سوپرآب آ 200-با ذرات
به اندازه دو تا سه میلیمتر) نیز همزمان با کاشت بهصورت نواری پایین پشتهها در عمق  10سانتیمتری قرار داده شد تا
پس از جذب آب و رشد گیاهچهها ریشههای گیاه سریعتر از آب ذخیره شده در پلیمرسوپرجاذب استفاده کنند .قارچ
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مایکوریزا مورد استفاده در این تحقیق گونه  Glomus mosseaeتهیه شده از کلکسیون میکروبی مؤسسه تحقیقات آب و
خاک تهران بود .میزان مصرف میکوریزا حدود  20گرم در مترمربع (معادل  200کیلوگرم در هکتار) بود .سپس روی

بذرها حدود سه سانتی متر با خاک پوشانده شد .قارچ میکوریزا شامل مخلوطی از شن ،ماسه استریل ،خاک ریشه ،هیف
قارچ و تعداد  20اسپور قارچی در هر گرم بود .عملیات کاشت بذر در اواخر بهمن ماه  1395و  1396بهصورت دستی روی
پشتهها در عمق چهار سانتیمتری خاک کمی باالتر از داغاب انجام شد .کنترل علفهایهرز بهصورت وجین دستی انجام
شد .بعد از کشت ،مزرعه مورد آزمایش بالفاصله آبیاری شد .تا مرحله پنج برگی آبیاریها براساس تخلیه  30درصد رطوبت
از ظرفیت زراعی خاک با توجه به عمق توسعه ریشه ( 50سانتیمتری) در همه تیمارها انجام و از این مرحله به بعد
تیمارهای تنش آبی در مزرعه بر اساس تخلیه  50درصدی ظرفیت زراعی اعمال گردید (بر اساس تخلیه رطوبتی  30درصد
ظرفیت زراعی و همزم ان با تخلیه رطوبتی ،میزان تبخیر از تشت تبخیر را مورد بررسی قرار داده شد تا در آبیاریهای
بعدی ،تشت تبخیر یک معیار تقریبی از تخلیه رطوبتی بود) .حجم آب آبیاری مورد نیاز هر تیمار از رابطه  1محاسبه شد
(:)Papakosta and Gagianas, 1991
رابطه :1

V= (Fc-Өm) ×Pb×Droot×A
Ei

در این رابطه  Vحجم آب آبیاری برحسب متر مکعب Fc ،درصد رطوبت وزنی در حد ظرفیت زراعی Өm ،درصد
رطوبت وزنی قبل از آبیاری Pb ،وزن مخصوص ظاهری خاک برحسب گرم بر سانتی متر مکعب A ،مساحت آبیاری شده
برحسب متر مربع و  Drootعمق توسعه ریشه برحسب متر و  Eiراندمان آبیاری میباشند.
رسیدگی دانهها با ایجاد الیه سیاه در قاعده دانهها مشخص گردید و برداشت نهایی با حذف  50سانتیمتر از اول و
انتهای خطوط از سطحی معادل دو مترمربع انجام شد .جهت اندازهگیری عملکرد دانه در هر کرت آزمایشی پس از حذف
 0/5متر از ابتدا و انتهای خطوط ،تمامی باللهای موجود در سه خط میانی به طول دو متر بهصورت دستی برداشت و پس
از خشک شدن در آون جداسازی دانهها بهصورت دستی انجام گرفت و بوجاری با رطوبت  14درصد وزن شد .برای اندازه-
گیری تعداد دانه در ردیف ،بهطور تصادفی پنج بالل از کل باللهای برداشت شده در هر کرت جدا و دانههای تمام ردیف
آنها شمارش و میانگین آنها بهعنوان تعداد دانه در ردیف در نظر گرفته شد .بهمنظور محاسبه وزن هزاردانه ،دو دسته
 500تایی از بذور جدا شده و اگر اختالف آنها کمتر از شش درصد بود ،مجموع وزن آنها به عنوان وزن هزاردانه تعیین
شد .در غیر این صورت از دو دسته دیگر  500تایی استفاده گردید ( .)Kordzangeneh and Marashi, 2018میزان و
سهم انتقال مجدد نیز از رابطههای  2و  3محاسبه شد (:)Papakosta and Gagianas, 1991
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رابطه :2
وزن خشک اندامهای رویشی در مرحله فیزیولوژی ـ حداکثر عملکرد ماده خشک اندامهای رویشی=مقدار ماده خشک در انتقال مجدد ()g/m2

 × 100عملکرد دانه ( ÷ )g/m2وزن ماده خشک در فرایند انتقال مجدد ( = )g/m2سهم فرآیند انتقال مجدد در عملکرد در دانه (درصد)

قبل از انجام تجزیه مرکب نتایج دو سال آزمایش ،به منظور اطمینان از یکنواختی واریانس اشتباه آزمایشی از آزمون
بارتلت استفاده گردید و با توجه به اینکه اختالف بین واریانسهای خطا معنیدار نبود ،تجزیه واریانس مرکب دو سال
آزمایش با استفاده از نرم افزار  SASنسخه  8انجام و مقایسه میانگینها نیز توسط آزمون  LSDدر سطح احتمال پنج
درصد استفاده شد.
نتایج و بحث
عملکرد دانه
بر اساس نتایج تجزیه واریانس مرکب دوساله دادهها ،اثر تنش کمبود آب ،مقادیر سوپرجاذب و میکوریزا و برهمکنش
آنها در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود (شکل  .)2بیشترین عملکرد دانه در این تحقیق از کاربرد  200کیلوگرم در
هکتار سوپرجاذب در شرایط آبیاری در تمام مراحل رشدی (شاهد) حاصل شد که نسبت به عدم کاربرد سوپرجاذب در
شرایط عدم آبیاری در مرحله گردهافشانی  35درصد افزایش یافت .قابل ذکر است که هر چند با قطع آبیاری در مراحل 10
برگی ،گردهافشانی و دانهبندی از عملکرد دانه کاسته شده است ،اما این کاهش در این تیمارها معنیدار نبود ،زیرا مصرف
 200کیلوگرم در هکتار سوپرجاذب توانست تنش کمبود آب در این تیمارها را جبران نماید (جدول  .)3لذا میتوان نتیجه
گرفت که سوپرجاذب به خوبی توانسته است با ذخیرهسازی آب و مواد غذایی و رهاسازی آن در شرایط تنش کمبود آب
شرایط مساعدی را در مراحل رویشی و زایشی برای گیاه فراهم آورد و با افزایش اجزای عملکرد از کاهش معنیدار عملکرد
دانه جلوگیری کند .در تحقیقات  Kazemporو  )2018( Zakernejadو شمسیگوشکی و همکاران ( )1394نیز نتایج
مشابهی در خصوص افزایش عملکرد دانه در اثر مصرف سوپرجاذب در شرایط تنش کمبود آب ارائه گردید که با نتایج این
پژوهش مطابقت داشت .نتایج مقایسه میانگین نشان داد بیشترین عملکرد دانه از آبیاری در تمام مراحل رشدی (شاهد) و
کاربرد میکوریزا بهدست آمد (که با تیمارهای کاربرد مایکوریزا و عدم آبیاری در مراحل  10برگی ،گردهافشانی و دانهبندی
تفاوت آماری معنیداری نداشت) که نسبت به عدم کاربرد میکوریزا در شرایط عدم آبیاری در مرحله گردهافشانی  33درصد
افزایش نشان داد (جدول  .)4در این تحقیق میتوان اظهار داشت که نه تنها در شرایط تنش خشکی میتوان با کاربرد قارچ
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مایکوریزا تا حد زیادی عملکرد گیاه را بهبود بخشید ،بلکه استفاده از عوامل بیولوژیکی در شرایط آبیاری مطلوب نیز می-
تواند موجب افزایش عملکرد دانه گردد (پاینده و همکاران .)1398 ،همچنین تولید و ترشح آنزیم فسفاتاز توسط ریسههای

بنابراین همزیستی میکوریزا با ریشه از طریق جذب آب و عناصر غذایی ،سبب افزایش فتوسنتز شده و این امر موجب تولید
فرآورده بیشتر و بهبود رشد و عملکرد دانه میگردد ( .)Song, 2005در همین راستا  Elhagو همکاران ( )2015گزارش
کردند که قارچهای میکوریزی جذب مواد غذایی بهویژه فسفر را افزایش داده و از این طریق باعث افزایش عملکرد گیاهان
میشوند که با نتایج این تحقیق همخوانی داشت.
تعداد ردیف در دانه
تعداد دانه در ردیف تحت اثرات تنش کمبود آب ،مقادیر سوپرجاذب و میکوریزا و برهمکنش تنش کمبود آب و
سوپرجاذب و تنش کمبود آب و میکوریزا در سطح احتمال یک درصد معنیدار شد (جدول  .)2در این تحقیق کاربرد 200
کیلوگرم در هکتار سوپرجاذب در شرایط آبیاری در تمام مراحل رشدی (شاهد) ،اثر مثبتی بر افزایش تعداد دانه در ردیف
داشت که نسبت بهعدم کاربرد سوپرجاذب در شرایط عدم آبیاری در مرحله گردهافشانی  36/6درصد افزایش نشان داد.
قابل ذکر است که هر چند با قطع آبیاری در مراحل  10برگی ،گردهافشانی و دانهبندی از تعداد دانه در ردیف کاسته شده
است ،اما این کاهش در این تیمارها معنیدار نبود (جدول  .)3بر اساس این نتایج میتوان گفت که سوپرجاذب به خوبی
توانسته است با ذخیرهسازی آب و مواد غذایی و رهاسازی آن در شرایط تنش کمبود آب و توسعه بیشتر فاکتورهای رشدی از
جمله شاخص سطح برگ ،رطوبت و مواد فتوسنتزی را در مراحل حساس گلدهی و پرشدن دانهها در اختیار گیاه قرار داده و از
اثر تنش خشکی بکاهد و از این طریق از تولید دانههای گرده عقیم که در اثر کمبود مواد پرورده ایجاد میگردند جلوگیری به
عمل آورد (خدادادی دهکردی و کشکولی .)1394 ،بر اساس گزارش پژوهشگران تنش کمبود آب باعث سقط دانه و کاهش
وزن دانههای تشکیل یافته میشود در نتیجه تعداد دانه در ردیف بالل را کاهش میدهد ( Hematinafar and Rahimi,

 ،)2017در این شرایط کاربرد سوپرجاذب در زمان نیاز ریشه به رطوبت ،آب مورد نیاز گیاه را در اختیار آن قرار میدهد و
در همین راستا سبب جذب بیشتر عناصر غذایی توسط گیاه میشود و سبب رشد بهتر گیاه و افزایش تعداد دانه در ردیف
میشود .نتایج این تحقیق با گزارش  Kazemporو  )2018( Zakernejadمطابقت داشت .نتایج نشان داد بیشترین تعداد
دانه در ردیف از آبیاری در تمام مراحل رشدی (شاهد) و کاربرد میکوریزا بدست آمد (که با تیمارهای کاربرد مایکوریزا و
عدم آبیاری در مراحل  10برگی ،گردهافشانی و دانهبندی تفاوت آماری معنیداری نداشت) که نسبت به عدم کاربرد
میکوریزا در شرایط عدم آبیاری در مرحله گردهافشانی  32/5درصد افزایش یافت (جدول  .)4در این پژوهش در شرایط
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تنش کمبود آب در مراحل مختلف رشدی ،انشعابات میسیلیومی قارچهای میکوریزا میتوانند به درون خاک و روزنههایی
که برای ریشه و تارهای کشندة گیاه در دسترس نیستند ،راه یابند و به این ترتیب از حجم بیشتری از خاک استفاده کنند

تعداد دانه در ردیف گیاه ذرت میشوند (.)Heidari and Karami, 2014
تعداد ردیف در بالل
نتایج نشان داد که اثر تیمارهای تنش کمبود آب ،مقادیر سوپرجاذب و میکوریزا و برهمکنش آنها بر صفت تعداد
ردیف در بالل معنیدار نشد (جدول  .)2معنیدار نشدن اثر تیمارهای تنش کمبود آب ،مقادیر سوپرجاذب و میکوریزا بر
این صفت نشاندهندة ثبات نسبی این جزء از عملکرد دانه در مقابل تغییرات محیطی است .از آنجا که تعداد نهایی ردیف
دانه پیش از سایر اجزای عملکرد روی ناحیه نموی بالل تعیین میشود ،احتماالً در مرحله تعیین تعداد ردیف در بالل
رقابت چندانی بین مقصدهای فیزیولوژیک برای دریافت مواد پرورده وجود نداشته و به این ترتیب اثر تیمارهای مورد
مطالعه تغییر معنیداری در این صفت ایجاد نکرده است (امام و ثقهاالسالم.)1384 ،
تعداد دانه در بالل
نتایج تجزیه واریانس مرکب برای تعداد دانه در بالل نشان داد که اثر تنش کمبود آب ،مقادیر سوپرجاذب و میکوریزا و
برهمکنش آنها بر این صفت در سطح احتمال یک درصد معنیدار شد (جدول  .)2بیشترین تعداد دانه در بالل از کاربرد
 200کیلوگرم در هکتار سوپرجاذب در شرایط آبیاری در تمام مراحل رشدی (شاهد) حاصل شد که نسبت به عدم کاربرد
سوپرجاذب در شرایط عدم آبیاری در مرحله گردهافشانی  34درصد افزایش یافت .در این تحقیق در شرایط قطع آبیاری در
مراحل  10برگی ،گردهافشانی و دانهبندی از تعداد دانه در بالل کاسته شد ،اما این کاهش در این تیمارها معنیدار نبود،
زیرا کاربرد  200کیلوگرم در هکتار سوپرجاذب توانست تنش کمبود آب در این تیمارها را جبران نماید (جدول  .)3بنابراین
میتوان بیان نمود که سوپرجاذب به خوبی توانسته است با ذخیرهسازی آب و مواد غذایی و رهاسازی آن در شرایط قطع
آبیاری ،در نهایت مواد پرورده را بهطور کامل برای بالل فراهم نموده و از اختالل در گرده افشانی و ایجاد پدیده عقیمی و
سقط جنین تا حد امکان جلوگیری نماید و مانع از کاهش معنیدار تعداد دانه در بالل گردد (خدادادی دهکردی و کشکولی،
 .)1394بر طبق اظهارات ترابی و همکاران ( )1390پلیمرسوپرجاذب توانست بهطور معنیداری اثرات مخرب کمبود آب را
بوسیله جذب ،حفظ و نگهداری آب کاهش دهد و تعداد دانه در بالل را افزایش دهد .افزایش تعداد دانه در بالل در اثر
کاربرد سوپرجاذب در شرایط تنش کمبود آب در پژوهشهای  Lamochiو  )2019( Sakinejadنیز گزارش شده است.
همچنین بیشترین تعداد دانه در بالل از آبیاری در تمام مراحل رشدی (شاهد) و کاربرد میکوریزا بهدست آمد (که با
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تیمارهای کاربرد مایکوریزا و عدم آبیاری در مراحل  10برگی ،گردهافشانی و دانهبندی تفاوت آماری معنیداری نداشت) که
نسبت به عدم کاربرد میکوریزا در شرایط عدم آبیاری در مرحله گردهافشانی  32درصد افزایش نشان داد (جدول  .)4در این

این تیمارها معنیدار نبود زیرا مصرف میکوریزا توانست تنش کمبود آب در این تیمارها را جبران نماید .به نظر میرسد
همزیستی ذرت با میکوریزا در شرایط آبیاری کامل و تنش قطع آبیاری در مراحل رشدی ،به دلیل تولید هورمونهای
محرک رشد و مواد بیولوژیکی فعال توسط میکوریزا ،ظرفیت فتوسنتزی گیاه افزایش و در نتیجه تأمین مواد آلی مورد نیاز
بخش زایشی گیاه (بالل) ،تعداد دانه در بالل افزایش یافته است (قورچیانی و همکاران .)1391 ،سایر پژوهشگران نیز به
نقش مثبت مایکوریزا در کاهش اثرات منفی تنش کمبود آب اشاره نمودهاند (پاینده و همکاران1398 ،؛ Azmat and

 )Hamid, 2015که با نتایج این تحقیق مطابقت داشت.
وزن هزار دانه
نتایج نشان داد که اثر تیمارهای تنش کمبود آب ،مقادیر مختلف سوپرجاذب و میکوریزا و برهمکنش تنش کمبود آب
و سوپرجاذب بر وزن هزار دانه معنیدار بود (جدول  .)2نتایج نشان داد بیشترین وزن هزار دانه از کاربرد  200کیلوگرم در
هکتار سوپرجاذب در شرایط آبیاری در تمام مراحل رشدی (شاهد) حاصل شد که نسبت به عدم کاربرد سوپرجاذب در
شرایط عدم آبیاری در مرحله گردهافشانی  21درصد افزایش یافت .در این تحقیق در شرایط قطع آبیاری در مراحل 10
برگی ،گردهافشانی و دانهبندی از وزن هزار دانه کاسته شد ،اما این کاهش در این تیمارها معنیدار نبود ،زیرا کاربرد 200
کیلوگرم در هکتار سوپرجاذب توانست تنش کمبود آب در این تیمارها را جبران نماید و اختالف معنیداری بین این
تیمارها مشاهده نشد (جدول  .)3بنابراین میتوان نتیجه گرفت که سوپرجاذب به خوبی توانسته است با ذخیرهسازی آب و
مواد غذایی و رهاسازی آن در شرایط تنش ،در نهایت مواد پرورده را در مدت پرشدن دانه برای گیاه فراهم نماید و از
کاهش معنیدار وزن هزار دانه جلوگیری کند (خدادادیدهکردی و کشکولی .)1394 ،در این رابطه  Shahrajabianو
همکاران ( )2019گزارش کردند که اثر سوپرجاذب بر وزن هزار دانه و عملکرد دانه معنیدار بود .بیشترین این صفات از
کاربرد  15و  30کیلوگرم در هکتار سوپرجاذب حاصل شد .که بین این دو تیمار از لحاظ آماری اختالف معنیداری وجود
نداشت .این نتایج با نتایج سایر پژوهشگران  Lamochiو  )2019( Sakinejadمطابقت دارد .همچنین بیشترین وزن
هزاردانه مربوط به تیمار کاربرد قارچ مایکوریزا و کمترین وزن هزاردانه به تیمار عدم کاربرد میکوریزا (شاهد) اختصاص
یافت (شکل  .)1به نظر میرسد در این تحقیق علیرغم استفاده قارچ میکوریزایی از اسیمیالتهای گیاه ،به واسطه نقش
مثبت این ریز جانداران در جذب آب و عناصر غذایی به ویژه فسفر و انتقال آن به سلولهای گیاه میزبان ،همزیستی آن با
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گیاه ذرت سبب بهبود رشد و افزایش فتوسنتز و تولید اسیمیالت شد .در نتیجه در مرحله پرشدن دانه شیره پرورده کافی
به دانهها انتقال یافته و دانههای درشت با وزن قابلقبول تولید گردید ،بههمین دلیل وزن هزار دانه نیز افزایش نشان داد

اشاره نمودهاند که با نتایج این تحقیق مطابقت داشت.
میزان انتقال مجدد
تجزیه واریانس مرکب دو ساله نشان داد ،که تمام اثرات تیمارهای تنش کمبود آب ،مقادیر مختلف سوپرجاذب و
میکوریزا بر میزان انتقال مجدد ماده خشک در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود (جدول  .)2بیشترین میزان انتقال
مجدد از عدم کاربرد سوپرجاذب در شرایط عدم آبیاری در مرحله گردهافشانی حاصل شد که نسبت به کاربرد سوپرجاذب
در شرایط آبیاری کامل  13درصد افزایش یافت .میزان انتقال مجدد در شرایط تنش کمبود آب در مراحل گردهافشانی و
دانهبندی افزایش یافت اما این افزایش در این تیمارها معنیدار نبود (جدول  .)3در این پژوهش کمبود رطوبت در مرحله
گردهافشانی و دانه بندی در شرایط عدم مصرف سوپرجاذب باعث افزایش میزان انتقال مجدد ماده خشک ذخیرهای به دانه
شد (مدحج و همکاران .)1390 ،به نظر میرسد در مرحله گردهافشانی و پرشدن دانهها بروز تنش کمبود آب به دلیل
کاهش شاخص سطح برگ و در نتیجه کاهش فتوسنتز جاری در گیاه ،باعث افزایش مشارکت بخشهای رویشی در انتقال
مجدد ماده خشک ذخیرهای به دانه شد (بنیسعیدی و معتمدی .)1399 ،همچنین به نظر میرسد کاربرد سوپرجاذب با
تأثیر مثبت و معنیدار بر میزان ماده خشک ساقه و فتوسنتز جاری گیاه ،میتواند باعث کاهش سهم انتقال مجدد مواد
فتوسنتزی در عملکرد دانه شود که این نتایج با یافتههای فاضلیرستمپور و محبیان ( )1390مطابقت داشت .بیشترین
میزان انتقال مجدد از تیمار عدم کاربرد مایکوریزا حاصل شد که نسبت به تیمار کاربرد مایکوریزا (شاهد)  22درصد افزایش
نشان داد (شکل  .)2در این پژوهش میکوریزا با گسترش ریشه و افزایش سطح جذب آن ،جذب آب و عناصر غذایی را
توسط گیاه افزایش داده که این امر سبب افزایش در رشد برگ و ذخیره مواد فتوسنتزی میشود .با افزایش عناصر قابل
دسترس ،منبع بهدلیل گسترش سطح برگ و افزایش شاخص سطح برگ توانایی تولید مواد فتوسنتزی بیشتری را برای
مخازن فراهم ساخته و به تبع از آن انتقال مجدد ماده خشک کاهش مییابد (سیدشریفی و نظرلی .)1392 ،در این رابطه
ناصری و همکاران ( )1396بیان نمودند بهدلیل اینکه قارچ میکوریزا شاخص سطح برگ را افزایش داده و متعاقب آن
فتوسنتز و مواد اندوختهای در گیاه باال میرود ،در چنین شرایطی منبع قادر به تأمین ظرفیت مخزن خواهد بود و توانایی
منبع در تأمین نیاز مخزن موجب میشود که انتقال مجدد ماده خشک کاهش یابد که با نتایج این پژوهش همخوانی
داشت.
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جدول :1تجزیه واریانس برخی صفات بررسی شده در پنج ژنوتیپ جو در سه تاریخ کاشت مختلف
تعداد دانه در ردیف

سال

1

سال  تکرار

4

تنش کمبود آب

3

سال  تنش کمبود آب

3

خطای a

12

14/01

سوپرجاذب

2

**
845/01

سال  سوپرجاذب

2

ns

تنش کمبود آب  سوپرجاذب

6

**
500/1

سال  تنشکمبود آب  سوپرجاذب

6

ns

0/54

3/11
**

1051/17
ns
7/23

2/33

ns

105/11

600/2
**

215037
ns
423/9
2901/2

**
ns

102558
427/31

**

0/005
ns

0/044

0/98

5/08
*

24/3

69/51
**

3052/4
ns
22/7

491103
ns
2740

2/01

500/1

19523

ns
0/077

**
6314/2

ns

ns

0/092

0/011

ns
0/02

**

5143/21

306581

ns
*

311/9

115748

**
ns

12529
57/13

218/7
**

9042/4

ns
**

11/1

7680/1

0/95
**
561/1
ns
6/12
40/48
**
489/1
ns
*

13/4
91/2

ns
69/35

ns

101/2

ns
22/6

خطای b

32

11/34

2208/8

1/39

375/32

17019/2

167/3

35/04

مایکوریزا

1

**
647/5

**
54391/4

ns
0/055

**
4928/1

سال  مایکوریزا

1

ns

ns

ns

تنش کمبود آب مایکوریزا

3

**
315/4

سال  تنش کمبود آب مایکوریزا

3

ns

سوپرجاذب  مایکوریزا

2

ns
0/84

سال سوپرجاذب مایکوریزا

2

ns

تنشکمبود آب سوپرجاذب مایکوریزا

6

ns

سال  تنش آبسوپرجاذب مایکوریزا

6

ns

1/01

206/3

290/82

**
211570/9

ns

0/031

0/037
0/014

ns

2 /1

276411

ns
**

618

524701

3425/2

ns
4/16
ns

51/7

ns
7 /1
ns

0/94

ns
87/4
ns
102/7

ns
811/2
ns
382/7

ns
18/4
ns
9/51

ns
34/16
ns
92/27
ns
31/83

ns

ns
191/2
ns
733/1

ns
66/4
ns
32/9
ns
53/11

ns
1/47
ns
4/32
ns
0/84

خطای c

48

8/39

1500/23

0/94

300/54

11836

142/3

15/01

ضریب تغییرات (درصد)

1

9/5

9/02

7

9/17

19/42

7/18

12/88

3/97
1/13
4/52

198/64
ns
45/3

ns

100/6

ns
257/7
ns
484/11

ns

ns
36/4

**

**

ns
0/16

ns
2/59
ns
1/61

1/37

ns

ns

ns

99/26

**

1/62

0/23

ns
6/1

4/69

ns

76984

ns
0/003

ns

ns

ns
0/84

ns

ns
ns
ns
ns

0/03
0/16
0/38
0/16
0/21

489/3
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منابع تغییرات

درجه آزادی

ns

تعداد دانه در بالل

تعداد ردیف در بالل

وزن هزار دانه

عملکرد دانه

میزان انتقال مجدد

سهم انتقال مجدد
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سهم انتقال مجدد
تجزیه مرکب دادههای حاصل از دو سال آزمایش نشان داد که تیمارهای تنش کمبود آب ،مقادیر مختلف سوپرجاذب و

معنیدار بودند (جدول  .)2با کاهش میزان آبیاری ،سهم انتقال مجدد در عملکرد دانه افزایش یافت و با افزایش میزان
سوپرجاذب در خاک میزان سهم انتقال مجدد در عملکرد دانه کاهش یافت .به گونهای که بیشترین سهم انتقال مجدد در
عملکرد دانه از تیمار عدم کاربرد سوپرجاذب در شرایط تنش کمبود رطوبت در مرحله گرده افشانی حاصل شد که نسبت
به کاربرد  200کیلوگرم در هکتار سوپرجاذب در شرایط آبیاری در تمام مراحل رشدی حدود  43/27درصد افزایش نشان
داد (جدول  .)3انتقال مجدد مواد فتوسنتزی نشاندهنده نسبت ماده خشک منتقل شده به ذخیره شده میباشد که تحت
تنش خشکی افزایش مییابد ( .)Yang et al., 2001با توجه به اینکه انتقال ماده خشک هم از برگ و هم از ساقه
صورت میگیرد ،لذا تحت تنش خشکی انتقال مجدد از برگها افزایش یافته و باعث کاهش دوام سطح برگ و افزایش سهم
انتقال مجدد در عملکرد دانه به دلیل کاهش میزان فتوسنتز در مرحله پرشدن دانه میشود (بنیسعیدی و معتمدی،
 .)1399همچنین به نظر میرسد سوپرجاذب با تأثیر مثبت و معنیدار بر میزان ماده خشک ساقه و فتوسنتز جاری گیاه،
میتواند باعث کاهش سهم انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در عملکرد دانه شود که با نتایج فاضلیرستمپور و محبیان
( )1391مطابقت داشت.

جدول  :3مقایسه میانگین برهمکنش تنش کمبود آب و سوپرجاذب بر صفات ذرت
تنش کمبود آب

آبیاری در تمام مراحل
(شاهد)
عدم آبیاری در مرحله
 10برگی
عدم آبیاری در مرحله
گردهافشانی

عدم آبیاری در مرحله
دانهبندی
LSD %5

مقادیر سوپرجاذب

تعداد دانه

تعداد دانه

وزن هزار

در ردیف

در بالل

دانه (گرم)

عملکرد دانه

میزان انتقال

سهم انتقال

(کیلوگرم در

مجدد (گرم در

مجدد

هکتار)

متر مربع)

(درصد)

عدم کاربرد

34/5

483

204/17

6040/18

161/14

26/67

 100کیلوگرم در هکتار

35/91

502/74

208/09

6223/5

158/02

25/39

 200کیلوگرم در هکتار

37/4

523/6

212/22

6674/29

153/11

22/94

عدم کاربرد

29/11

407/54

186/04

5639/25

169/1

29/98

 100کیلوگرم در هکتار

30/11

421/51

189/35

5801/3

165/29

28/49

 200کیلوگرم در هکتار

31/22

436/8

192/01

5942/6

163/45

27/51

عدم کاربرد

23/7

331/8

166/49

4320/5

176/23

40/7

 100کیلوگرم در هکتار

27/11

379/54

179/12

5517/06

172/04

31/18

 200کیلوگرم در هکتار

30/41

425/74

185/2

5793/1

171/6

29/62

عدم کاربرد

25

350

177/01

4571/34

174/37

38/14

 100کیلوگرم در هکتار

26/12

365/68

182/5

4924/05

170/9

34/7

 200کیلوگرم در هکتار

29/7

415/8

186/68

5825/3

168/47

28/92

-

0/99

4/79

1/42

115/68

0/58

0/37

میانگین تیمارهایی که اختالفشان از عدد  LSDکمتر است اختالف معنیداری در سطح  5درصد ندارند.
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جدول  :4مقایسه میانگین برهمکنش تنش کمبود آب و مایکوریزا بر صفات ذرت
مایکوریزا

عدم آبیاری در مرحله  10برگی
عدم آبیاری در مرحله گردهافشانی
عدم آبیاری در مرحله دانهبندی
LSD %5

تعداد دانه در

تعداد دانه در

وزن هزار

ردیف

بالل

دانه (گرم)

33/75
36/5
27/8
31/15
24/61
29/74
26/13
30/42

472/5
511
389/2
436/1
344/54
416/36
365/82
425/88

211/17
215/01
183/2
194/31
170/52
184/1
172/16
188/25

6291/51
6583/4
5540/7
5891/3
4410/3
5662/41
4635/74
5807/5

0/85

4/23

1/74

162/9

LSD %5= 1/74

(کیلوگرم در
هکتار)

250

210/11

150
100

وزن هزار دانه (گرم)

168/08

200

50
0
عدم مصرف

مصرف مایکوریزا

شکل  :1مقایسه میانگین دو ساله اثر میکوریزا بر وزن هزار دانه

LSD%5 =2/5

160
140
120
100
80
60
40
20

میزان انتقال مجدد (گرم در مترمربع)

160/81

171/39

180

0
مصرف میکوریزا

عدم مصرف میکوریزا (شاهد)

شکل  :2مقایسه میانگین دو ساله اثر میکوریزا بر میزان انتقال مجدد

نتیجهگیری
نتایج این تحقیق نشان داد کاهش میزان آبیاری ،میزان رشد و نمو و در نتیجه عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ذرت
بهاره را بهطور قابلمالحظهای کاهش میدهد .اما کاربرد قارچ مایکوریزا و سوپرجاذب در شرایط آبیاری مطلوب و تنش
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آبیاری در تمام مراحل (شاهد)

عدم کاربرد
کاربرد مایکوریزا
عدم کاربرد
کاربرد مایکوریزا
عدم کاربرد
کاربرد مایکوریزا
عدم کاربرد
کاربرد مایکوریزا

عملکرد دانه
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کمبود رطوبت توانست به علت گرمای کمتر هوا و کاهش تبخیر و تعرق آب در این فصل سبب بهبود عملکرد کمی گیاه
گردد .لذا باتوجه به این نتایج میتوان اظهار داشت که نه تنها در شرایط تنش کمبود آب میتوان با کاربرد قارچ مایکوریزا

تواند موجب افزایش رشد و عملکرد گردد .کاربرد هیدروژلهای سوپرجاذب در خاک باعث افزایش  35درصدی عملکرد
گیاه و صرفه جویی در میزان آب مصرفی گردید ،در نتیجه کاربرد این ماده در مناطق کم آبتر میتواند در افزایش عملکرد
و کاهش اثر سوء ناشی از تنش در شرایط کمبود آب مؤثر باشد .بنابراین ،میتوان بیان نمود در شرایط آبیاری در تمام
مراحل رشدی ،کاربرد  200کیلوگرم در هکتار پلیمرسوپرجاذب و قارچ مایکوریزا موجب بهبود عملکرد کمی ذرت دانهای
شد هر چند که در شرایط قطع آبیاری در مراحل  10برگی ،گردهافشانی و دانهبندی با کاربرد  200کیلوگرم در هکتار
سوپرجاذب و مایکوریزا نیز میتوان به نتایج مشابه دست یافت.
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