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  سطوح مختلف  کاربردبا  ذرت شیرین صفات مورفولوژیکعملکرد و  ارزیابی

  هاي کشتروشآبیاري و 
  

  3اصل و محمد صدقی 2، هوشنگ فرجی1جواد فریدونی محمد*
  ، دانشیار گروه زراعت و اصالح نباتات2 ،دانشگاه یاسوج ،دانشجوي دکتري فیزیولوژي گیاهان زراعی1

  دانشگاه یاسوج ،استادیار گروه خاکشناسی3 ،دانشگاه یاسوج
  4/10/1394 پذیرش: تاریخ ؛ 13/6/1394 دریافت: تاریخ

  1چکیده
 لـزوم  سـطحی،  آبیـاري  مختلـف  هايروش در آب تلفات افزایش و کشور در آب منابع کاهش هدف:سابقه و 

هایی کـه در  یکی از تکنیک است. داده افزایش را ايقطره خصوص آبیاري فشار، به تحت آبیاري توجه به روش
استفاده از این تکنیک، باشد. گیرد، کاربرد مالچ پالستیک میکشت زودهنگام ذرت شیرین مورد استفاده قرار می

مین شرایط دمایی مناسب جهت رشد و بلوغ زودرس گیاه، موجب عرضه به موقع محصول بـه بـازار   أدلیل ت به
زده در شرایط گلخانه و انتقال آن به زیر پالستیک در مزرعه، همچنین، استفاده از نشاهاي جوانهگردد. هدف می

  .نمایدضاعف میزودرسی محصول را مبر کاهش مصرف آب،  عالوه
  

سـطوح   کـاربرد صـفات مورفولوژیـک ذرت شـیرین بـا     برخی از  عملکرد و ارزیابیمنظور  به ها: مواد و روش
هـاي کامـل   هاي خرد شده در قالـب طـرح بلـوك   صورت کرت ، آزمایشی بههاي کشتروشمختلف آبیاري و 

اجـرا گردیـد. عامـل     1394 در سـال تکرار در مزرعه تحقیقاتیدانشکده کشاورزي دانشگاه یاسوج  3 باتصادفی 
) و عامل فرعی 3Iدرصد نیاز آبی گیاه ( 50 و )1I ،(75 )2I( 100مین أتسطح،  3اصلی آزمایش شامل آبیاري در 

)، کشت نشـا  1CTماه (فروردین 15سطح، کشت بذر زیر مالچ پالستیک در تاریخ  6هاي کشت در شامل روش
مـاه  اردیبهشـت  15)، کشت بذر به روش متداول در تـاریخ  2CTماه (فروردین 15زیر مالچ پالستیک در تاریخ 
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)3CT 4ماه (اردیبهشت 15)، کشت بذر زیر مالچ پالستیک در تاریخCT     کشت نشـا زیـر مـالچ پالسـتیک در ،(
  ) بودند. 6CTماه (اردیبهشت 15ول در تاریخ ) و کشت نشا به روش متدا5CTماه (اردیبهشت 15تاریخ 

  
، عملکرد دانه کنسروي، عملکرد باللهاي کشت بر صفات نتایج نشان داد که برهمکنش آبیاري و روش ها: یافته
دار گردید. بیشترین عملکرد بالل بیولوژیک ذرت شیرین معنی و تر، عملکرد علوفهیی اقتصادي مصرف آبآکار

مربـع   گرم بر متـر  1351و  1369، 1441، 1442ترتیب معادل  به 2CT1Iو  1CT2I ،1CT1I ،2CT2Iدر تیمارهاي 
بیشـترین عملکـرد دانـه     .بـود مربـع   گرم بر متر 706معادل  3CT3Iکمترین عملکرد بالل در تیمار . دست آمد هب

گـرم   4/527و  2/536، 1/551، 7/558ترتیب معادل  به 2CT2Iو  1CT1I ،1CT2I ،2CT1Iکنسروي در تیمارهاي 
بیشترین کارآیی اقتصادي مصرف آب استفاده از نشا باعث تسریع رشد و نمو گیاه شد.  دست آمد. همربع ب بر متر

کیلوگرم بر مترمکعب  14/2و  16/2، 18/2، 21/2ترتیب معادل  به 1CT3Iو  2CT2I ،1CT2I ،2CT3Iدر تیمارهاي 
 روش کـارگیري بـه بنـابراین،   مصرف آب کـاهش یافـت.   دست آمد. با افزایش مصرف آب، کارآیی اقتصادي هب

 مصـرف  کارآیی قبول، حداکثر قابل عملکرد حصول با آبی نیاز درصد 75ن میأبه همراه ت نواري ايقطره آبیاري
 3399و  2008ترتیب معادل  به 1CT1Iبیشترین عملکرد علوفه و بیولوژیک در تیمار است.  داشته پی در را آب

ثیر آبیاري أ. تبودمربع  گرم بر متر 1947و  1237ترتیب معادل  به 6CT3Iدر تیمار  هاآنمربع و کمترین  گرم بر متر
. بیشترین طول بالل در تیمـار  دار گردیدارتفاع بوته معنی صفت هاي کشت بر ثیر روشأطول بالل و ت صفتبر 

درصد نیـاز آبـی    50مین أبالل در تیمار تمتر و کمترین طول سانتی 3/20درصد نیاز آبی گیاه معادل  100مین أت
متـر در تیمـار کشـت بـذر زیـر مـالچ       سانتی 1/161. بیشترین ارتفاع بوته معادل بودمتر سانتی 6/17گیاه معادل 

  .دست آمد هبماه فروردین 15پالستیک در 
  

درصـد نیـاز آبـی ذرت شـیرین      75 مینأتـ تیمار در صورتی که محدودیت آب وجود داشته باشد،  گیري: نتیجه
  .باشدمیمحصول، مطلوب حداکثر همراه مالچ پالستیک جهت تولید  به
 

 یی مصرف آبآ، عملکرد دانه، کارتبخیر و تعرق اي نواري (تیپ)،آبیاري قطره :کلیدي هايواژه
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  مقدمه
در منـاطق  مختلـف  محصـوالت  تولیـد  که کننده رشد گیاه، کمبود آب است  دمهمترین عامل محدو  

ثیرگذار أت ي گیاهرشد احلمر تمامر بآب  کمبود). 11دهد (میثیر قرار أتحت ترا خشک  خشک و نیمه
 لـزوم  سـطحی،  آبیـاري  مختلـف  هايروش در آب تلفات افزایش و کشور در آب منابع کاهش .است
 افـزایش را تیـپ   هـاي لولهاستفاده از  با ايقطره آبیاري خصوص  به فشار، تحت آبیاري روش به توجه
  است. داده
، استفاده از مالچ پالستیک تولید محصول در خارج از فصل زراعیهاي مناسب جهت یکی از روش  
مین شرایط دمایی مناسب جهت رشد و بلـوغ زودرس گیـاه،   أدلیل ت این تکنیک، بهاستفاده از  باشد.می

کـاهش تبخیـر   باعـث  گردد. همچنین استفاده از این تکنیک، موجب عرضه محصول به بازار هدف می
هـاي هـرز   علـف  افزایش کارآیی مصرف آب و کنترل مناسب کاهش مصرف آب، آب از سطح خاك،

 ،ک در خارج از فصل) با بررسی تولید ذرت شیرین زیر مالچ پالستی2012نارکی و همکاران (. شودمی
گیاه در برابر سرما، امکـان تولیـد ذرت شـیرین     تظاجهت حفبا ایجاد مالچ پالستیک بیان نمودند که 
زمان ظهـور   ،ذرت زودهنگام کشت . در)17( استپذیر  ملکرد در خارج از فصل امکانبدون کاهش ع
بنـابراین   ).19(افتـد  مـی  اتفـاق  مرحلـه بعـد   کشت از زودتر محصول برداشت افشانی وابریشم، گرده

  گردد.بلوغ و رسیدگی محصول بدون کاهش عملکرد میاین روش، باعث تسریع استفاده از 
از  همچنـین  زده در شرایط گلخانه و انتقال آن به زیر پالستیک در مزرعه،استفاده از نشاهاي جوانه  

طوري که با اجراي کشت نشـا و   نماید. بهزودرسی محصول را مضاعف میهایی است که جمله روش
شود و از سوي دیگر، خطر سـرمازدگی  دوره رشد محصول جلو انداخته می ،مالچ پالستیک از یک سو

افـزایش عملکـرد کشـت نشـایی ذرت شـیرین در       گردد.بهاره محصول در کشت زودهنگام مرتفع می
نور، شاخص برداشت و عملکرد در واحـد سـطح   بیشتر افزایش جذب  دلیل بهمقایسه با کشت متداول 

ییرات توسعه سطح برگ، شکل فضـایی و معمـاري گیـاه و تغییـرات     افزایش عملکرد به تغ و باشدمی
). 22آناتومیکی از قبیل نسبت آوند آبکش به چوبی و نسبت غالف آوندي به مزوفیـل وابسـته اسـت (   

هاي فیزیولوژیکی واکنش کشت نشایی گیاه در مقایسه با کشت متداول بذر مشخص نیسـت،  مکانیسم
 و شـود مـی  هاي عموديدر ریشه تغییراتی باعث ایجادانند سیتوکینین هایی ماما سنتز و انتقال هورمون

کـه   نمودند) بیان 2014). سانچزآندونوا و همکاران (4( یابدو ارتفاع گیاه کاهش میتوسعه سطح برگ 
) بیان 2015راتین و همکاران (. )22( یافت کاهش متداولنشایی نسبت به کشت ارتفاع گیاه در کشت 
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تـر بـه    طوري که گیـاه سـریع   بهشود می جذب نورافزایش کشت نشایی ذرت شیرین باعث کردند که 
باعـث   و نهایتـاً یابـد  افزایش میراندمان استفاده از نور بنابراین  ،رسدماکزیمم می شاخص سطح برگ

  .)20( دگردمیبیولوژیک عملکرد  حصول حداکثر
بر زودرسـی و تولیـد خـارج از     عالوه ،نشامالچ پالستیک و روش کشت مهمترین دالیل استفاده از   

مصرف میزان مشخصی از ریزي آبیاري و برنامهبا  باشد. بنابراینمصرف آب می ، کاهشمحصول فصل
جویی نمـود و بـه میـزان قابـل     توان در مقدار آب صرفه، میجهت حصول حداکثر محصولآب حجم 

علت داشـتن شـرایط آب و هـوایی معتـدل،      منطقه یاسوج به). 13آب را افزایش داد ( کارآیی ،توجهی
، اما عدم وجـود  باشدمیمناسب و یا تولید محصول در خارج از فصل جهت کشت ذرت شیرین بهاره 

(حداقل دما حـدود  ماه  شدن ذرت شیرین در مزرعه در فروردین شرایط دمایی مناسب اولیه جهت سبز
این امکـان  باشد. برهمین اساس،  یک محدودیت قابل درنگ در این باره میگراد است) درجه سانتی 5

ذرت شیرین خارج از فصـل تولیـد نمـود. لـذا      بتوان نشابا استفاده از مالچ پالستیک و وجود دارد که 
بـا اسـتفاده از مـالچ    خـارج از فصـل    تولید ذرت شیرین ونمو  و رشدتسریع  منظور پژوهش حاضر به

زودرسی محصول انجام  منظور سنجی کشت نشایی به امکان همچنین وو کاهش مصرف آب پالستیک 
  .گردید

  
  هامواد و روش

منظور ارزیابی عملکرد و صفات مورفولوژیک ذرت شیرین با کاربرد سطوح مختلف  بهاین آزمایش   
 3 بـا هاي کامل تصادفی هاي خرد شده در قالب طرح بلوكصورت کرت ، بههاي کشتروشآبیاري و 

اجرا گردید. عامل اصلی  1394 در سالتکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه یاسوج 
درصد نیاز آبی گیـاه   50 و )1I ،(75 )2I( 100 مینأت سطح، 3آزمایش شامل سطوح مختلف آبیاري در 

)3Iبذر زیر مالچ پالسـتیک در  سطح، کشت  6هاي کشت ذرت شیرین در ) و عامل فرعی شامل روش
)، کشـت  2CTماه (فروردین 15)، کشت نشا زیر مالچ پالستیک در تاریخ 1CTماه (فروردین 15تاریخ 

 15)، کشت بذر زیر مـالچ پالسـتیک در تـاریخ    3CTماه (اردیبهشت 15بذر به روش متداول در تاریخ 
) و کشت نشا به 5CTماه (اردیبهشت 15)، کشت نشا زیر مالچ پالستیک در تاریخ 4CTماه (اردیبهشت

  ) بودند.6CTماه (اردیبهشت 15روش متداول در تاریخ 



 1395)، 2( جلد نهمنشریه تولید گیاهان زراعی، 

131 

هاي اصلی سه متر و فاصله ها و فاصله بین کرتمتر، فاصله بین بلوك 3×5هاي آزمایش ابعاد کرت  
مقادیر کود شیمیایی بر اساس نتایج تجزیه شـیمیایی خـاك   . گردیدهاي فرعی دو متر لحاظ بین کرت

کیلوگرم در هکتار کود سوپر فسـفات   50 ،نیتروژنکیلوگرم در هکتار کود  100به میزان محل آزمایش 
هاي خاك محـل  ویژگیکود سولفات پتاسیم در آزمایش اعمال گردید. کیلوگرم در هکتار  50تریپل و 

  ذکر گردید. )1(آزمایش در جدول 
صورت یکنواخت و قبـل از    تمام کودهاي سوپر فسفات تریپل و سولفات پتاسیم در یک مرحله به  

کود نیتروژن نیز مخلوط شدند.  كطور کامل با خا و بههاي مربوطه پخش گردید کاشت در سطح کرت
ظهـور  از منبع اوره در دو مرحله، دو سوم پس از مرحله تنک کردن و یک سـوم باقیمانـده در مرحلـه    

 20کـه بـا فاصـله     بـود  1. بـذرهاي ذرت شـیرین از هیبریـد تمپتیشـن    گردید خاك اضافهتاجی به گل
بوته  000/66ها و تراکم متر بین ردیفسانتی 75هاي کاشت با فاصله متر از یکدیگر روي ردیف سانتی

اري (تیـپ)  اي نـو هاي آبیاري قطرهمتري با دست کشت شد. سپس لولهسانتی 5-7در هکتار در عمق 
  .گردیدروي خطوط کشت نصب 

گردهاي فلزي مخصوص که بـه   منظور ایجاد مالچ پالستیک، بعد از کشت بذر ذرت شیرین، میل به  
هـا   طوري که هر کدام از این هاللی ؛ بهشدندبر روي خطوط کشت قرار داده گردید،  شکل هاللی تهیه

ها قرار داده  متر روي این هاللی 1هایی به عرض  . پس از آن، پالستیکدادندیک خط کشت را پوشش 
هـاي   و با اسـتفاده از بیـل بـر روي لبـه     ندهاي پالستیک بر روي زمین قرار گرفت طوري که لبه ، بهشدند

ها در اثر وزش باد و دیگر عوامل ممانعت شود شدن پالستیک که از جابجا شدپالستیک، خاك ریخته 
که ارتفاع گیاه به انـدازه ارتفـاع تونـل     ها جلوگیري نماید. زمانییکو از ورود هواي سرد به زیر پالست

. گردیـد هـا  هـا از پالسـتیک  ها جهت خـروج بوتـه  پالستیکی گردید، اقدام به سوراخ نمودن پالستیک
، بذرهاي ذرت هفته قبل 2هاي ذکر شده، حدود منظور تولید نشا و کشت نشا ذرت شیرین در تاریخ به

  یافتند.پرورش کشت شدند و سپس اي نشا در گلخانه هدر سینی شیرین
تـا مرحلـه   منظور سبز شـدن و اسـتقرار گیـاه     آبیاري اولیه به هاي، دورتیمارهاي آزمایشدر تمامی   

. شـدند . پس از اسـتقرار گیـاه در مزرعـه، سـطوح مختلـف آبیـاري اعمـال        یکنواخت بودچهار برگی 
 Aمنظور اعمال سطوح مختلف آبیاري، با استفاده از تشـتک تبخیـر کـالس     گیري نیاز آبی گیاه به اندازه

                                                
1- Temptation 
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گیري و در ضریب طوري که میزان تبخیر از سطح تشتک تبخیر اندازه صورت روزانه انجام گردید؛ به به
  .گردیدمحاسبه  )1( رابطهتشتک ضرب شد. حجم آب آبیاري با استفاده از 

V=PE. KC. A/Ei                                                                                         )1 رابطه(
بـر حسـب   : Aس تبخیر از تشتک تبخیر کال: PEحجم آبیاري بر حسب مترمکعب، : V، رابطهدر این 

آبیاري کـه حـدود    اندمانر : Eiمساحت آبیاري شده بر حسب مترمربع و : Aضریب گیاهی، : KC متر،
و در مرحلـه   15/1درصد فرض شد. ضریب گیاهی ذرت شیرین در اواسط مراحـل رشـد حـدود     90

جهت تعیین نیاز آبی گیاه در تیمارهاي زیر مالچ  ).24( متفاوت است 05/1رسیدگی و برداشت حدود 
). پس از محاسبه نیـاز آبـی گیـاه، حجـم آب     10ضرب شد ( 8/0پالستیک، حجم آب آبیاري در عدد 

  .)1( داده شدآبیاري از طریق کنتورهاي حجمی در اختیار گیاه قرار 
هاي رطـوبتی از خـاك مزرعـه، زمـان     برداريبا استفاده از خصوصیات ظاهري خاك، گیاه و نمونه  

کل آب قابل دسـترس   هاي رطوبتی خاك، عمقبرداريآبیاري مشخص گردید. ابتدا با استفاده از نمونه
) محاسبه شد و سپس با استفاده از میزان حداکثر تخلیه مجاز رطـوبتی گیـاه ذرت شـیرین در    2 رابطه(

  ).15) محاسبه گردید (3 رابطهالوصول (مراحل رشد، عمق آب سهل
TAW=(FC-PWP)Dr.As                                                                             )2 رابطه(

      
نقطـه پژمردگـی دائـم     PWPظرفیـت مزرعـه،    FCعمق کل آب قابل دسترس،  TAW، رابطهدر این 
 باشد.چگالی ظاهري خاك می Asمق توسعه ریشه و ع Drمزرعه، 

RAW=TAW.MAD                                                                                    )3رابطه (

حـداکثر تخلیـه مجـاز رطـوبتی ذرت شـیرین       MADالوصول و عمق آب سهل RAW، رابطهدر این 
الوصول مزرعه محاسبه شد و بر این اساس، بـه  ) میزان رطوبت سهل4( رابطهاست. همچنین از طریق 

 الوصول رسید، آبیاري انجام گردید. مزرعه به میزان رطوبت سهلکه میزان رطوبت  محض این

RAW=(FC-θRA)Dr. As                                                                             )4 رابطه(
      

 یزان رطوبت مزرعه است.م θRA، رابطهدر این 
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  .متر)سانتی 0-30آزمایشی (عمق خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك مزرعه  -1جدول 
Table 1. Chemical and physical characteristics of soil for experimental site (depth 0-30 cm). 

 یکربن آل

  (درصد)
Organic 
carbon 

(%)  

  یکیالکتر یتهدا
زیمنس بر  (دسی

  متر)
EC 

(dSm-1)  

  یدیتهاس
pH 

(1:1)  

  فسفر قابل جذب
گرم بر (میلی

  کیلوگرم)
Available 

phosphorus 
(mgkg-1)  

  پتاسیم قابل جذب
  گرم بر کیلوگرم)(میلی

Available 
potassium (mgkg-1)  

 کل یتروژنن

  (درصد)
Total 

nitrogen 
(%)  

  خاكبافت 
Soil texture  

شن 
  (درصد)
Sand 
(%)  

سیلت 
  (درصد)

Silt 
(%)  

رس 
  (درصد)
Clay 
(%)  

2.36  0.36 7.93 11.13  229 0.25 15  35  50  
 

 2جهت برداشت نهـایی،   درصد بود) 75هاي بالل حدود (رطوبت دانه در زمان رسیدگی محصول  
بر برداشت شد و کل صورت کف ها با رعایت حاشیه از ابتدا و انتهاي هر ردیف، بهمترمربع وسط کرت

، خشـک تـر و  علوفـه  بـالل و  جهت تعیـین عملکـرد  بوته تحت عنوان عملکرد بیولوژیک توزین شد. 
گیـري  ها، عملکرد بالل اندازهپس از جدا نمودن بالل و بر شدندها کفمترمربع وسط کرت 2هاي  بوته

  درجـه  75هـا در آون (دمـاي   تـر)، نمونـه  هاي بدون بـالل (عملکـرد علوفـه   بعد از توزین بوته گردید.
محاسـبه گردیـد.   ساعت قرار گرفت، سپس توزین و عملکـرد علوفـه خشـک     72مدت  به گراد) سانتی

ها جدا شـدند و عملکـرد دانـه    هاي باللها جدا و سپس دانهمربع وسط کرت متر 2هاي بالل همچنین،
  . )7(محاسبه شد  5طریق فرمول مصرف آب از اقتصادي کارآیی  کنسروي توزین گردید.

=WUE fresh grain                                                                              )5(رابطه  GY
Wap

  
 دانـه مصرف آب، کیلوگرم اقتصادي ترتیب کارآیی  به Wapو  WUE fresh grain ،GY، فرمولدر این   

بـه عملکـرد     شاخص برداشت بالل، از نسبت عملکرد بالل تولید شده و مترمکعب آب مصرفی است.
بـا   براي هر کرت در نظر گرفته شـد.  آنگیري و میانگین بوته اندازه 10ارتفاع  .شدبیولوژیک محاسبه 

براي بوته  10گیري گردید و میانگین قطرساقه بوته در هر کرت اندازه 10استفاده از کولیس، قطر ساقه 
گیري بالل در هر کرت اندازه 5با استفاده از کولیس، طول و قطر  همچنین، در نظر گرفته شد.هر کرت 

 .شدند

در  گیري کـارآیی اقتصـادي مـالچ پالسـتیک، میـانگین عملکـرد بـالل       جهت اندازه قابل ذکر است  
کـارآیی اقتصـادي    6تیمارهاي مالچ و تیمارهاي بدون مالچ محاسبه گردید و سـپس از طریـق فرمـول    

  دست آمد. هب
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د میانگین عملکـر  -در تیمارهاي مالچ میانگین عملکرد بالل =) کارآیی اقتصادي مالچ پالستیک6 رابطه
  هاي فلزي و احداث)در تیمارهاي بدون مالچ/ هزینه مالچ (هزینه پالستیک، کمان بالل
ها با اسـتفاده   گردید. میانگین انجام SAS افزار آماريها با استفاده از نرمتجزیه و تحلیل آماري داده  

رسم  Excelافزار  با استفاده از نرم درصد، مقایسه گردید. نمودارها 5در سطح احتمال  LSDاز آزمون 
  شدند.

  
  ایج و بحثتن

عملکـرد  صـفات  بر هاي کشت و روشآبیاري برهمکنش نشان داد که  هاآماري داده  نتایج تجزیه
عملکـرد علوفـه، عملکـرد بیولوژیـک و     عملکرد دانه کنسروي، کارآیی اقتصـادي مصـرف آب،   بالل، 

، 1CT2Iبیشترین عملکرد بالل در تیمارهاي  ).2(جدول  دار گردیدمعنیشاخص برداشت ذرت شیرین 
1CT1I ،2CT2I  2وCT1I دست آمـد،   هگرم بر مترمربع ب 1351و  1369، 1441، 1442ترتیب معادل  به

  . )1(شکل  داري با یکدیگر نداشتندطوري که تیمارهاي مذکور اختالف معنی به
دسـت آمـد و نیـز     مربـع بـه   مترگرم بر  706معادل  3CT3Iهمچنین کمترین عملکرد بالل در تیمار   

گیـري نمـود کـه    گونه نتیجه توان این). در واقع می1نداشت (شکل  6CT3Iداري با تیمار اختالف معنی
درصد نیاز آبی گیاه در کشت بذر و نشا ذرت شـیرین زیـر مـالچ پالسـتیک در تـاریخ       75تیمار تأمین 

مـاه،  اردیبهشـت  15 در تـاریخ کشـت   ماه بیشترین عملکرد بـالل را داشـته اسـت.   فروردین 15کشت 
  ).1دست آمد (شکل  بیشترین عملکرد بالل در کشت نشا ذرت شیرین زیر مالچ پالستیک به

  

  
  هاي کشت بر عملکرد بالل ذرت شیرین.برهمکنش سطوح مختلف آبیاري و روش -1شکل 

  باشند.دار نمیدرصد معنی 5ها در صورت داشتن حروف مشابه در سطح اطمینان میانگین
Figure 1. Interaction different irrigation levels and cultivation techniques on ear yield of sweet corn. 

The means which have at least one common letter do not differ significantly (P<0.05). 
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کـه مریسـتم از    که مریستم در زیر خاك قرار دارد تا زمـانی  دماي خاك زیر مالچ پالستیک از زمانی  
کند. بنابراین، امکـان  نمو ذرت را کنترل میکند، رشد و سطح خاك در مرحله رشد ساقه ظهور پیدا می

افزایش عملکـرد بـالل در    تولید ذرت شیرین خارج از فصل با استفاده از مالچ پالستیک فراهم گردید.
درجه حرارت، رطوبت نسـبی   لحاظ زی امحیط شرایط بودن ترمناسب دلیل به کشت زودهنگام، احتماالً

  باشد.می اهگی رویشی دوره رشد شدن تر طوالنی هوا و
و  تولیـد  بیشـتري جهـت   فرصـت  گیـاه تـا حـدودي توانسـت     مـاه، فـروردین  15کشت  تاریخ در  

 15تـاریخ کشـت    حـرارت در  درجـه  افـزایش  با که حالی در باشد، داشته فتوسنتزي سازي مواد ذخیره
 سـازي ذخیره جهت کمتري گیاه فرصت بنابراین گردید، ترکوتاه دوره رشد رویشی گیاه ماه،اردیبهشت

 کـاهش  موجـب  باال دماي علت به هاگل تلقیح کامل همچنین، عدم داشته است. ها به دانه مواد انتقال و
). 1بالل کاهش یابـد (شـکل    گردید که عملکرد امر موجب این شده است و بالل در دانه تولید تعداد

بدون مالچ پالستیک، گیاه ماه زیر مالچ پالستیک در مقایسه با کشت  اردیبهشت 15البته در تاریخ کشت 
تا حدودي توانسته است با زودرس نمودن، از گرمـاي آخـر فصـل رهـایی یابـد. نـارکی و همکـاران        

) با بررسی تولید ذرت شیرین زیر مالچ پالستیک در خارج از فصل بیان نمودنـد کـه عملکـرد    2012(
  ).17بالل در تاریخ کشت زودهنگام نسبت به کشت بعدي افزایش یافت (

دهنـد و  حت شرایط تنش خشکی، گیاهان الگوهاي استخراج آب از خاك را اصالح و تغییـر مـی  ت  
 ،ها و کاهش توسعه و سطح برگ از طریـق ریـزش و یـا پیـري    تلفات آب را با بسته نگهداشتن روزنه

دلیـل   . بنـابراین، کـاهش ظرفیـت فتوسـنتزي کـانوپی بـه      )9( رسـانند جهت زنده ماندن به حداقل مـی 
به درون محفظه زیر روزنه برگ به دنبال بسته شـدن روزنـه، کـاهش     اکسیدکربن ديمحدودیت انتشار 

به کاهش راندمان مصرف نور  جذب تشعشعات فعال فتوسنتزي و کاهش سطح برگ، ممکن است منجر
رت ذ در بالل عملکرد سبب کاهش آبیاري کم که داد نشان آزمایش نتایج). 16و تولید محصول شود (

  . )1شد (شکل  شیرین
 افشانی گرده دوره طول جمله افزایش از عملکرد ثرؤم اجزاي در کاهش دلیل به بالل عملکرد کاهش  

بـود. قاضـیان تفریشـی و همکـاران      بـالل  در شده تشکیل دانه کاهش تعداد درنهایت و کاکل ظهور و
 ،کردنـد کـه محـدودیت آبیـاري    ) با بررسی سطوح مختلف آبیاري در تولید ذرت شیرین بیـان  2013(

دهـی را بـه   . کمبود آب فرایندهاي فیزیولوژیکی ظهور تاسل و ابریشـم )9( عملکرد بالل را کاهش داد
به کاهش عملکـرد   منجر دهد و نهایتاًاندازد، همچنین رشد رویشی و ارتفاع گیاه را کاهش میخیر میأت
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 مواد براي قوي مقصد  که باشدمی بالل رشدسرعت  کاهش دلیل به بالل وزن کاهش شود.دانه ذرت می
  یابد.می کاهش آبیاري کمشرایط تأثیر  تحت پرورده مواد عرضه زیرا ،است پروده
هاي کشت بر میزان عملکرد دانه ها نشان داد که برهمکنش آبیاري و روشآماري داده  نتایج تجزیه  

). بیشـترین عملکـرد دانـه کنسـروي در تیمارهـاي      2دار گردیـد (جـدول   کنسروي ذرت شیرین معنی
1CT1I ،1CT2I ،2CT1I  2وCT2I گرم بـر مترمربـع    4/527و  2/536، 1/551، 7/558ترتیب معادل  به
داري با یکدیگر نداشتند. همچنـین  طوري که تیمارهاي مذکور اختالف معنی )، به2دست آمد (شکل  هب

دست آمد که اخـتالف   هگرم بر مترمربع ب 3/280معادل  3CT3Iکمترین عملکرد دانه کنسروي در تیمار 
  ). 2نداشت (شکل  6CT3Iداري با تیمار معنی
دلیـل مطلـوب بـودن     مـاه بـه  فروردین 15استفاده از بذر و نشا زیر مالچ پالستیک در تاریخ کشت   

بیشترین عملکـرد   رشدي گیاه زیر مالچ پالستیک، باعث تسریع رشد و نمو گیاه گردید و نهایتاًشرایط 
 و سطح خـاك  با خشک هواي تماس عدم علت به استفاده از مالچ پالستیک دست آمد. هدانه کنسروي ب

 خاك، از سطح آب تبخیر صورت در همچنین کند.می تبخیرجلوگیري از آن، سطح به خورشیدي تابش
 گشـت.  بازخواهـد  خاك سطح به و شده آب قطرات به تبدیل دوباره پالستیکی مالچ زیر در آب خارب

تیمـار مـالچ   نمایـد.  می جلوگیري آب تبخیر از توجهی قابل مقدار به و داشته ادامه همواره چرخه این
خشـک قبـل از   دلیل افزایش تجمع ماده  پالستیک در مقایسه با تیمار عدم استفاده از مالچ پالستیک، به

طوري که افزایش دما و محتـواي آب   باعث افزایش عملکرد دانه ذرت گردید، به مرحله تولید ابریشم،
 15 امـا در تـاریخ کشـت    به افزایش سرعت تجمـع مـاده خشـک دانـه شـد.      زیر مالچ پالستیک منجر

گردید، نیـز بیشـترین   ماه در تیمارهایی که زودرسی محصول به وسیله مالچ پالستیک تسریع اردیبهشت
  ). 2دست آمد (شکل  هعملکرد دانه کنسروي ب

گراد افـزایش داد  درجه سانتی 9/2الی  9/1مالچ پالستیک دماي خاك را حدود گزارش شده است،   
دلیل دریافت انرژي خورشیدي از طریق مالچ و گرم نمودن هوا و خاك  ) و این امر ممکن است به26(

). همچنین کاربرد مالچ پالستیک 27( باشد پالستیکپوشش حرارت از طریق  حفظدر زیر مالچ، سپس 
دلیل  بهتواند درصد نیاز آبی، می 75مین أخصوص استفاده از تیمار ت نشان داد که با مصرف آب کمتر به

  ).2اي داشته باشد (شکل عملکرد قابل مالحظه کاهش تبخیر آب از سطح خاك،
  



 و همکارانجواد فریدونی  محمد

138 

  
  هاي کشت بر عملکرد دانه کنسروي ذرت شیرین.مختلف آبیاري و روشبرهمکنش سطوح  -2شکل 

 باشند.دار نمیدرصد معنی 5ها در صورت داشتن حروف مشابه در سطح اطمینان میانگین
Figure 2. Interaction different irrigation levels and cultivation techniques on canned yield of sweet corn. 

The means which have at least one common letter do not differ significantly (P<0.05) 
 

) با بررسی سطوح مختلف آبیاري در تولید ذرت شیرین بیان 2013قاضیان تفریشی و همکاران (  
دلیل افزایش بازه زمانی  دار تعداد دانه در ردیف بالل، بهکردند که محدودیت آبیاري باعث کاهش معنی

. همچنین، بیوماس گیاه )9( کاهش عملکرد دانه کنسروي گردید هاي بالل و نهایتاًافشانی ابریشم گرده
) با بررسی عملکرد ذرت 2010به وسیله کاهش محتواي رطوبتی گیاه کاهش یافت. اي و همکاران (
را طی نموده تر مراحل رویشی  زیر مالچ پالستیک بیان کردند که با کاربرد مالچ پالستیک، ذرت سریع

  .)26( شودتر می و به مرحله رشد زایشی نزدیک
ترتیـب   بـه  1CT3Iو  2CT2I ،1CT2I ،2CT3Iبیشترین کارآیی اقتصادي مصـرف آب در تیمارهـاي     

طوري که تیمارهاي  )، به3دست آمد (شکل  هکیلوگرم بر مترمکعب ب 14/2و  16/2، 18/2، 21/2معادل 
داري با یکدیگر نداشتند. همچنین کمترین کارآیی اقتصادي مصرف آب در تیمـار  مذکور اختالف معنی

3CT1I  3داري با تیمار دست آمد که اختالف معنی هکیلوگرم بر مترمکعب ب 80/0معادلCT2I   نداشـت
تـوان بـه حـداکثر عملکـرد     می زیر مالچ پالستیک،مصرف آب کاهش ). نتایج نشان داد که با 3(شکل 

نیاز آبی کمتر خواهد شد  ،علت وجود مالچ پالستیک کاهش تبخیر آب از سطح خاك به ؛ بادست یافت
ین به یهاي مورطوبت خاك توسط لولهشود، در طول روز، زمانی که سطح خاك خشک می). 3(شکل 

شود.  سرعت بیشتري منتقل شده و موجب کاهش ذخیره آب موجود در خاك می طرف سطح خاك با
علـت جلـوگیري از تبخیـر رطوبـت      به ،شودمیخاك توسط مالچ پالستیکی پوشیده  هنگامی که سطح

در نتیجه توزیع رطوبت در خاك و ین کند شده یهاي مو توسط لولهخاك آب به سطح  حرکت ی،سطح
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) بـا  2013یـاقی و همکـاران (  . گـردد مـی رطوبت بیشتري در خاك ذخیـره   نهایتاً و شودمییکنواخت 
یی مصـرف آب بـا   آبا استفاده از مالچ پالستیک بیان کردند که بیشترین کار بررسی کارآیی مصرف آب

کار گرفته نشـد، کـارایی مصـرف     دست آمد و در شرایطی که مالچ پالستیک به هکاربرد مالچ پالستیک ب
مصرف آب نیز اقتصادي همچنین با افزایش عملکرد دانه کنسروي، کارآیی  .)25( آب نیز کاهش یافت
 ). 3افزایش یافت (شکل 

 
  ذرت شیرین. هاي کشت بر کارآیی اقتصادي مصرف آب دانهبرهمکنش سطوح مختلف آبیاري و روش -3شکل 

 باشند.دار نمیدرصد معنی 5ها در صورت داشتن حروف مشابه در سطح اطمینان میانگین
Figure 3. Interaction different irrigation levels and cultivation techniques on water use  

efficiency fresh grain of sweet corn. 
The means which have at least one common letter do not 6 significantly (P<0.05). 

 
آبیاري در تولید ذرت شـیرین بیـان   ) با بررسی سطوح مختلف 2013قاضیان تفریشی و همکاران ( 

کردند که کاهش عملکرد بالل و بیوماس، کارآیی مصرف آب در ذرت شیرین را کاهش داد ولی بـین  
داري در کارآیی مصـرف آب مشـاهده نگردیـد    درصد اختالف معنی 80و  100مین نیاز آبی أسطوح ت

آبیاري بـر عملکـرد ذرت بیـان    ) با بررسی سطوح مختلف 2013وفا و همکاران ( خرمی ). همچنین9(
طـوري کـه بیشـترین کـارآیی      تواند کارآیی مصرف آب را افزایش دهد، بهکردند که کاهش آبیاري، می

  ).13دست آمد ( هدرصد نیاز آبی ب 70مین أمصرف آب در تیمار ت
مصرف آب ذرت، تـابع عوامـل متعـددي از جملـه خصوصـیات فیزیولـوژیکی، ژنوتیـپ،         کارآیی  

هاي کشت است. ك مانند ظرفیت نگهداري آب در خاك، شرایط آب و هوایی و شیوهخصوصیات خا
هـاي پیشـرفته جهـت    بـا تعـادل آب و اسـتفاده از تکنیـک     توانمدیریت آبیاري ذرت در مزرعه را می

ـ  برنامه کـارآیی   بهبـود داد. افـزایش   ،ثرتر و اقتصـادي از منـابع آب محـدود   ؤریزي آبیاري در استفاده م
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مصـرف آب در  کارآیی فزایش ا همچنین، ثر باشد.ؤتواند در رشد گیاه ملحاظ نظري می مصرف آب از
افـزایش مقـدار آب،    با این حال پذیر است، اما تولید ماده خشک با استفاده از مقدار آب محدود امکان

  ).26( گردیدبه کاهش کارایی مصرف آب  منجر
تنش آبی بر کـارآیی مصـرف آب در ذرت بیـان    ) با بررسی اثر 2011پور و همکاران ( رستمفاضلی  

طـوري کـه    ؛ به)8( داري بر کارآیی مصرف آب داشتثیر معنیأنمودند که اثر سطوح مختلف آبیاري ت
و در تیمـار   72/0و  96/0ترتیب معادل  درصد نیاز آبی به 70و  100کارآیی مصرف آب در تیمارهاي 

 نمودند ) گزارش2006دانه بر لیتر بود. فاره و و فاسی (گرم  15/0درصد نیاز آبی)  40مین أتنش شدید (ت
گرم  50/0گرم دانه بر لیتر و در شرایط کمبود آب به  88/1 ،آبیاري مطلوب شرایط در آب مصرف کارآیی

 باعـث  خشـکی،  تنش در شرایط برگ سطح بودن شاخص پایین رسدمی نظر . به)7( دانه بر لیتر رسید
شود. با توجـه بـه    می آب مصرف کارآیی در نتیجه کاهش و دانه کاهش سرعت رشد نسبی و عملکرد

  ).7درصد نیاز آبی گیاه جهت تولید ذرت شیرین توصیه شده است ( 70مین أعملکرد اقتصادي، تیمار ت
مربـع و کمتـرین عملکـرد     گـرم بـر متـر    2008معـادل   1CT1Iدر تیمار  تربیشترین عملکرد علوفه  

همچنـین، بیشـترین    ).4دسـت آمـد (شـکل     همربع ب گرم بر متر 1237معادل  6CT3Iدر تیمار  تر علوفه
خشک  مربع و کمترین عملکرد علوفه گرم بر متر 1/666معادل  1CT1Iعملکرد علوفه خشک در تیمار 

درصد نیاز آبی  100مین أتتیمار ). 5دست آمد (شکل  همربع ب گرم بر متر 0/414معادل  6CT3Iدر تیمار 
دلیل حفـظ رطوبـت    بهمالچ پالستیک استفاده از  ، همچنینباعث تولید حداکثر ماده خشک گردید ،گیاه

حـداکثر  باعث تولیـد   در طول مراحل رشدي ، افزایش فرایند فتوسنتز و تولید مواد فتوسنتزيدر خاك
د نیاز درص 100مین أ(تبا اعمال آبیاري مطلوب  نتایج نشان داد که .)5گردید (شکل علوفه ماده خشک 

بـرداري از منـابع نـوري و    ، گیاه مدت زمان کافی جهـت بهـره  به روش متداول و کشت بذرآبی گیاه) 
ذرت شیرین شده است.  باعث افزایش عملکرد علوفه شرایط رشدي را در اختیار داشته است که نهایتاً
علوفـه ذرت  دلیـل زودرسـی، باعـث کـاهش عملکـرد        کشت نشایی در مقایسه با کشت متداول بذر به

کـار رفتـه بـود، بیشـترین میـزان       ههمچنین در تیمارهایی که مالچ پالستیک ب. )4(شکل  شیرین گردید
در خـاکی   کاهش شیب جریان حرکت رطوبت از عمق به سطح خاك). 4دست آمد (شکل  هب ترعلوفه

 ین به طرف سطح خاك باسرعت بیشـتري یهاي مورطوبت خاك توسط لوله ،که سطح آن خشک است
خاك توسط مـالچ   هنگامی که سطح .شودب کاهش ذخیره آب موجود در خاك میمنتقل شده و موج

سـطح خـاك    آب بـه  حرکـت  ،پالستیک پوشیده شود به علت جلوگیري از تبخیر رطوبت سطح خاك
رطوبـت بیشـتري در    و شـده در نتیجه توزیع رطوبت در خاك یکنواخت و ین کند یهاي موتوسط لوله
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ثیر سطوح أ) با کشت ذرت زیر مالچ پالستیک تحت ت2012جینزیا و همکاران ( .گرددمیخاك ذخیره 
 باعـث افـزایش   آبیاري زیر مالچ پالسـتیک بـا حفـظ رطوبـت،    تیمار کم مختلف آبیاري بیان کردند که

  .)12( گردیدذرت علوفه شاخص سطح برگ، ارتفاع گیاه و عملکرد 

  
  تر ذرت شیرین.هاي کشت بر عملکرد علوفهروشبرهمکنش سطوح مختلف آبیاري و  -4شکل 

 باشند.دار نمیدرصد معنی 5ها در صورت داشتن حروف مشابه در سطح اطمینان میانگین
Figure 4. Interaction different irrigation levels and cultivation techniques on fresh forage yield of 
sweet corn. 
The means which have at least one common letter do not differ significantly (P<0.05). 

 

 
  خشک ذرت شیرین. هاي کشت بر عملکرد علوفهبرهمکنش سطوح مختلف آبیاري و روش -5شکل 

  باشند.دار نمیدرصد معنی 5ها در صورت داشتن حروف مشابه در سطح اطمینان میانگین
Figure 5. Interaction different irrigation levels and cultivation techniques on dry forage yield of sweet corn. 

The means which have at least one common letter do not differ significantly (P<0.05). 
  

مربـع و کمتـرین عملکـرد     گرم بـر متـر   3399معادل  1CT1Iبیشترین عملکرد بیولوژیک در تیمار   
 آن از مـانع  آب کمبود ).6دست آمد (شکل  همربع ب گرم بر متر 1947معادل  6CT3Iدر تیمار  بیولوژیک

بـر   آبـی  تـنش  منفی اثر دلیل به تواندمی کاهش این. برسد خود حداکثر به گیاه زیستی وزن که شود می
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عملکـرد  باعـث کـاهش    ،استفاده از روش کشت نشا در مقایسه با کشـت متـداول بـذر    باشد. فتوسنتز
تـر ذرت شـیرین    عث زودرسی و بلوغ سریعجایی که کشت نشا با ور کلی، از آنط  به .گردیدبیولوژیک 

  .گردیدمتداول کمتر بذر به روش گیاه نسبت به کشت  بیولوژیکمیزان عملکرد  ،به تبع آن ،شودمی
هاي مختلف آبیاري بر عملکرد و کیفیت علوفـه  ثیر روشأ) با بررسی ت2013همکاران ( بیگلویی و  

گـزارش  ). 3ذرت گزارش کردند که با کاهش میزان آبیاري، مقدار عملکرد بیولوژیک کـاهش یافـت (  
) و ایـن  26گراد افزایش داد (درجه سانتی 9/2الی  9/1مالچ پالستیک دماي خاك را حدود شده است، 

ت به دلیل دریافت نور بیشتر از طریق مالچ و گرم نمودن هوا و خاك در زیـر مـالچ، سـپس    ممکن اس
 و آب مطلـوب  شـرایط  بـودن  فـراهم  توجه به با .)27تسخیر حرارت در زیر پوشش پالستیک باشد (

در  و نشـایی  بـذر کشت  تیماردر  ذرت رشد جهت هوا نسبی رطوبت و حرارت ازجمله درجه هوایی
ـ  بیولوژیـک  میـزان عملکـرد   بیشترین ماه،فروردین 15 تاریخ  15 دسـت آمـد، امـا در تـاریخ کشـت      هب

 مواجـه  خشکی و گرمایی با تنش نسبی، گیاه رطوبت کاهش و شدن هوا گرم به توجه با ماهاردیبهشت
 و رویشـی  رشـد  نتیجـه  گردیـد، در  زایشـی  مرحلـه  به گیاه تر سریع رسیدن امر باعث همین و گردید

کشت بذر  تیماردر  عملکرد بیولوژیک میزان کمترین که طوري به یافت، گیاه کاهش بیولوژیک عملکرد
 .)6(شکل  آمد دست هماه باردیبهشت 15 در به روش متداول

  
  

 
  .هاي کشت بر عملکرد بیولوژیک ذرت شیرینبرهمکنش سطوح مختلف آبیاري و روش -6شکل 

 باشند.دار نمیدرصد معنی 5سطح اطمینان ها در صورت داشتن حروف مشابه در میانگین
Figure 6. Interaction different irrigation levels and cultivation techniques on biological yield of sweet corn. 

The means which have at least one common letter do not differ significantly (P< 0.05). 
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 مصرف را کمتري آبي گیاه رشد مراحل درصد نیاز آبی در تمام 50مین تأ تیمار که به این توجه با  
 عملکرد بیولوژیـک گیـاه گردیـد    و نهایتاً بیوماس و رشد کاهش باعث کاهش میزان آب، ،است نموده

 سطح تداوم و افزایش بیشتر گسترش دلیل هب مطلوب آبیاري شرایط در گیاه افزایش بیوماس .)6(شکل 
 و نـور حـداکثر   جذب و دریافت جهت مناسب و فیزیولوژیکی قوي منبع ایجاد موجب که است برگ

) با بررسی عملکرد ذرت زیر مـالچ پالسـتیک   2010اي و همکاران ( گردید.ک ماده خش تولید افزایش
افـزایش عملکـرد   . )26( داري نسبت به سایر تیمارها داشـت بیان کردند که بیوماس گیاه افزایش معنی

نشایی ذرت شیرین در مقایسه با کشت متداول ناشی از افزایش جذب نور، شاخص برداشت و کشت 
طوري که افزایش عملکرد به تغییرات توسعه سـطح بـرگ، شـکل     باشد، بهعملکرد در واحد سطح می

فضایی و معماري گیاه و تغییرات آناتومیکی از قبیل نسبت آونـد آبکـش بـه چـوبی و نسـبت غـالف       
  ).22فیل وابسته است (آوندي به مزو

زراعی  گیاه خشک ماده تقسیم کارآیی ارزیابی مورداستفاده جهت هايلفهؤم از یکی برداشت شاخص  
 مرحله گیاه در هوایی هاياندام خشک وزن به دانه خشک وزن نسبت صورت به که باشدمی دانه و اجزا  به

 وزن نسبت ،شاخص برداشت و باشدمی بالل اقتصادي، اندام ذرت شیرین در. شودمی تعریف رسیدگی
کمتـرین  و  درصـد  92/47معادل  2CT2I در تیماربیشترین شاخص برداشت  است. بیوماس کل به بالل

افزایش تجمع ماده خشـک در   ).7دست آمد (شکل  هب 92/33معادل  3CT3Iدر تیمار  شاخص برداشت
 شاخص برداشت کاهش یافت ،آببا افزایش مصرف  ).18باعث افزایش شاخص برداشت گردید ( ،بالل

 داريمعنی طور به شاخص برداشت ،درصد نیاز آبی گیاه) 50مین أ(ت خشکی تنش شدت باافزایش .)2(
  . )7(شکل  یافت کاهش

کـاهش   گیاه در کل شده تولید مواد درصد نیاز آبی گیاه)، 75مین أتنش خشکی مالیم (ت شرایط در  
دانـه،   عملکـرد  کـاهش  خشـکی،  شدید تنش شرایط در ولی کاهش داشت، نسبت یک به دانه و یافت

). در حالت کلـی در سـایر سـطوح مختلـف     19داشت ( همراه به را برداشت دار شاخص معنی کاهش
استفاده از کشت نشا در مقایسه با کشت متداول، باعث افزایش شاخص برداشت ذرت شیرین  ،آبیاري

) بـا مقایسـه کشـت نشـایی و متـداول بـذر ذرت       2014). سانچز آندونوا و همکاران (7گردید (شکل 
 ).22شیرین بیان کردند که شاخص برداشت کشت نشایی بیشتر از کشت متداول بذر بود (
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  .هاي کشت بر شاخص برداشت ذرت شیرینبرهمکنش سطوح مختلف آبیاري و روش -7شکل 

 باشند.دار نمیدرصد معنی 5ها در صورت داشتن حروف مشابه در سطح اطمینان میانگین
Figure 7. Interaction different irrigation levels and cultivation techniques on harvest index of sweet corn. 

The means which have at least one common letter do not differ significantly (P<0.05). 
  

طول و قطر بالل قطر ساقه، ثیر آبیاري بر صفات ارتفاع بوته، أها نشان داد تتجزیه آماري داده نتایج  
 ).2دار گردیـد (جـدول   و قطـر بـالل معنـی    قطر ساقه ،هاي کشت بر صفات ارتفاع بوتهثیر روشأو ت

متر و کمترین ارتفاع سانتی 8/160معادل درصد نیاز آبی گیاه  100مین أبیشترین ارتفاع بوته در تیمار ت
همچنین،  .)3جدول ( دست آمد همتر بسانتی 3/135درصد نیاز آبی گیاه معادل  50ین مأبوته در تیمار ت

ماه فروردین 15متر در تیمار کشت بذر زیر مالچ پالستیک در سانتی 1/161بیشترین ارتفاع بوته معادل 
دار معنیماه اختالف فروردین 15طوري که با تیمار کشت نشایی زیر مالچ پالستیک در  دست آمد، به هب

 15 متر در تیمـار کشـت نشـاییبه روش متـداول در    سانتی 8/129نداشت و کمترین ارتفاع بوته معادل 
) با کشت ذرت زیـر مـالچ پالسـتیک    2012جینزیا و همکاران ( ).3دست آمد (جدول  هماه باردیبهشت

  ). 12گیاه داشت (داري بر ارتفاع ثیر معنیأآبیاري تثیر سطوح آبیاري بیان کردند که کمأتحت ت
دلیل طوالنی شدن فصل رشد، گیاهان از منـابع محیطـی حـداکثر     هاي زودهنگام به در تاریخ کشت 

یابد  دلیل تولید سطح برگ مناسب در مدت زمان کوتاه، رشد رویشی افزایش می برند و به استفاده را می
استفاده از منابع و زمان کافی براي هاي کشت زودهنگام،  که یکی از دالیل افزایش ارتفاع بوته در تاریخ

  ).14باشد ( رشد گیاه می
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  .ذرت شیرینبر صفات مورفولوژیک  هاي کشتروشآبیاري و  اثرات ساده  میانگین مقایسه -3جدول 
Table 3. Comparison of the mean effects of irrigation and cultivation techniques on morphological 
characteristics of sweet corn. 

قطر بالل 
  متر) (سانتی

Ear diameter 
(cm)  

طول بالل 
  متر)(سانتی

Ear length  
(cm)  

قطر ساقه 
  متر) (سانتی

Stem diameter  
(cm)  

ارتفاع بوته 
  متر) (سانتی

Plant height 
(cm)  

Experimental 
Factors 

  هاي آزمایشعامل

4.80a  20.30a  2.78a  160.80a  I1 

  آبیاري
Irrigation  

4.28b  18.66ab  2.58b  146.79b  I2 

4.02b  17.69b  2.22c  135.37c  I3 

4.54ab  19.02ab  2.57ab  161.18a  CT1 

  کشت يها روش
Cultivation 
Techniques  

4.59a  19.20a  2.69a  153.50ab  CT2 
3.99c  18.98ab  2.33c  143.80c  CT3 
4.43ab  19.18ab  2.57ab  150.78bc  CT4 
4.44ab  19.05ab  2.58ab  147.57bc  CT5 
4.21bc  17.87b  2.42bc  129.80d  CT6 

 باشند.دار نمیدرصد معنی 5ها در صورت داشتن حروف مشابه در سطح اطمینان میانگین
The means which have at least one common letter do not differ significantly (P<0.05). 

 
 بوته ارتفاعنور و فرایند فتوسنتز،  جذب افزایش دلیل به و توسعه سطح برگ آب مصرفافزایش  با  

کشت نشا زیر  تیمارهاي بیشتر ازپالستیک مالچ ارتفاع بوته در تیمارهاي کشت بذر زیر  یافت. افزایش
گراد افـزایش داد کـه   درجه سانتی 5استفاده از مالچ پالستیک دماي خاك را حدود پالستیک بود. مالچ 
حفـظ رطوبـت زیـر مـالچ      ).27منجربه افزایش کانوپی گیاه، نمو جنسی و عملکرد دانه گردید ( نهایتاً

 جهـت رشـد رویشـی گیـاه     تولید ماده فتوسنتزي باعث افزایش فرایند فتوسنتز شد و متعاقباً ،پالستیک
متداول نسبت به ) بیان کردند که ارتفاع گیاه در کشت 2014سانچز آندونوا و همکاران ( .افزایش یافت

کشت نشایی افزایش یافت؛ این محققان بیان کردند علت کـاهش ارتفـاع در کشـت نشـایی ناشـی از      
  .)22( ها جهت دریافت نور بیشتر بودمصرف مواد پرورده فتوسنتزي توسط برگ

متر و کمترین قطـر  سانتی 78/2درصد نیاز آبی گیاه معادل  100مین أبیشترین قطر ساقه در تیمار ت  
ـ  سـانتی  22/2درصد نیاز آبی گیاه معـادل   50مین أساقه در تیمار ت ). در 3دسـت آمـد (جـدول     همتـر ب

). بیشترین قطر سـاقه  3افزایش یافت (شکل ، قطر ساقه تیمارهایی که از مالچ پالستیک استفاده گردید
ترتیـب معـادل    ماه زیر مالچ پالستیک بهاردیبهشت 15فروردین و  15در تیمارهاي کشت نشا در تاریخ 
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مـاه  اردیبهشت 15متر و کمترین آن در تیمار کشت بذر به روش متداول در تاریخ سانتی 58/2و  69/2
دلیـل زودرسـی گیـاه، باعـث      ). همچنین استفاده از نشا به3دست آمد (جدول  همتر بسانتی 50/2معادل 

(شـکل   ت شیرین گردیـد هاي ذرنگهداري باللحفظ و کاهش ارتفاع بوته و افزایش قطر ساقه جهت 
) با بررسی سطوح مختلف آبیاري بر عملکرد ذرت شیرین بیان کردند کـه بـا   2013ارتیک و کارا ( ).3

درصـد نیـاز آبـی     100مین أکاهش میزان آبیاري، قطر ساقه کاهش یافت و در تیمار مطلوب آبیاري (ت
  ).5دست آمد ( هگیاه) بیشترین مقدار قطر ساقه ب

طول متر و کمترین سانتی 3/20درصد نیاز آبی گیاه معادل  100مین أدر تیمار ت طول باللبیشترین   
ـ  سـانتی  6/17درصـد نیـاز آبـی گیـاه معـادل       50مین أدر تیمار ت بالل  ).3جـدول  دسـت آمـد (   همتـر ب

بـه   آبـی، منجـر  کم که افزایش طول ریشه در شرایط تنش بیان کردند) 2010ریوراهرناندز و همکاران (
کاهش فتوسنتز و تجمـع بیومـاس    اختصاص بیشتر مواد فتوسنتزي به ریشه و دلیل بالل بهکاهش طول 

متـر و  سانتی 8/4درصد نیاز آبی گیاه معادل  100مین أبیشترین قطر بالل در تیمار ت .)21( شدکل گیاه 
طوري که  بهدست آمد،  همتر بسانتی 2/4درصد نیاز آبی گیاه معادل  50مین أکمترین قطر بالل در تیمار ت

دار نداشـت  درصد نیاز آبی گیاه اختالف معنـی  75مین أبا تیمار تدرصد نیاز آبی گیاه  100مین أتیمار ت
) با بررسی سطوح مختلف آبیاري بر عملکرد ذرت شیرین بیان کردند 2013ارتیک و کارا ( ).3جدول (

درصد  100مین أ(ت مطلوب آبیاريکه با کاهش میزان آبیاري، طول و قطر بالل کاهش یافت و در تیمار 
 .)5( ، این صفات بیشترین مقدار را دارا بودندنیاز آبی گیاه)

 15 تـاریخ  زیـر مـالچ پالسـتیک در    نشاییمتر در تیمار کشت سانتی 5/4بیشترین قطر بالل معادل   
 15 تاریخ متداول دروش بذر به ردر تیمار کشت متر سانتی 9/3معادل  قطر باللماه و کمترین فروردین

 و هـا  دانـه  انـدازه  و حجـم  در کـاهش  علت به ،بالل قطر کاهش ).3جدول دست آمد ( هب ماهاردیبهشت
 موادغـذایی،  و آب جـذب  اختالل اثر در احتماالً. باشدمی دانه به فتوسنتزي مواد انتقال کاهش همچنین

 نهایـت در  و هاآن وزن و شد چروکیده هادانه ،به مخزن مواد  این و انتقال فتوسنتزي مواد تولید کاهش
ـ  در )2010( همکاران و نتایج فانادزو .است یافته کاهش بالل قطر  روش کشـت نشـا بـر    ثیرأبررسی ت

 برتـري  مویـد  در آفریقاي جنوبی از کشت ذرت حاصل خالص سود نیز و بالل طول و قطر زودرسی،
  .)6( بود نسبت به روش کشت متداول با بذر نشایی کشت روش
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و  11/1216ترتیـب حـدود    در تیمارهاي مالچ و تیمارهـاي بـدون مـالچ بـه     میانگین عملکرد بالل 
مربـع افـزایش     کیلوگرم در متر 335/0مربع بود. عملکرد بالل با کاربرد مالچ حدود  گرم بر متر 71/880

حـدود  ترتیـب   مربع کشت به هاي فلزي و احداث جهت یک متریافت. همچنین هزینه پالستیک، کمان
دست آمد. هزینه فروش یک کیلوگرم بالل ذرت شیرین در خـارج از   هتومان ب 8/57و  3/208، 6/416

 6 رابطـه تومان در نظر گرفته شد. کارآیی اقتصادي مالچ با استفاده از  1800فصل منطقه یاسوج حدود 
ذرت شـیرین در   که فقط هزینه ایجاد مالچ جهت تولیـد  کیلوگرم بر تومان بود. در صورتی 88/0حدود 

نظر گرفته شود، اجراي این روش کشت مقرون به صرفه نخواهد بود. همچنین اگـر میـزان حجـم آب    
مصرفی در تیمارهاي مالچی در مقایسه با تیمارهاي بدون مالچ و مقدار آب ذخیره شده در ایـن روش  

منـابع آب و جنـگ آب   وجود آمده، کاهش  هبا توجه به شرایط خشکسالی ب در نظر گرفته شود، قاعدتاً
هاي بعدي نیـز اسـتفاده از   باشد. در سالها در آینده اتفاق خواهد افتاد، قابل توجیه میکه در بین استان

آوري  تـوان نسـبت بـه جمـع    پس از برداشت محصول، میهمچنین، پذیر است. هاي فلزي امکانکمان
هـا  کـش کار بردن مالچ، مصرف علف ها بشود. بها اقدام نمود و مقداري بازگشت هزینه ایجاد پالستیک

شود، ها میمرگ آن هاي هرز و نهایتاًباعث خفه کردن علف ،یابد، چرا که استفاده از مالچنیز کاهش می
گیري باشد، استفاده از ها قابل اندازهکشها از طریق علفهمچنین اگر میزان آسیب وارده به اکوسیستم

  شود.زیست می ي وارده به محیطهامالچ باعث کاهش آسیب و هزینه
 

  کلی گیرينتیجه
پـذیر  جهت حصول حداکثر عملکرد ذرت شیرین خارج از فصـل امکـان   استفاده از مالچ پالستیک  

 .شود که با کـاهش تبخیـر آب از سـطح خـاك، مصـرف آب کمتـر شـود       این تکنیک باعث می. است
و در شرایطی که ممکن است گیاه با شـرایط   بلوغ گیاه را تسریع نمودتوان می همچنین با کاربرد نشا،
کـاربرد  همچنین  .دهدیند را کاهش میآفر طول این ،کاربرد نشا ،نمایدبرخورد  نامطلوب آب و هوایی

در صـورتی   شود.و باعث افزایش کارآیی اقتصادي مصرف آب می دهدمیکاهش  رامصرف آب نشا، 
 همـراه  بـه نیاز آبی ذرت شیرین درصد  75 مینأتتیمار  ،وجود داشته باشدمحدودیت آب در مناطق  که

  .باشدمیمطلوب  ،محصولجهت تولید حداکثر مالچ پالستیک 
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