
  نشریه پژوهشهاي زراعی ایران
  766- 775. ، ص1393، زمستان  4، شماره 12جلد 

Iranian Journal of Field Crops Research 
Vol. 12, No. 4, Winter. 2015, p. 766-775 

  
  704اي رقم سینگل کراستأثیر شیوه هاي مختلف آبیاري و مقادیر کود دامی بر ذرت دانه

  
  3يرینص دیحم -2يشاکر احسان -*1ییطباطبا یعل دیس

  28/5/1392: تاریخ دریافت
  14/4/1393: تاریخ پذیرش

 
 دهیچک

 اثـرات  یبررسـ  هـدف  بـا  واقع در شهرستان حاجی آبـاد  گانهرمز استان يکشاورز قاتیتحق ستگاهیا یقاتیتحق مزرعه در 1390 سال در قیتحق نیا
 پـالت  تیاسـپل  صورت به شیآزما. شد انجام 704 سینگل کراس يا دانه ذرت يرو یآب مصرف کاهش بر یدام کودمقادیر  ي واریآب شیوه هاي مختلف

 ،ي فصـل انتها تا پشته فرط کی از ياریآب شامل سطح هارچ در ياریآب روش. آمد در اجرا به تکرار هارچ در یتصادف کامل هاي بلوك پایه طرح قالب در
 از آن از بعد و نیآذ گل ظهور مرحله تا پشته طرف کی از ياریآب فصل، آخر تا پشته طرف دو از آن از بعدو  یبرگ 12 مرحله تا پشته طرف کی از ياریآب

 صـفر : شـامل  سطح هارچ در ی نیزدام کود سطوح و یاصل فاکتور عنوان به هپشت طرف دو از رشد فصل آخر تا ابتدا از ياریآب فصل، آخر تا پشته طرف دو
 .هاي بالل، وزن هزاردانه و عملکرد دانه اندازه گیري شدارتفاع بوته، ویژگی .شد گرفته نظر در یفرع فاکتور عنوان به هکتار در تن 60 و 40 ،20 ،)شاهد(

در  )کیلوگرم در هکتار 8700( دانه عملکرد بیشترین. دار بودتمام صفات مورد بررسی معنی يرو بر یي و کاربرد کود داماریآب روش اثر که داد نشان جینتا
در ) هکتـار   در لـوگرم یک 4980( دانـه  عملکـرد  کمترین. ه دست آمدب هکتار در دامی کود تن 60 مصرف و کشت انتهاي تا پشته طرف دو از آبیاريتیمار 
  .به دست آمد دامی کود مصرف بدون پشته طرف یک از آبیاري تیمار

  
  هاي بالل، عملکرد دانهروش آبیاري، ویژگی: واژه هاي کلیدي

  
    2 1مقدمه 
 تنـوع،  است که ارزش با گیاهان از یکی) .Zea mays L( ذرت
 تـرین مهـم  ردیـف  در را غـذایی فـراوانش آن   ارزش و باال سازگاري

زشمند با توجه این محصول ار). 8(است  داده جهان قرار زراعی گیاهان
به دوره رویش کوتاه، تولید باالي ماده خشک، عملکـرد بـاال و ارزش   

ترین محصـول زراعـی   غذایی مطلوب نسبت به دیگر محصوالت مهم
 ).Oryza sativa L( و بـرنج  ).Triticum aestivum L( بعد از گندم

به طـور کلـی اهمیـت ایـن گیـاه در تغذیـه       ). 15و  7(در کشور است 
و طیور و مصارف صنعتی از یک سو و محدودیت منـابع از   انسان، دام

هـاي مختلـف   سوي دیگر، باعث شده است محققان بـه دنبـال روش  
وري آب و البتـه کـاهش میـزان آب    مدیریتی به جهت افـزایش بهـره  

  ).15(مصرفی براي تولید این محصول استراتژیک باشند 
 افـزایش  اهدیدگ با آبیاري هاي روش جمله از آبیاريکم هاي روش

 اراضـی  در هـا آن مزیـت کـه   باشند می آب مصرف واحد ازاي به تولید
                                                

  استادیار مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان یزد - 1
  ):Tabataba4761@yahoo.com Email:     نویسنده مسئول -(* 

  راعتکارشناس ارشد ز-3و2

 آب منـابع  جـوي،  نـزوالت  کـاهش  دلیـل  به که هایی سال در و وسیع
 کـم  روش در اصـلی  دیـدگاه . )39و  22( است بیشتر ،گردد می محدود
 آن ذخیره کشت، توسعه براي شده جویی صرفه آب از استفاده آبیاري،

 کشـت  بـراي  آن از اسـتفاده  یا و گیاه حساس مراحل در استفاده براي
 اجـراي  در). 22( اسـت  وجینـی  گیاهـان  نظیر تر اقتصادي محصوالت

 آب مقـدار  و تـنش  مرحلـه  گیـاه،  نـوع  تعیـین  آبیـاري، کم هايبرنامه
 نشـان ) 20(دي پائولو و همکاران  مثال بطور. رسدمی نظر به ضروري

ـ گ در آبیـاري کـم  اجراي روش که دادند  Hordeum( جـو ی زراعـ  اهی
vulgare L.( امکان پذیر است.  

 اناهـ یگ در آبیـاري  کـم  روي بر شده انجام تحقیقاتبه طور کلی 
 طریـق  از آبیاري کم به اول دسته شوند، می تقسیم دسته دو بهی زراع

 در تـنش  بـه  دوم دسـته  و آبیاري فواصل افزایش یا آب مقدار کاهش
ـ  اختصـاص  رشد از خاصی مراحل ـ  کـه  ددارن  اثـرات  ،هریـک  بـع ه تب

بـه عنـوان مثـال    ). 29( نـد راد گیـاه  عملکـرد  و رشد روي بر مختلفی
روز در گندم و جو منجر به کـاهش   14به  7افزایش فواصل آبیاري از 

در ). 31(عملکرد دانه و کاه و افزایش غلظـت نشاسـته در دانـه  شـد     
قان بیـان  مورد اعمال کم آبیاري در مرحله خاصی از رشدگیاه نیز محق

دهی باعث کاهش عملکـرد  نمودند تنش قبل از لقاح و در زمان خوشه
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از طریـق کـاهش تعـداد دانـه در     ) درصـد  18(و کاه ) درصد 37(دانه 
ها خوشه غالت می شود چرا که فرایند تشکیل خوشه و تشکیل گامت

افتد که تنش در این مرحله باعث اثرات در زمان قبل از لقاح اتفاق می
). 38و  34(گـردد  داري بـر تعـداد دانـه در خوشـه مـی     عنـی کاهشی م
تنش پس از لقاح نیز باعث کاهش عملکرد دانـه بـا اثـر بـر      همچنین

نتـایج  ). 38و  30(تعداد دانـه در واحـد سـطح و وزن دانـه مـی شـود       
آبیـاري  نشان داد تیمارهاي کـم ) 19(هاي داگدلن و همکاران پژوهش

تحت تأثیر قرار دادند بـه طوریکـه    عملکرد ذرت راداري به طور معنی
ظرفیت زراعی نسبت به آبیاري بـر اسـاس    درصد70آبیاري بر اساس 

دار عملکـرد دانـه،   ظرفیت زراعی با وجود کاهش غیر معنی درصد100
توانست تا حد زیادي به عنوان یک استراتژي مفید به منظـور کـاهش   

ـ  . خشـک مفیـد باشـد   مصرف آب در مناطق نیمـه  ز در پـیش از آن نی
آبیـاري بـا   سـازي روش کـم  تحقیق دیگري بیان شده است که شـبیه 

هاي کامپیوتري در تولید گیاه ذرت توانست در مقایسه استفاده از مدل
با روش آبیاري کامل برتر باشد و باعـث افـزایش ذخیـره آب خـاك و     

  ).37(افزایش عمق ریشه گیاه در مقایسه با روش آبیاري کامل شد 
ماننـد  ) ارگانیک(اند که کاربرد منابع زیستی داده ها نشانبررسی  

توانند به حاصلخیزي خاك و افزایش تولید محصول کودهاي دامی می
منجر شود، زیرا این کودها حاوي اکثر عناصر مورد نیاز گیاهان هستند 

هـا هسـتند،   و درضمن به دلیل اینکه به مقدار کمتري داراي ریزمغذي
و ) 14و 12(ت تعادل پـیش خواهنـد بـرد    خاك را در دراز مدت در جه

عالوه بر این کارایی جذب مواد غـذایی توسـط محصـول را افـزایش     
کودهاي دامـی بـا اتصـال ذرات خـاك بـه یکـدیگر و       ). 13(دهند  می

لذا کاربرد ایـن  . تشکیل خاکدانه باعث بهبود ساختمان خاك می شوند
ذري و هایی نظیـر نفـوذ آب بـه خـاك، ضـریب آبگـ      کودها بر ویژگی

همچنـین اسـتفاده از ایـن کودهـا     ). 9(گذارند زهکشی خاك تأثیر می
تواند یکی از کارآمدترین راهبردهـا بـه جهـت گـذار از کشـاورزي      می

بـه کشـاورزي پایـدار    ) هاي شیمیاییتکیه بر استفاده از نهاده(متداول 
در زمینه اثر مثبت کـود  ). 35(باشد ) هاي شیماییحداقل کاربرد نهاده(

تن  16کاربرد اي، در تحقیقی گزارش شده است که ی بر ذرت دانهدام
هاي مختلفی از جمله ارتفاع دار شاخصکود مرغی باعث افزایش معنی

بوته، تعداد دانه در بالل، عملکرد بیولوژیک، وزن هزاردانـه و عملکـرد   
، در پژوهش دیگري نیز گزارش شد کاربرد کود )12(دانه در ذرت شد 

ن هزاردانه، وزن خشک اندام هوایی و کارایی مصـرف  دامی صفات وز
همین محققین نیـز بیـان داشـتند    ). 4(آب در گیاه ذرت را افزایش داد 

کاربرد کود دامی در کلیه سطوح مورد استفاده باعث کاهش میزان آب 
  ).4(شد  704کراس اي رقم هیبرید سینگلمصرفی در گیاه ذرت دانه

دهاي دامی به منظور کاهش استفاده در زمینه اثر مثبت کاربرد کو
با مطالعه اثرات کود دامی، کـاه  ) 21(از آب آبیاري، دسیلوا و همکاران 

برنج و کود سبز بر ویژگی هاي فیزیکـی خـاك گـزارش کردنـد کـه      
تـن در هکتـار، میـزان آب قابـل      10و5تیمارهاي مواد آلی به میـزان  

. توجهی افـزایش داد استفاده در خاك را پس از یک ماه به مقدار قابل 
هـاي  نیز طی تحقیقی با عنوان تأثیر رژیـم ) 20(دي پائولو و همکاران 

مختلف آبیاري همراه با کود دامی بر روي ذرت به این نتیجه رسـیدند  
آبیاري وقتـی همـراه بـا اسـتفاده از     که عملکرد ذرت در تیمارهاي کم

در تن در هکتار کـود دامـی بـوده اسـت معـادل عملکـرد آن        40-30
تیمارهاي تمام آبیاري و بـدون اسـتفاده از کـود دامـی بـوده و بـا آن       

آبیـاري در زمـین هـاي    در کل کـم . اختالف معنی داري نداشته است
حاوي مواد آلی فراوان باعث حفـظ رطوبـت و در نتیجـه جلـوگیري از     

  ).16( کاهش عملکرد خواهد شد
ه منجر با توجه به مشکل کمبود آب و افزایش قیمت آب آبیاري ک

شود و کـاربرد کودهـاي دامـی بـراي     به افزایش هزینه تولید ذرت می
زیـرا بـه تـنش رطوبـت     (بهبود شرایط خاك و افزایش عملکـرد دانـه   

هـاي   ، این تحقیق با هدف بررسی روش)دهدواکنش بهتري نشان می
مختلف آبیاري و همچنین ارزیابی تأثیر مقادیر مختلف کود دامـی بـر   

آبـاد  در شهرسـتان حـاجی   704ملکـرد ذرت رقـم   عملکرد و اجزاي ع
استان هرمزگان و کارایی آن بـه منظـور کـاهش آب مصـرفی انجـام      

  .گرفت
  

  هامواد و روش
 کشـاورزي  تحقیقات ایستگاه محل در 1390در سال  آزمایشاین 

 جغرافیایی، مشخصات با آباد حاجی شهرستان واقع در هرمزگان استان
 عـرض  دقیقـه  19درجـه و   28 و یشـرق  طـول  دقیقه 55درجه و  55

 درجـه  حـداقل . اجرا گردیـد  متر 18/930 دریا ازسطح ارتفاعو  شمالی
 بازگشت دوره با آبادیحاجشهرستان ی هواشناس اداره آمار طبق حرارت

 47 حـدود  آن حـداکثر  و مـاه  بهمـن  در گرادسانتی درجه -1 ساله 30
 1/221آسـمانی  نـزوالت  متوسـط  و بـود  ماه مرداد در گرادیسانت درجه
شـنی، هـدایت   -خاك محل آزمایش داراي بافـت لـومی  . بود مترمیلی

و % 36/1، کـربن آلـی   pH 6/7دسی زیمنس بر متر،  75/0الکتریکی 
 قالـب  در پـالت  اسپلیت به صورت آزمایش .درصد بود 09/0نیتروژن 

اصـلی   فاکتور. اجرا شد در چهار تکرار تصادفی کامل هاي بلوك طرح
و ) 1جـدول ( رشـد  مختلـف  مراحل در آبیاري مختلف يهاتیمار شامل
و M1(،40 (M2)( 20 (M0)، )شـاهد ( صفر سطوح شامل فرعی فاکتور

60(M3)  الزم به ذکر است که کود دامـی  . بود دامی کودتن در هکتار
مورد استفاده، کود پوسیده گوسفندي کـه بـر اسـاس درصـد در مـاده      

 34/35معـدنی،   درصـد مـواد   4/39درصد رطوبت،  6/4خشک حاوي 
درصـد   97/1درصد فسـفر و   76/4درصد نیتروژن،  8/1درصد کربن، 

  .پتاسیم بود
 بازمین زراعی و گاو رو شدن آن، شخم  آبیاري بعد از ریت اواخر در
 زنی دیسک عملیات و انجام سانتیمتر 30 عمق به داربرگردان گاوآهن

تأمین عناصـر   منظور تقویت و به ،شد انجام هم بر عمود مرحله دودر 
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 150 اوره، کیلـوگرم  400 براساس نتایج آزمون خاك بمقـدار  مورد نیاز
 هـر  از و پتاسـیم  سولفات کیلوگرم 100 تریپل، تسوپر فسفا کیلوگرم

 در کیلوگرم 25 میزان به منگنز و روي سولفات يهامغذي ریز از کدام
 100 مذکور اوره کود کیلوگرم 400 از ضمناً .به خاك اضافه شد هکتار

 داده زمین به پتاس و فسفات کود همراه به کاشت از قبل آن کیلوگرم
 بصـورت  هـا  دانـه  شـدن  پر وی گلده زمان در نوبت دو در بقیه و شد

ـ م کاشـت،  از قبـل   روز دو .گردید مصرف سرك ـ  زانی  کیلـوگرم  کی
 بـراي  سـمپاش  طریـق  از و حـل  آب لیتـر  200 در آترازین کشعلف

 مـرداد بـر   13 کاشت در تاریخ .گردید ستفادها هرز هاي علف با مبارزه
و روي  متـر  سـانتی  75متر و با فاصـله ردیـف    6خط به طول  8 روي

 مـورد  رقـم . صورت گرفـت  مترسانتی 5 عمق به سانتی متر 20ردیف 
-135(بـوده   دیررسرقمی  که شد انتخاب 704 کراس سینگل کشت
 هکتـار  در بوتـه  74000 کشـت آن،  تـراکم  تـرین مناسب و) روزه125
 بـا  بعـدي  هاي آبیاري و کاشت از بعد بالفاصله آبیاري اولین. باشد می

 14 در کـل  و صـورت گرفـت   کبـار ی روز 6 هر، منطقه عرف به توجه
تیمارهاي آبیاري مربوطـه بـدلیل    اعمال .پذیرفت انجام آبیاري مرحله

از دو مرحله ابیـاري در دوطـرف    بعد یکنواخت بودن درصد سبز شدن
  .رت گرفتها صوپشته

  
ذرت  رشد مختلف مراحلمختلف آبیاري در ي هاتیمار - 1جدول 

  704کراس اي رقم سینگل دانه
  )فاکتور اصلی(روش آبیاري  

)I1 :(آبیاري از یک طرف پشته در طول دوره رشد  
)I2 :(پشته طرف دو از بعد از آن و یبرگ12 مرحله تا پشته طرف یک از آبیاري  
)I3 :(طرف دو از آن از بعد و نر،ي گلها ظهور مرحله تا پشته طرف یک از آبیاري 

  پشته
)I4 :(  آبیاري از دو طرف پشته در طول دوره رشد)شاهد (  

  
پـس از حـذف    4و  3براي محاسبه عملکرد نهایی دانه از خطوط 

متـر   5بـه طـول   ) اثر حاشـیه ( متر از هر دو سوي خطوط کاشت 5/0
در . دادمترمربع را تشکیل می 5/7استفاده شد که جمعاً مساحتی حدود 

نهایت گیاهان برداشت شده از هـر کـرت آزمایشـی در کیسـه هـاي      
بوته ذرت انتخاب  6جداگانه قرار گرفتند و از هر کرت به طور تصادفی 

و ارتفاع بوته، تعداد ردیف بالل، تعـداد دانـه در ردیـف و قطـر بـالل      
ا کـرده و در  سـپس دانـه هـا را از چـوب بـالل جـد      . گیري شـد اندازه
ساعت قـرار داده تـا    72به مدت  گراد داخل آوندرجه سانتی 70دماي

درصـد   14رطوبت دانه به صفر درصد برسد و پـس از آن بـر مبنـاي    
هاي هر کرت جهت تعمـیم بـه   دانه. رطوبت عملکرد دانه محاسبه شد

عملکرد نهایی، جداگانه وزن گردید و چوب خشک بـالل نیـز تـوزین    
اد هزار دانه بوسیله دستگاه شمارشگر بذر شـمارش و  درضمن تعد. شد

 بـا اسـتفاده از نـرم افـزار آمـاري      هـا داده آماري تجزیه .توزین گردید

MSTAT-C در دانکـن  آزمـون  نیز با استفاده از هامیانگین مقایسه و 
  .دش نجاما درصد 5احتمال  سطح

  
  نتایج 

  ارتفاع بوته
کود دامی بر ارتفـاع بوتـه    مطالعه حاضر نشان داد که اثر آبیاري و

). 2جـدول  (دار بـود  معنـی ) ≥01/0P(در سطح احتمـال یـک درصـد    
) سانتیمتر 43/243(مقایسه میانگین ها نشان داد بیشترین ارتفاع بوته 

بـه دسـت   ) I4(در زمان آبیاري از دو طرف پشته در طـول دوره رشـد   
امـی  تـن کـود د   60همچنین ارتفـاع بوتـه در زمـان اسـتفاده از     . آمد

را داشت که البته با تیمار اسـتفاده  ) سانتیمتر 31/235(بیشترین مقدار 
تفـاوت معنـی داري   ) سـانتیمتر 5/234(تن در هکتار کود دامـی   40از 

کاهش ارتفاع بوته در اثر کاهش مقدار آب آبیـاري  ). 3جدول (نداشت 
  .همخوانی دارد) 5(با نتایج پورموسوي و همکاران 

  
  هاي باللویژگی
ج تجزیه واریانس نشـان داد کـه اثـر روش هـاي آبیـاري بـر       نتای

قطر چوب بـالل، قطـر بـالل، وزن چـوب     ( تمامی ویژگی هاي بالل 
معنـی دار  ) بالل، وزن بالل، تعداد ردیف بالل و تعداد دانـه در ردیـف  

اثر متقابل روش هاي آبیاري و کود دامی نیز بر تمامی ). 2جدول (بود 
 معنی دار بود) ناي ارتفاع بوته و قطر باللبه استث( ویژگی هاي بالل 

ویژگی هاي بالل رابطه مسـتقیم و همبسـتگی بـاالیی بـا      ).2جدول (
  ). 4جدول ( عملکرد دانه داشتند
هاي اثر متقابل آبیاري و کود دامی نشان داد کـه  مقایسه میانگین

و مصـرف  ) I4(بیشترین وزن بالل در تیمار آبیاري از دو طرف پشـته  
گرم بود که فاقد اختالف  25/1358ود دامی در هکتار معادل تن ک 60

 و نر،ي گلها ظهور مرحله تا پشته طرف یک از بیاريآ معنی دار باتیمار
تن کـود دامـی و تیمـار     60و مصرف ) I3( پشته طرف دو از آن از بعد

 طـرف  دو از بعـد از آن  و یبرگ12 مرحله تا پشته طرف یک از آبیاري
مقایسـه  ). 1شـکل  (باشـد  تن کود دامی مـی  60و مصرف ) I2( پشته

میانگین برهمکنش آبیاري و کود دامی نیز نشان داد بیشـترین تعـداد   
در تیمار آبیاري از دو طرف پشته و مصرف ) 5/14(دانه در بالل  ردیف

تن کود دامی در هکتار به دست آمد که این تیمار نیز فاقد اختالف  60
 ظهـور  مرحلـه  تـا  پشـته  طـرف  یک از يبیارآ معنی دار با تیمار تیمار

تـن کـود    60و مصـرف  ) I3( پشته طرف دو از آن از بعد و نر،ي گلها
 بعـد از آن  و یبرگ12 مرحله تا پشته طرف یک از آبیاري دامی و تیمار

تیمـار   تن کود دامـی و همچنـین   60و مصرف ) I2( پشته طرف دو از
کـه  ). 2شـکل  ( بود) I1(آبیاري از یک طرف پشته در طول دوره رشد 

تن کود دامی در هکتار توانسته  60این نتایج بیانگر آنست که مصرف 
نتـایج نشـان داد   . است اثرات منفی ناشی از کم آبیاري را بهبود دهـد 
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بیشترین تعداد دانه در ردیف مربوط بـه آبیـاري از دو طـرف پشـته و     
دانـه در ردیـف و    75/44تن کود دامی در هکتـار معـادل    60مصرف 

رین آن مربوط به آبیاري از یک طرف پشته و بدون مصـرف کـود   کمت
). انـد نتایج نشان داده نشده(دانه در ردیف بالل بود  5/22دامی معادل 

اثر معنی دار کم آبیاري بر وزن بالل، قطر بالل و تعداد دانه در ردیـف  
و همچنین بر تعـداد  ) 13(نیز پیش از این توسط مجیدیان و همکاران 

) 10(ر ردیف بالل و وزن بالل توسـط علیـزاده و همکـارن    دانه در ه
 .گزارش شده است

  وزن هزاردانه
نتایج تجزیه واریانس حاکی از آنست که اثر روش هاي آبیـاري و  

کود دامی و اثر متقابل این دو فاکتور بر وزن هزاردانه در سطح احتمال 
مقایسـه میـانگین بـرهمکنش    ). 2جـدول  (یک درصد معنی دار است 

بیاري و کود دامی نشان داد وزن هزاردانـه در تیمـار آبیـاري از یـک     آ
تـن کـود دامـی در     60و مصـرف  ) I1(طرف پشته در طول دوره رشد 

 یک از بیاريآرا داشت که با تیمار ) گرم 7/334(هکتار بیشترین مقدار 
 پشـته  طـرف  دو از آن از بعـد  نر، وي گلها ظهور مرحله تا پشته طرف

)I3 ( تن کود دامی حداقل تفاوت معنی دار دارند  60و مصرف)  شـکل
تن کود دامی در هکتار تـا حـد زیـادي     60رسد مصرف به نظر می). 3

  .توانسته کاهش آب آبیاري را جبران کند

  
  704اي هاي بالل ذرت دانهتجزیه واریانس اثر تیمار آبیاري و کود دامی بر عملکرد دانه، اجزاي عملکرد و ویژگی -2جدول    

  
منابع 

دي تغییرات
 آزا

جه
در

 

      میانگین مربعات  

قطرچوب   ارتفاع بوته
  قطر بالل  بالل

وزن 
چوب 
  بالل

 فیرد تعداد  بالل وزن
  بالل

تعداد 
  دانه

  در ردیف 

وزن هزار 
  عملکرد دانه  دانه

  74/5379 92/180 31/1 432/9 53/5622  11/4374  8/1043937  76/1013234  65/5379 3  تکرار
  a(  3 **12/1403  **46/398951  **41/438956  **77/1369  **75/1346 **84/5881 **14/574 ** 29/15816 **48/3565278(آبیاري

 a  9 30/20  2/24356  2/23947  24/107  10/215 182/4 118/0 814/28 02/75305خطاي 

 b(  3 **34/1323  **38/215213  **34/235624  **1634  *65/234  **62 /653 **35 /29 ** 39/390  **71/6197505(کود دامی

a ×b  9 ns15/28  *46/41235  ns44/44234  **1120  **40/1347  **12/17 **76 /1 **43/6  **02/561738  
  b  36 96/16  24/13345  25/17752  43/48  78/67  800/2 115/0 22/2 72/45027خطاي 

  2/13  67/12 11/13 45/15 14/15  23/11  5/8  13/15  15/14  )درصد(ضریب تغییرات
ns -  ،معنی دار در سطح احتمال پنج و یک درصد -**و*غیر معنی دار  

  
  704کراس اي رقم سینگلهاي آبیاري و کود دامی بر ارتفاع بوته و قطر بالل ذرت دانهمقایسه میانگین اثرات ساده روش - 3جدول 

  )mm(قطر بالل  )cm(ارتفاع بوته  عامل آزمایش
  روش آبیاري

I4  A *43/243  a18/39  
I3  c33/220  b91/37  
I2  b/58/239  b3/38  
I1  d81/200  c8/36  

 )تن در هکتار(میزان کود دامی
M3  a31/235  a5/41  
M2  a50/234  a41  
M1  b71/216  b4/37  
M0  c81/208  c5/34  

  احتمال پنج درصد هستند میانگین هاي داراي حروف مشترك در هر ستون، مطابق آزمون چند دامنه اي دانکن فاقد اختالف معنی دار در سطح - *
M0- ،تیمار شاهدM1 -20  ،تن کود دامیM2 -40  ،تن کود دامیM3 -60 تن کود دامی  

I1 - ،آبیاري از یک طرف پشته در طول دوره رشد I2 - پشته  طرف دو از بعد از آن و یبرگ12 مرحله تا پشته طرف یک از آبیاريI3- ظهور مرحله تا پشته طرف یک از آبیاري 
  )شاهد(رشد آبیاري از دو طرف پشته در طول دوره  -I4 ،پشته طرف دو از آن از بعد و نر،ي هاگل
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 دانکن فاقد اختالف معنی دار در سطح احتمال پنج درصد هستندمیانگین هاي داراي حروف مشترك در هر ستون، مطابق آزمون چند دامنه اي  - *

M0- ،تیمار شاهدM1 -20  ،تن کود دامیM2 -40  ،تن کود دامیM3 -60 تن کود دامی  
I1 - ،آبیاري از یک طرف پشته در طول دوره رشد I2 - پشته طرف دو از بعد از آن و یبرگ12 مرحله تا پشته طرف یک از آبیاري  I3- ظهور مرحله تا پشته طرف یک از آبیاري 

  )شاهد(آبیاري از دو طرف پشته در طول دوره رشد  - I4 ،پشته طرف دو از آن از بعد و نر،ي گلها
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  ترك در هر ستون، مطابق آزمون چند دامنه اي دانکن فاقد اختالف معنی دار در سطح احتمال پنج درصد هستندمیانگین هاي داراي حروف مش - *

M0- ،تیمار شاهدM1 -20  ،تن کود دامیM2 -40  ،تن کود دامیM3 -60 تن کود دامی  
I1 - ،آبیاري از یک طرف پشته در طول دوره رشد I2 - پشته طرف دو از عد از آنب و یبرگ12 مرحله تا پشته طرف یک از آبیاري  I3- ظهور مرحله تا پشته طرف یک از آبیاري 

  )شاهد(آبیاري از دو طرف پشته در طول دوره رشد  - I4 ،پشته طرف دو از آن از بعد و نر،ي گلها
  

  عملکرد دانه 
تجزیه واریانس بیانگر آنست که اثـر روش هـاي آبیـاري و     نتایج

ور بر عملکرد دانه در سطح احتمال کود دامی و اثر متقابل این دو فاکت
نتـایج مقایسـه میـانگین اثـر      .)2جـدول  (یک درصد معنی دار اسـت  

متقابل روش آبیاري و کود دامـی نشـان داد بیشـترین عملکـرد دانـه      
در تیمار آبیاري از دو طرف پشته تا انتهاي ) کیلوگرم در هکتار 8700(

ت آمـد و  تن کـود دامـی در هکتـار بـه دسـ      60و مصرف ) I4(کشت 

مربـوط بـه تیمـار    ) کیلـوگرم در هکتـار   4980(کمترین عملکرد دانـه  
شـکل  (و بدون مصرف کود دامی بـود  ) I1(آبیاري از یک طرف پشته 

 بعـد از آن  و یبرگـ 12 مرحله تا پشته طرف یک از آبیاريدو تیمار ). 4
 یـک  از آبیـاري  تن کـود دامـی و   60و مصرف ) I2( پشته طرف دو از

از  پشـته  طرف دو از آن از بعد و نر،ي گلها ظهور رحلهم تا پشته طرف
  ).4شکل (داري نداشتند نظر عملکرد دانه اختالف معنی

  

الل 
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M0- ،تیمار شاهدM1 -20  ،تن کود دامیM2 -40  ،تن کود دامیM3 -60 تن کود دامی  

I1 - ،آبیاري از یک طرف پشته در طول دوره رشد I2 - پشته  طرف دو از بعد از آن و یبرگ12 مرحله تا پشته طرف یک از آبیاريI3 - ظهور مرحله تا پشته طرف یک از آبیاري 
  )شاهد(رشد ل دوره آبیاري از دو طرف پشته در طو - I4 ،پشته طرف دو از آن از بعد و نر،ي گلها
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  704کراس اي رقم سینگلمقایسه میانگین اثر متقابل کود دامی و روش آبیاري بر عملکرد دانه ذرت دانه - 4شکل 
  میانگین هاي داراي حروف مشترك در هر ستون، مطابق آزمون چند دامنه اي دانکن فاقد اختالف معنی دار در سطح احتمال پنج درصد هستند - *

M0- ،تیمار شاهدM1 -20  ،تن کود دامیM2 -40 ،تن کود دامیM3-60 تن کود دامی  
I1 - ،آبیاري از یک طرف پشته در طول دوره رشد I2 - پشته طرف دو از بعد از آن و یبرگ12 مرحله تا پشته طرف یک از آبیاري I3 - ظهور مرحله تا پشته طرف یک از آبیاري 

  )شاهد( آبیاري از دو طرف پشته در طول دوره رشد - I4 ،پشته طرف دو از آن از بعد و نر،ي گلها
  

  بحث
 کـاهش  بـا  ارتبـاط  توان درمی را کمبود آب اثر در کاهش ارتفاع

 کاهش در واقع کم آبیاري باعث). 5(گره و طول میانگره دانست  تعداد
 سریعتر عبور و دوره این طول کاهش گردد که بارویشی می دورة طول
 به و یافته کاهش گیاه در میانگره طول و گره تعداداین مرحله  از گیاه

علت کاهش صفات بـالل در  ). 6(یابد می کاهش گیاه ارتفاع دنبال آن
توان کاهش آهنگ رشد بالل که مقصد قوي براي اثر تنش آبی را می

مواد فتوسنتزي می باشد عنوان نمود، زیرا عرضه مـواد پـرورده تحـت    
د که مطابق با نظر یافته هـاي سـایر   یابتأثیر تنش رطوبتی کاهش می

پژوهشگرانی است که نشان داده اند کم آبیاري ویژگی هـاي بـالل را   

انه 
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کـاهش وزن هزاردانـه عمـدتاً بـه علـت      ). 36و  13(کاهش می دهد 
چرا که تقسیم سـلول هـاي   ) 33(کاهش عرضه مواد فتوسنتزي است 

تکمیل هفته پس از لقاح  2-3ها در عرض آندوسپرم و بزرگ شدن آن
شود در شود و معموالً در زمان حداکثر مقدار آب در دانه متوقف میمی

نتیجه در زمان تنش خشکی به علت کمبود آب در دانـه رشـد سـلول    
بـراي تجمـع نشاسـته    ) ظرفیت مخزن(شود و ظرفیت دانه متوقف می
تـا آخـر   ) I4(تیمار آبیاري از دو طرف پشته ). 40و 26(یابد کاهش می

اینکه گیـاه زراعـی منـابع بیشـتري در اختیـار داشـته،        فصل به علت
فتوسنتز بیشتري انجام داده، منابع بیشتري در اختیار اندام زایشی قرار 

بع عملکرد بیشتري نسبت به تیمارهاي دیگر حاصـل شـده   ه تداده و ب
تیمار آبیاري از یک طرف پشته و آبیاري از یک طرف تا مرحلـه  . است

آمده به گیاه زراعی در مرحله گلدهی، منابع  گلدهی به علت تنش وارد
کمتري در اختیار اندام زایشی قرار گرفته پـس عملکـرد پـایین بـوده     

، )I2( برگـی  12در تیمار آبیاري از یک طرف پشـته تـا مرحلـه    . است
تنش وارد آمده به گیاه کمتر بوده است وعملکرد نیز نسبت به دو تیمار 

دار کمبود آب آبیاري بر عملکـرد دانـه   اثر معنی .قبلی بیشتر بوده است
، مجیـدیان و همکـاران   )10(پیش از این توسط علیـزاده و همکـاران   

در . گزارش شـده اسـت  ) 7(و رضایی سوخت آبندانی و همکاران ) 13(
هایی مانند خشکی و شوري باعث کوتـاه شـدن دوره تمـایز    کل تنش

نبلچه در سنبلچه ها گردیده و این مسئله منجر بـه کـاهش تعـداد سـ    
-ها شدیداً تعداد دانه در گلهمچنین قدرت بقاي گلچه. شودسنبله می

ترین عـاملی کـه باعـث کـاهش وزن     آذین را متأثر کرده و اساساً مهم
). 23(شود، دوره پرشدن دانـه اسـت   هزاردانه در شرایط کمبود آب می

بنابراین عرضه مواد پرورده تحت تأثیر تنش خشکی کاهش می یابد و 
  . کرد دانه نیز کاهش می یابدعمل

دار ارتفاع بوته در اثر استفاده از کود دامی با نتـایجی  افزایش معنی

بدسـت آمـده اسـت،    ) 12(که پیش از این توسـط فـالح و همکـاران    
در واقع با استفاده از کود دامـی در مراحـل اولیـه رشـد     . مطابقت دارد

مراحل بعدي نیـز  گیاه، محدودیتی براي رشد رویشی وجود ندارد و در 
ارتفاع بوته همبستگی مثبت و . دسترسی ریشه به کود بهتر خواهد بود

  ).4جدول ( با عملکرد دانه داشت ) =59/0r**(معنی داري 
هرچه ارتفاع بوته بیشتر باشد برگ هاي جوان با کارایی بیشـتري  
نسبت به برگ هاي قدیمی که در سطح پایین قرار دارند، نور خورشید 

ت می کنند و این ویژگی کارآمدترین بـرگ هـا را در بهتـرین    را دریاف
موقعیت فتوسنتز قرار می دهد کـه ماحصـل آن بـه صـورت افـزایش      

). 1(کنـد  فتوسنتز و در نتیجه افزایش عملکـرد گیـاه نمـود پیـدا مـی     
دار استفاده از کودهاي دامی بـر  گزارش هاي زیادي در مورد اثر معنی

  ). 13و  12، 4( ردویژگی هاي بالل ذرت وجود دا
آبیاري باعث رونـد  شود کممشاهده می 2و1با توجه به شکل هاي 

کاهشی در ویژگی هاي بالل شده که کاربرد کود دامی باعـث ایجـاد   
شرایط بهتري براي رشد گیاه شـده اسـت کـه ایـن نتـایج بـا نتـایج        

) 5( در گیاه ذرت و پورموسوي و همکـاران ) 13( مجیدیان و همکاران
دار کاهش معنـی ). 2(مطابقت دارد  ).Glycine max L(سویا  در گیاه

وزن هزاردانه در اثر کاهش آب آبیاري نیز با نتایج علیزاده و همکـاران  
افزایش معنی دار وزن هزاردانه در اثر اسـتفاده از  . همخوانی دارد) 10(

و مجیـدیان و همکـاران   ) 12(کودهاي دامی با نتایج فالح و همکاران 
در گیاه سویا مطابقـت  ) 5(یاه ذرت و پورموسوي و همکاران در گ) 13(

استفاده از کود دامی باعث فراهم بودن مواد غذایی و توسعه بهتر . دارد
پرشـدن  (ریشه می شود که در نتیجه گیاه در انتهاي دوره رشـد خـود   

با شرایط مطلوبی مواجه می گردد کـه همـین عامـل موجـب     ) دانه ها
مؤیـد  ) 27(اهد شد که گزارش ما و همکـاران  افزایش وزن دانه ها خو

  .همین مطلب است
  

  704کراس اي رقم سینگلذرت دانه هاي باللضرایب ساده همبستگی بین عملکرد دانه، اجزاي عملکرد و ویژگی -4جدول
صفات 
  آزمایشی

عملکرد .1
  دانه

وزن .2
  هزار دانه

تعداد .3
  ردیف دانه

تعداد دانه .4
  در ردیف

وزن .5
  بالل

وزن .6
  چوب بالل

قطر .7
  بالل

قطرچوب .8
  بالل

ارتفاع .9
  بوته

1  1                  
2  **86/0  1                
3  **76/0  ns08/0  1              
4  **88/0  **19/0  ns05/-  1            
5  **75/0  *32/0  **68/0  **64/0  1          
6  **56/0  ns02/0  **44/0  ns21/0  **72/0  1        
7  **45/0  *32/0  **78/0  ns24/0  **69/0  **55/0  1      
8  ns22/0  **53/0  **55/0-  **65/0  **88/0  **73/0  **68/0  1    
9  **59/0  **45/0  **33/0  **20/0  *34/0  **41/0  **46/0  **55/0  1  

ns -  ،معنی دار در سطح احتمال پنج و یک درصد -**و*غیر معنی دار  
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ل وزن هزاردانه همبستگی مثبت و معنی داري با تعداد دانه در بال

)**19/0r= ( و ارتفاع بوته)**45/0r= ( داشت که از این نظر نیز نتایج
همخـوانی دارد کـه ایـن    ) 12(به دست آمده با نتایج فالح و همکاران 

-مطلب بیانگر آنست که بوته هاي بلند تر و تنومندتر با داشـتن بـالل  
  ).11(تري تولید کنند هاي درشتاند دانههاي بزرگتر توانسته
اضر نشان داد مصرف باالترین سطح کـود دامـی   نتایج پژوهش ح
کیلوگرم در هکتار و مصـرف پـایین تـرین      8100عملکرد دانه معادل 

کیلوگرم در هکتار را بـه دنبـال    4950سطح کود عملکرد دانه معادل  
تـن در   40بـین مصـرف   ). نتایج نشان داده نشـده اسـت  (داشته است 

عنی داري مشاهده نشد تن کود دامی اختالف م 60هکتار کود دامی و 
تـوان یکـی از دالیـل آن را بـه     که مـی ) نتایج نشان داده نشده است(

گوید که به ازاي هـر واحـد   قانون شلفورد می. قانون شلفورد نسبت داد
یابـد ولـی یـک حـد     افزایش منابع عملکرد متناسب با آن افزایش می

عملکـرد  اي وجود دارد که در آن حد، بـه ازاي افـزایش منـابع،    آستانه
  ).3(ثابت خواهد بود 

نتایج پژوهش حاضر در زمینه افزایش عملکـرد دانـه نیـز در اثـر     
، مجیـدیان و  )12(استفاده از کود دامـی بـا نتـایج فـالح و همکـاران      

در سـویا  ) 5(در گیـاه ذرت و پورموسـوي و همکـاران    ) 13(همکاران 
ی باعث دسترسی بهتر به عناصر غذایی و وجود مواد آل. همخوانی دارد

فراهمی شرایط بهتري براي انجـام فتوسـنتز و در نتیجـه رشـد گیـاه      
رسد کود دامی با افـزایش میـزان عناصـر    به نظر می). 13( خواهد شد

، افـزایش  )27(غذایی قابل دسـترس شـامل عناصـر مـاکرو و میکـرو      
فعالیت آنزیمی و میکروبی خاك از طریـق فـراهم نمـودن غـذا بـراي      

هبود حفاظت فیزیکی خاك و ایجاد شرایط مناسـب  ها، بمیکروارگانیزم
و در نهایـت بهبـود خـواص    ) 24(هـاي نیتروژنـاز   براي فعالیت آنـزیم 

را  هاظرفیت منبع براي تولید اسمیالت) 25( فیزیکی و شیمیایی خاك
شرایط بهتري را به جهت عملکرد باالتر و کیفیت بهتر  افزایش داده و

کودهـاي دامـی در   ثر مثبت کاربرد در مورد ا. سازدمحصول فراهم می
توان اظهار داشت که استفاده از داي آب خاك می افزایش ظرفیت نگه

این کودها باعث افزایش تخلخـل، سـطح ویـژه، تغییـر توزیـع انـدازه       
 خاکدانه ها و در نهایت بهبود گنجایش نگهداري آب خاك خواهد شد

)9.(  
ده است که تـوان  از نقطه نظر دیگر استفاده از کود دامی باعث ش

زمانی کـه از  . گیاه در مرحله زایشی در برابر تنش خشکی افزایش یابد
شود، رهاسازي عناصر از جمله نیتـروژن بـه   کودهاي دامی استفاده می

هـایی  شود که همین مسئله باعث خواهد شد در خاكآرامی انجام می
ش که احتمال تثبیت عناصر زیاد است، جذب عنصر بوسیله گیاه افـزای 

  ). 32(یابد 
داري با تعداد دانـه در بـالل   عملکرد دانه همبستگی مثبت و معنی

)**88/0r= (  و وزن هزاردانـه)**86/0r= (  داشـت) درواقــع ). 4جـدول
همان طور که در بحث ارتفاع بوته ذکر شد، بوته هـاي بلنـد بـا رشـد     

 کنند، از این رو هم تعداد دانهسریع، مواد فتوسنتزي بیشتري تولید می
یابـد کـه ماحصـل آن افـزایش     در بالل و هم اندازه دانه افزایش مـی 

به طور کلی مطالعات زیادي همبسـتگی  ). 12(عملکرد دانه خواهد بود 
مثبت بین عملکرد دانه و اجزاي عملکرد شامل وزن هزاردانه و تعـداد  

 .)13و  12، 7( دانه در بالل را گزارش نموده اند
  

  نتیجه گیري
برگی و  12تیمارهاي آبیاري یک طرفه تا مرحله به طور کلی بین 

تا مرحله گلدهی، و از این مرحله بـه بعـد آبیـاري دو طرفـه، در اکثـر      
داري مشاهده نشد که بر همـین  صفات اندازه گیري شده، تفاوت معنی

اساس و با توجه به شرایط اقلیمی اکثر مناطق کشور کـه در سـالهاي   
  . باشدبیاري مناسب میاخیر دچار خشکسالی است این روش آ

 هـوایی خشـک،   و آب شرایط در زراعی محصوالت موفق تولید 
 کودهاي از استفاده. باشدمناسب می مدیریتی هايروش اعمال مستلزم

 ویژگیهـاي  بهبـود  سـبب  که عاملی و مکمل خاك یک عنوان به آلی
از  یکـی  توانـد مـی  شـود، مـی  خـاك  بیولـوژیکی  و فیزیکی، شیمیایی

وجود، با توجه بـه   این با. باشد خشکی تنش شدت کاهش راهکارهاي
اینکه در پژوهش حاضر تأثیر کاربرد کود دامـی بـر برخـی از صـفات     

گیري شده تاثیر مثبت قابل توجهی نسبت به تیمارهایی که کود اندازه
داري ها واکنش معنـی دامی مصرف نشد، داشته است و در برخی از آن

شتر سودمندي کودهاي آلی در شـرایط  مشاهده نشده است، ارزیابی بی
 نظـر  بـه  هاي آتی و در منـاطق مختلـف ضـروري   آبیاري در سالکم
   .رسد می

  
  منابع 

. تأثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد و میزان روغـن دانـه ارقـام کنجـد در بوشـهر     . 1388. بحرانی. ج .و م. احمدي، ا - 1
  .123-131: 48. و منابع طبیعی مجله علوم و فنون کشاورزي

اثر متقابل تنش خشکی و کود دامی بر اجزاء عملکرد، میزان اسانس و ترکیبات شـیمیایی آن در زیـره   . 1388. گلوي. و م ،قنبري. ، ا.ا ،احمدیان - 2
  .173-1:180.  مجله علوم گیاهان زراعی ایران). .Cuminum cyminum L(سبز 



  1393، زمستان 4، شماره 12، جلد نشریه پژوهشهاي زراعی ایران    774

  .صفحه 340.تشارات دانشگاه تهرانان.اکولوژي.1386. ر .اردکانی، م - 3
مجلـه پـژوهش و   . تأثیر دور آبیاري و کود دامی بر کارایی مصرف آب و عملکرد کمی و کیفـی ذرت دانـه اي  . 1383. نباتی. ا .و ع. پرویزي، ي - 4

  .21-29: 63.سازندگی در زراعت و باغبانی
 L17تأثیر کود دامی بر عملکرد کمی و کیفـی الیـن   . 1388. جنوبی .و پ ،بصیرانی. ا .قنبري، ن. دانشیان، ا. گلوي، ج. ، م.م .س ،پورموسوي - 5

  .2-15): 1(40. مجله علوم گیاهان زراعی ایران. سویا در شرایط تنش خشکی
 .پایان نامه دکتري زراعت، دانشگاه آزاد اسـالمی واحـد علـوم و تحقیقـات    . مطالعه اکوفیزیولوژیکی کمبود آب بر روي سویا. 1380. دانشیان، ج - 6

  .صفحه 250
اثر دور آبیاري و مقادیر نیتـروژن بـر عملکـرد و    . 1388. رمضانی. و م ،مبصر. ر .اکبري نودهی، ح. چراتی آرائی، د. ع ،.، ررضایی سوخت آبندانی - 7

  .81-92: 6. مجله پژوهش در علوم زراعی. در استان مازندران 704اجزاي عملکرد ذرت دانه اي رقم سینگل کراس 
اثر تراکم بوته و آرایش کاشت بر روي عملکـرد و اجـزاي عملکـرد    . 1389. عسکر. و م ،مساوات. مختارپور، ا. ح ش،فیض بخ .ت .، م.صابري ع - 8

  . 123-136: 26-2: 2. مجله به زراعی نهال و بذر. 704ذرت دانه اي رقم سینگل کراس 
ثیر کوتـاه مـدت خـاك ورزي و کـود دامـی بـر ویژگـی هـاي         تـأ . 1386.اسدیان. و ق ،نوروزي. محبوبی، ع. ا. مصدقی، ع. ر .، م.آ ،صفادوست - 9

  .91-100: 41.مجله علوم و فنون کشاورزي و منابع طبیعی. ساختمانی خاك
اثر تنش خشکی و کود نیتروژن بر عملکرد و اجـزائ عملکـرد ذرت   . 1386. عامریان. ر .و م ،نورمحمدي. نادیان، ق. ا .مجیدي، ح. ، ا.ا ،علیزاده -10

  .427-436: 2. لوم کشاورزيمجله ع. دانه اي
شیمیایی و نحوه به کارگیري آنها بر خصوصیات خاك و عملکـرد ذرت دانـه اي در منطقـه    -بررسی اثرات تلفیقی کود مرغی. 1385. فالح، س -11

  .پایان نامه دکتري زراعت، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تربیت مدرس تهران. لرستان
تأثیر نحوه اختالط کود دامی با خاك و تلفیق آن با کود شیمیایی بر عملکرد و اجزاء عملکـرد  . 1386. پور خواجه. ر .و م ،قالوند. ، ا.ا .فالح، س -12

  .233-242: 40. مجله علوم و فنون کشاورزي و منابع طبیعی. در خرم آباد لرستان) .Zea mays L(ذرت دانه اي
تأثیر تنش رطوبت، کود شیمیایی نیتروژنه، کـود دامـی و تلفیقـی از کـود     . 1387. کامگار حقیقی. ا .و ع ،کریمیان. ع .قالوند، ن. ، ا.مجیدیان، م -13

مجلـه علـوم و فنـون کشـاورزي و منـابع      . 704نیتروژن و کود دامی بر عملکرد، اجزاي عملکرد و راندمان استفاده از آب ذرت سینگل کـراس  
 .417-432: 45. طبیعی

اثر سطوح مختلف آبیاري و تراکم بوته بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه و . 1390. فرهادي. ا و ،قائنصدر. ح .نجفی، س. ، ا.م .نخجوانی مقدم، م -14
 .73-27.90-2،جلد 1. مجله به زراعی نهال و بذر. 302کراس اي سینگلکارآیی مصرف آب در ذرت دانه

  .تهران. ، انتشارات سنا)تمجموعه مقاال(هاي نوین در تغذیه گندم روش. 1383. خادمی .و ز ،خوگر. ، ز.ج .ملکوتی، م -15
16- Agul, D., and F. Dlagi. 2002. Water use efficincy in corn with organic matter. Field crops Research, 43: 171-176. 
17- Ali, Z. I., S. E. Dawelbeit, and A. A. Salih. 2007. Effect of water stress and nitrogen application on grain yield of 

wheat. .Journal of .Agricultural Science, 29: 238-250. 
18- Covarrubias, A. A., J. W. Ayala, and J. L. Reyes, M. Hernandez, and A. Garciarrubio. 1995. Cell-wall proteins 

induced by water deficit in Bean (Phaseolus vulgaris L.) seedling. Plant Physiology.107:1119-1128.  
19- Dagdelen, N., E. Yilmaz, F. Sezgin, and T. Gorbuz. 2006. Water yield relation and water use efficiency of cotton 

and season crop corn in Western Turkey. Agricaltural Water Manage. 82:1-2. 93-85.     
20- De Paolo, O., D. B. Frans, and F. Muris. 2008. Effect of different irrigation regimes, and manure on corn yield. 

Jouranl of Agronomy Research.12 (4)324- 329.   
21- Desilva, A. and B. D. Kar. 1994. Effect of organic matter on available water in noncalcarous brown soils. 

Sirlankan.Journal of Agricultural Science.31:82-92. 
22- Fereres, E. and M. A.  Soriano. 2007. Deficit irrigation for reducing agricultural water use. Journal of Experimental 

Botany. 58: 147–159. 
23- Francois, L. E., T. J. Danvan and E. V. Mass. 1984. Salinity effects on seed yield, growyh and germination of grain 

sorghum. Agrononmy Journal. 76:741-744. 
24- Ghosh, P. K., K. J. Mandal, K. Hati, and M. Ajay. 2004. Comprative effectivence of cattle manure, poultry 

manure, phosphocompost and fertilizer-NPK on three cropping system in vertisols of semi-arid tropics. Dry 
matteryield, nodulation, chlophyll content and enzyme activity. Bioresource Technology, 95: 85-93. 

25- Gliessman, R. S. 2006. Agroecology: The Ecology of Sustainable Food Systems, Second Edition. CRC Press: Boca 
Raton, FL. USA. 

26- Gooding, M. J., R. H. Ellis, P. Shewry, and J. Schofield. 2003. Effects of Restricted Water Availability and 
Increased Temperature on the Grain Filling, Drying and Qualityof Winter Wheat. Journal of Cereal Science. 37: 
295-309. 



  775    ...704اي رقم سینگل کراستأثیر شیوه هاي مختلف آبیاري و مقادیر کود دامی بر ذرت دانه

27- Lupway, N. Z., M. Girma, and I. Haque. 2000. Plant nutrient content of cattle manure from small-scale farms and 
experimental stations in the Ethiopian highlands. Agriculture, Ecosystem and Environment. 78: 57-63. 

28- Ma, B. L., L. M. Dwyer, and E. G. Gregorich. 1999. Soil nitrogen amendment effects on seasonal nitrogen 
mineralization and nitrogen cycling in maize production. Agronomy Journal. 91: 1003-1009. 

29- Nagaz, K., I. Toumi, M. Masmoudi, and N. Mechlia. 2008. Soil salinity and barley production under full and 
deficit irrigation with saline water in arid condition of southern Tunisia. Reasearch Journal of Agronomy, 2:90-95. 

30- Ozturk, A., and F. Aydin. 2004. Effect of water stress at various growth stages on somequality characteristics of 
winter wheat. Journal of Agronomy and Crop Science, 190: 93-99. 

31- Pessarakli, M. M., P. V. Morgan, and J. Gilbert. 2005. Dry-matter yield, protein synthesis, starch, and fiber content 
of barley and wheat plants under two irrigation regimes. Journal of Plant Nutrition, 28: 1227-1241. 

32- Reddy, D. D., A. S. Rao, and T. R. Rupta. 2000. Effects of continuous use of cattle manure and fertilizer 
phosphorus on crop yields and soil organic phosphorus in a vertisol. Bioresource Technology. 75:113-118. 

33- Salini, H. S. and M. E. Westgate. 2000. Reproductive development in grain crops during drought. Advances in 
Agronomy. 68: 59-95. 

34- Sepaskhah, A. R. and B. Ghahraman. 2004. The effects of irrigation efficiency and uniformity coefficient on 
relative yield and profit for deficit irrigation. Biosystems Engineering, 87: 495–507. 

35- Sharma, A. K. 2003. Bio Fertilizers for Sustainable Agriculture. Agrobiosis Pub, India.   
36- Smith, C. W., J. Betran, and E. C. A. Runge. 2004. Corn (Origin, History, Technology and Production). John 

Wiley & Sons. New York. 
37- Stockle, C. O. and L. G. James. 1989. Analysis of deficit irrigation strategies for corn using crop grwoth 

simulation.Irrigation Science. 10, 85–98.    
38- Szira, F., A. F. Balint, A. Borner, and G. Galiba. 2008. Evaluation of drought-related traits and screening methods 

at different developmental stages in spring barley. Journal of Agronomy and Crop Science, 194: 334-342. 
39- Webber, H. A., C. A. Madramootoana, and M. Bourgout. 2006. Water use efficiency of common Bean using 

alternate furrow and deficit irrigation. Crop Protection. 70: 234-240. 
40- Yang, J., and J. Zhang. 2006. Grain filling of cereals under soil drying. New Phytologist. 169: 223-236. 

 


