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 چکیده

ای ی هدایت روزنهارزیابتعیین زمان مناسب آبیاری با  منظوربههای مهم برای ارزیابی تنش کمبود آب در گیاه است. ای یکی از شاخصهدایت روزنه
صهورت   شهرای  سهه  در  شرقی )خسروشهر( انجام گرفت. آزمایشمنابع طبیعی آذربایجان آزمایشی در مرکز تحقیقات کشاورزی و ،های گیاه ذرتدر برگ

آبیاری کامل  ،ره رسیدگیتا پایان دوآبیاری کامل در دوره گلدهی با محدودیت آب  ،رشد محصول یهادورهدر همه  آبیاری کاملگرفت. شرای  عبارت از 
ههای  در بهرگ  ،در روزنه در فواصهل مخللها از طهول یهگ بهرگ      بخارآبهدایت پخشیدگی . بودندتا پایان دوره رسیدگی آب محدود در دوره خمیری با 

ای د. نلایج نشان داد هدایت روزنهگیری گردیبعد از آبیاری به کمگ دسلگاه پوروملر اندازه ها در قبل ونیز در برگ مشخصی از بوته مخللا از یگ بوته و
با افهزایش شهماره   نیز با افزایش فاصله از دمبرگ تا نوک برگ و  .های یگ بوته ذرت مقدار ثابلی نداشتدر برگای روزنهبرگ در طول آن و نیز هدایت 

در طول بهرگ مشخصهی از   ای روزنهرات هدایت . تغیییافتافزایش ای روزنهمیزان هدایت  ،بخش هوایی گیاه طرفبههای یگ بوته از سطح خاک برگ
تغییرات دمها در   کهیدرحالبندی گردید. مدلمشخص ریاضی یگ تابع  صورتبهی گیاه ذرت هابرگبه ازای شماره ای روزنهگیاه ذرت و تغییرات هدایت 

ی ذرت در یهگ روز قبهل از آبیهاری در    هها برگدر ی اروزنهبندی گردید. مقدار هدایت مدلملفاوت یگ تابع  صورتبهطول برگ مشخصی از گیاه ذرت 
برابر بوده و میانگین آن مساوی  باهمتقریب  طوربهآزمایش مخللا شرای  در دو روز بعد از آبیاری در ای روزنهملفاوت بود. مقدار هدایت شرای  آزمایش 

زمهان قطهع   بهر ثانیهه و    ملریسانل 13/0 یاروزنهآبیاری ذرت در هدایت  گفت زمان شروع توانیمتوصیه ترویجی  عنوانبه ملر بر ثانیه بود.سانلی 13/0
 داده شد. صملر بر ثانیه تشخیسانلی 11/0ای در هدایت روزنهآن آبیاری 

 

 ای، ابعاد روزنه، ذرتآبیاری محدود، هدایت روزنه هاي کلیدي:واژه

 

 1234مقدمه
ست که های ملابولیکی گیاه اای یکی از ویژگیهدایت روزنه

های های کمبود آب در گیاه، در سالشدن از تنش ملأثربه دلیل 
است. در  شدهشناخلهشاخص مناسب تنش خشکی  عنوانبهاخیر 

ههای اخیهر صهورت    های ملعددی در سالاین خصوص پژوهش
 ; Buckley, 2017 ; Urban, et al.,  2017گرفلهه اسهت )  

Wehr, et al., 2017 ; Gago, 2016 ; Augé et al., 2015 ; 

Düring, 2015 ; Sharma et al., 2015 ; von 

Caemmerer and Evans, 2015  سطوح بیرونی گیاههان از .)
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انهد کهه سیسهلم گیهاهی را از     هایی تشکیل یافلهمجموعه سلول
های ایهن سهطوح   کنند. سلولهای محیطی جدا میسایر سیسلم

پیهدرم از  ههای ا های اپیدرم موسوم است. سلولیرونی به سلولب
اند که از هدر رفلن ای موسوم به الیه کوتیکول پوشانده شدهالیه

الیه کوتیکهول در سهطح    باوجودکنند. آب از برگ جلوگیری می
 صهورت بهه بخار )با فرآیند تعهر(( و   صورتبهتواند برگ، آب می

مایع )با فرآیند تعریق( از سهطوح سیسهلم گیهاهی خهارد شهود.      
ههها، خههرود کنلههرل نشههده از وزنهههآب از ر شههدهکنلههرلخههرود 
های بخش .(Mostajeran, 2009گیرد )ها صورت میکوتیکول

هوایی گیاهان دارای منافذ ریزی به نام روزنه است کهه از یهگ   
و مبادلهه گازهها از    شهده یلتشکمنفذ و یگ جفت سلول محافظ 
(. Mostajeran, 2009گیهرد ) طریهق ایهن منافهذ صهورت مهی     

 بخارآبو  کربن اکسیدیددرصد از تبادالت  89ها بیش از روزنه
کنند. همچنین نسبت فلوسنلز و یمبین برگ و اتمسفر را کنلرل 

(.  Mostajeran, 2009شود )یمکنلرل  هاروزنهتنفس نیز توس  
 ها در گیاه دو وظیفه مهم دارند:روزنه

یهگ کهه   گازکربنالا( دادن اجازه ورود و خرود به گازها: به 
دهند و گهاز اکسهیژن را کهه   است اجازه ورود می الزمه فلوسنلز



 9318پاییز و زمستان  ،2 شماره ،6 جلد کشاورزی، در آب مدیریت نشریه   38 

 

تها کمبهود    فرسهلد محصول فلوسنلز است به محهی  پهس مهی    
 اکسیژن را جبران نماید.

 Bahrani and)ای است از راه تعر( روزنه بخارآبب( دفع  

Habili, 1991)های اغلب گیاهان در شب شود روزنه. یادآور می
ها بسله شهوند، اتهالف   چه روزنهباشند. چنانو در روز باز می بسله

هها  تواند در حاللی که روزنهنمی بخارآبشود، زیرا آب ملوقا می
 Bahrani and)بسله است به مقهدار زیهاد از گیهاه بیهرون رود     

Habili, 1991)هها  ای از تلفات آب، از درون روزنه. بخش عمده
گیرد. به همین جهت است که در بحث تعهر(، توجهه   صورت می

در موقع عبهور از مسهیرهای    بخارآبشود. ها میبه روزنه زیادی
مخللهها کههه دارای خصوصههیات ملفههاوتی نیههز هسههلند، بهها     

شوند. راه اصهلی ورود گازهها بهه    های مخللفی روبرو میمقاومت
هها  که روزنهه یهنگامهای برگ است. داخل برگ از طریق روزنه

خود را دارد و کامل باز باشند، مقاومت روزنه حداقل مقدار  طوربه
از روزنه که  بخارآب(. عبور Koochaki et al., 1997برعکس )

و سهسس اتها(    شدهشروعهای مزوفیلی ابلدا از فضای بین سلول
کنهد، ملحمهل   هوای سطح برگ را طی می ازآنپسزیر روزنه و 

ههای موجهود در مسهیر عبهوری     افت انرژی بهه دلیهل مقاومهت   
ای در مقابهل  مقاومهت روزنهه   ها راشود. مجموع این مقاومتمی

بها   بخهارآب گویند. هدایت بهرگ نسهبت بهه    می بخارآبحرکت 
یابهد  خطهی افهزایش مهی    طوربهها افزایش درجه باز بودن روزنه

(Koochaki et al., 1997    ،در فرآیند انلشهار از منافهذ روزنهه .)
در مجهاور دهانهه روزنهه تشهکیل      بخهارآب خطوط ههم غلظهت   

 بخهارآب نه روزنه فاصله زیاد شود، غلظهت  شود. هرچه از دهامی
ههای مشهابه خطهوط ههم     شود. با وصل نمهودن غلظهت  یمکم 

همیشهه عمهود بهر     بخارآبشود. مسیر حرکت غلظت حاصل می
(. الزم بهه  Mostajeran, 2009این خطوط هم غلظهت اسهت )  

ها در واحد سطح برگ گیهاه بسهیار ملغیهر    ذکر است تعداد روزنه
در  90000ملرمربههع در یههوالف تهها  سههانلیدر  1000بههوده و از 

 ,Alizadeh)ملرمربع در برخهی گیاههان ملفهاوت اسهت     سانلی

ها در سطح فوقانی و تحلانی بهرگ ذرت بهه   . تعداد روزنه(2005
. (Mostajeran, 2009)ملر مربع است در میلی 89و  91ترتیب 

گهذارد.  یر مهی تهأث هها  کمبود رطوبت در خاک نیز بر روی روزنهه 
شوند، زیهرا خهاک   ها بسله میی که خاک خشگ است روزنهزمان

تواند نیازههای آبهی   خشگ دارای پلانسیل آب باالئی بوده و نمی
شهود  یجهه گیهاه دچهار کمبهود آب مهی     درنلگیاه را فراهم نماید، 

(Bahrani and Habili, 1991.) 
ای، سرعت فرآیندهای تعر(، آسیمیالسیون هدایت روزنه

گیری کند. برای اندازهفس را تنظیم میاکسید کربن و تندی
ای از پوروملرهای نوع ثابت و یا نوع دینامیگ هدایت روزنه
( در 1000زاده )(. ابراهیمBissey et al., 2009شود )اسلفاده می

 هاآنهایی که در نویسد روشمی 3پوروملرهای پخشیدگی مورد
ز خالل ها از روی سرعت نفوذ یگ گاز اروزنه باز بودندرجه 
 شود به پوروملری موسوم استها اندازه گرفله میبرگ
(Ebarahimzadeh, 2000.)  در پوروملرهای پخشیدگی دو

اتاقگ طرفین برگ با فشار یکسانی از دو گاز مخللا مانند هوا 
ها گذشله و وارد اتاقگ شود. این گازها از برگو هیدروژن پر می

رعت انلشار گازها به وزن که سیناگردند. با توجه به مقابل می
ها بسلگی دارد بنابراین اگر تفاوت بین وزن آن یهامولکول
جهت باشد، عبور گازها در یگ توجهقابلدو گاز  یمولکول
های گیرد و یکی از اتاقگتر از جهت دیگر صورت میسریع

گردد. این انباشلگی را طرفین برگ از یکی از دو گاز انباشله می
غیرمسلقیم و از روی اخلالف فشار و گرما و  رتصوبهتوان می

گیری نمود یجه تبادل گازهاست، اندازهدرنلیا دبی گازی که 
(Ebarahimzadeh, 2000.) 

یر قرار تأثیکی دیگر از عواملی که تعر( گیاه را تحت 
دهد، دمای برگ است. دمای برگ با جذب تشعشعات می

  و دمای برگ یابد. افزایش دمای محیخورشیدی افزایش می
یجه سرعت تبخیر و درنلسبب افزایش ضریب انلشار شده و 

یابد. از سوی دیگر افزایش دمای محی  تعر( نیز افزایش می
یجه سبب باال رفلن درنلموجب افزایش فشار بخار اشباع و 

آن شدت تعر( افزایش  تبعبهشود و کمبود فشار بخار اشباع می
دهانه روزنه  باز شدندما موجب شود افزایش یابد. یادآور میمی

(. بنا به اهمیت Mostajeran, 2009شود )و افزایش تعر( می
ای، در پژوهشی اثر آبیاری تکمیلی بر روی هدایت هدایت روزنه

 است قرارگرفله موردمطالعهدر سوریه  راای برگ گندم روزنه

(Sato et al., 2006) در این پژوهش ارتباط بین هدایت .
آب  کمبود فشار بخار، تشعشع خورشیدی وای، روزنه
بررسی گردید. در پژوهش دیگری اثرات  راگیاه  دسلرسقابل

اکسید کربن، نیلروژن و کمبود آب را بر روی هدایت ملقابل دی
(. Li et al., 2004تعر( گندم بررسی شد ) تبخیر و ای وروزنه

 ای درپژوهش حاضر بر روی ذرت صورت گرفله است. ذرت دانه
مصرف غذایی انسان و صنعت کاربرد زیادی دارد. در ایران 

درصد جیره غذایی طیور از ذرت صورت  00ین بیش از تأم
گیرد. تنوع آب و هوایی و شرای  اقلیمی مناسب کشت ذرت، می

امکان کشت این محصول در تمامی نقاط کشور را داده است. 
و هزار هکلار بوده  112سطح زیر کشت این محصول حدود 

یلوگرم است ک 8000میانگین عملکرد در واحد هکلار آن حدود 
(Golizadeh et al., 2014 .)به اهمیت تعر( گیاهی در  با توجه

ای در خشگ و نیز اهمیت هدایت روزنهیمهناقلیم خشگ و 

                                                
1 Diffusion porometers 
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تعیین زمان مناسب  باهدفحاضر مبحث تعر( گیاهی، پژوهش 
های گیاه ذرت در برگای در آبیاری ذرت با ارزیابی هدایت روزنه

شرای  اقلیمی خسروشهر )واقع در اسلان آذربایجان شرقی( 
 ریزیتواند برای برنامههای پژوهش میصورت گرفت. یافله

جویی در مصرف آب آبیاری نهایی صرفه باهدفمناسب آبیاری 
 قرار گیرد مورداسلفاده

 

 هامواد و روش
یعی اسلان آزمایش در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طب

 29 درجه و 28شرقی )خسروشهر( با طول جغرافیایی آذربایجان
شمالی با ارتفاع عرض دقیقه 39 درجه و 19و  یطول شرقدقیقه 

انجام شد. خاک این منطقه از نوع  ملر 3198از سطح دریا برابر 
عصاره اشباع  ECو  pH ی. در خاک زراعبود رسی لؤم تا لؤم

 زیمنس بر ملر بود. این تحقیق دردسی 9/2و  8/0خاک برابر 
 د:یر انجام گردیآزمایشی ز شرای 

 بدون محدودیت آب در آبیاری ذرت و الا( آبیاری کامل
تا پایان دوره  وجود محدودیت آب برای آبیاری گیاهب( 
 آبیاری کاملفق  در دوره خمیری گیاه  کهینحوبهرسیدگی 

با محدودیت  هاییارآبآبیاری کامل و بقیه  باریگصورت گرفت )
 آب(

تا پایان دوره وجود محدودیت آب برای آبیاری گیاه د( 
 آبیاری کاملفق  در دوره گلدهی گیاه  کهینحوبهرسیدگی 

با محدودیت  هایاریآبآبیاری کامل و بقیه  باریگصورت گرفت )

 آب(
احل فنولوژیگ گیاه رآبیاری بر مبنای قطع آبیاری در مکم

-یمارهای آبیاری محدود از مرحله ششاعمال ت صورت گرفت.
ریزی آبیاری بر مبنای برنامهصورت گرفت.  ذرت هفت برگی

رطوبت خاک صورت گرفت. قطع آبیاری بر مبنای رسیدن 
حجم آب محلوای رطوبلی خاک به حد ظرفیت مزرعه بود. 

و عمق آب آبیاری اعمال  کشت یرزآبیاری بر مبنای سطح 
گیاه، فاصله  یآب یازنر مبنای گردید. عمق ناخالص آبیاری ب

 یهاطول کرتها و راندمان آبیاری اعمال گردید. آبیاری
 فاصلهو  ملر 19/9ها برابر عرض کرت ،ملر 30 یشیآزما

در این . (3)شکل  ملر در نظر گرفله شدسانلی 09ها جویچه
 3198 ماهیبهشتارددر  002نگل کراس یسرقم ذرت  ،طرح
کلیه عملیات  ،پس از کشت .شدپاش کاشله صورت دستهب

های پالت یهکلزراعی شامل کودپاشی، وجین و آبیاری برای 
 صورتبههای آزمایش پالتآبیاری  اعمال شد.آزمایش 
حرکت آب از سطوح  .ون انجام گردیدفای توس  سیجویچه

بخار و به طریقه پخشیدگی صورت  صورتبهتبخیر به هوا 
در روزنه در  بخارآبگی هدایت پخشیدبنابراین ؛ گیردیم

حداقل با ی مخللا هر بوته به کمگ دسلگاه پوروملر هابرگ
. تغییرات زمانی هدایت (1)شکل  گیری گردیداندازهچهار تکرار 

برداشت محصول در اوایل روزنه نیز ارزیابی شد.  رد بخارآب
 ها ولایج حاصل با اسلفاده از آزمونمهرماه صورت گرفت. ن

 آماری تحلیل شد. مناسب هایآماره

 

 های آزمایشآرایش پالت -9شکل
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 ای در مزرعه با دستگاه پورومترهدایت روزنه یریگاندازه -2شکل 

 

 نتايج و بحث

شده در بخشی  یریگاندازهمقادیر دمای هوا و رطوبت نسبی 
است. تغییرات  شدهدادهنشان  1از طول دوره رشد گیاه در شکل 

گراد بوده و میانگین آن در درجه سانلی 13تا  10ز دمای هوا ا
گراد بود. تغییرات رطوبت درجه سانلی 1/18طول دوره برابر 

 درصد بود. 1/18درصد بوده و میانگین آن  99تا  19نسبی از 

 

 اي در طول برگدما و هدايت روزنه تغییرات
شده در طول برگ  یریگاندازهای تغییرات دما و هدایت روزنه

است. حداکثر، میانگین و حداقل  شدهدادهنشان  2رت در شکلذ
درجه  2/19 و 1/18،9/19طول برگ ذرت به ترتیب برابر  دما در
و حداقل هدایت  گیری شد. حداکثر، میانگینگراد اندازهسانلی
و  3/0، 83/0 در طول برگ ذرت به ترتیب برابر باای روزنه
 ملر بر ثانیه بود.یسانل 000/0

  
شده در بخشی از طول دوره رشد گیاه یریگاندازهرطوبت نسبی هوا و  مقادیر دما – 3شکل   
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 گیری شده در طول برگ ذرتای اندازهتغییرات دما و هدایت روزنه – 4شکل 

 

ل آن مقدار برگ در طوای روزنهت یج نشان داد هداینلا
زان یش فاصله از دمبرگ تا نوک برگ مینداشله و با افزا یثابل
( SC)ای روزنهت یرات هدایی. تغیابدمیش یافزاای روزنهت یهدا

گ تابع ی صورتبهاه ذرت یاز گ ی( برگ مشخصLدر طول )
شده و برآورد شده  یریگاندازهتغییرات  د.یگرد یبندمدل یاضیر

ای در طول برگ مشخصی از گیاه نهبا مدل برای هدایت روز
است. تطابق بسیار خوبی بین  شدهدادهنشان  9ذرت در شکل 

 این دو داده مشاهده گردید.
 

(3) R2=0.98 
)L.-(Exp.

.
SC

134027335+1

1680
=

 
 

 Lبر ثانیه( و  ملریسانل) ایهدایت روزنه SCآن که در 
ل ( در طوLTهمچنین، تغییرات دما ) ( بود.ملریسانلطول برگ )

(L برگ مشخصی از گیاه ذرت )یادورهیگ تابع  صورتبه 
 برحسبگراد و طول درجه سانلی برحسبدما بندی گردید. مدل
برآورد شده با  گیری شده وتغییرات مقادیر اندازهملر بود. سانلی

 8مدل، برای دما در طول برگ مشخصی از گیاه ذرت در شکل 
طابق بسیار خوبی بین است. در این مدل نیز، ت شدهدادهنشان 

 این دو داده مشاهده گردید.

(1) r =0.70 )835.1082.0(206.0816.25 LCosLT 

 

های گیاه ای در برگرابطه بین دمای برگ و هدایت روزنه
خطی  صورتبهاست. این ارتباط  شدهدادهنشان  0ذرت در شکل 

 .(0)شکل  بود
 

(1) R2=0.74 0.008LTSC   

  

 

 

 
ای در فواصل مختلف از طول برگ ذرتیری شده و برآورد شده هدایت روزنهگاندازهقادیر م – 5شکل   
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 (متریسانتفاصله از ابتدای برگ )

ه 
رج

)د
گ 
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گ
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 برگ در فواصل مختلف از طول برگ ذرت یشده و برآورد شده دما یریگاندازهر یمقاد - 6شکل 

 

 
 گیاه ذرت هایدر برگ یاروزنهرابطه بین دمای برگ و هدایت  -3شکل 

 

 ک بوته ذرتي يهابرگدر اي روزنهتغییرات هدايت 

گ ی یهابرگدر ای روزنهتغییرات هدایت نلایج نشان داد 
 یهابرگشماره مقدار ثابلی نداشله و با افزایش  زیبوته ذرت ن

ای روزنهمیزان هدایت  ،آسمانه طرفبهگ بوته از سطح خاک ی
برابر  ت در برگ دوم ویقل هداحدا مثالعنوانبه .یابدمیافزایش 
که برگ  یبرگ 30حداکثر آن در برگ نهم )از بوته  و 001/0

ه یبر ثان ملریسانل 19/0دهم آن در حال کامل شدن بود( و برابر 
 یهابرگشماره  یبه ازا( SC)ای روزنهتغییرات هدایت  بود.
(LFN ) زیر  صورتبهریاضی یگ تابع  صورتبهگیاه ذرت

 بندی گردید.مدل
 

(2) =0.942R 
LFN)  Exp(-0.718 101.3431

0.476
SC


  

 

برآورد شده برای هدایت  گیری شده وتغییرات اندازه
نشان  9گیاه ذرت در شکل  یهابرگشماره  یازابه ای روزنه
تطابق بسیار خوبی بین این دو داده مشاهده  است. شدهداده
 .گرددیم

 

حت ذرت ت يهابرگدر اي روزنهتغییرات هدايت 

 ياریآب هايمديريت
ذرت تحت  یهابرگدر ای روزنهتغییرات هدایت 

روز رشد در  89تا  81نمونه از روز  یبرا یاریآبهای مدیریت
 مدیریت یبراج نشان داد یاست. نلا شدهدادهنشان  8شکل 

گ یذرت در  یهابرگدر ای روزنهکامل تغییرات هدایت  یاریآب
ز بود. به نظر یناچ یارید از آبو دو روز بع یاریروز قبل از آب

رات رطوبت خاک به آن حد نبوده که موجب بسله ییرسد تغیم
ن یل کمبود رطوبت خاک گردد. بنابرایبه دل هاروزنهشدن 
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آبیاری مدیریت در کم بوده است. ای روزنهتغییرات هدایت 
برگی تا پایان دوره رسیدگی با آبیاری  0-8محدود از مرحله 

ذرت  یهابرگدر ای روزنهمقدار هدایت  ،خمیری کامل در دوره
ه و در دو یبر ثان ملریسانل 13/0برابر  یاریگ روز قبل از آبیدر 

 بود. تفاوت هیبر ثان ملریسانل 11/0برابر  یاریروز بعد از آب
ای در دو زمان قبل و بعد از آبیاری در این روش هدایت روزنه
آبیاری )آبیاری محدود از  دار بود. در مدیریت سوممدیریت معنی

برگی تا پایان دوره رسیدگی با آبیاری کامل در دوره  0-8مرحله 

 11/0ای در یگ روز قبل از آبیاری گلدهی( مقدار هدایت روزنه
ملر بر ثانیه بود. یسانل 1/0و دو روز بعد از آبیاری برابر 

های ای در برگتوان گفت مقدار هدایت روزنهمی یطورکلبه
های آبیاری ملفاوت در یگ روز قبل از آبیاری در مدیریتذرت 

ای در دو روز بعد از آبیاری در بود. مقدار هدایت روزنه
برابر بوده و میانگین آن  باهمیباً تقرهای مخللا آبیاری مدیریت
 ملر بر ثانیه بود.یسانل 13/0مساوی 

 

 
 های مختلف از یک بوته ذرتای در برگشده و برآورد شده هدایت روزنه رییگاندازهمقادیر  –8شکل 

 

 
 مدیریت آبیاری در شرایط مختلفهای ذرت ای در برگتغییرات هدایت روزنه -1شکل 

 

 گیرينتیجه
 هاییریتمدی گیاه ذرت تحت هابرگدر ای روزنههدایت 
گیری گردید. لگاه پوروملر اندازهآبیاری به کمگ دسمخللا 

و نیز هدایت برگ در طول آن ای روزنههدایت  ج نشان دادینلا

به  مقدار ثابلی نداشله وی یگ بوته ذرت هابرگدر ای روزنه
و با افزایش  با افزایش فاصله از دمبرگ تا نوک برگترتیب 

میزان  ،باال طرفبههای یگ بوته از سطح خاک شماره برگ
در ای روزنهتغییرات هدایت . یابدمیافزایش ای روزنههدایت 
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بهه  ای روزنهو تغییرات هدایت  طول برگ مشخصی از گیاه ذرت
 ریاضهی یهگ تهابع    صهورت بهه ی گیاه ذرت هابرگازای شماره 

تغییهرات دمها در طهول بهرگ     بنهدی گردیهد. در حهال کهه     مدل
بنهدی  مهدل  ملفهاوت یگ تهابع   صورتبهمشخصی از گیاه ذرت 

های ذرت در یگ روز قبل برگ درای روزنهمقدار هدایت  ردید.گ
ای از آبیاری در تیمارهای آبیاری ملفاوت بود. مقدار هدایت روزنه

 بهاهم یباً تقردر دو روز بعد از آبیاری در تیمارهای مخللا آبیاری 
ملر بهر ثانیهه بهود.    یسانل 13/0برابر بوده و میانگین آن مساوی 

و  13/0ای بیهاری ذرت در ههدایت روزنهه   زمان شهروع و قطهع آ  

 .ملر بر ثانیه تشخیص داده شدیسانل 11/0

 

 رهیافت ترويجی 
 طوربهتوان توصیه کاربردی و ترویجی این مطالعه را می

مشخص چنین بیان نمود. برای ممانعت از ورود تنش کمبود آب 
ها، های حساس رشد ذرت به این نوع تنشدر دوره یژهوبه

ین زمان برای شروع آبیاری وقلی است که هدایت ترمناسب
ملر بر ثانیه باشد. با سانلی 13/0های گیاه برابر ای در برگروزنه

بنابراین با جذب آب ؛ یابدیمآبیاری، رطوبت خاک افزایش 
های افزایش و هدایت روزنه یافلهکاهشتوس  گیاه دمای برگ 

 13/0ای گیاه به ههای در برگخواهد یافت. وقلی هدایت روزنه
؛ رسدملر بر ثانیه رسید، زمان قطع آبیاری مزرعه فرا میسانلی

بنابراین زمان شروع و خاتمه آبیاری مزرعه ذرت به ترتیب در 
 باشد.ملر بر ثانیه میسانلی 13/0و  13/0ای هدایت روزنه

 

 تشکر و قدردانی
ین مقاله از موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مؤلف
رکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی و م

شرقی به خاطر پشلیبانی از این پژوهش نهایت آذربایجان
 سساسگزاری را دارند.
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Determination of Irrigation Time by Measuring Stomatal Conductance in Corn Leaves  

 
A. Nasseri3 , MB Khorshidi1, A. Faramarzi1 and Z. Mottaghifard2 

 

Abstract 

 
Stomatal conductance is one of the important indices to assess water deficit stress in plants. To evaluate 

stomatal conductance in corn leaves for scheduling irrigation, an experiment was conducted at East Azarbaijan 

Research Center for Agriculture and Natural Resources. The experiments were as Randomly Complete Blocks 

with three replications and with treatments of a: full irrigation, b: deficit irrigation from stages of 6-7 leaves to 

the end of ripening with full irrigation at flowering stage, c: deficit irrigation from stages of 6-7 leaves to the end 

of ripening with full irrigation at dough stage. The stomatal dimensions were determined by copy method. 
Stomatal conductance was measured along a leaf with different distances, at different leaves of a plant and at 

before and after irrigation events by a porometer. Results showed that the stomatal along a leaf and at leaves of a 

plant had a variable value. So that the stomatal conductance increased with increasing distance from petiole to 

leaf tip and with an increasing leaves number for soil surface to the canopy. The stomatal conductance changes 

along the leaf and its variability in leaves numbers were modeled as Logistic functions. The temperature 

variability along leaf was modeled as Sinusoidal function. Results also showed that the stomatal conductance 

from irrigation treatments were different. The stomatal conductance from two days after irrigation were similar 

and averaged 0.31 ms-1. The suitable time for irrigation and its cutoff were at stomatal conductance of 0.21 and 

0.33 ms-1. 

 

Key words: Deficit irrigation, Stomatal conductance, Stomata, Corn 
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