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  تحت تنش گرمايي KSC 704اجزاي عملكرد ذرت  سيليس و روي بر عملكرد وذرات نانو  مطالعه تاثير كاربرد
  2و اسالم مجيدي هروان 2باد، حسين حيدري شريف آ3حميد مدني، 2قربان نورمحمدي ، 1 سيروس اسدپور

 تحقيقات تهران : دانشجوي دكتري دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و1

 زاد اسالمي واحد علوم وتحقيقات تهرانآدانشگاه گروه زراعت ئت علمي : عضو هي 2

                                                          : عضو هيات علمي گروه زراعت واصالح نباتات دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراك3
 sirous_asadpour@yahoo.comپست الكترونيكي نويسنده : 

  چكيده
انجام  هرمزگاند احاجي آبدر  KSC704به منظور كاهش اثرات مخرب تنش گرمايي در كاشت زودتر از موعد ذرت رقم اين تحقيق 

 .اجرا شد 1392سال  ار درتصادفي در سه تكرهاي كامل گرفت. اين تحقيق در قالب طرح آماري كرت هاي خرد شده با پايه بلوك 
 و مرداد (كاشت دير هنگام) 10و  مرداد (كاشت به موقع )اول   ،)تنش گرماييتير ماه ( 20اصلي شامل سه تاريخ كاشت  هاي كرت
محلول پاشي و  رويبا سولفات محلول پاشي ذرات سيليس،  ب (شاهد)، محلول پاشي با نانوآمحلول پاشي با  شاملفرعي  هايكرت

، وزن هزار دانه ،ر تاريخ كاشت در صفت عملكرد دانهبين سطوح تيما دادنتايج نشان  .بودو روي به صورت توام  يليسسات ذرنانو 
به دانه بيشترين عملكرد  .وجود داشت %1شاخص برداشت اختالف معني داري در سطح  عملكرد بيولوژيك و تعداد دانه در رديف،

كمترين اول مرداد و كاربرد تيمار محلول پاشي با سولفات روي بود. تاريخ كاشت كشت در ه متعلق بكيلوگرم در هكتار  12470ميزان 
تير  20در تاريخ كاشت عدم استفاده از نانو ذرات سيليس و روي (شاهد) به دست آمد. و ماهتير 20به كشت در تاريخ عملكرد دانه 

در بين سطوح . اند هر چند نقش روي بيشتر بوده استسيليس در بهبود عملكرد نقش داشته  روي وعناصر مشخص گرديد كه 
بهبود بخشد و روي  %66 در تيمار شاهد به %62تير سيليس توانسته شاخص برداشت را از 20مختلف محلول پاشي در تاريخ كاشت 

  در بهبود تعداد دانه در رديف بالل بهتر از سيليس عمل كرد. 
  وي ، ذرت تنش گرمايي ، نانو سيليس ، ر:  كلمات كليدي

  
  مقدمه 

برداشت ذرت  گندم مي باشد و –ذرت ماند جاجي آباد هرمزگان در مناطق گرم جنوب كشور غالب  زراعي با توجه به اينكه تناوب
دير كاشتي گندم حاصل از اين مسئله  ماده كردن زمين براي كشت گندم نمي دهد وآفرصت مناسب جهت  دي، ذر وآدر ماه هاي 

 پيدا كردن راه مي باشد.و در شرايط گرما ها كاشت زودتر ذرت  هرارفع اين مسئله يكي از  برايلذا  مي شود.باعث كاهش عملكرد 
هاي  فعاليت آنزيم ،با توجه با اينكه مصرف سيليسيومهاي كاهش اثر مخرب تنش گرمايي يكي از اهداف اين تحقيق بوده است. 

SOD  وCAT ن افزايش آناشي از تنش مي شود و پيامد  گياهي از خسارت اكسيداتيو هاي افزايش مي دهد و باعث محافظت بافت
و باال بودن سطح زير كشت اين گياه بعلت قدرت تطابق آن با شرايط ذرت اهميت محصول . )1تحريك فتوسنتز مي شود ( كلرفيل و

نيمه گرمسير و مرطوب بشمار گوناگون اقليمي مي باشد، بدين جهت جزو عمده ترين محصوالت مناطق معتدله، معتدله گرم، 
تنش گرما در گياهان عبارت از افزايش دما به باالتر از سطح آستانه براي يك دوره زماني است كه موجب خسارت تغيير ناپذير ميرود.

درجه سانتي گراد در باالتر از دماي مطلوب موجب تنش گرما ويا شوك  10- 15نمو گياه مي شود به طوركلي، افزايش  در رشد و
توليد ماده خشك به ويژه در ذرت است  ، گرما يكي از مهمترين عوامل كاهش دهنده عملكرد و. در نواحي معتدل)2(گرمايي مي شود 

روي در تركيب آنزيم هاي مختلف تنظيم ). 4درجه سانتي گراد در دوره پر شدن دانه مي باشد( 38آستانه تحمل به دما در ذرت  ).3(
كي نقش دارد. در ساخت اكسين و كلروپالست و همچنين در متابوليسم كربوهيدرات نقش دارد. همچنين هاي متابولي كننده فعاليت
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هرمزگان  هواشناسي هاي ايستگاه تحقيقات). بر اساس آمار5( گردد موجب ثبات و آرايش ساختماني پروتئين هاي غشا نيز مي
هاي تير و مرداد و شهريور فراتر  در ماه )زمايش(حاجي آباد هرمزگانمنطقه مورد آگذشته در ده سال دما در ماهانه ميانگين ماكزيمم 

آن با عنصر ن در كاهش خسارت ناشي از تنش گرمايي و اثرات متقابل آعنصر سيليسيوم و اثرات مفيد اهميت شد. درجه مي با 45از 
  شد.در زراعت ذرت در مناطق گرمسير اهميت داشته بادر ايجاد تحمل به گرما روي مي تواند 

  
  مواد وروش ها 

تصادفي در سه تكرار در ايستگاه تحقيقات كشاورزي  با پايه بلوك هاي كامل اين تحقيق در قالب طرح آماري كرت هاي خرد شده
 اولتير ماه (خيلي زود با تنش در بيشتر مراحل رشدي)  20كرت اصلي شامل سه تاريخ كاشت .اجرا شد 1392در سال حاجي آباد 

 ب (شاهد)، محلول پاشي باآمحلول پاشي با  شاملسطح  4در كرت فرعي  مرداد (كاشت دير هنگام )و 10و  موقع) مرداد (كاشت به
هر كرت آزمايشي  .و روي به صورت توام بودند سيليسذرات محلول پاشي نانو  و رويبا سولفات محلول پاشي  ،سيليسذرات نانو 

در تمام مراحل بر اساس نياز طبيعي گياه انجام و آبياري  متر تشكيل گرديد. 8ول به طسانتيمتر و  50با فواصل  كاشت از چهار رديف
نانو سيليس  ها از براي تهيه محلولشد تا فقط عامل تنش گرما مورد بررسي قرار گيرد. ظرفيت مزرعه حفظ محدوده در  خاك رطوبت

 طي دوبرگي شدن گياه  8 مرحله محلول پاشي پس از. استفاده شد/.% 4  سولفات روي نانومتر) و 64با قطر OiS 2(ميلي موالر 2
در طول فصل رشد ضمن مراقبت هاي زراعي از كليه تيمارها . انجام گرديددر هنگام غروب خورشيد روز  15به فاصله زماني مرحله 

  يادداشت برداري هاي الزم انجام  شد. 
  

  نتايج وبحث
عملكرد  ،تعداد دانه در رديف ،وزن هزار دانه صفت عملكرد دانه، براي خ كاشتتجزيه واريانس بين سطوح تيمار تاري نتايجبر اساس 

بر تيمارها اثر محلول پاشي و همچنين اثر متقابل   .شتوجود دا %1رداشت اختالف معني داري در سطح شاخص ب بيولوژيك و
محلول و مرداد كشت در تاريخ كاشت اول ه متعلق ب دانه بيشترين عملكرد 1شكل منحني الف مطابق  .بودصفات نامبرده معني دار ن

بدون كاربرد عناصر سيليس و  و ماهتير 20به كشت در تاريخ  عملكرد دانه كيلو و كمترين 12470روي به ميزان با سولفات پاشي 
 روي و تير (كه تنش گرمايي حاكم بوده) مشخص گرديد عنصر 20در بررسي اثرات متقابل در تاريخ كاشت . بدست آمد(شاهد) روي

از اين دو ستفاده توام قابل بررسي مي باشد. انقش روي بيشتر به نظر مي رسد چند دانه نقش داشته اند هرسيليس در بهبود عملكرد 
 20 ذرت در در تاريخ كاشتدر بالل تعداد دانه  .كيلو نسبت به شاهد بهبود ببخشد 1100را به ميزان  دانه عملكردعنصر توانست 

دانه زنده ماني باشد. البته در اثر تنش گرما قدرت  گرده افشانيمرحله در د ناشي از تنش گرما كرده است كه ميتوان كاهش پيدا ماهتير
نوع  در بهبود اين موثرتريروي نسبت به سيليس نقش  داد عنصرنشان  تيمارها اثرات متقابل نيز به شدت كاهش مي يابد. گردههاي 

محصول ذرت شاخص برداشت درصد در بررسي صفت  منحني ب).، 1شكل ( داشته استناشي از آن خسارت  اثرات تنش گرما و
تاريخ كاشت كشت در ن آپس از بود.  %64با ميانگين مرداد اول معلوم گرديد بيشترين شاخص برداشت مربوط به كاشت در تاريخ 

مربوط مي گردد. نتايج اين  % 45مرداد با ميانگين  10شت به تاريخ كاشاخص برداشت كمترين مقدار  و %62,3با ميانگين  ماهتير 20
بين سطوح در  اختصاص مي دهد. ها به دانهماده خشك را سهم بيشتري از توليد  گرما گياه ذرت در شرايط تنش بررسي نشان داد

انسته شاخص برداشت را سيليس تو در منطقه بود عنصر تنش گرماييتيرماه كه  مصادف با  20در تاريخ كاشت  مختلف محلول پاشي
در  تعداد دانه در رديف هاي بالل تحت تاثير تاريخ كاشت قرار گرفت و منحني ج).، 1شكل ( بهبود بخشد % 66(شاهد) به  % 62از

ت در تاريخ هاي كاش تعداد دانه در رديف دانه رسيد. بيشترين 28,6 يعني به كمترين مقداردر رديف بالل تعداد دانه ماه تير 20تاريخ 
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روي در  عنصر كه داد حلول پاشي نشانتيمارهاي ماثرات متقابل  مد.آدانه در رديف بدست  45و 44مرداد به ترتيب  10مرداد و  اول
 31عدد در تيمار شاهد به  28از در رديف تعداد دانه  .در رديف هاي بالل بهتر از سيليس عمل كرده استتعداد دانه شاخص بهبود 

   .عدد رسيد
  تحت تنش گرمايي  704kscزيه واريانس اثر نانو سيليس وروي بر عملكرد واجزاي عملكرد و شاخص برداشت ذرت رقم : تج1جدول 

 داردار در سطح احتمال  پنج درصد و غيرمعنيدار در سطح احتمال يك درصد،  معني: بترتيب معنيns**، * و
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د: روي بر الف : عملكرد دانه ب:تعداد دانه در رديف  ج: شاخص برداشت   محلول پاشي با نانو سيليس و : منحني هاي اثر تاريخ هاي مختلف كشت و1شكل 

تا   F1مرداد (كاشت دير هنگام) و 10تير ماه (تنش گرمايي)،  اول مرداد (كاشت به موقع ) و  20تاريخ كاشت  به ترتيب S3تا  S1در نمودار فوق وزن هزار دانه
F4  نو ذرات سيليس و روي به به ترتيب محلول پاشي با آب (شاهد)، محلول پاشي با نانو ذرات سيليس، محلول پاشي با سولفات روي و محلول پاشي نا

  صورت توام
  

  

  ميانگين مربعات   
درجه   منابع تغيير

  آزادي
عملكرد
  دانه

وزن هزار
  دانه

تعداد رديف دانه در
  بالل

تعداد دانه در 
  رديف

عملكرد 
  بيولوژيك

شاخص 
  برداشت

 Sتاريخ كاشت

 Fول پاشيمحل

S.F 
 

2  
3  
6  

**16,03 
ns 22  

ns 0,939  

** 18329 
ns 274,12  

ns 599,9  

ns0,565 
ns 0,171  
ns 0,242  

** 1086,91  
ns 4,56  
ns 5,722  

** 200,52  
ns 1,655  
ns 4,071  

** 1230,6  
ns 24,22  
ns 17,96  

  E  18  0,539 771,9 0,257 5,2  4,4  44,31 اشتباه
  11,58  22,61  5,7 3,5 9,8 6,71  ضريب تغييرات (درصد)
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  نتيجه گيري 
گرماي بيش از حد تنش  با دورهزايشي ذرت  مرحله رويشي وتيرماه در منطقه حاجي آباد موجب انطباق  20كاشت ذرت در تاريخ 

درجه سانتيگراد)  38(بود نسبت به ميانگين دماي ماهيانه  1391در تير ماه  سال 44,8منطقه مورد بررسي كه داراي ميانگين دماي 
سيليس در بهبود عملكرد موثر مي باشد. نقش روي در  روي و عناصر به كار بردن مي گردد. %23باعث كاهش عملكرد به نسبت 

زمايشات آ. پيشنهاد ميگردد آورد مي گرددبهبود خسارت ناشي از تنش گرمايي بر اساس نتايج اين آزمايش موثرتر از سيليس بر
  با يافتن نقش سيليس در رفع اثرات مخرب تنش گرمايي بر روي محصول ذرت  انجام گردد . بيشتري در رابطه
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Nano silicon and zinc effects on yield and yield components in corn ( Zea mays L.) KSC 704 in heat 

stress condition. 
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Abstract 
In order to decrease destructive effects of heat stress in early plant corn (Zea mays) Ksc704 cultivar 
in southern Iran an experiment was conducted. This experiment was conducted as split plot 
arrangement in randomized complete block design whit three replication in 2013 .Experimental 
factors were three time planting ( 1. 11july  2: 23 July  3 : 1 august) as main plot and four levels of 
spraying (1:water 2: nano silicon 3: zinc 4: nano silicon + zinc ) assigned to sub plots. Result 
showed significant (p>0.01)different between time planting in yield , grain  1000 weight, harvest 
index , number of grain in row , biological yield . But there is no significant difference between 
spraying levels and interactions. The highest grain yield was obtained from second planting time 
(12470 kg/h) and the lowest grain yield from planting time in 11 July whit water spraying. It's 
known planting in 11th July , zinc and silicon was effective on yield .Although zinc role is more 
than silicon , and in spraying different levels at 11th July , silicon can changed index harvest of 62% 
on 66%, and zinc in improvement number in row is better than silicon .  
 
Key words: Heat stress, Nano silicon, Zinc, yield 
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