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 چکیده 
 -تیاسپلای آزمایشی به صورت  سلنیوم بر عملکرد، پرولین و پروتئین ذرت علوفه پاشی به منظور بررسی تأثیر محلول

فاکتور . اجرا شد 4333-4333تکرار در سال  1های کامل تصادفی در  بلوکدر قالب طرح ( دو بار خرد شده یکرتها) تیاسپل

قبل از )ه قبل از تنش خشکی هفت 3مصرف سلنیوم ، (شاهد)اعمال شده در این آزمایش سلنیوم در سه سطح عدم مصرف 

وم بر ارتفاع بوته، یسلناساس نتایج به دست آمده  بر. بود( شروع گلدهی)و مصرف سلنیوم همزمان با تنش خشکی ( گلدهی

نتایج . داری نداشت و عملکرد ذرت تأثیر معنیپرولین، پروتئین ،وزن تر و خشک بوته  های بوته، قطر ساقه، تعداد برگ

 .هفته قبل از تنش خشکی به دست آمد 3شان داد که بیشترین وزن خشک بوته در مصرف سلنیوم مقایسه میانگین ن

 .پاشی ذرت، سلنیوم، پرولین، محلول: کلمات کلیدی

 مقدمه
. های گیاهی و مواد شیمیایی مختلف است پاشی توسط هورمون محلول های افزایش عملکرد گیاهان یکی از روش

سلنیوم یک ماده معدنی کمیاب در طبیعت است . شود، سلنیوم است پاشی گیاهان استفاده می یکی از موادی که برای محلول

سلنیوم یکی از عناصر کم مصرف ضروری برای سالمت . که نام آن از واژه یونانی سلن به معنای الهه ماه گرفته شده است

پاشی سلنیوم بر روی برگ گیاهان زراعی  محلول(. 1)باشد  انسان و حیوانات با خاصیت ضد اکسیدکنندگی و ضد سرطان می

اولین بار اثر مثبت سلنیوم روی رشد (. 3)برد  اکسیدانت را افزایش داده و مقاومت به خشکی را باال می های آنتی میزان آنزیم

وی گیاه نانوگرم بر کیلوگرم سلنیوم به صورت سلنیت بر ر 0/5ها با کاربرد  گزارش شد، آن( 0)گیاه توسط سینگ و همکاران 

 است شده مشخص. مشاهده کردند که سلنیت موجب تحریک رشد وبه دنبال آن افزایش بیومس گردیده است خردل هندی

گزارش کردند رشد گیاه با استفاده از ( 6)در تحقیقی (. 3)باشد  می گیاهان در ای ویژه نقش بیولوژیکی دارای سلنیوم که

تأثیر سلنیوم این است که در . افزایش و تجمع نشاسته در کلروپالست بودسلنیوم تحریک شد و این تحریک رشد ناشی از 

 های آنتی شود، فعالیت آنزیم های آزاد که منجر به صدمات و نابودی سلول می زمان استرس اکسیداتیو و تشکیل رادیکال

اکسیدانتی را  ل شوند و سیستم آنتیتوانند به اندازه کافی تشکی ها نمی بدون سلنیوم این  آنزیم. دهد اکسیدانت را افزایش می

های مریستمی نوک  های پایین، تقسیم سلولی را در سلول بیان داشت که سلنیوم در غلظت (0)در تحقیقی (. 4)فعال کنند 

ها  بخشد، اما در سطوح باال باعث کاهش تقسیم سلولی در این سلول ریشه و متعاقب آن رشد ریشه را در گیاه سیر بهبود می

 و نشاسته هیدرولیز و سنتز همچنین و کربن تثبیت فتوسنتزی، های رنگدانه سنتز افزایش با سلنیوم پایین های غلظت. شود می

 متعاقب ها و کربوهیدارت سنتز کاهش و کلروفیل کاهش موجب باال سطوح در اما شود، می گیاه رشد افزایش ساکارز موجب

 (.1)شود  رشد گیاه می کاهش آن

 .بود ای پاشی سلنیوم بر عملکرد، پرولین و پروتئین ذرت علوفه محلولتأثیر مایش هدف از انجام آز
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صالح آباد از توابع بخش مرکزی  روستایای شخصی واقع در  مزرعه در 4333-4333این آزمایش در سال زراعی 

 34 و درجه 05د حدو جغرافیایی طول و شمالی دقیقه 3 و درجه 30ی جغرافیای عرضشهرستان ساوه در . ساوه انجام شد

 1های کامل تصادفی در  آزمایش به صورت طرح بلوک. قرار گرفته است قرار دریا سطح از متر 4510 ارتفاع با شرقی رجهد

هفته قبل از  3مصرف سلنیوم ، (شاهد)سلنیوم در سه سطح عدم مصرف فاکتور مورد نظر در این آزمایش  .تکرار انجام گرفت

بر اساس نتایج به دست آمده از . بود (شروع گلدهی)و مصرف سلنیوم همزمان با تنش خشکی ( قبل از گلدهی)تنش خشکی 

و خاک مزرعه از نظر کربن آلی و ازت ضعیف ولی از نظر فسفر و پتاسیم بوده  ی شنیبافت خاک مزرعه لوم ،آزمایشات خاک

به میزان  ساوه شهرستان کشاورزی جهاد زراعت کارشناسان ایه توصیه طبق برمصرفی  بذر میزان. دارای شرایط مناسبی بود

قبل . استفاده شد  051بذرهای ذرت رقم سینگل کراس بود که از ( بوته در هکتار 00555با تراکم )کیلوگرم در هکتار  35-31

نوماتیک ذرت مکانیزه با دستگاه بذرکار پبه صورت کشت . ضدعفونی شدند( ویتاواکس)از کشت بذور توسط سم قارچ کش 

مترتنظیم گردید و در نهایت اقدام به کرت  سانتی 00ها  فاصله بین ردیف متر و سانتی 41ها  فاصله روی ردیف. شد انجام

 00)های یک ردیف نکاشت  متر بود و فاصله بین بین کرت 6خط کاشت به طول  1هر کرت آزمایشی شامل  .بندی شد

بر اساس آزمون خاک در هنگام  ک سوم کود ازته یتمامی کود فسفره و پتاسه و . ودمترب 4ها  و فاصله بین بلوک( متر سانتی

ها به صورت نشتی  آبیاری کرت. مورد استفاده قرار گرفتبصورت سرک  مرحلهطی دو کاشت داده شد و مابقی کود ازته 

ر به صورت محلول پاشی مصرف گرم در هکتا 35مصرف سلنیوم به میزان . بود یکبار وزر 45آبیاری هر دورو ( جوی پشته)

پاشی تیمارها به وسیله سمپاش موتوری فرقونی  محلول. تامین گردید NaHSeO3)) سلنیوم از منبع سدیم هیدروژن سلنیت. شد

صورت هرز بصورت وجین دستی  یها مبارزه با علف. و به صورت یکنواخت در روزهای غیر بادی انجام شد( لیتری455)

رای مبارزه با کرم برگ خوار از سم دیازینون محلول به ب .رت سرک نیز در مرحله شش برگی داده شدکود ازته به صو. گرفت

 .انجام گرفتای  ها بصورت علوفه برداشت بصورت دستی و در زمان خمیری شدن دانه. استفاده شد 4555در  0/4 غلظت

ف کناری آن حذف و از دو ردیف وسطی در زمان برداشت از هر کرت آزمایشی که شامل چهار ردیف کشت بود دو ردی

بوته به طور تصادفی از هر کرت بمنظور اندازه گیری  0انتخاب شده نیز یک متر از ابتدا و انتهای آن حذف گردید، سپس 

افزار آماری  ها با استفاده از نرم پس از پایان آزمایشات، آنالیز داده. صفات مورد نظر انتخاب ونمونه برداری صورت گرفت

SPSS درصد انجام شد 0ها به روش آزمون دانکن در سطح احتمال  و مقایسه میانگین. 

 نتایج و بحث
وزن تر  های بوته، حاکی از آن بود که سلنویم بر ارتفاع بوته، قطر ساقه، تعداد برگ( 4جدول )نتایج تجزیه واریانس 

تایج مقایسه میانگین نشان داد که کاربرد سلنیوم ن. داری نداشت و عملکرد ذرت تأثیر معنیپرولین، پروتئین و خشک بوته 

و عملکرد ذرت نداشت، پرولین، پروتئین وزن تر بوته،  های بوته، داری روی ارتفاع بوته، قطر ساقه، تعداد برگ تأثیر معنی

 (.4شکل )ولی کاربرد آن در دو هفته قبل از اعمال تنش خشکی موجب افزایش وزن خشک بوته گردید 

های پایین سلنیوم با افزایش  غلظت. وم دو هفته قبل از تنش خشکی موجب افزایش وزن خشک بوته شدکاربرد سلنی

شود  های فتوسنتزی، تثبیت کربن و همچنین سنتز و هیدرولیز نشاسته و ساکارز موجب افزایش رشد گیاه می دانه سنتز رنگ

های مریستکی نوک ریشه و متغاقب آن رشد گیاه را  همچنین بیان شده است  که سلنیوم تقسیم سلولی در سلول(. 1و  0)

دار، موجب افزایش تولید اتیلن و در نتیجه تغییر ترکیب  سلنیوم با تشکیل اسیدهای آمینه سلنیوم(. 0)بخشد  بهبود می

یش شود که نتیجه آن افزایش آب در فضای بین سلولی و افزا لیپیدهای غشایی، افزایش نفوذپذیری غشا و نشت پتاسیم می
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 بهبود عملکرد و اجزای عملکرد سلنیوم در مثبت اثر برای دیگری دلیل تواند می فتوسنتز افزایش(. 1)وزن بافت و گیاه است 

 یکی شود، می رشد و خشک ماده تولید حفظ قدرت موجب که دیم شرایط در فتوسنتز ابقای. گردد قلمداد حاضر بررسی در

 (.3)است  شده قلمداد حساس های گونه با مقایسه در مقاوم گیاهان در تحمل ترین سازوکارهای مهم از

ای پاشی سلنیوم بر عملکرد، پرولین و پروتئین ذرت علوفه محلولتأثیر نتایج تجزیه واریانس  -4جدول   

 عملکرد ذرت
 پروتئین

 پرولین
وزن خشک 

 بوته
 وزن تر بوته

-تعداد برگ

 ها بوته
 ارتفاع بوته قطر ساقه

درجه 

 آزادی
ییراتمنابع تغ  

ns6/30411434 ns33/5 ns51/5 ns53/40 ns43/45310 
*1014/5 

 بلوک 3 16/334* 44/60**
ns4/46355304 ns14/0 ns03/5 ns33/365 ns36/3033 ns46/5 ns00/3 ns30/441 3 سلنیوم 

 خطا 6 04/06 51/4 43/5 43/6534 34/31 33/5 34/3 33343330

30/41 13/6 40/3 03/1 34/43 53/1 30/0 43/0  %CV 

 داری عدم تأثیر معنی: nsدار در سطح احتمال پنج درصد و یک درصد،  به ترتیب تأثیر معنی **و *

 

 
 پاشی سلنیوم بر عملکرد، پرولین و پروتئین ذرت علوفه محلولهای اثر  مقایسه میانگین -4شکل 
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S1 )        عدم مصرف سلنیومS2 ) گلدهی         هفته قبل از 3مصرف سلنیومS3 )مصرف سلنیوم همزمان با گلدهی 
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