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 ای تحت شرایط تنش خشکی جزای عملکرد، پروتئین و پرولین ذرت علوفهبررسی عملکرد و ا
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 چکیده 
ای تحت شرایط تنش خشکی آزمایشی به صورت  ، پروتئین و پرولین ذرت علوفهبه منظور بررسی عملکرد و اجزای عملکرد

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

 در مرحله گلدهیفاکتور اعمال شده در این آزمایش تنش خشکی در دو سطح آبییاری کامل و قطع آبیاری . صورت پدیرفت

تنش خشکی بر ارتفاع بوته، قطر ساقه، وزن تر و خشک بوته، پرولین و پروتئین در سطح بر اساس نتایج به دست آمده . بود

نتایج مقایسه میانگین . دار تأثیر داشت های بوته در سطح احتمال پنج درصد به طور معنی احتمال یک درصد و بر تعداد برگ

داری از نظر  پاشی هیومیک اسید اختالف معنی عدم مصرف، مصرف خاکی و محلولداری بین  نینشان داد که اختالف مع

 .آماری وجود نداشت

 .ذرت، تنش خشکی، پروتئین، پرولین: کلمات کلیدی

 مقدمه
ها ظاهر  ها و کوتاهی قد بوته ها، الغری ساقه عوارض کمبود آب در زمان رشد رویشی گیاهان، به صورت کمی رشد برگ

همچنین تنش رطوبتی در مراحل اولیه رشد به دلیل اثر بر رشد رویشی گیاه ممکن است منجر به محدود شدن عملکرد (. 45)شود  می

خشکی  تنش(. 44)دهد  دهی گیاهان را کاهش می تنش خشکی ارتفاع بوته، شاخص سطح برگ، نمو غالف و طول دوره گل(. 6)شود 

ماده  کاهش سبب خشکی تنش که داد نیز گزارش( 3) محققین. باشد می زراعیگیاهان  در عملکرد کاهش عامل مهمترین

 می کاهش بیشتری میزان، به برگ نهایی تعداد با مقایسه در گیاه سطح برگ خشکی، تنش اثر بر. گردید ذرت گیاهی خشک

درصد  10 تا 15 هشکا به منجر گلدهی دوره در تنش خشکی(. 1)یابد  می کاهش اجزای آن و بیولوژیک عملکرد یابد و

 می پیری برگ تشدید و برگ پیچش دانه، سقط بالل، کاکلدهی، ناقص شدن تا گرده افشانی زمانی فاصله افزایش عملکرد،

 گل دوران طی در آب همچنین کمبود .دهد می کاهش ذرت در را ماده خشک و برگ سطح شاخص خشکی، تنش .(3)شود 

عملکرد و اجزای عملکرد، پروتئین و بررسی هدف از انجام آزمایش  (.4)دهد  یم کاهش صد در 35 تا را ذرت، عملکرد دهی

 .بود ای تحت شرایط تنش خشکی پرولین ذرت علوفه

 ها مواد و روش
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 ضعرشهرستان 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

کامل و قطع آبیاری در مرحله  تنش خشکی در دو سطح آبییاریفاکتور مورد نظر در این آزمایش شامل  .تکرار انجام گرفت

و خاک مزرعه از نظر کربن بوده  ی شنیبافت خاک مزرعه لوم ،بر اساس نتایج به دست آمده از آزمایشات خاک. بود گلدهی

 کارشناسان های توصیه طبق برمصرفی  بذر میزان. آلی و ازت ضعیف ولی از نظر فسفر و پتاسیم دارای شرایط مناسبی بود

بذرهای بود که از ( بوته در هکتار00555با تراکم )کیلوگرم در هکتار  31-35به میزان  ساوه شهرستان ورزیکشا جهاد زراعت
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به کشت . ضدعفونی شدند( ویتاواکس)قبل از کشت بذور توسط سم قارچ کش . استفاده شد  051ذرت رقم سینگل کراس 

 00ها  فاصله بین ردیف متر و سانتی 41ها  روی ردیففاصله . شد مکانیزه با دستگاه بذرکار پنوماتیک ذرت انجامصورت 

متر بود و  6خط کاشت به طول  1هر کرت آزمایشی شامل  .مترتنظیم گردید و در نهایت اقدام به کرت بندی شد سانتی

و تمامی کود فسفره و پتاسه . متربود 4ها  و فاصله بین بلوک( متر سانتی 00)های یک ردیف نکاشت  فاصله بین بین کرت

مورد بصورت سرک  مرحلهطی دو بر اساس آزمون خاک در هنگام کاشت داده شد و مابقی کود ازته  ک سوم کود ازته ی

 یها مبارزه با علف. بود یکبار وزر 45آبیاری هر دورو ( جوی پشته)ها به صورت نشتی  آبیاری کرت. استفاده قرار گرفت

رای مبارزه با کرم ب .رت سرک نیز در مرحله شش برگی داده شدکود ازته به صو. صورت گرفتهرز بصورت وجین دستی 

 برداشت بصورت دستی و در زمان خمیری شدن دانه. استفاده شد 4555در  0/4 برگ خوار از سم دیازینون محلول به غلظت

ف کناری در زمان برداشت از هر کرت آزمایشی که شامل چهار ردیف کشت بود دو ردی .انجام گرفتای  ها بصورت علوفه

بوته به طور تصادفی از  0آن حذف و از دو ردیف وسطی انتخاب شده نیز یک متر از ابتدا و انتهای آن حذف گردید، سپس 

ها  پس از پایان آزمایشات، آنالیز داده. هر کرت بمنظور اندازه گیری صفات مورد نظر انتخاب ونمونه برداری صورت گرفت

 .درصد انجام شد 0ها به روش آزمون دانکن در سطح احتمال و مقایسه میانگین SPSSافزار آماری  با استفاده از نرم

 نتایج و بحث
تنش خشکی بر ارتفاع بوته، قطر ساقه، وزن تر و خشک بوته، پرولین و که نشان داد ( 4جدول )نتایج تجزیه واریانس 

. دار تأثیر داشت پنج درصد به طور معنی های بوته در سطح احتمال پروتئین در سطح احتمال یک درصد و بر تعداد برگ

های بوته، وزن تر و خشک بوته  قطر ساقه، تعداد برگبا اعمال تنش خشکی ارتفاع بوته، نتایج مقایسه میانگین نشان داد که 

 (.4شکل )و پروتئین کاهش و میزان پرولین افزایش پیدا کرد 

شود و  ها، معموالً کم می های در حال رشد اندام پذیری دیواره سلول گیرند، انعطاف وقتی گیاهان در شرایط تنش آبی قرار می

کاهش میزان آب در محیط جذب، باعث اختالل در انتقال مواد غذایی الزم . یابد در نتیجه توسعه سلولی و رشد کاهش می

ها  از راه ریشههمچنین کاهش جذب آب . برای رشد و عدم تولید ماده خشک جدید شده و کاهش رشد را به دنبال دارد

قطر  کاهش علت(. 0)کند  همراه با کاهش تورژسانس سلول بوده و موجبات کاهش تقسیم سلولی و مهار رشد را فراهم می

 زیرا داد، باشد نسبت می فتوسنتزی مواد برای قوی مقصد که رشد بالل آهنگ کاهش به توان می را خشکی تنش اثر ساقه در

 خشکی تنش اند داده نشان که سایر پژوهشگرانی های یافته با که یابد می کاهش ش خشکیتن تأثیر تحت پرورده مواد عرضه

 به را های گیاه اندام توسعه ها، بوته رویشی فعال رشد با همزمان تنش خشکی(. 43)دهد  می کاهش را بالل و عملکرد رشد

 تولید ماده رو، این از . شود می بالل نمو زمان در پرورده مواد شدن تولید کم به منجر گیاه اندازه در کاهش. اندازد می تأخیر

 در مراحل برگ سبزمانی دوره طول از کاستن با خشکی تنش(. 3)است  وابسته آن کننده فتوسنتز سطح اندازه به گیاه در خشک

 کاهش انپژوهشگر(. 3)شود  کننده فتوسنتز های اندام توسط مواد پرورده تولید شدید افت موجب تواند می رشد پایانی

در (. 0) اند داده نسبت رشد دوره طول کوتاه شدن و فتوسنتز کارایی کاهش به را تنش خشکی اثر در ذرت دانه عملکرد

های فعال  پرولین یکی از اسید آمینه. گیاهان، انباشته شدن پرولین بر اثر قرار گرفتن در شرایط تنش آبی، یک پدیده شایع است

نتایج نشان داد که تنش خشکی . در ایجاد و حفظ فشار اسمزی درون گیاه نقش بسزایی دارد در پدیده تنظیم اسمزی است که

پرولین از طریق تنظیم . افزایش پرولین در گیاه هنگام تنش، نوعی مکانیسم دفاعی است. موجب افزایش تجمع پرولین گردید
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ها افزایش  بردباری و تحمل گیاه را در برابر تنش های هیدروکسیل، کردن رادیکال ها و پاک اسمزی، جلوگیری از تخریب آنزیم

 (.1)دهد  می

ای تحت شرایط تنش  بررسی عملکرد و اجزای عملکرد، پروتئین و پرولین ذرت علوفهنتایج تجزیه واریانس  -4جدول 

 خشکی

وزن خشک  پرولین پروتئین عملکرد ذرت

   بوته

-تعداد برگ وزن تر بوته

 های بوته

درجه  هارتفاع بوت قطر ساقه

 آزادی

منابع 

 تغییرات
ns6/06410004 ns31/5 ns441/5 ns33/40 ns04/3304 

*03/5 
 بلوک 3 61/353* 40/10**

**3/140635111 **13/000 **53/354 **63/6330 **53/60635 *43/4 **35/31 **40/4330 
4 

تنش 

 خشکی

 خطا 3 10/336 36/33 13/5 10/1501 10/415 33/5 44/4 0/00000043

30/40 10/6 1/0 30/3 53/41 1/0 34/0 11/0  %CV 

 داری عدم تأثیر معنی: nsدار در سطح احتمال پنج درصد و یک درصد،  به ترتیب تأثیر معنی **و *
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ای تحت شرایط  بررسی عملکرد و اجزای عملکرد، پروتئین و پرولین ذرت علوفههای  مقایسه میانگین -4شکل 

 تنش خشکی 
d1 )                آبیاری کاملd2 )قطع آبیاری در مرحله گلدهی 
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