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 چکیده

با توجه  به  اینکه   در سراسر جهان است. ی تولید محصوالت زراعیدود کنندهترین عامل محخشکی مهم

ی رشد گیاه زارعی تمامی شرایط مطلوب جهت رشد را ب  خصهو  در شهرایط معرعه  توان در طول دورهنمی

ی رشد خود با یکی از انهوا  تهنر رو به  رو توان انتظار داشت اکثر گیاهان زراعی در دورهمیفراهم کرد، پس 

ثهر شوند و یا قادر به  بهوهود ادر این راستا استفاده از موادی ک  باعث کاهر خسارت در زمان تنر می شوند.

ههای خهرد به  وهورت کرت آزمایشی منظور همین ب تواند کمک مناسوی باشد. باشند میمخرب تنر نیع می

 چههار درآبی به  عنهوان کهرت اوهلی و های کامل تصادفی با س  تکرار انجام شد. تنر کمشده در قالب بلوک

پاشی در سه  و محلول (A کالس توخیر تشتک از توخیر مترمیلی 150و  120 ،90 ،60 از بعد آبیاری) سطح

مهاده د. ید ( ب  عنوان کرت فرعی درنظهر گرفته  شهسطح )شاهد آب مقطر، اسید سالیسیلیک و براسینواستروئ

وجب بهوود نتایج نشان داد ک  کاربرد اسید سالسیلیک مذرت بود.  604آزمایشی مورد استفاده سینگل کراس 

. تهنر عملکرد و اجعای عملکرد ذرت در شرایط تنر خشکی شد و اپی براسینولید در رتوه  دوم قهرار گرفهت

 ههای رشهد موجهبکاهر روغن دان  ذرت شد، ولی کهاربرد تنظهیم کننهده خشکی موجب افعایر پروتئین و

سهت آمهد و دمتر( از تیمار شهاهد آبیهاری به  سانتی 2/227بیشترین ارتفا  بوت  ) افعایر این وفات گردید.

ک موجهب متهر توخیهر بهود. کهاربرد اسهید سالیسهیلیمیلی 150کمترین ارتفا  بوت  مربوط ب  آبیاری پس از 

رد دانه  به  متر شد. بیشترین وزن ود دانه  و عملکهسانتی 6/210در شاهد ب   3/181تفا  بوت  از افعایر ار

وجهب م( Aمتر توخیر از تشتک کهالس میلی 150)کاربرد اسید سالیسیلیک مربوط بود و ایجاد تنر خشکی 

. دهد گردیهدروهد در مقایسه  بها شها 5/33و  37عملکرد دان  و وزن ود دان  به  ترتیهب به  میهعان کاهر 

ن تحقیه  بیشترین میعان شاخص برداشت نیع از کاربرد اسید سالیسیلیک ب  دست آمد. در مجمو ، نتهایج ایه

ر اپهی نشان داد ک  استفاده از اسید سالیسیلیک منجر ب  کاهر آثار منفی ناشهی از تهنر خشهکی شهد و اثه

 براسینولید در رتو  بعدی قرار گرفت. 
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فصل اول
 

 

 

 و هدف مقدمه
زا، بر فرآیندهای فیعیولوژیک و رشد و نموی گیاه ن  تنها باعث بازدهی کمتر محصوالت تأثیر منفی عوامل تنر

ست ادر دسترس نوودن آب کافی برای زراعت عامل مهمی شود. های تولید میکشاورزی، بلک  سوب افعایر هعین 

شود. از میان ها میگذارد و باعث کاهر عملکردآنک  بر رشد و عمکرد گیاهان زراعی در سطح جهانی تاثیر می

ترین عامل غیر زنده است ک  محدود کننده رشد و تولید گیاهان ، خشکی و یا کم آبی مهمرعوامل ایجادکننده تن

گیرد و توان تولید ب  شدت تحت تاثیر فراهمی آب قرار میرود. بنابراین، بقای گیاه و رشد آن در جهان ب  شمار می

کاهر عملکرد ذرت و دیگر گیاهان یابد. گیاهان زراعی تحت تاثیر کاهر این عامل حیات بخر ب  شدت کاهر می

ر اثر کموود آب، تقسیم سلولی باول:  ،شودر اثر تنر کموود آب ب  وسیل  س  مکانیسم اولی ایجاد میبزراعی 

شود. یابد و در نتیج  سطح برگ کاهر یافت  و در پی آن میعان نور دریافتی توسط کانوپی کم میکاهر می

گردد. دوم: در نتیج  کاهر نور دریافتی می 1PARها نیع سوب کاهر ای شدن برگپژمردگی و لول  ،همچنین

ی تواند ب  وسیل میامر  شود( ک  اینکم می 2RUEیابد )دریافتی ب  وسیل  گیاه تولید ماده خشک کاهر می

وورت گیرد.  PARدر هر واحد  2COجذب شده و یا کاهر توادل  PARی خشک در هر واحد کاهر تجمع ماده

 . (2013)میورا و همکاران،  کاهر دهد 3ی کاهر شاخص برداشتب  وسیل  را دتواند عملکرسوم: تنر خشکی می

 گروه یک ب  متصل آروماتیک حلق  یک فنولی، دارای ترکیوات از گروه یک عنوان ب  اسید سالیسیلیک

 ب  افعودن از پس و شده است شناخت  مقاومت هایژن بیان در موثر القا کننده یک عنوان ک  ب  هستند هیدروکسیل

 (. نقر1385و اسدی،  نژاد)خاوری کندروشن می را تنر با مرتوط هایگیاهان پروتئین از بسیاری بیرونی سطح

                                                      
1 Photosynthetic Active Radiation 
2 Radiation Use Efficiency (gr/ MJ-1) 
3 Harvest Index 
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 و زیستی یهاتنر از ب  بسیاری تحمل القای در رشد کننده تنظیم ماده یک عنوان ب  اسید همچنین سالیسیلیک

 1998سرمازدگی )سناراتنا و همکاران،  تنر (،2008ها )الحکیمی، ها، ویروسقارچ ها،باکتری همچون زیستی غیر

 اسید سالیسیلیک رابط  این است. در گرفت  قرار مورد توج  (1998خشکی )سناراتنا و همکاران،  تنر و (2003و 

 همچون دفاعی ترکیوات سوب افعایر سیگنال، لکولوم شود. اینمی گرفت  نظر در سیگنال لکولویک م بعنوان

 شود.می گالیسین بتائین و پرولین

فرآیندهای  ای ازف گستردهطی ک  در تنظیم های گیاهی هستندهورمون جدیدی از براسینواستروئیدها گروه

ی اپ(. 2002همکاران ، کنند )رائو وآوندی شرکت می تمایع و ، رشد گیاهزنی بذرجوان  از جمل  فیعیولوژیکی

 یکی از. فت  استهاست ک  در این تحقی  مورد استفاده قرار گربراسینولید یکی از مشتقات این گروه از هورمون

باشد های زنده میتنر ایجاد مقاومت ب  دامن  وسیعی ازدر گیاهان توانایی  های براسینواستروئیدهاترین نقرمهم

 (.2009)باجگاز و حایات، 

های مطلوب و قدرت سازگاری باال در ( ب  دلیل داشتن ویژگی.Zea mays Lدر میان گیاهان زراعی ذرت )

ای اه ویژهایگز جشرایط اقلیمی گوناگون، تولید زیاد ماده خشک، ارزش غذائی مطلوب و راندمان باالی مصرف آب ا

ز ب کمتر اآطی ک  برخوردار است. در ذرت عملکرد بالقوه رابط  نعدیکی با قابلیت دسترسی ب  آب دارد. تحت شرای

ی با ی بسیار نعدیکحد معمول است، ذرت تمام آب قابل دسترس را مصرف خواهد کرد و کارائی مصرف آب رابط 

ین اولی  ،اردتواند بر عملکرد ذرت تأثیر بگذاکم و مصرف کود میعملکرد خواهد داشت. گرچ  عوامل دیگری مانند تر

پژوهر،  نای اولی هدفشود. بنابراین، تنظیم می ،با مقدار آبی ک  گیاه در فصل رشد در دسترس دارد اغلبعوامل 

رت در شرایط برخی وفات فیعیولوژیکی و مورفولوژیکی ذینواستروئید روی سو برا اسید سالیسلیک اثرات بررسی

 محدودیت آبیاری بود. 

 

 

 ذرت -1-1
ها، تیره گندمیان ایلپ شاخ  نهاندانگان، رده تکگیاهی از شاخ  پیدازادان، زیر (Zea mays Lذرت ).

و زیر قویل  ( Andropogoneae)، قویل  آندروپوگون  (Panicoideae) پانیکوئیده تیره)گرامین  یا پوآس (، زیر 

 باشد.می( Maydeae) آمایده

https://en.wikipedia.org/wiki/Panicoideae
https://en.wikipedia.org/wiki/Andropogoneae
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 تاکولوژی ذر -1-1-1
کند. می ای است. ب  نحوی ک  در شرایط مختلف آب و هوائی رشداین گیاه دارای تنو  رویشی بسیار گسترده

-43 رض جغرافیائیدرج  عرض جغرافیائی در کانادا، روسی ، و در نیمکره جنوبی تا ع 58ذرت در نیمکره شمالی تا 

درج  در  53درج  در نیمکره جنوبی و  42ی ای در محدودهگردد. کشت ذرت دان کشت می ودرج  در زالند ن 42

توان در خارج از این محدوده هم کشت کرد. ذرت تا ارتفا  ای را میگیرد، ولی ذرت علوف نیمکره شمالی وورت می

 اه ذرت در محدوده بین بیکند. واکنر فتوپریودی در گیمتری در رومانی رشد می 800متری در بولیوی و  4200

ی عرض درج  40-45ی واقع بین تفاوت و روز کوتاهی قرار دارد. در آمریکا بیشترین سطح زیر کشت ذرت در ناحی 

 (.1380ی شمالی )کمربند ذرت خیع( واقع گردیده است )نورمحمدی و همکاران، جغرافیائی در نیمکره

 یمشخصات گیاه شناس -1-1-2
ور ط های آن ببرگ .C4سال  و با مسیر فتوسنتعی ، یک یک پای بلند است. یساق با ای لپ تک یذرت گیاه

بخر  های موجود دراند. در اوایل رشد گیاه، بعضی از یاخت متناوب و ب  وورت افتاده در دو طرف ساق  قرار گرفت 

بالل بوجود  ها، عضوی ب  ناماخ شود. در انتهای این شیمهای فرعی متمایع اولی ذرت از شاخ  یباالیی ساق 

 .گیاه ذرت است یآید ک  در واقع، گل مادهمی

آید می ای بوجودهای تغییر شکل یافت ها، برگهای بسیار کوتاهی دارند ک  از این گرهگره ها، میاناین شاخ 

زبانک، گوشواره و پهنک دارد.  غالف، ها، برگی است کامل ک ترین این برگپوشانند. بیرونیک  هم دیگر و بالل را می

های ابریشم مانند متر رسید، کالل سانتی 120تا  80ساق  ذرت ب   های زیرین غیر کاملند. موقعی ک  ارتفا اما برگ

-Monoique) ذرت گیاهی است یک پای . شوندهای ذرت موجود در بالل، نمایان میدان  یا کاکل ذرت ب  تعداد

Monoecious) ذرت  یهای مادهبر روی یک پای  قرار دارند. گل ،هم ولی های نر و ماده جدا از  گلبدین معنی ک

 ای ذرت بعد از تکامل تودیل ب  مغع باللشود. محور سنولچ برگ وجود دارد تولید می ای ک  در قاعده غالفاز جوان 

هر کدام دارای دو  گیرند ک ر میهای متعددی بطور جفت قراک  روی محور بالل سنولچ  شودمیچوب محور بالل( )

گردد ک  در روی آن خارج می (style) میل  بلند و باریکی بنام خام  ،باشند. از محل تخمداننث میؤگل م

گردد. دور بالل خارج و ظاهر می ی س پوستأبلند از ر یمیل  ظریف و کرکداری وجود دارد. این  (stigma)یکالل 

خام   یشود. میل ترین قسمت بالل و آخرین آن از قسمت انتهایی بالل خارج میخام  از تحتانی یاولین میل 
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های دان تواند خام  در تمام طول خود می یروز برای تشکیل دارد. میل  10تا  5مدت زمانی در حدود  ب احتیاج

 (.1380باشد ) نورمحمدی و همکاران، می روز 10تا  6ها ابریشم های گرده توسطقدرت جذب دان  .را بپذیرد گرده

 عدد در 12ک تا متفاوت بوده و بین ی کامالًهای مختلف، گیاه بست  ب  واریت  های ذرت در هرتعداد بالل 

د ک  در روی این دار های فرعی قراراولی ب  وورت خوش  و خوش  یاست. اندام نر گیاه ذرت در انتهای ساق  نوسان

ولچ  دارای دو منظم قرار گرفت  است. هر سن فرعی دو سنولچ  یکی بلند و دیگری کوتاه بطور هایخوش  یا خوش 

جدا  علت  ب طور ک  اشاره شد ذرت گیاهی است یک پای  و در نتیج همان. باشدگل و هر گل دارای س  پرچم می

 انتقال نثؤملف روی اعضای های گل ب  طرق مختگرده افشانی آن بطور مستقیم بوده و گرده بودن اعضای زایشی

 (.1380)نورمحمدی و همکاران، د کننپیدا می

  تاریخچه -1-1-3
 دهد ک  ذرت پیوست  ب  وورت یک گیاه زراعیو فسیل شناسی گیاهی نشان می شناسی باستان هایبررسی

است. کریستف کلمب،  شده است و بومی این نواحیسال پیر در مکعیک و گواتماال کشت می 5000از  یواًتقرعمده 

ه از آنجا ب  پرتقال و سپس ب  دیگر اسپانیا برد. این گیا آمریکا، بذر ذرت را با خود ب  ییک سال پس از ورود ب  قاره

از آنجا هم این گیاه ب  قاره آفریقا و تعدادی از کشورهای  .(1380د )نورمحمدی و همکارانکشورهای اروپایی برده ش

اروپا و  آسیا، یمیالدی )سال کشف آمریکا( در قاره 1493ذرت تا قول از سال . راه یافت آسیایی از جمل  هند و ژاپن

شناختند و مرکعی می یقول در آمریکا هاعنوان یک گیاه زراعی شناخت  شده نوود. اما این گیاه را از قرن  آفریقا ب

 نام التین آن از یکی از طوایف سرخ پوست بنام مین سوبه شد و ب توسط مردم سرخ پوست آمریکا کشت می

Marisi Mahig هایی بوده و بر مانند غالت دارای پوشین این گیاه  یشود ک  دان حدس زده می. گرفت  شده است

 .است وورت بالل امروزی درآمده  حسب جهر ب

 های ذرتدانه -1-1-4

گرده افشانی مستقیم در ذرت وورت  درود، عمل 15تا  1گرده افشانی آزاد ممکن است حدود  یدر نتیج 

گل  (Protandry). رسندر اعضای مذکور میپنج روز قول از ظهو در تمام ارقام یک تا یواً تقرهای ذرت بگیرد. گرده

گرده مقادیر  یپرچم خارج گردید از کیس  یک  میل  انجامد. بعد از آنطول می  ب کردن ذرت مدت چند روزی

 25000 طور ک  محاسو  شده است گیاه ذرت برای گل ماده حدود گردد. آنهای سوک آزاد میگرده بسیار زیادی

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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تواند تا گیرد و باد میمی باد وورت یکند. گرده افشانی غیر مستقیم ذرت بیشتر بوسیل گرده تولید میی دان 

آن فقط شامل ی و پوست ( Caryopsis) ایست گندم ذرت میوه دان . ها را منتقل کندچندین کیلومتر گرده

آن در مناط  خشک تا های راست و مستقیم بوده و ممکن است طول دارای ساق  .ست( اPericarp) میوه یپوست 

ی خشک بست  ب  شرایط آب و هوائی ب  طور متوسط نیاز ب  ذرت برای تولید یک واحد مادههم برسد. ر هشت مت

 (.1380واحد آب دارد )نورمحمدی و همکاران  445-233

 های ذرتکنندهتولید -1-1-5
 

لیا، روسی ، ایتا یوگسالوی و رومانی،متحده آمریکا،  ذرت عوارتند از: ایاالت یکشورهای عمده تولید کننده

ن، رمانشاه، خراساکدر گرگان و گنود، خوزستان،  معموالًآفریقای جنوبی. در ایران ذرت  چین، آرژانتین، برزیل و

 .(1388)کاظمی اربط،  گرددگیالن و مازندران تولید می

 انواع ذرت -1-1-6

 .شوندبندی میآندوسپرم دان  طوق  های بافتگیها بر اساس ویژذرت نژادهای متعددی دارد ک  این گروه

 

  Zea mays var. Everta  آجیلیذرت 

آن نازک است ک  این وفت برای  پریکارپ .وجود آمده است  ب موتاسیون بر اثر احتماالً نوعی ذرت است ک  

آندوسپرم  ضخیمی از آندوسپرم سخت، یشیرین با پوست لطیف مناسب است. در این نو  ذرت، الی  ذرتتولید 

ب  انوا  دیگر، رطوبت بیشتری دارند  آندوسپرم این نو  ذرت نسوت یهای نشاست برگرفت  است. دان  ای را درنشاست 

تواند ب  ار آب حاول شده درون دان  نمیبخ .شوندبخار می ک  در موقع حرارت دادن، منوسط شده و تودیل ب 

دان  را منفجر  آورد وبیرونی سخت آندوسپرم خارج شود. ب  ناچار فشار زیادی ب  این الی  وارد می یراحتی از الی 

گیرد. بهترین بو داده مورد استفاده قرار می پاپ کورن یا ذرت یبرای تهی  معموالًکند. این ذرت نموده و دان  پف می

 .باشددرود می 14 یعان رطوبت دان  برای حداکثر پف کردن،م

 

 

 Zea mays var. Indurata  ذرت سخت

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C+%D8%AC%D9%87%D8%B4
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C+%D8%AC%D9%87%D8%B4
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است.  از آندوسپرم پوشیده شده سختی یباشد، با الی تمام آندوسپرم این نو  ذرت ک  در مرکع دان  می

  های باللبروز است.  100تا  80رشد آنها هم  یهستند. دوره ییهای رسیده این نو  ذرت، گرد، واف و کهربادان 

  د.ردیف دان  دار 8 یواً تقردست آمده باریک بوده و 

 

  Zea mays var. Indentata  ذرت دندان اسبی

 یباشد. آن قسمت آندوسپرم ک  دارای نشاست نرم و سخت می ینشاسته این نو  ذرت دارای مخلوطی از

آید. می در نواحی ذرت خیع ایاالت متحده آمریکا ب  عمل معموالًبیشتری دارد. این نو  ذرت  پروتئین سخت است،

ان ب  توآن، می یهای ظاهری دان ویژگی ردیف دان  دارد. از 30تا  16بعرگ بوده و  نسوتاً بالل ذرت دندان اسوی 

  .آیدای بوجود مینمود ک  ب  دلیل خشک شدن آندوسپرم نشاست  ای فرو رفت  در طرف تاج دان  اشارهوجود نقط 

 

  Zea mays var. Amyalcea  ذرت نرم یا آردی

 بر ا درشاست  رنازکی از آندوسپرم سخت این نی  بخر عمده آندوسپرم این نو  ذرت، نشاست  است. تنها الی

های مختلف دارد. این ذرت تنها ب  دلیل این ک  ب  رنگاسوی فرو رفتگی ن های آن بر خالف نو  دنداندان گیرد. می

ب  همان  توانشود. همچنین چون آندوسپرم آن نرم است، میبرای تعئین غذاها از آن استفاده می شود،یافت می

 .دام بکار برده شود یشکل و بدون خرد و ل  کردن آن، در تغذی 

 

  

 Zea mays var. Saccharata  ذرت شیرین

 ای ندارد.شاست نهای دیگر، حالت آندوسپرم ذرت آندوسپرم این نو  ذرت شیرین، قندی و براق بوده و برخالف

شود. دیل میتو دکسترین رسیدن دان ، مواد قندی آن ب  نشاست  و سپس ب  پریکارپ آن نازک بوده ک  در زمان

  .گیردمختلفی دارد ک  ب  وورت تازه، کنسرو شده و منجمد مورد مصرف قرار می ذرت شیرین انوا 

 Zea mays var. Ceratina  ذرت مومی

تا  71ها آندوسپرم آن یک  نشاست  های دیگرباشد. برخالف ذرتمی ب  شکل موم ظاهراًآندوسپرم ذرت مومی 

از آمیلوپکتین تشکیل شده ک   تماماً پرم ذرت مومی آندوس درود آمیلوز دارد، 29تا  28درود آمیلوپکتین و  72

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87
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هم استفاده  سازیونایع چسب هست. ذرت مومی جدا از مصرف خوراکی، در ای دارد و نرم همحالت چسونده

 .شودمی

  

 Zea mays ver. Tunicate  دارذرت غالف

 (.1388کاظمی اربط، ) های اوالحی کاربرد داردک  بیشتر در ونایع و برنام 

 عوامل محیطی مؤثر بر رشد و نمو ذرت -1-1-7

 دما -1-1-7-1
در طول  40تا  10هایی با درج  حرارت بین نسوت ب  درج  حرارت حساس است و معموالً در محیط ذرت

( گعارش کرد ک  حداکثر سرعت رشد بین کاشت و 1960(. بروان )1983گردد )ویگاهام، فصل رشد، کشت می

 افتد.اتفاق می 30گلدهی، در درج  حرارت 

 آب -1-1-7-2
گرم تابستان وورت  هایو تشکیل دان  ک  اغلب در ماه افشانی گرده ها،در مراحل گسترش برگ معموالً

 2ک  بین  آب زیادی نیاز دارد. تعداد دفعات آبیاری تحت تأثیر خاک، آب و هوا و... قرار دارد پذیرد، گیاه ذرت ب می

باشد درود وزن دان  می 27-44میعان آب مورد نیاز برای جوان  زدن بست  ب  درج  حرارت بار متغیر است.  15تا 

  (.1380، )نورمحمدی و همکاران

 خاک -1-1-7-3
بیشتر است. ذرت نسوت ب   های عمی ، حاولخیع و زهکشی شده با بافت متوسطمیعان عملکرد ذرت در خاک

ذرت  باشد، بسیار حساس است. همچنینهای فشرده زیرزمینی میت یا وجود الی ک  ناشی از رطوب اکسیژن کموود

. بهترین اراضی باشدمی 6 مناسب برای آن pH هم رشد نماید. الوت  8تا  5/5حدود  pH هایی باقادر است در خاک

ی اربط، کاظم) باشدهای عمی  با بافت متوسط، زهکشی خوب و قدرت نگهداری زیاد آب می، خاکبرای ذرت

1388 .) 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 ، تراکم و میزان بذرزمان کاشت ذرت -1-1-8
روز  4تا  3متری ب  مدت سانتی 8تا  7 بهترین زمان برای کاشت ذرت، زمانی است ک  دمای خاک در عم 

دن حداکثر عملکرد یکی از عوامل مهم برای ب  دست آورباشد.  گرادسانتی یدرج  13 یواًتقرمتوالی در فصل بهار، 

  تراکم بواکنر  باشد. اختالف بسیار زیادی میان ارقام مختلف ذرت از نظرزراعت ذرت تعیین تراکم مناسب میدر 

ان بذر نمایند. میعتحمل می وجود دارد. ب  طور کلی هیوریدهای زودرس تراکم بیشتری را نسوت ب  ارقام دیررس

کیلوگرم در هکتار  50-70ای و برای ذرت علوف کیلوگرم  25-30کیلوگرم، ذرت سیلوئی  15-18ای برای ذرت دان 

 (. 1380، باشد )نورمحمدی و همکارانمی

  کود -1-1-9

 ،منگنع و همچنین، گوگرد و منیعیم ،کلسیم ،پتاسیم ،فسفر ،نیتروژن کود شیمیایی، بویژه کودهایی ک  دارای

ترین زمان برای استفاده وری هستند. مناسببسیار ضر باشند برای باال بردن سطح تولید ذرت مولیودن و روی ،آهن

 5یب  فاول قرار دادن کود  ،دهیبذرکاری یا هم زمان با آن است. بهترین روش کود از کود، در بهار و قول از

 .(1388)کاظمی اربط،  باشدمتری از بذر میسانتی 5تا  3بذر و ب  عم   از متریسانتی

  های ذرتآفات و بیماری -1-1-10

 ب  ترتیب، باشد. عامل این دو بیماریمی ذرتی سیاهک خوش  و سیاهک ذرت های مهم گیاه ذرت،بیماریاز 

Ustilago maydis  و Sphacelotheca reiliana ها را ها و ساق معمولی، برگ باشند. بیماری سیاهکمی

های از اسپورهای قارچ را جانشین بافتای آلوده نموده و توده آلوده نموده و سیاهک بالل ذرت، گل ماده یا بالل را

 پوسیدگی دان ، .برگ ذرت عوارتند از: زنگ برگ و پژمردگی باکتریایی یهای عمدهبیماری د.کنسالم گیاه می

 نمودن بذر ذرت با شوند. ضدعفونیندرت دیده می  های قارچی هستند ک  بخوش ، ریش  و ساق  هم از بیماری

 Dalbulus maidisخوار آفات مهم ذرت شامل کرم برگ .ها مفیدنددر کنترل این بیماری ارازان و ارتوساید ام،رتی

 . (1382)حویوی و زمانی،  باشدمی Agrotis ipsilonو 

  برداشت محصول -1-1-11
باشد. اگر قرار باشد ک  محصول برداشت شده را  درود 25تا  20برای برداشت محصول، رطوبت دان  باید بین 

درود هم برداشت کرد. امروزه برداشت بالل را با  28تا  25توان با رطوبت می دام قرار دهند، ذرت را مورد مصرف
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دهند. دستگاه می کن انجامهای ذرت را از بالل، با دستگاه دان بالل چین و همچنین جدا نمودن دان  هایدستگاه

های ذرت را از بالل جدا کن هم دان دستگاه دان . کندمیهای آن را جدا چیند و غالفها را از بوت  میبالل چین، بالل

 درج  10درود رساند. دمای انوار نواید بیر از  17ها را ب  بالل، باید رطوبت آن هاینماید. برای انوار کردن دان می

)کاظمی  اری نمودباالتر هم نگهد توان در دماهایدرود را می 17های با رطوبت بیر از گراد باشد. الوت  دان سانتی

  .(1388اربط، 

  موارد استفاده از ذرت -1-1-12

هایی ک  با ذرت سفید تهی  شود. خوراکیافت می ذرت ب  رنگ سفید، زرد یا مخلوطی از این دوی دان 

پریکارپ است. پروتئین موجود در  دارای س  بخر آندوسپرم، گیاهک و ذرتی ترند. دان مرغوب معموالً شوند، می

متغیر  درود 15 تا 8مختلفی از جمل  محیط، نو  گیاه و شرایط کشت و زراعت بستگی دارد و بین  دان  ب  عوامل

 .کندانسان ایفا می ینقر مهمی در تغذی  ک  باشدمی زئین ذرتی است. پروتئین عمده

های مختلفی استفادهدرود بوده ک  بیشتر در گیاهک قرار دارد. از گیاه ذرت  4ذرت،  یمیعان روغن دان 

رود. از می کار  ف بغذاهای مختلی کنند ک  خود در تهی ذرت، آرد ذرت تهی  میی از آسیاب نمودن دان . کنندمی

کنند. از آرد ذرت در دیواری استفاده می سازی و همچنین تولید کاغذت در ونایع کاغذ و مقواهای ذرساق  و برگ

سازی استفاده سازی و پالستیکرنگرزی، داروسازی، مرکب آن در ونایع یتولید چسب، وابون و از نشاست 

 .(1380)نورمحمدی و همکاران،  نمایندمی

 تعریف و اهمیت های محیطی،تنش -1-2
ای هستند ک  محدود ب  مکان بوده و قابلیت تحرک و جابجائی ندارند. بنابراین باید های زندهگیاهان ارگانیسم

های تنر زا برخوردار باشند و باید بتواند ها، از قابلیت سازگار شدن بیشتری با محیطانساننسوت ب  حیوانات و 

ای است ک  اولین بار توسط های چند گان  کسب کنند. تنر یا استرس واژهتحمل بیشتری نسوت ب  تنر

علم فیعیک گرفت  شد و آن را ها این واژه از دانشمندان علوم بیولوژیک در مورد موجودات زنده ب  کار برده شد. بعد

ی ی وارد کردن ودم  ب  موجودات زنده را داشت  تعریف نمودند. تنر، نتیج ب  عنوان هر عاملی ک  امکان بالقوه

شود. روند غیر عادی فرآیندهای فیعیولوژیک است ک  از تأثیر یک یا ترکیوی از عوامل زیستی و محیطی حاول می
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باشد ک  ب  وورت نتیج  یک رسانی میآمده است تنر دارای توان آسیبهمان طوری ک  در تعریف تنر 

 متابولیسم غیر عادی روی داده و ممکن است ب  وورت افت رشد، مرگ گیاه و یا مرگ بخشی از گیاه بروز کند. 

ائی. یمیهای فیعیکوشهای بیولوژیک و تنراند: تنرب  دو دست  تقسیم کرده معموالًهای محیطی را انوا  تنر

باشد. های انسان میی آفات و امراض ب  گیاهان، رقابت، دگرآسیوی و فعالیتهای بیولوژیکی شامل حمل تنر

ی حرارت ج شوند: تنر آبی )کموود یا غرقابی( شوری، درهای فیعیکوشیمیائی نیع ب  پنج گروه تقسیم میتنر

ول موج طهائی با ا پرتوزائی )تشعشع زیاد و یاد( و پرتو)گرما یا سرما( مکانیکی )ناشی از نیروهای مکانیکی مانند ب

ر دموود آب تنر ک مختلف مانند پرتو فرابنفر(. از بین موارد مورد اشاره خسارت وارده ب  گیاهان زراعی در اثر

 تر بوده و ب  همین جهت بیشتر مورد مطالع  قرار گرفت  است.سطح جهان گسترده

شود ک  برای آن پیر ات ناسازگار و مغایر با نیازهای یک ارگانیسم اطالق میاز دیدگاه بیولوژیک تنر ب  اثر

های نرمال آید. ب  عوارت دیگر، تنر، اثرات و نیروهای ناسازگاری هستند ک  تمایل دارند از عملکرد سیستممی

زیر پتانسیل  گیاه را ب  کرد و راندمان تولیدیممانعت ب  عمل آورند. از دیدگاه اکولوژیک ب  هر فشار بیرونی ک  عمل

های محیطی یک موضو  مهم برای های گیاه ب  تنری پاسخشود. مطالع ها تنعل دهد، تنر گفت  میژنتیکی آن

باشد. آگاهی از چگونگی پاسخ گیاهان ب  تنر، پراکنر های فیعیولوژی میهای محیطی و اکولوژیستفیعیولوژیست

ب  این  4زا و جهت مقاومتد. ب  طور کلی گیاهان در مواج  با شرایط تنردهها را نیع توضیح میجغرافیائی آن

 کنند:شرایط ب  دو وورت عمل می

های مختلف : در این حالت گیاه ب  رغم وجود عامل تنر در محیط فشار آن را ب  روش5اجتناب( 1

 دهد.فیعیولوژیک و مورفولوژیک کاهر می

رسد، یعنی شرایط داخل گیاه در تعادل با تعادل ترمودینامیک می : در این حالت گیاه با تنر ب 6تحمل( 2

 گیرد. شرایط خارجی آن قرار می

اره یاه اشگدو مفهوم فیعیولوژیک دیگر نیع وجود دارد ک  هر دو ب  کسب مقاومت ب  یک تنر خا  توسط 

 دارند:

                                                      
4 Resistance  
5 Avoidance 
6 Tolerance 
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زا افعایر یاه را در محیط تنر: تغییرات قابل توارث در ساختار و عملکرد گیاه ک  شایستگی گ7سازگاري(1

 دهد .می

دهد. این تغییرات ب  می توارث ک  در طی زندگی یک گیاه رخ: تغییرات فیعیولوژیک غیر قابل 8تطابق( 2

یابد ک  در شوند و در نتیج  گیاه این امکان را میی در معرض قرارگیری تدریجی گیاه در تنر، تحریک میوسیل 

 .(1374؛ کوچکی و علیعاده، 1372)سرمدنیا و کوچکی،  کرده و تولید مثل نمایدزا زندگی یک محیط تنر

 تنش خشکی ) کمبود آب(  -1-3
 ناین امر ممک شود ک  میعان آب دریافتی گیاه کمتر از تلفات آن باشد.تنر خشکی زمانی در گیاه حادث می

(. 1374عاده، )کوچکی و علی   وجود آیدب است ب  علت اتالف بیر از حد آب یا کاهر جذب آب و یا هر دو مورد

ز عالیم ها و کاهر رشد اکاهر پتانسیل اسمعی و پتانسیل کل آب همراه با از بین رفتن آماس بست  شدن روزن 

مخصو  تنر آب است. در وورتی ک  شدت تنر آب زیاد باشد موجب کاهر شدید فتوسنتع و مختل شدن 

 ا خشکیبشود. اگرچ  همیش  همراه انجام خشک شدن و مرگ گیاه میهای فیعیولوژیک، توقف رشد و سرفرآیند

ک   تی استممکن است در غیاب خشکی نیع این تنر آب حادث گردد و این در حال ،تنر آب نیع وجود دارد ولی

دم عو یا  ی حرارت خاک و یا وجود محلول نمک در خاکتعرق گیاه زیاد باشد. ولی ب  علت پائین بودن درج 

معرض  ایشی درای از رشد رویشی و زگیاهان در دوره عموماًیابد. ی کافی در محیط ریش  جذب آب کاهر میتهوی 

این  دهند ک گیرند. گیاهان نسوت ب  تنر کموود آب ب  اشکال مختلفی پاسخ میخشکی مالیم یا شدید قرار می

ائی بیوشیمی اعمال ، مورفولوژی، فیعیولوژی وهای رشدی گیاه از جمل  آناتومیها شامل تغییرات در تمام جنو پاسخ

 ،ینالوه بر اعاست.  یافت محصول موف  کاهر  یدتول یمنابع آب در دسترس برا یراخ یهاسالدر شود. گیاه می

فات هان، تلجاز مناط   یاریدهد ک  در بسیمختلف نشان م ییآب و هوا ییراتتغ هایمدل با مطالع دانشمندان 

 ن،مکاراخواهد شد )انجم و ه یداثرات آن تشد یشتر شده وکموود آب ب یرافعا یلب  دل ت کشاورزیمحصوال

 ل رشد وو مراح یاهیگ ، عوامل مختلف همراه تنر، گون تنردرج   ب  یب  تنر خشک یاهانگ یت(. حساس2011

 (.2009و همکاران،     است )دمیروسکاوابست گیاهاننمو 

 

                                                      
7 Adaptation 
8 Acclimation 



                                          ...                                                    براسینواستروئیدیر کاربرد سالسیلیک اسید و تأث
 

 

 

 

 اجزای خشکی -1-3-1
شود. یف میروزه( بدون باران قابل مالحظ  توو 15 مثالً ی )هواشناسی خشکی ب  عنوان یک دورهاز نظر 

می ب فراهتر از شرایط مناسی آن عملکرد در حد پائینی خشکی ک  در نتیج خشکسالی عوارت است از یک دوره

اعث بباران  است چون کموودهای گیاهی خشکسالی چیعی فراتر از فقدان بارندگی آب است. از نظر فیعیولوژیست

جاد شده فید ایی تنر خشکی برای مواردی ک  تنر در اثر عدم وقو  بارندگی متنر کموود آب خواهد شد لذا واژه

ب  طور  ر گیاهرود و ب  عوارت دیگر در این حالت تنر کموود آب ب  طور طویعی مد نظر است. اگاست ب  کار می

ر اثر درود. چنانچ  ی تنر کموود آب ب  کار میر گیرد در این وورت واژهمصنوعی تحت شرایط تنر رطوبتی قرا

ار آب کشیدگی درود مقدار عادی خود برسد در این وورت گیاه دچ 50خشکی هوا، رطوبت داخلی گیاه ب  کمتر از 

ی گویند ابیدگدرود باشد ب  آن پس 50 آرمقدار عادی، ولی باالتر  آرشده و چنانچ  رطوبت داخلی گیاه کمتر 

کی، زمان (. میعان خسارت وارده ب  گیاه در اثر تنر خشکی بست  ب  طول مدت خش1372، و کوچکی ا)سرمدنی

 های ذاتی خاک متفاوت است. وقو  تنر، فراوانی وقو  تنر، نو  گیاه و ویژگی

 شود ک  عوارتند از:حداقل شر تنر محیطی در شرایط تنر خشکی ایجاد می

 ی مقدار آب موجود در محیط ریش  است.نندهت قابل دسترس خاک ک  محدود کپائین بودن رطوب -1

 باشد. یمی حرارت باال، آفتاب زیاد و بادهای شدید یاد بودن توخیر ک  ب  علت رطوبت نسوی کم، درج ز -2

انی ختمنجر ب  تنفس زیاد و ودم  ب  فرآیندهای متابولیکی و سامهای گیاه ک  باال رفتن دمای اندام -3

 شود.سلولی می

 دهد.خاک در اثر خشک شدن آن ک  ب  نحو نامطلوبی رشد ریش  را تحت تأثیر قرار می افعایر سختی -4

 شود.تر خشک میهای باالئی خاک ک  سریعیر قابل دسترس شدن مواد غذائی ب  خصو  در اف غ -5

 شودب  تنر اسمعی و سمیت یونی می ها ک  منجرهای باالئی خاک و اطراف ریش ها در الی تجمع نمک -6

 .(1393)بیات و سپهری، 

 نقش آب در گیاه  -1-4
 .دهندشان مینهای متفاوتی نسوت ب  تنر آب در گیاهان آب اعمال زیادی را برعهده دارد. گیاهان حساسیت

 :(1373نژاد، )امام و نیک ب  طور خالو  نقر آب در گیاه عوارت است از
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های گیاهان کند. سلولی متابولیکی خیلی کم عمل میی ساختمانی با هعین هب  عنوان یک ماد -1

م بعرگ ح یا حجی خشک را در یک سطحاوی آب بوده و توزیع مقدار کمی ماده عمدتاً های بعرگی دارند ک  لواکوئو

یابند و شاخ یبیشتری مها در خاک گسترش دهد ب  این وورت ک  ریش سازد این امر کارائی را افعایر میمیسر می

 کند. و برگ انرژی بیشتری دریافت می

لی در ها و ترکیوات آکند. زیرا بسیاری از گازها، نمکب ب  عنوان یک محیط جهت متابولیسم عمل میآ -2

ها انتقال آب محلول هستند. مواد معدنی ب  وورت محلول از خاک جذب شده و از طری  آوندهای چوبی ب  برگ

گیرد. یهای معوفیلی وورت می نازکی از آب در داخل و خارج سلول. توادالت گازی از طری  الی یابندمی

جازه را اها این کنند. نیروی پیوستگی مولکولها در گیاهان ب  وورت محلول در آوندهای آبکر حرکت میمتابولیت

 دترین درختان منتقل شود.های بلنهای آوند چوبی ب  برگدهد ک  بدون گسترش داخل لول ب  آب می

 ی حرارت از دیگر وظایف آب در گیاه است. فقط حدود یک در ود تشعشعکاهر دادن نوسانات درج  -3

ن انرژی جهت درود( از ای 50رود و بخر بعرگی )حدود خورشیدی رسیده ب  کانوپی گیاه در فتوسنتع ب  کار می

اد رما زیها و جلوگیری از ایجاد گآب سوب سرد شدن آن بنابراین توخیر شود.ها مصرف میتوخیر آب از برگ

 شود.می

 تنش کمبود آب بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت  ریتأث -1-5
گردند ی میهائی ک  منجر ب  کاهر عملکرد دان  در شرایط تنر رطوبتمطالعات متعددی در مورد مکانیسم

باشد، گون  می رقم و آبی روی رشد و عملکرد گیاه زراعی وابست  ب انجام گرفت  است و این واقعیت ک  تأثیر تنر کم

نمو آن  رشد و ب  اثوات رسیده است. ذرت نیع از این قاعده مستثنی نیست و تنر رطوبتی در طول مراحل کامالً 

، نرشدت ت دهد ک  شدت کاهر عملکرد ن  تنها ب ی آن را در درجات مختلف کاهر میعملکرد علوف  و یا دان 

 ر فتوسنتعآبی بر ذرت، کاهی رشدی گیاه نیع وابست  است. یکی از اثرات فیعیولوژیک مهم تنر کمبلک  ب  مرحل 

 . (1393)بیات و سپهری،  درود کاهر یابد 50تا  40شود ک  فتوسنتع ب  میعان باشد. تنر آب باعث میمی

شود دهی و گرده افشانی میگیاه برای گلتنر کموود آب در زمان ظهور گل تاجی ن  فقط مانع از توانائی 

ی گرده ب  ویژه زمانی ک  خشکی همراه با دمای باال باشد نیع اثر بگذارد. تواند ب  شدت بر طول عمر دان بلک  می

ها شود و تعداد ها از غالف بالل ودم  بعند و باعث خشکی آنتواند ب  خروج کالل دهی میتنر آب در زمان کاکل

ی دان  را کاهر دهد تواند تعداد بالقوهدهی میشده در بالل را کاهر دهد تنر آب قول از شرو  گل بذر تشکیل
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(. تعیین دان  1372کوچکی، سرمدنیا و ها را کاهر دهد )ی بالقوه دان تواند اندازهدهی میتنر بعد از شرو  گل ،اما

)الفیت  و  گیردخطی پر شدن دان  وورت می یمرحل  ی اخیر بین گرده افشانی و شرو در بالل در طی دوره

دهد ک  کموود آب از طری  کاهر دسترسی بالل ب  مواد ها نشان می. نتایج برخی از پژوهر(1995ادمیدس، 

از فتوسنتع در پتانسیل  (. جلوگیریb1991)اسچوسلر و وستگیت،  شودپرورده باعث کاهر میعان تشکیل دان  می

ی تواند منجر ب  عدم توسع خایر کربوهیدرات، در زمان گرده افشانی کم شود میشود ذباعث می کم آب ک 

های زایشی گردد. کموود آب در طی ظهور کاکل و اوایل رشد دان  تعداد دان  در بالل و در نتیج  قدرت مقصد و بافت

دهی خشکی در طی گل . تنر(2012؛ رائو و همکاران، 1986)وستگیت و بویر،  دهدپتانسیل عملکرد را کاهر می

تواند ناشی از و تلفات دان  می (a1991)اسچوسلر و وستگیت، دهد و اوایل نمو دان  تعداد دان  در بالل را کاهر می

)موس و  ی جنینی پیر از ظهور کاکل، نمو غیر عادی کیس (1981)هررورو و جانسون، ها عدم همعمانی نمو گل

باشد.  (a 2013؛ ویردینی، 1987)اسچوپر و همکاران،  افشانی و باروری گرده و عدم نمو دان  پس از( 1971داونی، 

. شوسلر و وستگیت (1987)لورنس و همکاران،  عملکرد ب  کموود آب است ورین جعتتعداد دان  در بالل حساس

تواند یهای تحت تنر خشکی مبیان کردند ک  نیمی از کاهر تعداد دان  در بوت  (b1991)اسچوسلر و وستگیت، 

ی تأثیر تنر بر تعداد دان  مربوط ب  اثر ب  کاهر فتوسنتع جاری و عدم وجود مواد پرورده نسوت داده شود و بقی 

ب  خاطر فقدان مواد  دهی تعداد دان  رامستقیم پتانسیل کم آب بر نمو تخمدان است. تنر خشکی بعد از کاکل

ترین تعداد دان  مربوط مشاهده کردند ک  کم( 1989)مکاران . گرانت و ه(1971)موس و داونی، پرورده کاهر داد 

ی دیگری ک  بر اثر تنر روزه پس از ظهور کاکل بروز کرده است. پدیده 7ب  تنشی بود ک  در طی یک دوره 

های ماده ب  دلیل های نر و کاهر گلچ افعایر گلچ  ،شوددهد و باعث کاهر تعداد دان  در بالل میرطوبتی رخ می

باشد اما تنر خشکی باعث تمایع در بالل همراه با افعایر اکسین می معموالًکاهر میعان هورمون اکسین است. 

)موس و داونی، شود افعایر فعالیت آنعیم ایندول استیک اسید اکسیداز و کاهر میعان اکسین درونی گیاه می

 .(2016؛ وانی و همکاران، 1971

 خشکی بر نمو و وزن دانه تأثیر تنش -1-6
 ی اول،مرحل شود ی ذرت از باروری تا رسیدن فیعیولوژیک ب  س  دوره تقسیم میب  طور کلی مراحل نمو دان 

. ی خشک دان  اندک استشود ک  افعایر وزن مادهتأخیر است ک  طی آن تقسیم سلولی انجام میی مرحل 

شوند و وزن است ک  در آن قندها در آندوسپرم ب  نشاست  تودیل میها خطی پر شدن دان ی مرحل  دوم، یمرحل 
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درود وزن خشک دان  در آن تجمع پیدا  90مرحل ، بیر از  یابد. در اینی خشک دان  ب  سرعت افعایر میماده

سوم آهنگ تجمع ماده خشک کاهر پیدا کرده و سپس با رسیدن فیعیولوژیک ب  وفر ی مرحل کند. در طی می

 (. 1373، نژادو نیک )امام سدرمی

اهر ط با کشود و این کاهر عملکرد دان  بیشتر در ارتواتنر خشکی باعث کاهر عملکرد دان  در ذرت می

هر اعث کای پر شدن دان  اغلب بباشد. همچنین تنر خشکی در طول دورهها میتعداد دان  نسوت ب  وزن دان 

ن ا رسیدتنر خشکی از دو روز پس از دریافت گرده توسط کاکل ت شود. تیمارها میتعداد دان  و وزن دان 

بعد همراه بود لیکن  روز 24فیعیولوژیکی گرچ  با تداوم آهنگ پر شدن دان  از طری  افعایر فراهمی ذخایر ساق  تا 

 50ها ن ائی دای پر شدن دان  وزن نهپس از این مدت پر شدن دان  متوقف گردید و لذا ب  دلیل کاهر طول دوره

رش کردند ک  گعا (1992) . نسمیت و ریچی(2012؛ رائو و همکاران، 1987)اوواتر و همکاران،  درود کاهر یافت

ریافتند ک  دنیع  (1986)شود. ویستگیت و بویر تیمار تنر خشکی پیر از گرده افشانی باعث کاهر وزن دان  می

 ست. ی دان  بوده اتلفات عملکرد در تیمار تنر خشکی در زمان اواسط پر شدن دان  مربوط ب  کاهر اندازه

 تأثیر تنش خشکی بر عملکرد دانه -1-7
معتقدند ک  کاهر عملکرد ذرت ب  اثر تنر خشکی، بستگی ب  عواملی مثل  (1990) همکاران فریدریک و

ه در معرض تنر قرار گرفت ، شدت تنر و طول مدت تنر و میعان حساسیت رقم دارد. اثر ی نموی ک  گیامرحل 

های رشد ی شدت تنر آب اهمیت داشت  باشد. برای گون زمان ظهور تنر آب بر عملکرد دان  ممکن است ب  اندازه

ی گرده مرحل اشد. شد زایشی ممکن است بحرانی بروزه در مراحل خاوی از ر 4محدود مانند ذرت یک تنر شدید 

و در طی این مدت در  باشدی این گیاه نسوت ب  تنر کموود آب میترین دورهاز آن حساس افشانی و دو هفت  پس

یابد. در طول این مدت گیاه مواد فتوسنتعی را بیر ها در هر بالل ب  شدت کاهر میبین اجعای عملکرد، تعداد دان 

ها گویای این مطلب است. س  هفت  پس از نماید و افعایر وزن ساق ند تولید میاز آنچ  دان  قدرت پذیرش آن را دار

دهد و این ها را کاهر میوزن دان  ولیهای هر بالل نخواهد گذاشت، گرده افشانی تنر آب دیگر اثری بر تعداد دان 

فتوسنتع برگ یا انتقال مواد ها تثویت شده است. تنر آب در این هنگام بر امر نمایانگر آن است ک  تعداد دان 

ی ذرت بستگی ب  نمو ( . عملکرد نهائی دان 1372، و کوچکی گذارد )سرمدنیافتوسنتعی از برگ تأثیر می

ها، باروری کامل، نمو جنین و تجمع نشاست  و پروتئین در دان  دارد. هر کدام از این مراحل نیاز ب  آمیع گلموفقیت

دان  تابعی از آب تعرق یافت ،  د. ب  طور کلی عملکر(1985)وستگیت و بویر،  دارندی مستمر مواد فتوسنتعی عرض 
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. حداکثر (1990)لودلوو و موچو،  تواند اجعا عملکرد باشندکارائی استفاده از آب و شاخص برداشت است ک  می

ا حاکی از آن است ک  هدهی یا بالفاول  بعد از آن است. اکثر پژوهری ذرت حدود زمان کاکلمصرف آب ب  وسیل 

شود. تنر آب عملکرد دان  را می ددهی باعث بیشترین کاهر در عملکرکموود آب در زمان ظهور گل تاجی و کاکل

دهی کاهر درود بعد از کاکل 21دهی و تا درود در زمان کاکل 50در ود پیر از ظهور گل تاجی، تا  25تا 

ی زمانی شود و فاول عمانی ظهور اندام نر و ماده ذرت میدهی باعث عدم همدهد. تنر خشکی در طول گلمی

شود. تنر خشکی ک  یابد و در نتیج  باعث کاهر عملکرد ذرت میدهی افعایر میظهور گل تاجی تا کاکل

 شود. باعث عقیم شدن گرده و کاهر شدید عملکرد می دهدهمعمان با تقسیم میوز در گل تاجی رخ می

 های ظاهری ذرتر رشد و ویژگیتأثیر تنش خشکی ب -1-8
شاخص سطح برگ یک پوشر گیاهی در ارتواط با میعان جذب تابر است و میعان عملکرد بیولوژیک را 

کند. میعان شاخص سطح برگ، ب  عوامل زراعی و اقلیمی متعدد و نیع عوامل بیولوژیک چون اختالف ارقام، تعیین می

دارد. در ابتدای فصل رشد ک  سطوح فتوسنتعی گیاه در حال افعایر است دهی و ارتفا  بوت  بستگی میعان پنج 

دهد، از آن ب  بعد ب  دلیل مسن و زرد شدن یابد و تا رسیدن ب  حداکثر ادام  میشاخص سطح برگ نیع افعایر می

ت (. سرعت جذب خالص مواد ب  وور1373، و علیعاده یابد )کوچکیها شاخص سطح برگ کاهر میو ریعش برگ

ای ک  مرحل  شود. دری فتوسنتعی در واحد سطح برگ در واحد حرارتی مشخصی تعریف میمقدار مواد ساخت  شده

ها در معرض نور مستقیم قرار دارند جذب خالص گیاه در باالترین سطح خود قرار دارد گیاه کوچک بوده و اغلب برگ

گیرند و این امر باعث بیشتری در سای  قرار می هایو همعمان با رسیدن گیاه و افعایر شاخص سطح برگ، برگ

(. سرعت رشد گیاهان زراعی نمایانگر میعان تجمع 1373، و علیعاده شود )کوچکیکاهر سرعت جذب خالص می

ی رشد ب  دلیل کامل باشد. در مراحل اولی ی خشک در یک واحد حرارتی مشخص در واحد سطح زمین میماده

با کامل شدن  ،اهی و کمی درود جذب نور توسط گیاه سرعت رشد گیاه کم است ولیانداز گینوودن پوشر سای 

یابد. در مراحل انتهائی فصل رشد ب  ی بیشتر از تابر، سرعت رشد افعایر میانداز گیاهی ب  دلیل استفادهسای 

. هموستگی باالی دهدها سرعت رشد گیاه زراعی روند نعولی نشان میها و خشک شدن و ریعش آندلیل پیری برگ

دهد ک  کاهر سرعت رشد بین کاهر سرعت جذب خالص و سرعت رشد نسوی گیاهان ب  طور وضوح نشان می

باشد و کاهر سرعت جذب خالص توسط تنر خشکی در نسوی گیاهان ب  دلیل توقف سرعت جذب خالص می

. تنر مالیم در اوایل پر (1996)سانیوکا و همکاران،  ارقام حساس در مقایس  با ارقام مقاوم ب  خشکی بیشتراست



                                          ...                                                    براسینواستروئیدیر کاربرد سالسیلیک اسید و تأث
 

 

 

 

 ،دهد. امای خشک در گیاه و سرعت تجمع ماده خشک در دان  را ب  یک نسوت کاهر میشدن دان  تجمع ماده

 کندی خشک کم میی خشک در دان  را بیشتر از سرعت تجمع کل مادهتنر شدید در این زمان سرعت تجمع ماده

گرده افشانی باعث کاهر آهنگ تجمع  یمرحل  مچنین تنر خشکی در طی. ه(1990ران، )سینکالیر و همکا

ی خشک در بالل با شدت بیشتری کاهر سرعت تجمع ماده ،گردد. اماها، ساق  و بالل میی خشک در برگماده

 یابد. می

  در چخشکی و ی خشک در زمان رسیدن چ  در شرایط تنر هموستگی زیادی بین عملکرد دان  و کل ماده

 انگرنمای  کدان  و وزن خشک کل وجود دارد  ی مثوتی بین عملکردهمچنین رابط  .شرایط بدون تنر وجود دارد

 مکاران،ه)سینکالیر و یابد گرده افشانی کاهر می یمرحل  عملکرد دان  در اثر تنر خشکی در این است ک 

  رد دانیابد ک  خود باعث کاهر بیشتر عملکر میمرحل  کاه زن خشک کل نیع در اثر تنر در این. و(1990

نر دهی است در اثر تی ذرت ک  مقصدی قوی برای مواد فتوسنتعی در زمان گلگردد. آهنگ طویل شدن ساق می

ز رفع تنر ب  پس ا ،. اما(2016؛ وانی و همکاران، 1968)ویلیامع و همکاران،  یابددر طی رشد رویشی کاهر می

ا اواسط پر ی. پتانسیل کم آب در زمان ظهور کاکل و اوایل (1992)نسمیت و ریچی،  گرددحالت اول خود بر می

ار عمال تیماثر ا های هوائی گیاه گردید. بیشترین میعان کاهر وزن خشک ساق ، برشدن دان  باعث کاهر وزن اندام

شک خر وزن بتیمار تنر در هنگام ظهور کاکل اثری  ،روی داد. اما ی میانی پر شدن دان تنر خشکی در مرحل 

های باالئی بالل و ای از مواد فتوسنتعی بالل از برگ. بخر قابل مالحظ (1985)ویستگیت و بویر،  ساق  نداشت

پوشر  نیهای فوقاهای ذرت از الی ی خشک دان توان گفت ک  بیشترین مادهگیرد. میمی منشأبالفاول  زیر بالل 

های غیر کربوهیدرات یتواند ب  عنوان یک منوع ذخیرهی ذرت می(. ساق 1373گیرند )کوچکی، گیاهی منشاء می

ختل می پر شدن دان  دهی عمل کند. چنانچ  فتوسنتع در مراحل اولی بعد از گل یمرحل  ساختمانی متحرک در

ی  دن روزانت پر شکنند. در واقع ذخایر ساق ، سرععمل می ها ب  عنوان منوعی برای رشد دان شود این کربوهیدرات

ی هم در ی ذرت اهمیت خاوکند. در حقیقت ساق دان  را در برابر نوسانات کوتاه مدت مواد فتوسنتعی تضمین می

. در اثر تنر (a 2013؛ ویردینی، 1978)فایری و داینارد، ی موقت مواد فتوسنتعی دارد انتقال و هم در ذخیره

اعث ب. تنر خشکی (a1991)اسچوسلر و وستگیت، شودب  وورت کامل متوقف می یواً تقرخشکی شدید فتوسنتع 

او، ش)دنمید و  شودکاهر ارتفا  بوت ، ارتفا  چوب بالل و همچنین کاهر شاخص سطح برگ پوشر بالل اولی می

 .(b 2013؛ ویردینی، 1960
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 (یوشیمیاییو ب یمیاییش یاتخصوص) سالسیلیک اسید -1-9
یک ترکیب فنولی ساده با HOC6H4COOH یدروکسی بنعوئیک اسید( با فرمول ه -2اسید سالیسیلیک )

ن باشد ک  ایروماتیکی ک  دارای یک گروه هیدروکسیل و یک گروه کربوکسیل در ساختمان خود میآی یک حلق 

جاری در حالت ت .(1-1)شکل  (1992)راسکین،  باشدیمی خوا  آن گروه مانند سایر ترکیوات فنولی تعیین کننده

قابل  ترکیب و ب  وورت خالص پودر بلوری سفید رنگ یا ب  وورت بلورهای سوزنی شکل با طعم شیرین است. این

گراد ی سانتیدرج  211ذوب شده و در 158حل در استون، اتر، الکل، آب جوش، بنعن و ترپنتین بوده، در دمای 

(. از مشتقات آن 1385است )اوغری،  4/2اسیدیت  یک محلول اشوا  اسید سالیسیلیک در آب برابر جوشد. می

شود، ولی در محیط آبدار ب  باشد ک  ب  وورت طویعی در گیاه دیده نمییمین( آسپراستیل سالیسیلیک اسید )

ها و ساختمان زایشی گیاهان (. اسید سالیسیلیک در برگ1395ودقی، شود )آسانی ب  اسیدسالیسیلیک تودیل می

ی )ل یافت شده است اندشدههای فاسدکننده مورد حمل  واقع و در گل آذین خرما و نیع در گیاهانی ک  توسط پاتوژن

شود و یمی متابولیکی چرخ اسید سالیسیلیک ب  راحتی در آوند آبکر حرکت نموده و وارد  .(1995و همکاران، 

زمایر (. از طری  آ1385کند )اوغری، یمی دورتر حرکت هابافتاه یا محل سنتع ب  گی ی تماس بایعاً از نقط سر

یابد زنی ثابت شده است ک  این ترکیب از طری  بافت آبکر در سیستم آوندی گیاه انتقال میزنی یا پیوندحلق 

 .(1992)راسکین، 

 

 

  (2007)حایات و احمد،  فرمول مولکولی اسید سالیسیلیک -1-1شکل 
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 مسیر سنتز اسید سالیسیلیک در گیاهان -1-10
توسط آنعیم فنیل آالنین  9بیوسنتع اسید سالیسیلیک با تودیل فنیل آالنین ب  ترانس سینامیک اسید

ترانس سینامیک اسید طی چندین مرحل  با دکربوکسیل  شدن ب  بنعوئیک اسید تودیل  .شودشرو  می2امونیاالز

. این آنعیم شودیمب  اسید سالیسیلیک تودیل 4هیدروکسیالز  2آنعیم بنعوئیک اسیدتوسط  3و اسید بنعوئیک شودیم

شود. از عوامل بیماریعا یا کاربرد بیرونی اسید بنعوئیک فعال می یحمل  ییج نت)بنعوئیک اسید هیدروکسیالز( در 

و میعان ترانس سینامیک  شودآنجایی ک  کاربرد بیرونی بنعوئیک اسید موجب افعایر تجمع اسید سالیسیلیک می

ترین مرحل  در تولید اسید سالیسیلیک تودیل ترانس نتیج  گرفت ک  محدود کننده توانیمکند اسید نیع تغییر نمی

(. 1385مشخص نشده است )اوغری،  کامالً سینامیک اسید ب  بنعوئیک اسید است ک  مکانیسم این مرحل  هنوز 

وورت ذخیره در گیاه باقی بمانند تا در   ب  گلوکع متصل شده و ب توانندیمو اسید سالیسیلیک و بنعوئیک اسید هر د

ها باعث فعال شدن مسیر سنتع اسید . تنر(1996)ریالس و همکاران،  عوامل بیماریعا آزاد بشوند یحمل موقع 

 .(2-1)شکل (2001)بورسانی و همکاران،  شوندیمسالیسیلیک 

 

 

                                                      
1- Trans Cynamic acid (T-CA) 

2- PAL 

3- BA 

4- BA2H 
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 (2007)حایات و احمد، مسیر تولید اسید سالیسیلیک  2-1شکل 

 

 اثرات فیزیولوژیکی اسید سالیسیلیک درگیاهان -1-11
دخالت  رشد و نمو گیاهی یندهایفرابسیاری از  اسید سالیسییلیک یک ترکیب فنولی ساده است ک  در

لید گرما را در طول اسید سالیسیلیک در موجودات زنده نقر تو .(1395؛ ودقی، 1996)آرنائو و همکاران،  کندیم

  های مقاوم بی بیان ژنهای نهاندان  بر عهده دارد، بعدها بعنوان تنظیم کنندهگل انگیعی در بعضی گون  یدوره

 د.ه دارها بر عهدبیماری شناخت  شد و پیشنهاد شد ک  نقر پیام رسان مولکولی را در ایجاد مقاومت علی  پاتوژن

ز   بعضی ااست ک گعارش شده ک  اسید سالیسیلیک فعالیت آنتاگونیستی با عمل اتیلن دارد، اگرچ  نشان داده شده

 گعین تنفسمقاوم ب  بیماری و مسیرهای جای هایینپروتئ توانندیمشوی  ب  هم دارند برای مثال هر دو  هاییتفعال

ید نی از اسظت پاییکنند، عالوه بر این بیوسنتع بیشتر اتیلن در غلهای گیاهی تحریک را در تعداد زیادی از بافت

تیلن اعالیت سالیسیلیک در کشت سوسپانسیونی هویج گعارش شده است. اگرچ  غلظت باالی اسید سالیسیلیک از ف

 .(2000، دویودی)سریواستاوا و  کرد جلوگیری
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Effect of salicylic acid and brassinosteroid on some traits of corn 

under drought stress 
 

Mohammad Sedghi, Bahman Amanpor, Java Bakhshy 
 

 

 

Abstract 

Drought is the main restricting factor for limiting crop yield production in the world. Since 

we can not prepare the suitable conditions for crop growth especially in the field it is 

expected plants encounter with one of stresses through their growing season. Using 

compounds which decrease stress damages to plants or capable to improve detrimental effects 

of stresses could be a proper technique. For this reason an experiment was carried out in split 

plot arrangement based on complete randomized block design with three replications. 

Drought stress as main plots (irrigation after 60, 90,120, and 150 mm evaporation of class A 

pan) and bioregulators as sub plots (control, salicylic acid and epi-brassinolide) were 

considered as treatments. Maize SC604 was used as experimental material. Results showed 

that application of salicylic acid improved yield and yield components of corn under drought 
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stress which followed by epi-brassinolide. Drought stress increased protein content but 

decreased oil content while using of bioregulators increased both protein and oil contents. 

The highest plant height (227.1 cm) observed in control and the lowest plant height related to 

irrigation after 150 mm evaporation. Application of SA increased the plant height from 181.3 

in control to 210.6 cm. The highest 100-seed weight and grain yield was related to SA 

application and drought stress (150 mm evaporation) decreased these traits 37 and 33.5%, 

respectively in comparison to control. The highest harvest index also achieved by SA 

application. Totally, results showed that SA application alleviated the negative effects of 

drought stress and followed by epibrassinolide.   

 
Key words: Corn, drought stress, epi-brassinolide, salicylic acid, yield 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

University of Mohaghegh Ardabili 

 
Final Report of Research Project 

 

 

Effect of salicylic acid and brassinosteroid on some 

traits of corn under drought stress 

 
 

 

Mohammad Sedghi, Bahman Amanpor, Java 

Bakhshy 

 

 

Faculty of Agriculture and Natural Resources 
 

Department of Agronomy and Plant Breeding 

 

 

 
This Research Project Has Been Financially Supported by the Office of 

Vice Chancellor for Research 

 

 

 

 

Autumn 2016 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


