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اثر اﺳﯿﺪ ﺳالﯿسﯿلﯿک و اﺳﯿﺪ ﻫﯿﻮﻣﯿک بر برخی ویژگیﻫای فﯿزیﻮلﻮژیک و عملکرد ذرت
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 1و  )2استادیار گروه علوم کشاورزی ،دانشگاه پیام نور ،اصفهان ،ایران.
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این ﻣقالﻪ برگرفتﻪ از طرح پژوﻫشی ﻣیباشﺪ.
تاریخ دریافت1397/04/02 :

تاریخ پذیرش1397/07/16 :

چکﯿﺪه
بﻪﻣنظﻮر بررﺳی اثر اﺳﯿﺪ ﺳالﯿسﯿلﯿک و اﺳﯿﺪ ﻫﯿﻮﻣﯿک بر کاﻫش اثر تنش خشکی در ذرت علﻮفﻪای ،این آزﻣایش بﻪصﻮرت
کرتﻫای خرد شﺪه در قالب طرح پایﻪ بلﻮکﻫای کاﻣل تصادفی با ﺳﻪ تکرار در ﻣزرعﻪ تحقﯿقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان اجرا شﺪ.
ﺳطﻮح تنش خشکی شاﻣل :بﺪون تنش (شاﻫﺪ) ،تنش ﻣالیم ( 75درصﺪ ظرفﯿت زراعی) و تنش شﺪیﺪ ( 50درصﺪ ظرفﯿت زراعی) در
کرتﻫای اصلی و نﻮع تنظﯿم کننﺪه رشﺪ (بﺪون تنظﯿم کننﺪه رشﺪ ،اﺳﯿﺪ ﺳالﯿسﯿلﯿک و اﺳﯿﺪ ﻫﯿﻮﻣﯿک) در کرتﻫای فرعی ﻣﻮرد
بررﺳی قرار گرفت .نتایج نشان داد کﻪ تنش خشکی ﻣﻮجب کاﻫش ﻣعنیدار ﻣحتﻮای نسبی آب برگ ،کلروفﯿل ،شاخص ﺳطح برگ،
وزن برگﻫا ،وزن ﺳاقﻪ ،وزن بالل ،عملکرد علﻮفﻪ و کارایی ﻣصرف آب در ﻣقایسﻪ با آبﯿاری ﻣطلﻮب شﺪ .اﺳتفاده از اﺳﯿﺪ ﺳالﯿسﯿلﯿک
در ﻣقایسﻪ با شاﻫﺪ و اﺳﯿﺪ ﻫﯿﻮﻣﯿک در شرایط تنش ﻣالیم باعث افزایش ﻣعنیدار ﻣحتﻮای نسبی آب برگ بﻪترتﯿب ( 61/2و 39/3
درصﺪ) ،وزن برگ (بﻪترتﯿب  60/5و  41/6درصﺪ) ،وزن ﺳاقﻪ (بﻪترتﯿب  14/5و  25/09درصﺪ) ،وزن بالل (بﻪترتﯿب  13/1و 23/7
درصﺪ) ،ﻣحتﻮای پرولﯿن (بﻪترتﯿب  16و  32/3درصﺪ) ،عملکرد علﻮفﻪ (بﻪترتﯿب  24/5و  24/2درصﺪ) و کارایی ﻣصرف آب (بﻪترتﯿب
 21/15و  2۸/34درصﺪ) شﺪ .کاربرد تﯿمار اﺳﯿﺪ ﺳالﯿسﯿلﯿک بﻪدلﯿل کاﻫش صﺪﻣﻪ تنش در ﻣﻮرد عملکرد علﻮفﻪ و کارایی ﻣصرف آب
در شرایط تنش خشکی ،تفاوت ﻣعنیداری در ﺳطح احتمال پنج درصﺪ نسبت بﻪ اﺳﯿﺪ ﻫﯿﻮﻣﯿک نشان داد .با تﻮجﻪ بﻪ نتایج بﻪدﺳت
آﻣﺪه اگرچﻪ تنش خشکی ﻣﻮجب کاﻫش عملکرد شﺪ ،اﻣا اثر اﺳﯿﺪ ﺳالﯿسﯿلﯿک تﻮانست بﺨشی از کاﻫش عملکرد ناشی از تنش
خشکی را جبران نمایﺪ.
واژهﻫای کلﯿﺪی :تنش خشکی ،تنظیمکننده رشد ،کاروتنوئید و کارایی مصرف آب.
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ﻣقﺪﻣﻪ
تنش کمآبی یکی از مشکالت تولید فراوردههای کشاورزی در بسیاری از نقاط دنیا به ویژه مناطق خشک و نیمه خشک

مهمی در تأمین علوفه مورد نیاز دام به ویژه در فصل زمستان ایفا نماید ( .)Dinler et al, 2014عالوه بر این ،سیلوی آن
به آسانی تهیه میشود و یک علوفه خوشخوراک با کیفیت پایدار برای دام میباشد و انرژی باالتری نسبت به سایر علوفهها
دارا است ( .)Curran and Posch, 2001گزارش شده است که در گیاه ذرت اعمال تنش میتواند عملکرد دانه را به طور
مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار دهد .در واقع اثر مستقیم شامل نمونههایی از قبیل مرگ کامل گیاه ،تداخل در عمل
گردهافشانی ،پوسیدگی بالل ناشی از خسارت آفات ذرت و اثر غیرمستقیم خسارت ناشی از تنش ،شامل آنهایی است که
میزان عملکرد و قابلیت برداشت محصول را کاهش میدهند ( .)Chen et al, 2012تنظیمکنندهای رشد گیاه نقش مهمی
در تنظیم فرآیندهای رشد گیاهان و شبکههای سیگنال دهنده ایفا میکنند ،زیرا آنها بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در
طیف گستردهای از پاسخ و تحمل به تنشهای زنده و غیر زنده در گیاهان دخیل هستند (.)Asgher et al, 2015
سالیسیلیک اسید ترکیب فنولی است که در تنظیم فرآیندهای مهم فیزیولوژیکی گیاهی همچون فتوسنتز ،متابولیسم
نیتروژن ،متابولیسم پرولین ،تولید گلیسین بتائین ،سیستم دفاعی آنتی اکسیدانی ،اثر بر تنفس ،تمامیت غشاها و روابط آبی
گیاه در شرایط تنشهای زیستی و غیر زیستی نقش دارد ( .)Rajeshwari and Bhuvaneshwari, 2017سالیسیلیک
اسید نقش مهمی در پاسخ گیاهان به تنشهای محیطی دارد و از گیاه در برابر بسیاری از تنشهای غیرزنده حمایت
میکند ( .)Hussein et al, 2007سالیسیلیک اسید تحت تأثیر فاکتورهای غیرزندهی نامطلوب ،در بافتهای گیاهی تجمع
مییابد و در افزایش تحمل گیاه به تنشهای محیطی شرکت میکند و همچنین از آن برای افزایش تحمل گیاهان در برابر
اثر تنش زنده و غیرزندهی ناسازگار استفاده شده است ( .)Fayez et al, 2014در آزمایش نقی زاده و کبیری ( )1395در
بررسی برخی پاسخهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ذرت ،رقم هیبرید سینگل کراس  ،704به برگپاشی سالیسیلیک اسید
دریافتند برگپاشی بوتههای ذرت در مرحله چهار برگی با سالیسیلیک اسید یک میلیموالر موجب افزایش محتوی نسبی
آب ،کلروفیل  b ،aو کلروفیل کل ،فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان ،وزن تر بوته و سطح برگ در هر دو شرایط تنش و عدم
تنش خشکی گردید که البته اثر مثبت سالیسیلیک اسید در شرایط تنش خشکی بیشتر از شرایط عدم تنش بود .در
تحقیقی روی گیاه سورگوم کاربرد سالیسیلیک اسید نقش مؤثری در کاهش آسیبهای ناشی از تنش خشکی بر عملکرد
ارقام سورگوم داشت ،بهطوریکه محلولپاشی دو میلیموالر اسید سالیسیلیک در مرحله گردهافشانی تحت شرایط تنش
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خشکی شدید به میزان  21درصد عملکرد دانه ( 1071/25کیلوگرم در هکتار) را افزایش داد (خواجویی نژاد و همکاران،
 .)1396مواد هیومیکی شامل سه دسته اسید هیومیک ،اسید فولویک و هیومین میباشند .اسید هیومیک به طور طبیعی

سایر منابع طبیعی از طریق اثرات هورمونی و بهبود جذب عناصر غذایی ،سبب افزایش زیست توده میشود ( Sabzevari

 .)and Khazaei, 2009در پژوهشی بر گیاه ذرت اثر برهمکنش محلولپاشی  1000میلیگرم در لیتر اسید هیومیک در
مرحله گردهافشانی در هر سطحی از دور آبیاری باعث افزایش سطح فتوسنتزی گیاه و زیست توده کل گیاه ذرت شد .نتایج
این آزمایش نشان داد که محلولپاشی اسید هیومیک در هر سطحی میتواند اثر تنش خشکی را کاهش دهد ( Sharifi,

 .)2017در تحقیقی بر گیاه ذرت کاربرد  2500گرم در هکتار اسید هیومیک از یک سو موجب افزایش ارتفاع بوته ،طول
بالل ،وزن هزار دانه ،عملکرد بیولوژیک ،عملکرد دانه و پروتئین شده و از سوی دیگر با اثر بر ساخت اسمولیتهایی مانند
پرولین موجب تﺨفیف آثار تنش و با جلوگیری غیر مستقیم از تﺨریب کلروفیل موجب ادامه رشد و تسهیم بهینه
آسمیالتها در گیاه شد ( .)Gomaa et al, 2017هدف از انجام این پژوهش اثر سطوح مﺨتلف اسید سالیسیلیک و اسید
هیومیک بر بهبود برخی ویژگیهای فیزیولوژیکی و عملکرد ذرت علوفهای تحت تنش خشکی میباشد.
ﻣﻮاد و روش ﻫا
این آزمایش در سال  1396در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان (طول جغرافیایی  51درجه و  39دقیقه و 40
ثانیه شرقی و عرض جغرافیایی  32درجه و  3۸دقیقه و  30ثانیه شمالی) اجرا شد .آب و هوای منطقه بر اساس طبقه بندی
کوپن جزء اقلیمهای معتدل و خشک با تابستانهای گرم و خشک میباشد .برای مشﺨص شدن ویژگیهای فیزیکی و
شیمیایی خاک پیش از شروع آزمایش یک نمونه ترکیبی از عمق صفر تا  30سانتیمتری خاک مزرعه گرفته شد که
ویژگیهای خاک مورد مطالعه در جدول  1ذکر شده است.
جﺪول  :1ویژگیﻫای فﯿزیکی و شﯿمﯿایی خاک ﻣحل آزﻣایش
بافت خاک
رسی لومی
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(درصﺪ)
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2۸

30

فسفر

پتاﺳﯿم
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کﯿلﻮگرم)

کﯿلﻮگرم)
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نﯿتروژن
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0/07

ﻫﺪایت الکتریکی
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(دﺳی زﻣﯿنس بر
ﻣتر)

7/7
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کربن آلی
(درصﺪ)
0/79

آزمایش بهصورت کرتهای خرد شده با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد .سطوح تنش خشکی
شامل :بدون تنش (شاهد) ،تنش مالیم ( 75درصد ظرفیت زراعی) و تنش شدید ( 50درصد ظرفیت زراعی) در کرتهای
اصلی و نوع تنظیم کننده رشد (بدون تنظیم کننده رشد ،اسید سالیسیلیک و اسید هیومیک) در کرتهای فرعی مورد
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در ترکیبات خاک ،پیت ،زغالسنگ و غیره وجود دارد ( .)El-Bassiony et al, 2010اسید هیومیک حاصل از هوموس و
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3۸

بررسی قرار گرفت .در شرایط بدون تنظیمکننده رشد ،از آب مقطر استفاده شد .محلولپاشی با اسید سالیسیلیک یک
میلیموالر و اسید هیومیک به مقدار  1000میلیگرم در لیتر در مرحله گردهافشانی ذرت انجام شد ( خزاعی و همکاران،

کرتهایی به ابعاد  3×5متر ایجاد شد و پشتههایی به فواصل  60سانتیمتر در نظر گرفته و قبل از کشت ،بذور ذرت هیبرید
سینگل کراس  260با سم ایمیداکلوپراید (گاچو) به میزان  75گرم درکیلوگرم بذر ضد عفونی شد .عملیات کاشت در 10
تیر ماه صورت گرفت و بذرها در رأس پشته و به فاصله  12سانتیمتر از هم کاشته شد .یک سوم کود نیتروژن (66/5
کیلوگرم در هکتار) همزمان با کشت و دو سوم کود نیتروژن به صورت سرک در مرحله  5-7برگی مورد استفاده قرار گرفت.
تیمار تنش خشکی از مرحله هشت برگی گیاه شروع و تا انتهای دوره رشد ادامه یافت و محلولپاشی با مواد مورد نظر در
مرحله گلدهی اعمال شد .برای اندازهگیری رطوبت خاک از حسگرهای دفنی دستگاه انعکاس سنجی امواج ( Time

 )Domain Reflectometryاستفاده شد .با استفاده از دستگاه  TDRسه شاخه قابل حمل ،میزان رطوبت در عمق 20
سانتیمتری خاک در چهار نقطه از هر یک از کرتها اندازه گیری و زمان آبیاری بر اساس زمان رسیدن به هر یک از
تیمارهای خشکی صورت گرفت (سورشجانی و همکاران .) 1394 ،میزان آب ورودی به هر کرت نیز با استفاده از کنتور
محاسبه گردید و عمق آب استفاده شده در هر تیمار رطوبتی با استفاده از رابطه  1محاسبه گردید (دانشمند و همکاران،
 .)13۸7که در آن  :Vmمیزان آب با واحد مترمکعب :FC ،درصد رطوبت وزنی در مرحله ظرفیت مزرعه :θ ،متوسط رطوبت
وزنی خاک در عمق ریشه بر حسب درصد :BD ،وزن مﺨصوص ظاهری خاک ( :D ،)g/m2عمق ریشه.
رابطه :1

Vm = [ D × (Fc – θ) × Db] × 100

در مرحله گلدهی با انتﺨاب تصادفی سه بوته از هر کرت و سپس از برگ پرچم بوتهها نمونه کافی برای تعیین کلروفیل
 ،aکلروفیل  ،bکاروتنوئید ،رطوبت نسبی برگ ،میزان پرولین تهیه شد .برای اندازهگیری محتوای کلروفیل  b ،aو
کاروتنوئید از روش  )19۸7( Lichtenthalerاستفاده شد .مقدار  0/05گرم برگ تر را وزن نموده و با  10میلیلیتر استون
 ۸0درصد سائیده ،سپس مﺨلوط بهدست آمده را صاف نموده و با استون  ۸0درصد به حجم  20میلیلیتر رساندیم .جذب
محلول در طول موجهای 470و  646/۸و  663/2با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر اندازهگیری شد و با استفاده از رابطه-
های ارائه شده غلظت کلروفیل  b ،aو کاروتنوئید (میلیگرم در گرم وزن تر برگ) تعیین شد .برای اندازهگیری محتوای
پرولین برگ از روش  Batesو همکاران ( )1973استفاده شد .به این طریق که  0/2گرم از بافت برگ را در  10میلیلیتر
محلول سه درصد اسید سولفو سالیسیلیک ساییده و مﺨلوط یکنواختی تهیه گردید .سپس دو میلیلیتر از مایع رویی را با
دو میلیگرم معرف نینهیدرین و دو میلیلیتر اسید استیک خالص مﺨلوط کرده و یک ساعت در دمای  100درجه سانتی
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 .)1390در بهار پس از شﺨم بهاره عملیات تسطیح زمین و کودپاشی عناصر بر حسب آزمون خاک انجام شد .سپس
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گراد حمام بنمارى ،قرار گرفتند .سپس چهار میلیلیتر تولوئن به مﺨلوط اضافه گردید .از الیه رنگی فوقانی که حاوی
تولوئن و پرولین بود ،برای اندازهگیری غلظت پرولین استفاده گردید .جذب مقدار مشﺨصی از این ماده رنگی در طول موج

گردید .برای اندازهگیری محتوای نسبی آب برگ 1نیز از روش  Rodriguezو همکاران ( )2002استفاده گردید.
رابطه :2

] × 100وزن خشک –وزن اشباع  /وزن خشک–وزن تر [= RWC

رابطه :3

 = 12/19 A 663/2 -12/19A 646/۸کلروفیل a

رابطه :4

 = 21/5 A 646/۸ -5/1A 663/2کلروفیل b

رابطه :5

 = 19۸ Cb / ۸5/02 Ca -1/۸2 - 470A 1000کاروتنوئید

برای محاسبه شاخص سطح برگ ( )LAIبا استفاده از دستگاه سطح برگ سنج ( Li-COR, Model 7 Li-1300

 )USAمیانگینگیری و هر تیمار محاسبه و با تقسیم کردن آن بر مساحت مورد نظر ،بهدست آمد .برداشت علوفه با ظهور
خط شیری یک سوم تا دو سوم دانه در اواخر شهریور ماه صورت گرفت .بوتههای دو خط میانی هر کرت فرعی (خطوط
عملکرد) با در نظر گرفتن حاشیه از سطح زمین ،کف بر شدند .سپس وزن تر برگ ،ساقه و بالل و عملکرد علوفه تر تهیه
شد .کارایی مصرف آب (بهرهوری آب) با استفاده از رابطه زیر محاسبه شد ):(Farre et al., 2006

رابطه :6

WUE = Bi / Wap

در این رابطه  =WUEکارایی مصرف آب =Bi ،بیوماس تولید شده بر حسب گرم و  =Wapمیزان آب مصرفی بر حسب
مترمکعب.
تجزیه و تحلیل دادههای آزمایش با استفاده از نرمافزار  SAS 9.2انجام شد .اثر برهمکنش تیمارها نیز توسط نرمافزار
 MSTAT-Cمقایسه شد .مقایسه میانگین تیمارها به کمک آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال پنج درصد انجام
گرفت.
نتایج و بحث
ﻣحتﻮای نسبی آب برگ
نتایج تجزیه واریانس اثر تنظیم کننده رشد بر محتوای نسبی آب برگ در زمان ظهور برگ پرچم نشان داد که اثر تنش
خشکی و تنظیم کننده رشد و همچنین برهمکنش آنها در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود (جدول  .)2محتوای
رطوبت نسبی برگ در تیمار آبیاری با  50درصد تنش خشکی  50درصد کمتر از آبیاری مطلوب بود (شکل  .)1محتوای
1 Relative water content
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نسبی آب برگ ،شاخصی برای نشان دادن آسیب ناشی از تنش خشکی معرفی شده است ،بهطوری که محتوای نسبی آب
بیشتر سبب افزایش فتوسنتز و در نتیجه افزایش عملکرد در شرایط تنش میشود ( .)Farooq et al., 2009مشاهده شد

اسید سالیسیلیک بهترتیب با  119/6و  6۸/2درصد اثر مثبت و پس از آن اسید هیومیک بیشترین اثر را از خود به جای
گذاشت .پروازی شندی و همکاران ( )1392به نتایج مشابهی مبنی بر افزایش محتوای نسبی آب برگ در حضور اسید
هیومیک در گندم ،دست یافتند .مولکولهای اسید هیومیک در پیوند با مولکولهای آب تا حدود زیادی مانع از تبﺨیر آب
میگردند ( .)Bronick and Lai, 2005یداللهی و همکاران ( )1393در آزمایشی بر گیاه گلرنگ نشان دادند بیشترین
محتوای نسبی آب برگ  ۸3/6در تیمار  1/5لیتر در هکتار اسید هیومیک مشاهده شد .در آزمایش نقیزاده و کبیری
( )1395دریافتند کاربرد اسید سالیسیلیک یک میلیموالر به ترتیب موجب افزایش  11و  21درصدی محتوای نسبی آب
برگ در شرایط تنش  70و  50درصد ظرفیت زراعی شد.

ﻣحتﻮای نسبی آب (درصﺪ)

اﺳﯿﺪ ﻫﯿﻮﻣﯿک
شاﻫﺪ
ﺳالﯿسﯿلﯿک اﺳﯿﺪ

ﺳطﻮح تنش (درصﺪ ظرفﯿت زراعی)

شکل  :1اثر برﻫمکنش تنش خشکی و تنظﯿم کننﺪه رشﺪ بر ﻣحتﻮای نسبی آب برگ ذرت علﻮفﻪای.
در هر سطح آبیاری میانگینهای دارای حروف مشابه بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیداری ندارند.

پرولﯿن
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر اصلی تنش خشکی و اثر برهمکنش تنش خشکی و تنظیم کننده رشد بر میزان
پرولین در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود (جدول  .)2اثر برهمکنش تنش خشکی و تنظیم کننده رشد در شکل 2
بیانگر آن است که تجمع پرولین در شرایط بدون تنش و تیمار اسید سالیسیلیک بدون تفاوت معنیدار نسبت به تیمار
شاهد و اسید هیومیک اثر افزایشی را داشته و در شرایط تنش مالیم نیز این تیمار با  16درصد افزایش نسبت به شاهد
دارای بیشترین اثر بود.
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که در شرایط بدون تنش تیمار اسید سالیسیلیک برتری معنیداری دارد و در شرایط تنش مالیم و تنش شدید هم تیمار

ضریب تغﯿﯿرات (درصﺪ)

خطای b

A×B

تنظﯿم کننﺪه رشﺪ ()B

خطای a

تنش خشکی ()A

بلﻮک

ﻣنابع تغﯿﯿرات

درجﻪ

-

12

4

2

4

2

2

آزادی

4/66

7

**1۸6/۸

**5237/01

17/04

**2۸44/9

1۸/6ns

برگ

رطﻮبت نسبی

5/35

0/23

0/613ns

0/617ns

0/14

**16/04

0/02 ns

4/10

0/01

0/00ns

0/04ns

0/01

**1/52

0/04 ns

17/13

0/02

**0/74

**1/09

0/04

**2/37

0/04 ns

7/4

0/1۸

**2/39

**2/۸1

0/13

*1/7۸

0/35 ns

6/15

102314۸

**5405093

**۸576446۸

1146412

5472۸01ns

354745 ns

13/24

25530093

205939۸15 ns

47127315 ns

9446759

**2310439۸2

101321759 ns

 * ،nsو ** :بهترتیب بیانگر عدم اختالف معنیدار و اختالف معنیدار در سطوح احتمال پنج و یک درصد میباشند.

5/۸7

3/52

**73/74

19/5۸4ns

2/52

**754/1

5/۸5 ns

پرولﯿن

کلروفﯿل
a

کلروفﯿل
b

کاروتنﻮﺋﯿﺪ

برگ

شاخص ﺳطح

وزن
برگ

وزن
ﺳاقﻪ

9/06

4۸۸1911

**1041۸79۸0

*23312340

7902709

**42250310

2152756۸ ns

بالل

وزن

جﺪول  :2تﺠزیﻪ واریانس اثر اﺳﯿﺪ ﺳالﯿسﯿلﯿک و اﺳﯿﺪ ﻫﯿﻮﻣﯿک بر خصﻮصﯿات فﯿزیﻮلﻮژیک و عملکرد ذرت علﻮفﻪای تحت تنش خشکی
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۸/6۸

434۸2345

**465033076

**44646020۸

359397۸7

**1027796074

23523۸323 ns

علﻮفﻪ

عملکرد

9/66

0/32

**2/69

*1/46

0/54

**66/69

1/۸ ns

ﻣصرف آب

کارایی
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اثر اسید سالیسیلیک و اسید هیومیک بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیک و عملکرد ذرت علوفهای ( )Zea mays L.در شرایط تنش خشکی

42

در شرایط تنش شدید ،تیمار اسید سالیسیلیک با  14/۸درصد افزایش نسبت به شاهد بیشترین اثر را در بین مواد به
کار رفته در محلولپاشیها و در سطوح مﺨتلف تنش از خود بجای گذاشته است (شکل  .)2در شرایط تنش خشکی مالیم

نیتروژن و یا ماده محلول کاهشدهنده پتانسیل اسمزی سیتوپالسم ،عمل نمینماید ،بلکه تحمل گیاه را به تنش افزایش
میدهد ( .)Shawquat et al., 2015براساس نتایج تحقیقات پیشین در طی بروز تنش خشکی بر مقدار پرولین افزوده
میشود .احتماالً دلیل افزایش پرولین طی تنش خشکی این است که پرولین اسید آمینه ذخیره شده در سیتوپالسم بوده
که احتماالً در حفاظت از ساختمان ماکرو مولکولهای درون سلول در طی تنش خشکی نقش مؤثری دارد ( sivakumar

 .)et al., 2016گزارش شده است اسید سالیسیلیک بر تشکیل پروتئینهای دفاعی گیاه اثر میگذارد .اسیدسالیسیلیک در
غلظتهای مﺨتلف میتواند با افزایش مقدار پرولین سبب بهبود تحمل گیاه جو در شرایط تنش خشکی شود ( Kochev et

.)al., 2006

پرولﯿن (ﻣﯿکروﻣﻮل بر گرم)

اﺳﯿﺪ ﻫﯿﻮﻣﯿک
شاﻫﺪ
ﺳالﯿسﯿلﯿک اﺳﯿﺪ

ﺳطﻮح تنش (درصﺪ ظرفﯿت زراعی)

شکل  :2اثر برﻫمکنش تنش خشکی با تنظﯿم کننﺪه رشﺪ بر پرولﯿن ذرت علﻮفﻪای.
میانگینهای با حروف یکسان بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیداری ندارند.

کلروفﯿل
اثر اصلی تنش خشکی بر کلروفیل  aو  bدر سطح احتمال یک درصد معنیدار بود ،ولی اثر اصلی تنظیم کننده رشد و
برهمکنش تنش خشکی و تنظیم کننده رشد بر میزان کلروفیل  aو  bدر گیاه ذرت معنیدار نبود (جدول  .)2با توجه به
مقایسه میانگینها ،میتوان اظهار نظر کرد که بیشترین میزان کلروفیل  aو  bدر شرایط بدون تنش بود و این تفاوت به
ترتیب برای این صفات نسبت به شرایط تنش شدید به ترتیب  35/4و  3۸/4درصد افزایش داشته است (شکل  3الف و ب).
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کاهش سنتز کلروفیل  aاز واکنشهای عمومی گیاهان نسبت به کمبود آب میباشد (.)Ghorbanali and Niakan, 2005
میزان کلروفیل در گیاه زنده یکی از عوامل مهم برای فتوسنتز به شمار میآید .در این بین بسته به شدت ،مدت و مرحله

تنش دما و اسید سالیسیلیک بر صفات فیزیولوژیک ذرت اعالم نمودند که محتوای کلروفیل برگ با کاربرد  50میکرومول
سالیسیلیک اسید در شرایط تنش دمایی افزایش معنیداری داشت .بررسیهای دیگری نشان داد که سالیسیلیک اسید
باعث افزایش پارامترهای رشد و رنگیزههای فتوسنتزی ذرت تحت تنش خشکی شد ( .)Hayat et al., 2009نشان داده
شد که تﺨلیه رطوبتی خاک بر شاخص کلروفیل و کلروفیل  aو  bدر ذرت سینگل کراس  260اثر گذار بود (حق جو و
بحرانی .)1393 ،اسید سالیسیلیک در شرایط تنش خشکی به عنوان یک آنتیاکسیدان عمل نموده و از آسیب به رنگدانهها
بهویژه کلروفیل جلوگیری میکند .بهطوریکه گزارش شده است اسید سالیسیلیک از طریق جلوگیری از آسیب به کلروفیل
سبب بهبود فتوسنتز در شرایط تنش خشکی شده است (.)Lei et al., 2005

کلروفﯿل ( aﻣﯿکروگرم بر ﻣﯿلی لﯿتر)

کلروفﯿل ( bﻣﯿکروگرم بر ﻣﯿلی لﯿتر)

ﺳطﻮح تنش (درصﺪ ظرفﯿت زراعی)

ﺳطﻮح تنش (درصﺪ ظرفﯿت زراعی)

شکل  :3اثر تنش خشکی بر ﻣحتﻮای کلروفﯿل  aو کلروفﯿل  bدر ذرت علﻮفﻪای.
میانگینهای با حروف یکسان بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیداری ندارند.

کاروتنﻮﺋﯿﺪﻫا
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر اصلی تنش خشکی ،تنظیم کننده رشد و اثر برهمکنش تنش خشکی و تنظیم
کننده رشد بر کاروتنوئیدها در سطح احتمال یک درصد معنیدار شد (جدول  .)2بیشترین میزان کاروتنوئیدها در ترکیب
تیماری تنش شدید و محلولپاشی با اسید هیومیک بود (شکل  .)4عالوه بر این ،اثر برهمکنش تنش خشکی و محلولپاشی
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اثر خشکی بر هر کدام از مقادیر کلروفیل در گیاهان متفاوت است .عطارزاده و همکاران ( )1393در آزمایشی مربوط به اثر
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در شکل  4نشان داد که در شرایط تنش شدید کمترین میزان کاروتنوئیدها در تیمار سالیسیلیک اسید و بیشترین آن در
تیمار اسید هیومیک مشاهده شد ،هر چند که این افزایش در میزان کاروتنوئید معنیدار نبود )1996( Zudan .دریافت که

شرایط بدون تنش اسید هیومیک اثر معنیداری نداشت و اسید سالیسیلیک نیز بیاثر بود .اما در شرایط تنش مالیم و
شدید ،اسید هیومیک بهترتیب (با  21و  11/2درصد افزایش) نسبت به شاهد اثر تنش را تعدیل نمود ،در این شرایط اسید
سالیسیلیک در تنش شدید دارای اثر منفی و در تنش مالیم بیاثر بود .در زمان فتوسنتز ،کاروتنوئیدها بهعنوان محافظ
کلروفیل گیاه عمل میکنند ،بهطوری که با رشد گیاه و ظهور رنگ نهایی همگام با کاهش کلروفیل ،میزان کاروتنوئید زیاد
میشود ( .)Koo and Howe, 2009با توجه به کاهش کلروفیل  aو  bدر شرایط تنش شدید نسبت به شرایط بدون تنش
میتوان نتیجه گرفت که کاهش کاروتنوئیدها در این تیمار به دلیل تﺨریب کمتر کلروفیل بوده است .اسید سالیسیلیک به
دلیل نقش مهمی که در محافظت از رنگدانههای فتوسنتزی دارد ،میتواند باعث افزایش توان فتوسنتزی و عملکرد ذرت
شود (.)Khodary, 2014
کاروتنﻮﺋﯿﺪ (ﻣﯿکروگرم بر ﻣﯿلی لﯿتر)

اﺳﯿﺪ ﻫﯿﻮﻣﯿک
شاﻫﺪ
ﺳالﯿسﯿلﯿک اﺳﯿﺪ

ﺳطﻮح تنش (درصﺪ ظرفﯿت زراعی)

شکل  :4اثر برﻫمکنش تنش خشکی و تنظﯿم کننﺪه رشﺪ بر کاروتنﻮﺋﯿﺪ ذرت علﻮفﻪای.
در هر سطح آبیاری میانگینهای دارای حروف مشابه بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیداری ندارند.

شاخص ﺳطح برگ
نتایج نشان داد که اثر تنش خشکی و تنظیم کنندههای رشد بر شاخص سطح برگ به ترتیب در سطح احتمال پنج و
یک درصد معنیدار بود (جدول  .)2در شرایط بدون تنش ،تحت تنش مالیم ( 75درصد ظرفیت زراعی) و تنش شدید مواد
بهکار رفته در محلولپاشی اثر مطلوبی داشتند ،بهگونهای که در هر سه شرایط رطوبتی ،اسید سالیسیلیک بهترتیب با 37/2
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محلولپاشی برگهای گندم با اسید هیومیک و فولویک در مزرعه و گلﺨانه سبب افزایش میزان کلروفیل در برگها شد .در
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و  2۸/5درصد افزایش اثر مثبتی از خود به جای گذاشت و در تنش شدید اسید سالیسیلیک بدون تفاوت معنیدار در
مقایسه با تیمار شاهد ،باعث افزایش شاخص سطح برگ ( )5/29شد (شکل  .)1یافتههای  Makumbiو همکاران ()2011

مثبت وجود داشت ،بهطوری که در گیاه تحت تنش کمبود آب ،شاخص سطح برگ کاهش یافت .نتایج آزمایشهای صورت
گرفته سایر محققان بر آفتابگردان و ذرت نیز بر کاهش سطح برگ به ترتیب میزان  24و  31درصد بهواسطه اختالل در
فتوسنتز و کاهش کلروپالست و در نتیجه زرد و نکروزه شدن سریع برگها در شرایط کمبود رطوبت خاک داللت میکنند
که به عنوان سازوکاری برای سازگاری به خشکی به شمار میآید ( .)Gavloski, 1992; Flagella et al., 2012به نظر
میرسد اثر تنش در طول دوره رویشی منجر به کوچک شدن برگها گردید .اثر تنش خشکی در طول دوره رویشی منجر
به کوچک شدن برگها شده ،کلروفیل سازی در کمبودهای شدید متوقف شده و شاخص سطح برگ را در دوره رسیدن
محصول و میزان جذب نور توسط گیاه ذرت را نیز کاهش داد ( .)Camberato et al., 2018سالسیلیک اسید باعث
گسترش سیستم ریشهای و حفظ سالمت آن و جذب بیشتر آب و مواد غذایی شده که در نهایت منجر تولید بیشتر برگ
و سطح آن در گندم شد ( .)Shakirova et al., 2013نتایج تحقیقی نشان داد که سالسیلیک اسید با افزایش فعالیت آنزیم
رابیسکو سبب بهبود فتوسنتز و افزایش سطح برگ در سویا شد (.)Gutierrez-Coronado et al., 2008

شاخص ﺳطح برگ

اﺳﯿﺪ ﻫﯿﻮﻣﯿک
شاﻫﺪ
ﺳالﯿسﯿلﯿک اﺳﯿﺪ

ﺳطﻮح تنش (درصﺪ ظرفﯿت زراعی)

شکل  :5اثر برﻫمکنش تنش خشکی و تنظﯿم کننﺪه رشﺪ بر شاخص ﺳطح برگ ذرت علﻮفﻪای.
در هر سطح آبیاری میانگینهای دارای حروف مشابه بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیداری ندارند.

وزن برگ
بنابر جدول تجزیه واریانس وزن تر برگ تحت تأثیر اثر اصلی تنظیم کننده رشد و برهمکنش تنش و تنظیم کننده رشد
واقع شد (جدول  .)2واکنش وزن تر برگ به مواد به کار رفته در تنظیم کننده رشد نیز متفاوت از هم بود .هر چند برای
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نیز مؤید همین موضوع است و اظهار داشت که میان گسترش و توسعه سطح برگ و آب موجود در گیاه ذرت همبستگی
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اثر اسید سالیسیلیک و اسید هیومیک بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیک و عملکرد ذرت علوفهای ( )Zea mays L.در شرایط تنش خشکی

وزن تر برگ با اعمال تنش بیشتر ،میزان وزنگیری برگها کاهش یافت ،ولی در شرایط بدون تنش ،تحت تنش مالیم
( 75درصد ظرفیت زراعی) و تنش شدید مواد به کار رفته در محلولپاشی اثر مطلوبی داشتند ،بهگونهای که در هر سه

الف) ،همانطور که در شکل  2مشاهده میشود محتوای زیاد پرولین در تیمار مذکور ممکن است از کاهش وزن تر برگ در
شرایط تنش خشکی ممانعت کرده باشد .نتایج بررسیهای محققان نشان داد محلولپاشی ذرت شیرین با سالیسلیک اسید
باعث تعدیل تنش خشکی و افزایش وزن خشک گیاه شد (فالح و مددی .)1397 ،طی پژوهشی محققان اظهار داشتند که
سالیسیلیک اسید با افزایش جذب دی اکسید کربن و میزان فتوسنتز در افزایش وزن خشک گیاه موثر بوده است
(.)Fariduddin et al., 2003

وزن ﺳاقﻪ (کﯿلﻮگرم در ﻫکتار)

وزن برگ (کﯿلﻮگرم در ﻫکتار)
ﺳطﻮح تنش (درصﺪ ظرفﯿت زراعی)

ﺳطﻮح تنش (درصﺪ ظرفﯿت زراعی)

وزن بالل (کﯿلﻮگرم در ﻫکتار)

اﺳﯿﺪ ﻫﯿﻮﻣﯿک
شاﻫﺪ
ﺳالﯿسﯿلﯿک اﺳﯿﺪ

ﺳطﻮح تنش (درصﺪ ظرفﯿت زراعی)

شکل  :6اثر برﻫمکنش تنش خشکی و تنظﯿم کننﺪه رشﺪ بر وزن برگ (الف) ،ﺳاقﻪ (ب) و بالل(ج) ذرت
علﻮفﻪای.
در هر سطح آبیاری میانگینهای دارای حروف مشابه بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیداری ندارند.
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وزن ﺳاقﻪ
اثر تیمار تنظیم کننده رشد بر وزن تر ساقه در زمان برداشت معنیدار نبود ،وزن تر ساقه تحت تأثیر تنش خشکی در

(( )P<0/01جدول  .) 2برای وزن تر ساقه ،در مورد مواد به کار رفته در محلولپاشی تحت شرایط بدون تنش و تنش مالیم
میتوان گفت که اسید سالیسیلیک نسبت به اسید هیومیک اثر مثبت داشت ،اما اثر هر دو تیمار نسبت به معنیدار نبود.
تحت تنش شدید ( 50درصد ظرفیت زراعی) محلولپاشی اسید سالیسیلیک باعث افزایش  42/5درصد نسبت به شاهد شد
(شکل  6ب) .محرم نژاد و همکاران ( )1395نیز ثابت کردند تنش خشکی  50درصد ظرفیت زراعی وزن تر ساقه (1367
کیلوگرم در هکتار) را به میزان  3۸/5درصد کاهش داد Kaman .و همکاران ( )2011اظهار داشتند تنش خشکی بر وزن
تر اندام هوایی ذرت معنیدار بود و بیشترین وزن تر ساقه در تیمار آبیاری در تمام فصل رشد گیاه و کمترین آن در تیمار
سه بار آبیاری در طول فصل رشد مشاهده شد .معموالً در شرایط تنش خشکی به دلیل کاهش توسعه برگها ،ساقه و
کاهش میزان تجمع مواد ذخیرهای در این اندامها از وزن تر کاسته میشود ( .)Lamm, 2004اعمال تنش خشکی در
مرحله گردهافشانی در موجب محدودیت کربوهیدراتی و عدم تکامل ،کاهش آهنگ فتوسنتز خالص ،تجمع ماده خشک در
برگها ،ساقه ،بالل و عملکرد دانه شد ( Ahmad .)Schussler and Westgate, 1991و همکاران ( )201۸پژوهشی اثر
سالیسیلیک اسید را بر گیاه ذرت در شرایط تنش خشکی بهصورت کم آبیاری از ابتدای رشد تا آخر فصل رشد مورد بررسی
قرار دادند آنها گزارش کردند که تنش خشکی باعث کاهش معنیدار وزن ساقه و در مقابل تیمار سالیسیلیک اسید باعث
افزایش غیر معنیدار وزن ساقه گردیده است.
وزن بالل
اثر تیمار تنش خشکی بر وزن تر بالل در زمان برداشت در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود .وزن تر بالل تحت اثر
محلولپاشی ( )P<0/05و اثر برهمکنش تنش خشکی نیز بر صفت مذکور در سطح یک درصد پاسخ معنیداری را نشان
داد (جدول  .)2در مورد وزن بالل شاهد آن بودیم که در شرایط بدون تنش و تنش مالیم ،اسید سالیسیلیک بهترتیب با
میزان  3201و  27۸9کیلوگرم در هکتار با داشتن اثر خنثی در برابر شاهد نسبت به اسید هیومیک به میزان  1۸درصد
اثری افزایشی داشت و تیمار اسید هیومیک نیز نسبت به شاهد بیاثر بود؛ اما در شرایط تنش شدید تیمار اسید سالیسیلیک
( 1۸09کیلوگرم در هکتار) با داشتن تفاوت معنیدار نسبت دیگران ،برتری از خود نشان داد (شکل  6ج) .از آنجایی که
وزن گیری بالل در انتهای مراحل رشد گیاه اتفاق میافتد به نظر میرسد که تیمار اسید سالیسیلیک با حفظ سطح باالیی از
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سطح احتمال یک درصد واقع شد و اثر برهمکنش این دو عامل نیز بر صفت مذکور پاسخ معنیداری را نشان داد

اثر اسید سالیسیلیک و اسید هیومیک بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیک و عملکرد ذرت علوفهای ( )Zea mays L.در شرایط تنش خشکی

4۸

پرولین و رطوبت نسبی موجب تداوم انجام فتوسنتز جاری برگ و در نتیجه کاهش اثر تنش خشکی بر وزن بالل شده است.
 Agarawalو همکاران ( )2015اثر پیش تیمار سالیسیلیک اسید را در شرایط کمبود آب بر رشد سورگوم مورد بررسی

عملکرد علﻮفﻪ
نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثر اصلی تنش خشکی در سطح احتمال پنج درصد و تنظیم کننده
رشد و اثر برهمکنش آنها بر عملکرد علوفه تر در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود (جدول  .)2شکل  7بیانگر این
مطلب است که برای عملکرد علوفه تر در شرایط بدون تنش ،تنش مالیم و شدید ،اسید سالیسیلیک برتری معنیداری را
نشان داد (بهترتیب  24/4 ،20/4و  3۸/1درصد افزایش) و اسید هیومیک اثر معنیدار نداشت .در شرایط بدون تنش و تنش
مالیم محلولپاشی اسید سالیسیلیک به ترتیب با عملکرد  9251و  ۸013کیلوگرم در هکتار افزایش یافت .این افزایش به
دلیل افزایش معنیدار وزن برگ و عمدتاً وزن بالل است (شکل  )1992( Cosculleola and Fact .)7نیز بر این موضوع
تأکید کردند که کاهش عملکرد ( 1653کیلوگرم در هکتار) در اثر تنش کمبود آب ،ناشی از کاهش فتوسنتز گیاه ذرت در
اثر کاهش پتانسیل آب برگ و سطوح فعال فتوسنتزی بوده است .خواجویی نژاد و همکاران ( )1396در پژوهشی گزارش
کردند که محلولپاشی سالیسیلیک اسید عملکرد علوفه سورگوم را تحت شرایط تنش خشکی انتهای فصل افزایش داده
است .آنها همچنین گزارش کردند که علت افزایش عملکرد در گیاه در اثر کاربرد سالیسیلیک اسید به دلیل افزایش توسعه
سطح برگ در گیاهان محلولپاشی شده میباشد.
عملکرد علﻮفﻪ (کﯿلﻮگرم در ﻫکتار)

اﺳﯿﺪ ﻫﯿﻮﻣﯿک
شاﻫﺪ
ﺳالﯿسﯿلﯿک اﺳﯿﺪ

ﺳطﻮح تنش (درصﺪ ظرفﯿت زراعی)

شکل  :7اثر برﻫمکنش تنش خشکی و تنظﯿم کننﺪه رشﺪ بر عملکرد ذرت علﻮفﻪای.
در هر سطح آبیاری میانگینهای دارای حروف مشابه بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیداری ندارند.
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قرار داند ،آنها گزارش کردند که سالیسیلیک اسید باعث افزایش وزن پانیکول سورگوم شده است.
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کارایی ﻣصرف آب
اثر اصلی تنش خشکی ،تنظیم کننده رشد و اثر برهمکنش تنش خشکی و تنظیم کننده رشد بر کارایی مصررف آب در

بردن کارایی مصرف آب داشته است .مقایسه بین عکسالعمل تنش آبری و محلرولپاشری در خصروص کرارایی مصررف آب
(شکل  )۸نشان داد که در شرایط بدون تنش اسید سالیسیلیک و اسید هیومیک اختالف معنیداری از خود نشران ندادنرد.
در شرایط تنش مالیم ،اسید سالیسیلیک با  24/74درصد افزایش اثر مطلوبی در تعردیل کرردن ترنش وارده بره گیراه ذرت
داشت و در شرایط تنش شدید اسید سالیسریلیک ( 10/71کیلروگرم برر مترر مکعرب در هکترار) و اسرید هیومیرک (۸/24
کیلوگرم بر متر مکعب در هکتار) نسبت به شاهد اثر معنیداری نداشتند .هر عامل مدیریتی که بدون افزایش تبﺨیر و تعرق
محدودیتهای رشد گیاه را کاهش یا تعدیل دهد مسلماً باعث افزایش عملکرد و بازده مصرف آب خواهرد شرد ( Al-Kaisi

 .)and Yin, 2003در آزمایش قلینژاد و همکاران ( )1397بر اثر اسید سالیسیلیک بر کارآیی مصرف آب در جو در شرایط
تنش خشکی کمترین کارایی مصرف آب در شرایط آبیاری کامل و بدون مصرف اسید سالیسیلیک حاصل شرد و برا مصررف
اسید سالیسیلیک تا شش میلیموالر کارایی مصرف آب افزایش یافت .همچنین برا افرزایش مصررف اسرید سالیسریلیک در
شرایط تنش خشکی در مقایسه با آبیاری کامل ،کارایی مصرف آب افزایش یافت .فالح و مددی ( )1397در بررسی اثر اسید
سالیسیلیک بر کارایی مصرف آب ذرت سیلویی تحت ترنش خشرکی دریافتنرد کره محلرولپاشری یرک میلریمروالر اسرید
سالیسیلیک در شرایط تنش خشکی  50درصد ظرفیت مزرعره کرارایی آب را بره میرزان  21/6درصرد افرزایش داد و تراثیر
مطلوبی در تعدیل کردن تنش وارده به گیاه ذرت داشت.
(کﯿلﻮگرم برﻣتر ﻣکعب در ﻫکتار)

شاﻫﺪ
ﺳالﯿسﯿلﯿک اﺳﯿﺪ

کارایی ﻣصرف آب

اﺳﯿﺪ ﻫﯿﻮﻣﯿک

ﺳطﻮح تنش (درصﺪ ظرفﯿت زراعی)

شکل  :۸اثر برﻫمکنش تنش خشکی و تنظﯿم کننﺪه رشﺪ بر کارایی ﻣصرف آب در ذرت علﻮفﻪای.
در هر سطح آبیاری میانگینهای دارای حروف مشابه بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیداری ندارند.
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نتﯿﺠﻪگﯿری
براساس نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر میتوان بیان کرد که اعمال تنش خشکی در مرحله گردهافشانی اثر قابل

تر را به دلیل کاهش وزن برگ و بالل کاهش داد .بیشترین نتایج مثبت اثر استفاده از تنظیمکنندههای رشد بر عملکرد
ذرت در شرایط تنش مالیم حاصل گردید و اثر تعدیلکنندگی آنها در شرایط تنش خشکی در تولید محصول عمدتاً در
مورد اسید سالیسیلیک مشاهده شد .در شرایط تنش شدید محلولپاشی اسید سالیسیلیک موجب افزایش معنیدار عملکرد
دانه ( 7321کیلوگرم در هکتار) و کارایی مصرف آب ( 10/71کیلوگرم بر متر مکعب در هکتار) گردید .در این تحقیق
پارامترهای مﺨتلف از جمله رطوبت نسبی برگ ،پرولین ،شاخص سطح برگ و وزن تر ساقه ،بالل و برگ پاسخ مناسبی
نسبت به کاربرد اسید سالیسیلیک بهصورت محلولپاشی از خود نشان دادند .بنابراین اثر مثبت کاربرد اسید سالیسیلیک به
صورت محلولپاشی ،کاهش صدمه تنش بر تولید علوفه و کارایی مصرف آب در شرایط تنش مالیم با داشتن تفاوت
معنیداری نسبت به اسید هیومیک بیانگر این است که کاربرد این ماده میتواند در افزایش تولید و کیفیت علوفه سیلویی
ذرت در سطح متوسط تنش خشکی مفید باشد.
ﺳپاﺳگزاری
نگارنده از دانشگاه پیام نور اصفهان در حمایت از این طرح تحقیقاتی داخلی تشکر و قدردانی مینماید.
ﻣنابع
پروازیشنﺪی ،س ،.پازکی ،ع ،.اصغرزاده ،ا .و پاکنژاد ،ف .1391 .اثر دور آبیاری ،اسید هیومیک و باکتریهای
محرک رشد بر ویژگیهای گندم رقم کویر در منطقه شهر ری .فصلنامه فیزیولوژی گیاهان زراعی.19-33 :)1۸( 5 .
حق جﻮ ،م .و بحرانی ،ع .1393 .اثر میزان آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد دانه ،اجزای عملکرد و انتقال مجدد ماده
خشک ذرت رقم سینگل کراس  .260فصلنامه تحقیقات غالت.27۸-292 :)19( 16 .
خزاعی ،ح ،.فربانی ،ص ،.کافی ،م .و بنایان اول ،م .1390 .اثر کاربرد اسید هیومیک در آب آبیاری بر عملکرد و
اجزاء عملکرد ذرت .نشریه بوم شناسی کشاورزی.111-11۸ :)1( 2 .
خﻮاجﻮیینژاد ،غ ،.احمﺪیزاده ،ا .و عبﺪالشاﻫی ،ر .1396 .تأثیر سالیسیلیک اسید بر ویژگیهای مورفولوژیک و
عملکرد ارقام سورگوم ( )Sorghum bicolor L.تحت رژیمهای مﺨتلف آبیاری .فصلنامه تحقیقات غالت-603 :)4( 7 .
.591
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دانشمنﺪ ،ع ،.شﯿرانی راد ،ا .ح ،.نﻮرﻣحمﺪی ،ق ،.زارعی ،ز .و دانشﯿان ،ج .13۸7 .بررسی روغن دانه و پروتئین
دانه دو رقم کلزا و ارتباط آن با عملکرد روغن دانه و عملکرد پروتئین دانه ،فصلنامه دانش کشاورزی ایران-314 :)3( 5 .

ﺳﻮرشﺠانی ،س.ح ،.شایاننژاد ،م ،.نادری ،م .و حقﯿقتی ،ب .1394 .تأثیر سطوح مﺨتلف آبیاری بر خصوصیات
کمی و کیفی ذرت علوفهای (رقم  )NSو تعیین عمق بهینه آبیاری آن در شرایط کمبود آب .مجله علوم آب و خاک19 .
(.125-137 :)73
عطارزاده ،م ،.ترابی ،ب ،و ﻣﺪاح حسﯿنی ،ش .1393 .تأثیر پیشتیمار اسید سالیسیلیک و دمای باال بر برخی
صفات فیزیولوژیک ذرت ( .)Zea mays L.نشریه پژوهشهای زراعی ایران.71۸-726 :)4( 12 .
فالح ،س .و ﻣﺪدی ،ا .1397 .اثر پرولین و اسید سالیسیلیک بر پارامترهای فیزیولوژیکی و عملکرد ذرت سیلویی
تحت رژیمهای مﺨتلف رطوبتی .نشریه تولید و فرآوری محصوالت زراعی و باغی.16-2۸ :)1( ۸ .
قلینژاد ،ا .و ابهری ،ع .1397 .تاثیر سالیسیلیک اسید بر کارآیی مصرف آب در جو در شرایط تنش خشکی .نشریه
پژوهشهای زراعی ایران.697-710 :)3( 16 .
ﻣحرم نژاد ،س ،.نصرالﻪزاده اصل ،و ،.شﯿری ،م .و باغبانی ،ف .1395 .اثر تنش خشکی بر خصوصیات زراعی و
بیوشیمیایی سه هیبرید ذرت .مجله علوم زراعی ایران.45-60 :)32( ۸ .
نقیزاده  ،م .و کبﯿری  ،ر .1395 .اثر برگپاشی با سالیسیلیک اسید بر برخی از ویژگیهای فیزیولوژیکی ذرت ( Zea

 )mays L.در شرایط تنش خشکی .مجله تنشهای محیطی در علوم زراعی.317-327 :)4( 9 .
یﺪاللهی ،پ ،.اصغریپﻮر ،م ،.خﯿری ،ن .و قادری ،ا .1393 .اثر تنش خشکی و انواع کود آلی بر عملکرد روغن و
ویژگیهای بیوشیمیایی گلرنگ ( .)Carthamus tinctorius L.مجله تولید گیاهان روغنی.27-40 :)2( 1 .
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