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  چكيده
به صورت  ، اين تحقيق704ي ذرت سينگل كراس  نظور مطالعه تأثير سطوح مختلف تنش خشكي و كود نيتروژن بر صفات كيفي دانهبه م

درصد نياز كامل آبي  60و  80، 100(در سه سطح طرح بلوك هاي كامل تصادفي با دو فاكتور مقدار آب آبياري  بر پايهطرح اسپليت پالت 
 30درصد بيشتر و  30ي و مقدار كود نيتروژن در سه سطح شامل ميزان توصيه شده بر اساس آزمون خاك، به عنوان فاكتور اصل) گياه

افزايش شدت تنش خشكي درصد نشاسته دانه  با نتايج نشان داد كه .شدانجام درصد كمتر از اين ميزان به عنوان فاكتور فرعي در سه تكرار 
با افزايش ميزان كود نيتروژن  .حت تأثير سطوح آبياري قرار نگرفتدرصد چربي خام دانه ت ، اماافزايش يافتكاهش و درصد پروتئين دانه 

به دليل رابطه ي معكوس بين مقدار نشاسته و پروتئين، درصد نشاسته كاهش و پروتئين افزايش يافت، همچنين افزايش مصرف كود نيتروژن 
  .تا حد نياز گياه درصد چربي خام دانه را افزايش داد

  خام نشاسته، پروتئين، چربيذرت، خشكي، نيتروژن،  :گان كليديواژ

  مقدمه
آب از جمله . كيفيت دانه براي توليد كننده ها و مصرف كننده ها فاكتور مهمي است، اين فاكتور ارزش نهايي دانه را مشخص مي كند

  فت هاي رويشي در طولاير كربن از بافاكتورهايي است كه بر صفات كيفي دانه ذرت تأثير مي گذارد، طي دوره ي كم آبي ذخ
به عالوه وضعيت نيتروژن گياه نيز اثرات قابل توجهي بر كيفيت ). 1385قربانلي و همكاران، (دوره ي پر شدن دانه منتقل مي شوند 

كودهاي ). 1385قربانلي و همكاران، (دانه دارد، ارتباط منفي آشكاري بين درصد نيتروژن گياه و درصد كربوهيدرات وجود دارد 
نيتروژن احتماال واردات نيتروژن از بخش هاي رويشي به دانه را در مقايسه با كربوهيدرات افزايش داده و موجب افزايش غلظت 

  دانه ذرت به طور معني داري توسط همچنين كيفيت). 1384شهسواري و صفاري، (نيتروژن دانه و درصد پروتئين آن مي گردد 
گياه به علت كاهش جذب نيتروژن به افزايش  ،كمبود آبپذيرد، تحقيقات نشان داده كه در شرايط تأثير مي اثر متقابل آب و نيتروژن 

كمتري توليد و مصرف مي شود تا  نيتروژن پاسخ نمي دهد در نتيجه با كاهش جذب نيتروژن و عدم توليد اسيدآمينه، كربوهيدرات
محصوالت كشاورزي مسئله مهمي در امور  كيفيت با توجه به اين كه). 1385، قربانلي و همكاران(سيدهاي آمينه سازمان دهي شوند ا

ين تأثير مقادير مختلف آبياري و كود نيتروژن بر صفات كيفي بنابراين پژوهش حاضر با هدف تعي اجرايي و تحقيقات كشاورزي است
  .انجام شد 704ذرت سينگل كراس ) درصد نشاسته، پروتئين و چربي خام( دانه

  ها و روشمواد 
آزمايش . در ايستگاه تحقيقاتي مركز تحقيقات كشاورزي استان كرمانشاه واقع در اسالم آباد غرب اجرا شد 1388اين تحقيق در سال 

تيمار شامل فاكتور  9در اين بررسي . طرح بلوك هاي كامل تصادفي در سه تكرار پياده شد بر پايهبه صورت طرح اسپليت پالت 
به صورت (به عنوان فاكتور اصلي و سطوح مختلف كود نيتروژن  )درصد نياز آبى 60و  80نياز كامل آبى گياه، (آبيارى در سه سطح 



 221(درصد بيشتر از اين ميزان  30 ،)در هكتار كيلوگرم ازت خالص 170(شامل ميزان توصيه شده بر اساس آزمون خاك ) اوره
در پالت هاى فرعى قرار گرفت كه در سه مرحله، ) كيلوگرم ازت خالص 119(درصد كمتر از اين ميزان  30و ) كيلوگرم ازت خالص

نياز آبى گياه بر اساس معادله پنمن فائو با استفاده از نرم افزار اُپتي وات . هم زمان با كاشت، هفت برگي و قبل از گل دهي استفاده شد
× ) مترمربع(مساحت كرت : و ميزان آب آبياري طبق فرمول و نت وات در دوره هاي ده روزه با توجه به آمار هواشناسى منطقه تعيين

اي هر كرت در اختيار محاسبه مي گرديد و مقادير آب در نظر گرفته شده بر) روز(دور آبيارى × ) ميلي متر در روز(نياز آبى روزانه 
 DA7200 مدل) Near Infra Red(توسط دستگاه ) درصد پروتئين، نشاسته، چربي خام( تعيين كيفيت دانه. گرفتمي  گياهان قرار
قبل از اندازه گيري، دستگاه بايستي براي هر نوع محصول كاليبره شده باشد و دستگاه طبق كاليبره، اندازه گيري فاكتورها را  انجام شد،
نتخاب و فيزيولوژيكي از مجموع دانه هاي هر كرت يك نمونه تصادفي ادر زمان رسيدگي ها پس از برداشت بالل . دهد انجام مي

اه مخصوص زير دستگاه قرار جهت تعيين كيفيت پس از پر كردن ظرف مخصوص دستگاه از دانه، ظرف محتوي نمونه در جايگ
پس از چرخش ظرف نمونه و تاباندن اشعه توسط دستگاه مقادير پروتئين، نشاسته و چربي خام نمونه ها به تفكيك بر مانيتور گرفت، 

  .دستگاه نمايش داده مي شد

  ايج و بحثنت
تحت تأثير مقادير مختلف آب قرار گرفت، بيشترين درصد % 1ا سطح احتمال دانه با افزايش شدت تنش خشكي بدرصد نشاسته 

در شرايط تنش رطوبتي شديد مشاهده شد، كه تفاوت معني داري ) %58/71(با آبياري مطلوب و كمترين مقدار آن ) %61/73(نشاسته 
كاهش يافت، به طوري كه بيشترين نيتروژن درصد نشاسته دانه همچنين با افزايش ميزان ). 1جدول (با تنش ماليم خشكي نداشت 

 ).1جدول (كيلوگرم مشاهده شد  221با كاربرد ) % 77/71(و كمترين مقدار آن  كيلوگرم كود 119با كاربرد ) %07/73(درصد نشاسته 
كربس دارد، احيا نيترات و نيتريت هم احتياج به نيروي احيا كننده  هاي چرخه اسيدهاي آمينه، نياز به متابوليتنيتروژن به علت تثبيت 

حاصل از تنفس يا فتوسنتز دارد كه اگر از طريق تنفس تأمين شود، هيدرات هاي كربن كم مي شوند و اگر از راه فتوسنتز تأمين شود 
قربانلي و ( نيتروژن سبب كاهش هيدرات كربن مي شوددي اكسيد كربن كمتري احيا و به هيدرات كربن تبديل مي شود، پس افزايش 

  ).2 جدول(نشاسته موجود در دانه كاهش يافت درصد  در تمام تيمارهاي آبياري با افزايش مقدار كود نيتروژن. )1385همكاران، 
ار تنش شديد خشكي بود، مربوط به تيم) %47/10( آنآبياري مطلوب به دست آمد و بيشترين مقدار  با) %2/9(كمترين مقدار پروتئين 

در شرايط خشكي  ).1جدول (اما بين درصد پروتئين دانه در شرايط تنش ماليم و شديد رطوبتي تفاوت معني داري وجود نداشت 
ها كاهش مي يابد، بنابراين ميزان كل مواد پرورده ها و يا كاهش درجه گشودگي آن بر اثر بسته شدن نسبي روزنه 2COجذب و تثبيت 

ها به دانه را كاهش نمي دهد و اين امر سبب افزايش  نش خشكي انتقال مجدد ازت از برگشدن دانه كاهش مي يابد، ولي ت براي پر
همچنين با افزايش ميزان نيتروژن درصد پروتئين دانه به طور معني داري  .)1384جواداالسالمي و همكاران، ( پروتئين دانه مي شود

افزايش يافت،  در شرايط مصرف زياده از حد كود% 77/10به در شرايط كمبود نيتروژن % 29/9درصد پروتئين دانه از . افزايش يافت
جا  از آن. )1جدول ( اما بين كاربرد مقدار توصيه شده و زياده از حد نيتروژن اختالف معني داري از نظر درصد پروتئين مشاهده نشد

اندوخته نيتروژن گياه، روي مقدار پروتئين تشكيل شده ، ر گياه به پروتئين ها تبديل مي شوداز جذب و فرآوري دكه نيتروژن پس 
 آبي مربوط به شرايط مطلوب) %6/8(كمترين ميزان پروتئين دانه متقابل در مورد اثر ). 1386مرادي تالوت و همكاران، ( اثرگذار است

  .)2جدول ( نش شديد خشكي و بيشترين ميزان نيتروژن به دست آمددر شرايط ت) %43/11(كمبود نيتروژن بود و حداكثر آن  و
اثر كودهاي نيتروژنه بر درصد چربي خام موجود در دانه در . درصد چربي خام موجود در دانه تحت تأثير سطوح آبياري قرار نگرفت

رشد رويشي زياد كه در اثر ). 1جدول ( افتو با افزايش ميزان كود نيتروژن تا حد نياز گياه اين ميزان كاهش ي معني دار بود %1سطح 
مرادي تالوت ( رصد روغن دانه را به دنبال داردافزايش متابوليسم گياه معموال كاهش د مصرف كود نيتروژن زياد به وجود مي آيد، با

كيلوگرم كود  119 اربردك در تيمار آبياري مطلوب و) %76/3(بيشترين درصد چربي دانه در رابطه با اثر متقابل  ).1386و همكاران، 
  ).2جدول (كيلوگرم كود نيتروژن بود  170مربوط به تيمار تنش ماليم خشكي و كاربرد ) %3/3(به دست آمد و كمترين مقدار آن  نيتروژن



  نتيجه گيري كلي
ن افزايش طبق نتايج به دست آمده با افزايش شدت تنش خشكي درصد نشاسته موجود در دانه كاهش و درصد پروتئيدر مجموع 

همچنين با افزايش ميزان كود نيتروژن با توجه به نقش . يافت، اما محتواي چربي خام دانه تحت تأثير سطوح آبياري قرار نگرفت
اساسي نيتروژن در ساختمان اسيدهاي آمينه، درصد پروتئين افزايش و به دليل وجود رابطه ي معكوس بين ميزان نشاسته و پروتئين، 

  .درصد چربي خام موجود در دانه نيز با افزايش ميزان كود نيتروژن تا حد نياز گياه كاهش يافت. ه كاهش يافتدرصد نشاسته دان

  
مقايسه ميانگين اثرات ساده مقادير مختلف مصرف آب و كود نيتروژن بر  -1جدول 

  صفات اندازه گيري شده

 تيمار
  صفات

 سطوح تيمار

محتواي نشاسته 
 )درصد(دانه 

 ن دانهمحتواي پروتئي
 )درصد(

محتواي چربي 
 )درصد(خام دانه 

مقدار آب 
مصرفي بر اساس 

 )درصد(نياز گياه 

)D1 (100  
)D2 (80  
)D3 (60 

a 61/73 
b 91/71  
b 58/71 

b20/9 
a 04/10  
a 47/10 

a589/3 
a 533/3  
a 589/3 

  نيتروژن
كيلوگرم در (

 )هكتار

)N1 (119  
)N2 (170  
)N3 (221 

a 07/73 
ab 27/72  
b 77/71  

b29/9 
 b 67/9  
    a 77/10 

a711/3 
 b 489/3  
b 511/3 

حروف مشابه در هر ستون نشان دهنده ي عدم اختالف معني دار بين تيمارها بر اساس 
  .درصد است 5آزمون دانكن در سطح احتمال 

مقايسه ميانگين اثرات متقابل مقادير مختلف مصرف آب و كود نيتروژن بر   -2جدول 
  ازه گيري شدهصفات اند

  صفات
 تيمار

محتواي نشاسته دانه 
 )درصد(

محتواي پروتئين 
 )درصد(دانه 

  چربي خاممحتواي 
 )     درصد(

1N1D  
2N1D 
3N1D  
1N2D  
2N2D 
3N2D 
1N3D  
2N3D 
3N3D 

a 30/74  
ab 70/73  
abc 83/72  
bcd 30/72  
cd 77/71  
cd 67/71  
abcd 60/72  
cd 33/71  
d 80/70 

d 60/8  
cd 10/9  
abcd 90/9  
bcd 70/9  
bcd 47/9  
ab 97/10  
bcd 57/9  
abc 40/10  
a 43/11 

a 767/3  
a 500/3  
a 500/3  
ab 833/3  
b 300/3  
bc 467/3  
cd 533/3  
d 667/3  
d 567/3 
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 Abstract: 

To study the effect of various levels of drought stress and nitrogen fertilizer on corn grain quality 
traits of single cross 704 corn, this investigate arranged in a split plots design based on randomized 
complete block design of three replication, the amount of irrigation water in three levels (100, 80 
and 60 percent of water requirement) as main plot and the amount of nitrogen fertilizer in three 
levels included recommended amount based on soil test, 30 percent more than this amount, and 30 
percent less than this amount as sub plot. The results showed the increasing of drought stress 
intense decreased strach percentage of the seed and increased protein percentage, but raw fat 
percentage was not affected by irrigation levels. With increase of nitrogen fertilizer because of 
reversed relations between the amount of strach and protein, the strach percentage decreased and 
protein increased, also the increase of using nitrogen fertilizer based on plant need increased raw fat 
percentage of the grain. 

Keywords: corn, drought stress, nitrogen, strach, protein, row fat. 


