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ب برگ ذرت دانه اي زي و محتواي نسبي آدستگاه فتوسنت واكنش برخي از ويژگي هايبررسي 
  به مقادير مختلف كود نيتروژن در رژيم هاي متفاوت آبياري 704سينگل كراس 

  3، امين فرنيا2*، روژين قبادي1علي جليليان

هيئت علمي  - 3 ي ارشد زراعت، دانشگاه آزاد بروجرددانشجوي كارشناس - 2هيئت علمي مركز تحقيقات و منابع طبيعي كرمانشاه  - 1
  گروه زراعت دانشگاه آزاد بروجرد

* rozhin.ghobadi@gmail.com   
  چكيده

ذرت  ب برگ دربر برخي از خصوصيات فتوسنتزي و محتواي نسبي آبه منظور بررسي تأثير سطوح مختلف تنش خشكي و كود نيتروژن 
هاي كامل تصادفي با دو فاكتور مقدار آب آبياري طرح بلوك بر پايهاين آزمايش به صورت طرح اسپليت پالت ، 704دانه اي سينگل كراس 

نتايج نشان داد كه  .اجرا شدور فرعي در سه تكرار در سه سطح به عنوان فاكتور اصلي و مقدار كود نيتروژن در سه سطح به عنوان فاكت
ر نيتروژن شاخص همچنين با افزايش مقدا. را كاهش داد شاخص مقدار كلروفيل و محتواي آب نسبي برگش خشكي بسته به شدت آن تن

رو اين صفت مي تواند به عنوان شاخص مناسب جهت ارزيابي واكنش ذرت به ر معني داري افزايش يافت، از اين طومقدار كلروفيل ب
يك از فاكتورها و اثر متقابل آن ها تحت تأثير هيچ ) II )Fv/Fmشيميايي فتوسيستم فتوكارآيي  رحداكث اما. شرايط محيطي مطرح شود

  .نمي تواند معيار مناسبي براي بررسي واكنش سيستم فتوسنتزي ذرت به شرايط محيطي باشد IIبنابراين فعاليت فتوسيستم  ،قرار نگرفت
  محتواي نسبي آب برگ ،IIي فتوسيستم كلروفيل، كارآيذرت، خشكي، نيتروژن، : واژگان كليدي

  
  مقدمه

نيتروژن و  به عالوه، مي باشدخشكي تنش از جمله كلروفيل برگ از مهم ترين شاخص هاي نشان دهنده ي فشار محيطي وارد بر گياه 
شود مي  گياهان استفاده فيل براي تعيين وضعيت نيتروژنكلروفيل در گياهان ارتباط نزديكي با هم دارند و به همين دليل از ميزان كلرو

مهم مناسب و پارامتر يك را نشان مي دهد و  IIحداكثر عملكرد كوانتومي فتوشيميايي فتوسيستم  Fv/Fmنسبت  ).1389بي نام، (
را تحت تأثير قرار مي دهند باعث كاهش  IIتنش هاي محيطي كه كارآيي فتوسيستم . براي تعيين وضعيت دستگاه فتوسنتزي مي باشد

نقش نيتروژن در سنتز كلروفيل سبب مي شود كه كمبود نيتروژن باعث ايجاد  ).1386مجدي و همكاران، (مي شوند  Fv/Fmنسبت 
معرف خوبي از وضعيت آب  نيز محتواي نسبي آب برگ ).2003بردماير و اسچميدهالتر، ( تغييراتي در طيف فلورسانس گياهان شود

 ، گياهاني كه در پايان دوره تنش بتوانند محتواي نسبي آب باالتري رااسته خشكي و شاخص مهمي در انتخاب براي مقاومت ب گياه
اين مطالعه به بررسي روند تغييرات اين سه پارامتر مهم  ).1384همكاران،  خزاعي و (به لحاظ مقاومت به خشكي نيز برترند حفظ كنند 

، جهت تعيين 704در ذرت سينگل كراس ) و مقدار آب نسبي برگ IIفتوسيستم مقدار كلروفيل ، كارآيي شيميايي  شاخص(فيزيولوژيكي 
  .به كاربرد مقادير مختلف كود نيتروژن در رژيم هاي متفاوت رطوبتي پرداخته استپارامترهاي مذكور از لحاظ ميزان مقاومت اين هيبريد 
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  ها مواد و روش
ع در اسالم آباد غرب تحقيقات كشاورزي استان كرمانشاه واق ايستگاه تحقيقاتي مركز مزرعه آزمايشي در 1388اين تحقيق در سال 

در اين بررسي فاكتور . شد پيادههاي كامل تصادفي در سه تكرار  طرح بلوك بر پايه اسپليت پالتآزمايش به صورت طرح . اجرا شد
شامل ميزان ) به صورت اوره(د نيتروژن به عنوان فاكتور اصلي و كو )درصد نياز آبى 60و  80نياز كامل آبى گياه، (آبيارى در سه سطح 

درصد كمتر از اين  30و ) كيلوگرم 221(درصد بيشتر  30) در هكتار كيلوگرم ازت خالص 170(توصيه شده بر اساس آزمون خاك 
. شد دهي استفادهن با كاشت، هفت برگي و قبل از گل، هم زمامرحله 3در پالت هاى فرعى قرار گرفت كه در ) كيلوگرم 119(ميزان 

با توجه به آمار هواشناسى در دوره هاي ده روزه  نت وات و اُپتي واتنياز آبى گياه بر اساس معادله پنمن فائو با استفاده از نرم افزار 
محاسبه ) روز(دور آبيارى ×  )متر در روزميلي(نياز آبى روزانه × ) مترمربع(مساحت كرت : طبق فرمول ميزان آب آبياري و تعيين منطقه

مقدار شاخص . گرفتمي  قرار هيدروفيكس در اختيار گياهانسيستم كنتور و  توسطمقادير آب در نظر گرفته شده براي هر كرت و 
 3، از خطوط مياني هر كرت به اين منظور،. برگي تعيين شد 7 در مرحله) Minolta SPAD-502(كلروفيل برگ به كمك دستگاه 

نقطه از هر برگ با استفاده از دستگاه فوق تعيين شد و  3ختلف انتخاب و ميزان كلروفيل هاي مموقعيت مشابه بر روي بوته برگ در 
در زمان ظهور گل Fv/Fm پارامتر عنوان  با ها برگ فلورسانس كلروفيل. شدميانگين اين اعداد به عنوان عدد مربوط به آن كرت ثبت 

 محتواي نسبي آب برگ اندازه گيريبراي . اندازه گيري شد )PEA )Hansatech Ltd., UK با استفاده از دستگاه فلوريمترتاجي، 
پس از انتقال  گلدهي و از برگ پرچم صورت گرفت، نمونه ها در پاكت قرار داده شد و نمونه برداري قبل از انجام آبياري در مرحله

ونه ها به مدت چهار ساعت در شدت نور اين نم. متر تهيه و وزن تر آن ها تعيين شدسانتي يكبه قطر  هاي برگيبه آزمايشگاه ديسك 
ساعت در  48ت سپس وزن نمونه هاي برگي در حالت تورژسانس تعيين شد، نهايتاً نمونه ها به مد. كم در آب مقطر قرار داده شدند

   :اسبه شدبا استفاده از فرمول زير ميزان آب نسبي برگ مح ن خشك شدند و وزن آن ها تعيين شد وگراد در آودرجه سانتي 70دماي 

 
  .و مقايسه ميانگين ها بر اساس آزمون چند دامنه اي دانكن صورت پذيرفت MSTAT-Cتجزيه هاي آماري با استفاده از نرم افزار 

  
  نتايج و بحث

  اختالف) درصد نياز آبي گياه 80ن تأمي(بيشترين شاخص مقدار كلروفيل مربوط به آبياري مطلوب بود و با تنش ماليم خشكي 
معني داري  شاخص مقدار كلروفيل به طور) درصد نياز آبي گياه 60تأمين (اري نداشت، اما در شرايط تنش شديد خشكي معني د

خزاعي ( وفيل در شرايط تنش رطوبتي هستندآنزيم هاي كلروفيالز و پراكسيداز از عوامل مؤثر در كاهش كلر). 1جدول (كاهش يافت 
نيتروژن با افزايش . تحت تأثير قرار دادطور معني داري وژن شاخص مقدار كلروفيل را بيترسطوح مختلف كود ن. )1384و همكاران، 

كيلوگرم  221طوري كه كمترين مقدار كلروفيل در پايين ترين سطح كودي و بيشترين مقدار آن با كاربرد اين شاخص افزايش يافت ب
بخش جدا نشدني  ، اين عنصركي با كلروفيل برگ داردنيتروژن ارتباط نزدي). 1جدول (ص در هكتار به دست آمد نيتروژن خال

ن در تمام سطوح آبياري با افزايش ميزا). 1389بي نام، (كلروفيل و اولين عامل جذب كننده نور مورد نياز براي فتوسنتز مي باشد 
بيشترين مقدار كلروفيل در تيمارهاي بدون تنش آبي و نيتروژن به ، طور معني داري افزايش يافتنيتروژن شاخص مقدار كلروفيل ب

  .)2جدول ( فاوت بودكلروفيل مت دست آمد و در گياهان دچار تنش كمبود آب و نيتروژن بر حسب تيمار اعمال شده، شاخص مقدار
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تروژن و اثرات متقابل آن ها بر اين نشان داد كه اثر سطوح آبياري، كود ني) Fv/Fm(بررسي داده هاي مربوط به فلورسانس كلروفيل 
و  IIعدم تغيير پارامتر فلورسانس كلروفيل، حاكي از آن است كه تعداد مراكز فتوشيميايي، قابليت فتوسيستم . نبودپارامتر معني دار 

رآيندهاي نوري ، در گياهان تحت تأثير تركيبات مختلف تيماري تفاوت چنداني نداشته، بنابراين تيمارها تأثيري بر فQAظرفيت 
ساير  بايستي شرايط متفاوت رطوبتي و نيتروژن در ميزان رشد رويشي گياهان تحت فتوسنتز ندارد و براي مشخص شدن علت تفاوت
  .ر برگ و نظاير آن ها بررسي شوندفتوسنتزي يعني تعداد، اندازه و طول عمسيستم مكانيسم ها و عوامل مثل مقدار كلروفيل و اندازه 

كاهش محتواي نسبي آب برگ با كاهش ). 1جدول (طور معني كاهش يافت ب برگ با كاهش مقدار آب آبياري بي آمحتواي نسب
كود نيتروژن بر محتواي نسبي آب برگ معني دار نبود،  اثر سطوح. عنوان شده است نيز) 1384( خزاعي و همكارانتوسط مقدار آب 

طور نيتروژن بمي توان عنوان داشت كه كاربرد مقادير باالي ، )1جدول (يافت  اما با افزايش مقدار كود محتواي نسبي آب برگ كاهش
  .افزايش شاخص سطح برگ موجب كاهش محتواي نسبي آب در واحد سطح برگ مي شودغيرمستقيم  و با تأثير بر رشد رويشي و 

 

 نتيجه گيري كلي

همچنين با افزايش مقدار . آب نسبي برگ شدتنش خشكي بسته به شدت آن موجب كاهش شاخص مقدار كلروفيل و محتواي 
نيتروژن شاخص مقدار كلروفيل بطور معني داري افزايش يافت، از اينرو اين صفت مي تواند به عنوان شاخص مناسب جهت ارزيابي 

متقابل آن ها  تحت تأثير هيچ يك از فاكتورها و اثر IIاما كارآيي فتو شيميايي فتوسيستم . واكنش ذرت به شرايط محيطي مطرح شود
  .نميتواند معيار مناسبي براي بررسي واكنش سيستم فتوسنتزي ذرت به شرايط محيطي باشد IIقرار نگرفت بنابراين فعاليت فتوسيستم 

مقايسه ميانگين اثرات ساده مقادير مختلف مصرف آب و كود نيتروژن بر  -1جدول 
  صفات اندازه گيري شده

 تيمار
  صفات

 سطوح تيمار

ار شاخص مقد
 كلروفيل

فلورسانس 
 كلروفيل

محتواي نسبي 
 آب برگ

مقدار آب 
مصرفي بر اساس 

 )درصد(نياز گياه 

)D1 (100  
)D2 (80  
)D3 (60 

a 28/42  
 ab5/41  
b 30/37 

a 7689/0  
b 7400/0  
c 7367/0 

a 59/78  
b 22/71  
c 76/62 

  نيتروژن
كيلوگرم در (

 )هكتار

)N1 (119  
)N2 (170  
)N3 (221 

c 12/37  
b 36/40  
a 60/43  

b 7611/0  
 a 7411/0  
    a 7433/0 

a 25/72  
 a 83/70  
a 49/69 

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

  

ژن بر مقايسه ميانگين اثرات متقابل مقادير مختلف مصرف آب و كود نيترو  -2جدول 
  صفات اندازه گيري شده

  صفات
 تيمار

 شاخص مقدار كلروفيل
فلورسانس 
 كلروفيل

 محتواي نسبي آب برگ

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

d 17/38  
bc 73/41  
a 93/46  
cd 73/38  
c 27/41  
ab 50/44  
e 47/34  
d 07/38  
cd 37/39 

a 7867/0  
a 7633/0  
a 7567/0  
a 7533/0  
a 7300/0  
a 7367/0  
a 7433/0  
a 7300/0  
a 7367/0 

a 09/78  
a 50/78  
a 19/79  
ab 42/73  
b 67/71  
bc 56/68  
cd 22/65  
d 33/62  
d 73/60 
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و ميزان   IIاثر دماي پايين و كلسيم خارجي بر روي راندمان كوانتومي فتوسيستم  .1386. س محفوظيو . ق كريم زاده .مجدي م. 3
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4. Bredemeier C, Schmidhalter U. 2003. Non- contacting chlorophyll fluorescence sensing for site- specific 
nitrogen fertilization in wheat and maize, Precision Agriculture, 103-108. 
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 Abstract 
To evaluate the effect of different levels of drought stress and nitrogen fertilizer on some 
photosynthesis traits and leaf relative water content of leaf in corn [SC 704], this experiment 
performed in a split plot design based on randomized complete block design with two factors, of the 
amount of irrigation water in three levels as the main factor and the amount of nitrogen fertilizer in 
three levels as sub factor in three replication. The results showed that depending on the severity of 
drought stress caused reducing chlorophyll content index and  leaf relative water content. Also 
chlorophyll content index significantly increased with accretion nitrogen value. So this trait can 
propound as fine index for measuring corn response to environmental conditions. But the effect of 
factors and it's interaction on maximal efficiency of PS  II photochemistry (Fv/Fm) was not 
significant, therefore PS  II action can't be suitable criteria for study photosynthesis system reaction 
of the corn to environmental conditions. 

Keywords: corn, chlorophyll content index, efficiency of PS  II photochemistry, leaf relative 
water content. 


