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Abstract
Background and Objective: The current research goal at understanding the impact of an ascorbic acid foliar
application under water deficit stress on corn plants at the field conditions.
Materials and Methods: The experiment was carried out as a split-plot based on a randomized complete block
design with three replications at the Agricultural Research Station of Ardabil in the sweet corn (Hybrid Chase;
the Seminis Company). The main plots were four levels of water deficit stress including irrigation after 70 (as
control), 100, 130, and 160 mm evaporation from the class A pan, and the sub-plots were four levels of ascorbic
acid as 0, 150, 200, and 250 ppm.
Results: Foliar application of ascorbic acid had a significant effect on grain yield, seed attributes, plant height,
biomass, pigment contents, and leaf area in corn plants under water deficit stress. Water deficit stress dressed
grain yield, plant height, biomass, pigment contents, and leaf area. The heights grain yield was achieved at 70
mm evaporation from class A with foliar application of 150 and 250 ppm ascorbic acid. The heights of pigment
contents were achieved at 100 mm evaporation from class A with foliar application of 150 ppm ascorbic acid,
and also the heights leaf area of the corn plant was achieved at 100 mm evaporation from class A with foliar
application of 250 ppm ascorbic acid. High significant correlations were observed between grain yield and
seed attributes, plant height, biomass, and leaf area in the corn plant.
Conclusion: Although the foliar application of ascorbic acid reduced the water deficit stress effects, it also
and improved the grain yield of the corn plant.
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چکیده
اهداف :در راستای اهمیت تنش کم آبی ،جهت درک تأثیر محلول پاشی آسکوربیک اسید تحت تنش کم آبی در گیاه ذرت
در شرایط مزرعه مورد ارزیابی قرار گرفت.
مواد و روشها :این آزمایش بهصورت اسپلیت پالت در قالب طرح پایهی بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه
تحقیقاتی دانشکدهی کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیل روی رقم  Chaseذرت شیرین انجام گرفت .عامل
اصلی چهار سطح تنش کم آبی شامل  131 ،111 ،01و  161میلیمتر تبخیر از سطح تشتک کالس  Aو عامل فرعی چهار
سطح محلول پاشی آسکوربیک اسید شامل شاهد 101،211،و  201پی پی ام ( )ppmبودند.
یافتهها :محلول پاشی آسکوربیک اسید اثر معنیدار روی عملکرد دانه و صفات مورفوفیزیولوژیکی داشت .تنش کم آبی
باعث کاهش عملکرد دانه ،خصوصیات بذر ،ارتفاع بوته ،بیوماسف رنگدانه کلروفیل و سطح برگ گیاه ذرت شد .نتایج نشان
داد که بیشترین عملکرد دانه مربوط به آبیاری 01میلیمتر تبخیر از سطح تشتک تبخیر کالس  Aبا محلول پاشی  101و
 ppm 201آسکوربیک اسید بود .بیشترین میزان رنگدانه کلروفیل مربوط به محلول پاشی  ppm 101آسکوربیک اسید در
شرایط آبیاری  111میلیمتر تبخیر از سطح تشتک تبخیر کالس  Aبود .همچنین بیشترین سطح برگ گیاه ذرت مربوط به
محلول پاشی  ppm 201در شرایط آبیاری  111میلیمتر تبخیر از سطح تشتک تبخیر کالس  Aبود .تجزیه همبستگی صفات
مورد بررسی نشان داد که بیشترین همبستگی مثبت معنیدار بین عملکرد دانه با قطر بالل ،عمق دانه ،طول و عرض دانه،
ارتفاع بوته ،سطح برگ و وزن خشک بیوماس بود.
نتیجهگیری :بهطور کلی نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که استفاده از محلول پاشی آسکوربیک اسید موجب کاهش
اثرات منفی تنش کم آبی و همچنین بهبود عملکرد دانهی گیاه ذرت شد.
واژههای کلیدی :آسکوربیک اسید ،بیوماس ،تنش کم آبی ،رنگدانه کلروفیل ،عملکرد دانه

تأثیر محلول پاشی آسکوربیک اسید روی عملکرد دانه و صفات مورفوفیزیولوژیکی....

مقدمه
گیاه ذرت به لحاظ سازگاری با شرایط محیطی در
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برداشت و وزن هزار دانه اثر منفی داشته و باعث کاهش
آنها شده است.

اکثر نقاط دنیا کشت میشود و از جمله گیاهان رشد یافته

محرمنژاد و همکاران ( )2119با ارزیابی اثر تنش کم

در سراسر جهان است (خلیلی و همکاران  .)2113ذرت

آبی روی الینهای مختلف ذرت بیان کردند که تنش کم

یکی از مهمترین گیاهان زراعی است که اهمیت باالیی در

آبی بهطور معنیدار باعث کاهش عملکرد دانه ،بیوماس

تغذیه انسان ،تعلیف دام ،تغذیه طیور و صنعت دارد (کام

گیاه ذرت و میزان رنگدانههای کلروفیلی میشود .تنش

پوز و همکاران  ،2110سلیمانیفرد .) 2111براساس

کم آبی با تحت تأثیر قرار دادن سیستم فتوسنتزی باعث

گزارش سونگ و همکاران ( ،)2111اوراکی و همکاران

ایجاد الکترونهای پرانرژی میشود که منجر به

( ،)2111اهلل دادی و همکاران ( )2111و خدارحم پور

اکسیداسیون کلروفیل برگ میشود (اسالم و همکاران

( )2111تنش کم آبی بهعنوان یکی از مضرترین فشارهای

 .)2113وجود همبستگی بین افزایش تنش کمبود آب و

محیطی است که تولید عملکرد را محدود میکند .در

افزایش میزان آنتیاکسیدانهای محلول در آب درون

بسیاری از اراضی تحت کشت مانند ایران ،تنش کم آبی

سلولی گزارش شده است (محرمنژاد و ولیزاده .)2119

یکی از عاملهای مهم کاهش عملکرد گیاهان زراعی

اسید آسکوربیک یک مولکول کوچک قابل حل در آب

محسوب میشود (مقدم و همکاران  .)2113با توجه به

است که دارای خاصیت آنتیاکسیدانی باالیی بوده و به-

اینکه برای دست یابی به بیشترین پتانسیل تولید گیاهان

عنوان سوبسترای اولیه در مسیرهای چرخهای ،برای

زراعی درشرایط مناطق خشک و کم آب که همواره با

سمیت زدایی و خنثی کردن رادیکالهای سوپراکسید و

تنش کمبود آب در مراحل رشد خود مواجه میشوند ،و

اکسیژن منفرد نقش دارد (اشرف  ،)2111بنابراین بهنظر

از طرفی برای دست یابی به کمترین آبیاری با تولید

میرسد که یکی از راههای افزایش مقاومت در برابر تنش

عملکرد مطلوب به نظر میرسد که استفاده از راهکارهای

کم آبی ،باال بردن سطح مواد آنتی اکسیدان درون سلولی

بهبود تحمل در برابر تنش کم آبی میتواند در افزایش

مانند اسید آسکوربیک باشد .کمبود آب در گیاه میتواند

تولید عملکرد گیاهان موثر باشد .بنابراین تنظیم زمان

در اثر عدم توانایی تأمین میزان آب خارج شده در گیاه

مصرف نهاده ،برنامه ریزی اساسی دقیق مدیریت مزرعه

از طرف ریشه باشد .قاسمی و همکاران ( )2121با

و افزایش بهبود کارایی آبیاری موجب افزایش بهرهوری

ارزیابی اثر اسید آسکوربیک روی عملکرد و اجزای

گیاه ذرت خواهد شد (انگوجیو و همکاران .)2110

عملکرد دانه در گیاه ذرت اظهار کردند که محلول پاشی

براساس گزارش مرادی و همکاران ( )2112در بررسی

آسکوربیک اسید اثر معنیداری روی عمکلرد و اجزای

تحمل گیاه ذرت به شرایط تنش کم آبی اظهار کردند که

عملکرد دانه گیاه ذرت داشت .این پژوهش بهمنظور

تنش کم آبی باعث کاهش معنیدار ارتفاع گیاه ذرت ،طول

بررسی اثر محلول پاشی آسکوربیک اسید روی

برگ آخر ،طول تاسل ،ارتفاع بالل ،قطر ساقه ،تعداد برگ،

خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و عملکرد دانه تحت

وزن  311دانه ،قطر بالل ،عمق دانه و عملکرد دانه می-

تنش کم آبی در گیاه ذرت در شرایط مزرعه بود.

شود .همچنین ،زهاریوا و همکاران ( )2111گزارش کردند
که تنش کم آبی روی صفاتی مانند عملکرد دانه ،شاخص

مواد و روشها
این آزمایش بهصورت کرتهای خرد شده در قالب
طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال
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زراعی  1391روی رقم  Chaseذرت شیرین در ایستگاه

نرمال بودن دادههای حاصل از صفات اندازهگیری

آموزشی و تحقیقاتی دانشکدهی کشاورزی دانشگاه

شده توسط تست کرلمرگروف-اسمیرنوف مورد آزمون

محقق اردبیلی انجام گرفت .عامل اصلی شامل چهار سطح

قرار گرفت و سپس تجزیه آماری و مقایسه میانگین

تنش کم آبی  131 ،111 ،01و  161میلیمتر تبخیر از

توسط آزمون دانکن در سطح پنج درصد انجام گرفت.

سطح تشتک تبخیر کالس  Aو عامل فرعی چهار سطح

تجزیه همبستگی نیز برای تعیین ارتباط بین صفات مورد

محلول پاشی آسکوربیک اسید صفر 211 ،101 ،و 201

مطالعه انجام گرفت .تمام تجزیه و تحلیلهای آماری

پی پی ام ( )ppmبودند .کل مزرعه تا مرحلهی رشدی

توسط نرم افزار  SPSSصورت گرفت.

چهار برگی گیاه ذرت براساس  01میلیمتر تبخیر از
سطح تشتک کالس  Aآبیاری شد .بعد از مرحله چهار

نتایج و بحث

برگی تنش کم آبی و محلول پاشی آسکوربیک اسید

تجزیه واریانس دادههای عملکرد دانه نشان داد که

اعمال گردید .هر کرت آزمایشی شامل چهار ردیف به

اثر تنش کم آبی و محلول پاشی آسکوربیک اسید به

طول  0/6متر با فاصله بین ردیفها  00سانتیمتر و

ترتیب در سطح احتمال یک و پنج درصد معنیدار بود

فاصله بین بوته  21سانتیمتر با رعایت تراکم بوته 01

(جدول  .)1برهمکنش تنش کم آبی × محلول پاشی

هزار بوته در هکتار بود .آماده سازی بستر بذر شامل

آسکوربیک اسید نیز در سطح احتما پنج درصد معنیدار

(رتیواتور ،شخم برگردان ،تسطیح بهاره و دیسک) بودند.

بود (جدول  .)1براساس مقایسه میانگین عملکرد دانه در

قبل از اینکه کاشت صورت گیرد 311 ،کیلوگرم در هکتار

سطوح مختلف تنش کم آبی با غلظتهای متفاوت محلول

فسفات آمونیوم و  311کیلوگرم در هکتار اوره که نصف

پاشی آسکوربیک اسید ،بیشترین عملکرد دانه با  0/0تن

آن قبل از کاشت و نصف دیگر آن در مراحل مختلف

در هکتار مربوط به آبیاری  01میلیمتر تبخیر از سطح

رشدی گیاه ذرت بهصورت کود سرک توزیع گردید .نوع

تشتک کالس  Aبا محلول پاشی  101و  ppm 201بود

خاک منطقه دارای بافت لومی-شنی بوده و  pHخاک در

(شکل  .)1تنش کم آبی بهطور معنیدار باعث کاهش

محدوده ی قلیایی ضعیف تا متوسط قرار داشت .برای

عملکرد دانه شد.

اندازهگیری ارتفاع بوته ،عملکرد دانه و خوصیات بالل و

براساس گزارشهای متعدد تنش کم آبی بهطور

دانه در مرحله رسیدگی فیزیولوژیکی با حذف ردیفهای

معنیدار باعث کاهش عملکرد دانه در گیاه ذرت میشود

حاشیهی کناری و همچنین حذف بوتههای اول و آخر

(مصطفوی و همکاران  ،2111محرمنژاد و ولیزاده

ردیفهای وسطی استفاده شد .جهت اندازهگیری مساحت

 .)2119که با نتایج این پژوهش مطابقت داشت .حیاتی و

آخرین برگ ذرت (باالترین برگ ذرت) با استفاده از

همکاران ( )2121با بررسی تأثیر سطوح مختلف تنش کم

فرمول بالیرو و همکاران ( )1996استفاده شد:

آبی روی عملکرد و اجزای عملکرد دانه هیبرید  010ذرت

La=Lw×Ll×0.75

تحت کاربرد کاهندههای تعرق بیان داشتند که محلول

در این فرمول  :Laسطح برگ آخر :Ll ،طول برگ

پاشی  ppm 121روی عملکرد دانه تحت تنش کم آبی اثر

آخر و  :Lwعرض برگ آخر میباشد .برای اندازهگیری

معنیدار داشت بهطوریکه مقاومت سطح سوبستراهای

رنگدانههای فتوسنتزی از روش محرمنژاد و همکاران

آنزیمهای آنتی اکسیدان را بـاال برده و باعث کاهش اثر

( )2119استفاده گردید.

تنش کم آبی در گیاه ذرت میشود (قاسمی و همکاران

تجزیههای آماری

.)2121
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محلول پاشی آسکوربیک اسید

شکل -1مقایسهی میانگین عملکرد دانه در سطوح مختلف تنش کم آبی با غلظتهای محلول پاشی آسکوربیک اسید (ستون-
های دارای حروف مشترک از نظر تجزیهی آماری دارای اختالف معنیدار نیستند)

جدول تجزیه واریانس دادههای مربوط به طول و

درصد معنیدار بود (جدول  .)1بیشترین قطر بالل و عمق

عرض بذر هیبرید ذرت نشان داد که بین سطوح مختلف

دانه بهترتیب مربوط به آبیاری  01میلیمتر تبخیر از

تنش کم آبی اختالف معنیدار در سطح احتمال یک درصد

تشتک کالس  Aبا محلول پاشی آسکوربیک اسید 101

وجود داشت .همچنین اثر سطوح مختلف محلول پاشی

 ppmو آبیاری  01میلیمتر تبخیر از تشتک کالس  Aبا

آسکوربیک اسید برای طول بذر در سطح احتمال یک

محلول پاشی آسکوربیک اسید  ppm 201بود (شکل .)3

درصد معنیدار و برای عرض بذر معنیدار نبود .همچنین

محرمنژاد و همکاران ( )2110با ارزیابی محلول

برهمکنش تنش کم آبی × محلول پاشی آسکوربیک اسید

پاشی آسکوربیک اسید روی ذرت تحت سطوح مختلف

برای طول و عرض بذر هیبرید ذرت مورد مطالعه در

تنش کم آبی اظهار کردند که تنش کم آبی بهطور معنیدار

سطح احتمال یک درصد معنیدار بود (جدول  .)1مقایسه

باعث کاهش قطر بالل میشود .در پژوهشی مبنی بر

میانگین برهمکنش تنش کم آبی × محلول پاشی

استفاده از کاهش دهنده تعرق در گیاه ذرت تحت تنش کم

آسکوربیک اسید برای طول بذر نشان داد که بیشترین

آبی گزارش شده است که محلول پاشی ppm 120

طول بذر مربوط به تنش کم آبی  131میلیمتر تبخیر از

آسکوربیک اسید تحت تنش کم آبی باعث تأثیر معنیدار

سطح تشتک کالس  Aبا محلول پاشی شاهد (بدون

روی قطر بالل هیبرید ذرت میشود (حیاتی و همکاران

آسکوربیک اسید) بود (شکل  2الف) .همچنین بیشترین

 .)2121در نتایج ارایه شده از خدارحمپور و حمیدی

عرض بذر مربوط به آبیاری  01میلیمتر تبخیر از تشتک

( )2112در الینهای ذرت ،بیشترین عمقدانه در شرایط

کالس  Aبا محلول پاشی شاهد (بدون آسکوربیک اسید)

قطع آبیاری در مرحلهی گلدهی و پر شدن دانه بود که با

بود (شکل  2ب).

تیمار شاهد اختالف معنیداری داشت و کاهش عمق دانه

نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادههای قطر بالل و
عمق دانه نشان داد که اثر تنش کم آبی ،سطوح مختلف
محلول پاشی آسکوربیک اسید و برهمکنش تنش کم آبی
× محلول پاشی آسکوربیک اسید در سطح احتمال یک

میتواند منجر به کاهش وزن دانه گردد (مصطفوی و
همکاران .)2111
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(الف)

(ب)

براساس تجزیه واریانس داده های بیوماس و ارتفاع بوته هیبرید ذرت اثر تنش خشکی در سطح یک درصد معنیدار
بود .اثر محلول پاشی آسکوربیک اسید بهترتیب برای بیوماس در سطح یک درصد معنیدار و برای ارتفاع بوته غیر معنیدار
بود .همچنین برهمکنش تنش کم آبی × محلول پاشی آسکوربیک اسید برای ارتفاع بوته و بیوماس در سطح احتمال پنج
درصد معنیدار بود (جدول  .)1مقایسه میانگین برهمکنش تنش کم آبی × محلول پاشی آسکوربیک اسید برای بیوماس
نشان داد که بیشترین بیوماس مربوط به آبیاری  01میلیمتر تبخیر از سطح تشتک کالس  Aبا محلول پاشی شاهد (بدون
محلول پاشی آسکوربیک اسید) بود (شکل  0الف) .همچنین بیشترین ارتفاع بوته مربوط به آبیاری  01میلیمتر تبخیر از
سطح تشتک کالس  Aبا محلول پاشی آسکوربیک اسید  211و  ppm 201بود (شکل  0ب).
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تأثیر محلول پاشی آسکوربیک اسید روی عملکرد دانه و صفات مورفوفیزیولوژیکی....
جدول  -1تچزیه واریانس عملکرد دانه و صفات مورفوفیزیولوژیکی با محلول پاشی آسکوربیک اسید در گیاه ذرت
تحت سطوح مختلف تنش کم آبی
میانگین مربعات

درجه

منابع تغییر

آزادی

عملکرد دانه

عمق دانه

بلوک ()R

2

2910/10ns

تنش کم آبی ()W

*219010/26

عرض

قطر

طول

بالل

بذر

بذر

1/111ns

1/00ns

1/11ns

1/16ns

**

**

**

**

**

**

**

برگ

**

3

*

1001/10

11361/02

10/20

خطای اول ()RW

6

6221/01

1/110

1/13

1/30

1/36

113/91

3909/01

021/03

1/11

1/11

آسکوربیک اسید ()A

3

*10132/23

**1/201

**1/01

00/11ns

**2/31

60/16ns

*11620/31

113/29ns

**0/61

**10/63

**01/00

9

*13030/63

**1/000

**1/01

**2/31

**0/32

**133/63

1301/29ns

**030/06

**21/33

**31/93

**99/30

20

0002/39

1/11

1/11

1/20

1/06

00/13

016/06

00/20

1/11

1/12

1/11

()WA

0/12

131/30

**

**

1/11

خطای دوم ()W/RA

0/10

100/02ns

1132/31ns

**320/10

1/11ns

**1/12

**1/11
13/00

تنش کم آبی × آسکوربیک اسید

1/191

2/36

0/61

ارتفاع بوته

بیوماس

سطح

کلروفیل
a

کلروفیل
b

کلروفیل کل

 * ،nsو ** بهترتیب غیر معنیدار و معنیداری در سطح احتمال پنج و یک درصد می باشد.

جدول  -2همبستگی بین صفات مورد بررسی در گیاه ذرت
صفات

کلروفیل

کلروفیل

کل

ارتفاع

سطح

a

b

کلروفیل

بوته

برگ

کلروفیل a

1

کلروفیلb

**1/11

1

کل کلروفیل

**1/93

**1/96

1

ارتفاع بوته

1/11

-1/13

1/11

سطح برگ

-1/11

*-1/30

بیوماس

1/19

-1/19

-1/31

بیوماس

عملکرد

طول

عرض

قطر

دانه

بذر

بذر

بالل

عمق دانه

1

*
-1/11

**1/00

1

**1/00

*1/36

1

عملکرد دانه

1/13

-1/23

-1/11

**1/62

**1/01

**1/03

1

طول بذر

1/10

1/12

1/11

**1/03

1/20

**1/03

**1/01

1

عرض بذر

1/26

1/13

1/11

1/21

1/10

**1/31

*1/30

1/21

1

قطر بالل

1/19

-1/11

-1/13

**1/62

1/23

**1/66

**1/01

**1/69

*1/30

1

عمق دانه

1/29

1/10

1/21

**1/00

1/23

**1/01

**1/61

**1/02

*1/32

**1/00

1

* و ** بهترتیب معنیداری در سطح احتمال یک و پنج درصد

در گزارشهای کامپوس و همکاران ( )2110و

تحت تنش کم آبی داشت (حیاتی و همکاران .)2121

ریچارد و همکاران ( )2116نشان داده شد که تنش

توحیدیمقدم و همکاران ( )2113بر روی گیاه ذرت در

خشکی با کاهش ظرفیت فتوسنتز در ذرت میزان ذخیره

شرایط محدودیت آبیاری و محلول پاشی آسکوربیک

در ساقه را کاهش میدهد و در نهایت وزن را با اُفت

اسید گزارش کردند که بیشترین ارتفاع بوته مربوط به

مواجه میکند .خلیلی و همکاران ( )2113گزارش کردند

آبیاری کامل بود .اصغری و همکاران ( )2116با ارزیابی

که اثرات تیمار تنش کم آبی باعث کاهش عملکرد

اثر محلول پاشی آسکوربیک اسید بر خصوصیات

بیولوژیکی گردید که بیشترین عملکرد در آبیاری 01

فیزیولوژیک و اجزای عملکرد دانه ذرت شیرین تحت

میلیمتر تبخیر از سطح تشتک کالس  Aبود .محلول

رژیمهای آبیاری اظهار کردند که بیشترین ارتفاع بوته

پاشی آسکوربیک با غلظت  120میلیگرم در لیتر در رقم

مربوط به آبیاری نرمال با محلول پاشی  120میلیگرم

ذرت  010جلوگیری از کاهش بیشتر بیوماس تحت تنش

در لیتر آسکوربیک اسید بود.

کم آبی شد بهطوریکه اثر مثبتی روی بیوماس گیاه ذرت

314
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b2:150ppm

b2:150ppm

شاهدb1:

ارتفاع بوته()cm

ab bcd
bcd cde
bcd cde
de de

a
a a
…a

e e

a4:160mm

a2:100mm a3:130mm
محلول پاشی آسکوربیک اسید

160
140
120
100
80
60
40
20
0

a1:70mm

ب

شاهدb1:
bc
c

d d
d d

a4:160mm

c c c

ab

ab
bc

a

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

بیوماس ()g

de de
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d d d

a2:100mm a3:130mm
محلول پاشی آسکوربیک اسید

a1:70mm

الف

شکل  -4مقایسه میانگین بیوماس (الف) و ارتفاع بوته (ب) در سطوح مختلف تنش کم آبی با غلظتهای محلول پاشی
آسکوربیک اسید (ستونهای دارای حروف مشترک از نظر تجزیهی آماری دارای اختالف معنیدار نیستند)

نتایج حاصل از تجزیه دادهها نشان داد که فقط اثر

آن سطح فتوسنتز کننده کاهش مییابد .باالترین برگ بر

تنش کم آبی و برهمکنش تنش کم آبی × محلول پاشی

روی ساقه در گیاهان تیرهی غالت نقش مهمی در تأمین

آسکوربیک اسید برای سطح برگ گیاه ذرت بهترتیب در

اسیمیالت در جهت افزایش وزن دانه دارد .فتوسنتز

سطح احتمال یک و پنج درصد معنیدار بود (جدول .)1

جاری بهعنوان منبع پر شدن دانه به سطح سبز دریافت

محلول پاشی آسکوربیک اسید موجب بهبود و افزایش

کنندهی نور بستگی دارد که این منبع فتوسنتزی معموالً

پایداری آخرین برگ در گیاه ذرت شد (شکل  .)0مقایسه

به واسطهی پیری طبیعی و تأثیر تنشهای مختلف در

میانگین برهمکنش تنش کم آبی × محلول پاشی

دورهی پر شدن دانه کاهش مییابد ،در حالیکه تقاضای

آسکوربیک اسید نشان داد که بیشترین سطح برگ

دانه برای مواد فتوسنتزی افزایش پیدا میکند (بلوم

مربوط به آبیاری  01میلیمتر تبخیر از سطح تشتک

 .)1991محلول پاشی آسکوربیک اسید تحت تنش کم آبی

کالس  Aبا محلول پاشی  ppm 211و آبیاری  111میلی-

در گیاه ذرت باعث تقویت و مانع از کاهش بیشتر سطح

متر تبخیر از سطح تشتک کالس  Aبا محلول پاشی 201

برگ گیاه ذرت تحت تنش کم آبی میشود (حیاتی و

 ppmبود (شکل .)0

همکاران  .)2121که با نتایج این پژوهش مطابقت داشت.

جین و جینکوان ( )2119گزارش کردند که تنش کم

تجزیه واریانس رنگدانههای کلروفیلی نشان داد که

آبی باعث کاهش قابل توجه سطح برگ بوته میشود که

اثر تنش کم آبی ،محلول پاشی آسکوربیک اسید و

به دنبال آن موجب کاهش عملکرد دانه در گیاه ذرت می-

برهمکنش تنش کم آبی و آسکوربیک اسید برای میزان

گردد .با توجه به اینکه افزایش تنش کم آبی از  01میلی-

کلروفیل  ،aکلروفیل  bو کل کلروفیل در سطح احتمال یک

متر تبخیر از سطح تشتک تبخیر کالس  Aموجب تسریع

درصد معنیدار بود (جدول  .)1مقایسه میانگین

در خشک شدن برگها از پایین ساقه شده که به موجب

برهمکنش تنش کم آبی و محلول پاشی آسکوربیک اسید

تأثیر محلول پاشی آسکوربیک اسید روی عملکرد دانه و صفات مورفوفیزیولوژیکی....

b4:250ppm

b2:150ppm
a

b3:200ppm

شاهدb1:

90

a
ab

ab

cd

311

cd

cd

cd
d

e

e

cd

cd

70
60

cd
e

50
40
30

سطح برگ ()cm2

cd

80

20
10
0
a4:160mm

a1:70mm

a2:100mm
a3:130mm
محلول پاشی آسکوربیک اسید

شکل  -5مقایسه میانگین سطح برگ در سطوح مختلف تنش کم آبی با غلظتهای محلول پاشی آسکوربیک اسید (ستون-
های دارای حروف مشترک از نظر تجزیهی آماری دارای اختالف معنیدار نیستند)

b4:250ppm

b3:200ppm

b2:150ppm
a

شاهدb1:

b4:250ppm

12

f

j

h
k

i

4

l

2

کلروفیل)mg/g( a

d
g

6

c

e
h

b

25

d
f

i

k

l l
n

g

h f

m

5
0
a4:160mm

a1:70mm

a3:130mm

b4:250ppm

b2:150ppm
a
c
d

b3:200ppm
a

b
f

i g

شاهد16 b1:
14
12

e
j

کلروفیل ) mg/g( b

e

h

a2:100mm

a1:70mm

محلول پاشی آسکوربیک اسید

محلول پاشی آسکوربیک اسید

c

15
10

0
a2:100mm a3:130mm a4:160mm

20

مجموع کلروفیل ()mg/g

c

b

d

e e d e

b3:200ppm

a

10
8

b2:150ppm

شاهدb1:
30

j

10
8

k

6

l

4
2
0

a4:160mm

a2:100mm a3:130mm
محلول پاشی آسکوربیک اسید

a1:70mm

شکل  -7مقایسه میانگین رنگدانههای کلروفیل در سطوح مختلف تنش کم آبی با غلظتهای محلول پاشی آسکوربیک اسید
شکل  -6مقایسه میانگین غلظت کلروفیل در سطوح مختلف تنش کم آبی با غلظتهای محلول پاشی آسکوربیک اسید
(ستونهای دارای حروف مشترک از نظر تجزیهی آماری دارای اختالف معنیدار نیستند)
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نشان داد که بیشترین غلظت رنگدانه مربوط به آبیاری
 111میلیمتر تبخیر از سطح تشتک کالس  Aبا محلول
پاشی  ppm 101آسکوربیک اسید بود (شکل .)6
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نتیجهگیری
با توجه به این که در گیاه ذرت شیرین عملکرد دانه
بهعنوان شاخص اقتصادی مد نظر میباشد ،در این راستا

غلظت کلروفیل بهعنوان یک منبع شاخص برای

این تحقیق با هدف تعیین بهترین غلظت محلول پاشی

ارزیابی قدرت منبع شناخته شده است (گاویک و وستاف

آسکوربیک اسید برای سطوح مختلف تنش کم آبی از

 .)2111خیاط نژاد و همکاران ( )2112در بررسی اثر

طریق بررسی صفات مورفوفیزیولوژیکی ،عملکرد دانه و

کمبود آب بر محتوای کلروفیل و عملکرد دانه در گیاه

برخی خصوصیات بذر انجام گرفت .تنش کم آبی بهطور

ذرت مشخص کردند که اثر تنش کم آبی باعث کاهش

معنیدار روی عملکرد دانه و صفات مورفوفیزیولوژیکی

محتوای کلروفیل برگ میشود .اصغری و همکاران

تأثیر معنیدار داشت .مطلوبترین غلظت محلول پاشی

( )2116اظهار کردند که محلول پاشی آسکوربیک اسید

آسکوربیک اسید از لحاظ صفات مورد ارزیابی بهطور

باعث تقویت میزان رنگدانههای کلروفیل در گیاه ذرت

کلی غلظت  ppm 101بود .با افزایش سطح آبیاری از 01

میشود .که با نتایج پژوهش حاضر مطابقت دارد.

به  111میلیمتر تبخیر از سطح تشتک کالس  Aموجب

تجزیه همبستگی بین عملکرد دانه با صفات

کاهش قابل توجهی از عملکرد دانه میشود .اما محلول

مورفوفیزیولوژیکی نشان داد که عملکرد دانه با بیوماس،

پاشی آسکوربیک اسید تا حدود باعث کاهش اثرات ناشی

سطح برگ ،ارتفاع بوته ،طول بذر ،عرض بذر ،قطر بالل

از کم آبی در گیاه ذرت مورد مطالعه میشود .همبستگی

و عمق دانه ارتباط مثبت معنیداری داشت (جدول .)2

بین عملکرد دانه با صفات مورفوفیزیولوژیکی نشان از

گزارشهای متعددی مبنی بر ارتباط بین عملکرد دانه با

ارتباط قوی بین صفات مورد ارزیابی که با نظم مناسب

اجزای عملکرد دانه و صفات مورفوفیزیولوژیکی در گیاه

مانع کاهش صدمات ناشی از تنش کم آبی در گیاه ذرت

ذرت شده است (محرمنژاد و همکاران  ،2116قاسمی و

شدند.

همکاران .)2121

سپاسگزاری
بدین وسیله از زحمات حوزه پژوهش دانشگاه محقق
اردبیلی ،اردبیل که در اجرای این پژوهش متقبل زحمات
شدهاند تقدیر و تشکر می گردد.
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