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چکیده
 آزمایشی بهصورت،بهمنظور بررسی جذب و کارایی مصرف نور و عملكرد ارقام ذرت دانهای در سطوح مختلف آبیاری
. در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه ایالم اجرا شد،کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تكرار
) اختصاصA  میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر کالس140  و105 ،70 آبیاری در سه سطح به کرتهای اصلی (آبیاری پس از
 سطوح آبیاری از نظر.) بود704  و677 ،666 ،524( یافت و کرتهای فرعی شامل چهار رقم هیبرید سینگل کراس ذرت
 حدود،I105  عملكرد دانه در سطح آبیاری. اختالف معنیدار داشتند،عملكرد دانه و عملكرد بیولوژیک و شاخص برداشت
 درصد0/8 ،I140  شاخص برداشت در سطح آبیاری. درصد کاهش یافت42  حدود،I140  درصد و در سطح آبیاری19
 مشاهدهSC704 SC677 بهترتیب در ارقام، نتایج نشان داد که حداکثر عملكرد دانه و عملكرد بیولوژیک.کاهش نشان داد
 باالترین کارایی مصرف نور در ارقام مورد مطالعه در سطح. تاثیر سطوح آبیاری بر کارایی مصرف نور معنی دار بود.شد
 باعث شد کارایی مصرف نورI140  کمبود آب در سطح آبیاری. گرم بر مگاژول) مشاهده شد2/43  (با میانگینI70 آبیاری
 نتایج حاصل از آزمایش نشان داد گرچه کارایی مصرف نور. درصد کاهش یابد25/11 ،نسبت به شرایط مطلوب رطوبتی
 چه در شرایط تنش و چه در شرایط آبیاریSC677  ولی رقم،در شرایط تنش خشكی در تمامی ارقام ذرت کاهش یافت
. باالترین کارایی مصرف نور را نسبت به ارقام دیگر داشت،مطلوب
. شاخص سطح برگ، سطح آبیاری، تابش فعال فتوسنتزی:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
In order to investigate the light absorption and radiation use efficiency and grain yield of maize varieties
in irrigation different levels, split plots experiment in randomized complete block design were conducted
with three replications at Ilam University Research Field. Irrigation at three levels was assigned to the
main plots (irrigation after 70, 105 and 140 mm evaporation from evaporation pan Class A) and four
single cross corn hybrid varieties (524, 666, 677 and 704) were sub plots. Irrigation levels were
significantly different in grain and biologic yields and harvest index. Grain yield decreased by 19% and
42% at I105 and I140 irrigation levels, respectively. Harvest index decreased by 0.8% at I140 Irrigation
level. Results showed that maximum grain and biologic yields were observed in SC704, SC677 varieties,
respectively. The effect of irrigation levels was significant on radiation use efficiency. The highest
radiation use efficiency was observed in the studied varieties at I70 irrigation level (with an average of
2.43 g/mJ). Water deficit at I140 Irrigation level, radiation use efficiency was reduced by 25.11% relative
to optimum moisture conditions. Based on the results, although all maize varieties showed reduced
radiation use efficiency under drought stress, SC677 variety had the highest radiation use efficiency under
stress and optimum irrigation conditions, compared to other varieties and cultivation of this variety is
recommended, especially under stress conditions.
Keywords: Irrigation level, leaf area index, photosynthesis active radiation.
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مقدمه
گیاهان همواره در معرض عوامل تنشزای محیطی
قرار میگیرند و تحت تاثیر این عوامل تنشزا ،رشد و
عملکرد آنها به شدت کاهش مییابد ( .(Liu et al.,
 2009در حال حاضر در بین عوامل تنشزا ،خشکی
خاک ،گستردهترین عامل تنشزای غیرزیستی در
جهان است ،بهطوریکه  45درصد زمینهای زراعی
جهان در معرض خشکی مستمر یا شدید قرار دارند و
در این زمینها 38 ،درصد جمعیت جهان ساکن
هستند ) .(Ashraf, 2010بروز تنش رطوبتی در طول
مراحل مختلف رشد ذرت ،عملکرد آن را به درجات
متفاوت کاهش میدهد که شدت کاهش عملکرد ،نه
تنها به شدت تنش بلکه به مرحله رشدی گیاه وابسته
است ).(Cheng et al., 2017
از روشهای مهم برای افزایش عملکرد ،باال بردن بهره-
وری استفاده از منابع طبیعی مانند آب و مواد غذایی
خاک ،تشعشع خورشید ،دی اکسید کربن اتمسفر می-
باشد .در بین منابع طبیعی ،نور قابلیت ذخیره شدن
ندارد و میتواند محدودیت بیشتری را در پی داشته
باشد ( .)Awal, 2006شدت نور در یک منطقه ،نسبتاً
ثابت است و میتوان از آن به عنوان منبعی نام برد که
بهطور کارآمدتری نسبت به سایر منابع مصرفی ،بر
تولید محصوالت زراعی تاثیرگذار است ( Yousef Nia
 .)et al., 2015رشد و نمو گیاهان بهطور مستقیم و
غیرمستقیم ،تحت تاثیر تشعشع خورشیدی قرار می-
گیرد ) .(Kumar et al., 2008کمیت و چگونگی
تثبیت انرژی نورانی در گیاهان ،از مهمترین شاخص-
های اگروفیزیولوژیکی تعیین کننده رشد و عملکرد
گیاهان میباشد ( )Zhang et al., 2008که در
اکوسیستمهای زراعی ،به دلیل انجام روشهای
مختلف مدیریت ،دچار تغییر میشود .تنش خشکی،
یکی از شرایط محیطی موثر بر این تغییرات است.
خشکی به واسطه سه مکانیزم ،عملکرد گیاه را کاهش
میدهد :الف) کاهش جذب تشعشع فعال فتوسنتزی
) (PARتوسط کانوپی که ناشی از کاهش سطح برگ
میباشد ) ،(Earl and Davis, 2003ب) کاهش کارایی
مصرف نور به ازای واحد نور جذب شده که این

کاهش ،بهوسیله اندازهگیری میزان ماده خشک تجمع
یافته در واحد نور جذب شده در یک دوره زمانی
خاص ) ،(Stone et al.,2001تعیین میشود و ج)
کاهش آنی در تبادل گاز کربنیک به ازای واحد نور
جذب شده ).(Shekari, 2001
کارایی مصرف نور ،بیانگر مقدار ماده خشک تولید شده
به ازای واحد نور جذب شده است و واحد آن ،گرم
ماده خشک تولید شده بر مگاژول تشعشع جذب شده
میباشد ( .)Hosseinpanahi, 2008بین وزن خشک
تولیدی با میزان نور جذب شده رابطه خطی وجود
دارد ( .)Muurinen et al., 2006شیب رگرسیون خطی
بین جذب تشعشع تجمعی و بیوماس تولیدی گیاه،
کارایی مصرف نور را تعیین میکند
( Ceotto and Castelli 2002; Akmal and.
 .)Janssens, 2004گیاهان چهار کربنه ،دارای کارایی
مصرف نور باالتری نسبت به گونههای سه کربنه می-
باشند و در گیاهان چهار کربنه ،حداکثر کارایی مصرف
نور ،بهترتیب به نیشکر ،ذرت و سورگوم با دو 1/77 ،و
 1/4و در گیاهان سه کربنه ،باالترین کارایی مصرف
نور بهترتیب به سیبزمینی ،آفتابگردان ،برنج و جو با
 1/46 ،1/56 ،1/67و  1/39گرم بر مگاژول تعلق دارد
( .)Sinclair and Muchow 1999برخی از محققین
()Mendham et al.,1981; Dwyer et al., 1992
گزارش کردهاند که کارایی مصرف نور عمدتاً از طریق
عوامل ژنتیکی کنترل میشود ،ولی تحت تاثیر عوامل
محیطی و عملیات مدیریتی قرار میگیرد .کمبود آب و
ژنوتیپ ،از عوامل موثر در تغییر کارایی مصرف نور
میباشند .اینکه آیا ارقام مختلف در شرایط تنش با
حفظ شاخص سطح برگ بتوانند کارایی مصرف نور
باالتری داشته باشند و به دنبال آن ،عملکرد خود را در
سطح باالتر حفظ کنند ،بسیار حائز اهمیت است؛
بنابراین آزمایش حاضر با هدف ارزیابی کارایی مصرف
نور و بررسی اثر آن بر عملکرد گیاه در سطوح مختلف
آبیاری انجام شد.
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مواد و روشها
بهمنظور بررسی جذب ،کارایی مصرف نور و عملکرد
ارقام ذرت دانهای در سطوح مختلف آبیاری ،آزمایشی
در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه ایالم با طول جغرافیایی
 46درجه و  28دقیقه و عرض جغرافیایی  33درجه و
 37دقیقه و ارتفاع از سطح دریا  1174متر انجام شد.
طبق نتایج آزمون خاک ،بافت خاک تا عمق 30
سانتیمتری لومی و از عمق  30-60سانتیمتری لومی
رسی بود (جدول  .)1درصد رطوبت وزنی خاک در حد
ظرفیت زراعی 25 ،درصد بود .آزمایش بهصورت کرت-
های خرد شده در قالب طرح پایه بلوکهای کامل
تصادفی در سه تکرار اجرا شد .کرتهای اصلی به سه
رژیم آبیاری :I70 ،آبیاری پس از  70میلیمتر تبخیر
از تشتک تبخیر کالس ( Aشرایط رطوبتی مطلوب)،
 :I105آبیاری پس از  105میلیمتر تبخیر و :I140
آبیاری پس از  140میلیمتر تبخیر و کرتهای فرعی
به چهار رقم هیبرید ذرت ( 677 ،666 ،524و )704
اختصاص داده شدند .رقم  704با طول دوره رشد
 125-135روز ،جزو ارقام هیبرید دیررس است و
میانگین عملکرد دانه آن ،هشت تن در هکتار میباشد.
ارقام  677و  666جزو ارقام هیبرید میانرس هستند و
پنج تا شش روز زودتر از رقم  704آماده برداشت می-
شوند .رقم  ،524هیبرید میانرس است و طول دوره
رشد آن ،هفت تا ده روز کمتر از رقم  704است.
کرتهای فرعی به ابعاد چهار متر در چهار متر آماده
شدند .عملیات کاشت در  15اردیبهشت ماه به روش
دستی و بهصورت کپهای ،با تراکم نهایی  6/67بوته در
مترمربع در عمق چهار تا پنج سانتیمتری انجام شد.
اعمال سطوح مختلف آبیاری پس از استقرار کامل
گیاه ،از مرحله چهار تا شش برگی آغاز و تا رسیدگی
دانه ادامه یافت .سطوح مختلف آبیاری بر اساس میزان
تبخیر از تشتک تبخیر کالس  Aاعمال شد .برای
تامین عناصر غذایی مورد نیاز بر اساس آزمون خاک،
 250کیلوگرم در هکتار کود اوره به خاک اضافه شد؛
یک سوم کود اوره قبل از کاشت و بقیه کود در دو
مرحله چهار تا شش برگی و قبل از ظهور گلتاجی
مصرف شد و با توجه به میزان فسفر و پتاسیم خاک،
از کودهای فسفره و پتاسه استفاده نشد .در تاریخ 11
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شهریور ماه و با در نظر گرفتن اثر حاشیه ،از هر کرت
شش بوته بهطور تصادفی برای اندازهگیری صفات
عملکردی برداشت شد .برای محاسبه کارایی مصرف
نور ،میزان شاخص سطح برگ روزانه و همچنین
تشعشع جذب شده روزانه برآورد شد .بدین منظور،
مقادیر شاخص سطح برگ روزانه با برازش تابع
لجستیک پیک (معادله  )1به مقایر  LAIاندازهگیری
شده ) (Yتعیین شد ). (Tsubo et al., 2005
(معادله :)1
y=a+b×4×(exp(-(x-c)/d))/(1+exp(-(x-c)/d))^2
که در آن :a ،عرض از مبدا :b ،زمان رسیدن به

حداکثر  :c ،LAIحداکثر  :d ،LAIنقطه عطف منحنی
که در آن رشد سطح برگ وارد مرحله خطی میشود و
 :xزمان بر حسب روز پس از کاشت است.
میزان تشعشع خورشیدی روزانه ،بر اساس تعداد
ساعات آفتابی استخراج شده از دادههای ایستگاه
هواشناسی ایالم ،به روش گودریان و وانالر
) (Goudriaan & Van Laar, 1993محاسبه شد و
تشعشع جذب شده روزانه بر اساس معادله ()2
محاسبه شد.
(معادله Iabs=I0×(1–P)×(1-exp(-K×LAI) )2
در این معادله :Iabs ،نور جذب شده توسط کانوپی
(مگاژول بر مترمربع) :I0 ،نور رسیده به باالی کانوپی
(مگاژول بر مترمربع) :P ،ضریب انعکاس که 0/05
منظور شد :K ،ضریب خاموشی ذرت که  0/7در نظر
گرفته شد ( )Goldani et al., 2009و  :LAIشاخص
سطح برگ است .برای اندازهگیری شاخص سطح برگ،
هر هفت روز یک بار ،از بوته ها نمونهگیری شد و
سطح برگها توسط دستگاه سطح برگ سنج مدل
 CL203ساخت ایاالت متحده آمریکا اندازهگیری شد.
اولین مرحله اندازهگیری  56 ،LAIروز پس از کاشت
انجام شد.
کارایی مصرف نور با محاسبه شیب خط رگرسیون بین
مادة خشک (گرم بر متر مربع) و میزان تشعشع تجمعی
(مگاژول بر متر مربع) محاسبه شد .(Hoosienpanahi
) et al., 2010محاسبات آماری با استفاده از نرم افزار
 SASو مقایسه میانگینها با آزمون چند دامنهای
دانکن در سطح احتمال پنج درصد انجام شد .برازش و
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رسم نمودارها نیز بهترتیب با نرم افزارهای

و  Excelانجام شد.

Slide write

جدول  -1مشخصات خاک محل اجرای آزمایش
Table 1.Characteristics of soil in experimental site
K
(ppm)-1

P
)(ppm

N
)(%

O.C
)(%

PH

EC
)(ds.m-1

601
470

19.6
17.6

0.12
0.08

1.4
1.17

7.32
7.14

0.62
0.69

Texture

Soil depth
)(cm

Loamy
Loamy-Clay

0-30
30-60

اثر آبیاری و رقم ،بهترتیب در سطح یک وپنج درصد
قرار گرفت (جدول .)2

نتایج و بحث
عملکرد دانه و بیولوژیک و شاخص برداشت
تجزیه واریانس نشان داد که عملکرد دانه تحت تاثیر

جدول  -2تجزیه واریانس صفات ارزیابی شده
Table 2. Analysis of variance of evaluated traits
Radiation use
efficiency
0.193 ns
**1.064
0.067
0.042 ns
0.12 ns
0.1
17.30

Leaf area index

Mean Squares
Harvest index

Biologic yield

Grain yield

Df

S.O.V

*47.283
*61.667
14.291
37.306ns
16.477ns
13.214
6.93

1612803.4ns
**145618334.7
7723874.4
*9766327.0
597983.2ns
2927310.9
10.94

556099.9ns
**57359841.2
1324652.9
*1797020.9
677594.9ns
487129.1
8.50

2
2
4
3
6
18

Block
Irrigation
Ea
Variety
Variety × Irrigation
Eb
Coefficient of variation

0.032 ns
**2.309
0.180
0.052 ns
0.005 ns
0.031
6.09

*و** و : nsبهترتیب معنیدار در سطح احتمال پنج و یک درصد و غیرمعنیدار.
ns, *,**: non-significant and significant at 0.05% and 0.01% of probability levels, respectively.

سطح آبیاری  I70با عملکرد  10306/5کیلوگرم در
هکتار ،بیشترین عملکرد و سطح آبیاری I140با
 42/32درصد کاهش ،کمترین مقدار عملکرد دانه را
به خود اختصاص داد (جدول  .)3بین ارقام ،رقم
 SC677دارای بیشترین عملکرد ( 8820/7کیلوگرم
در هکتار) و رقم  SC524دارای کمترین عملکرد در

واحد سطح بودند .علت کاهش عملکرد دانه در شرایط
محدودیت آبی ،کاهش تعداد دانه و وزن دانه می-
باشد ) .(Maazou et al., 2016تجزیه واریانس صفت
عملکرد بیولوژیک نشان داد که که تنها اثرات آبیاری و
رقم بر عملکرد بیولوژیک ذرت معنیدار بود (جدول
.)2

جدول  -3مقایسه میانگین صفات ارزیابی شده معنی دار
Table 3. Mean comparison of the significant traits
Radiation use
)efficiency (g/MJ

Leaf area index

Harvest index

Biologic yield
)(kg/ha

)Grain yield (kg/ha

2.43 a
2.16 ab
1.83 b

3.37 a
2.83 b
2.50 b

54.23 a
53.18 a
49.89 b

18991 a
15899 a
12039 b

10306.5 a
8390.4 b
5944.6 c

-

-

53.73 a
53.52 a
53.08 a
49.41 a

14506.8 b
15014.3 ab
16445.9 a
16604.6 a

7784.7 b
8000.9 b
8820.7 a
8248.9 ab

در هر ستون ،میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک ،فاقد اختالف معنیدار در سطح احتمال پنج درصدمیباشند

Treatment
Irrigation
I70
I105
I140
Variety
SC524
SC666
SC677
SC704

In each column means with the similar letter are not significantly different (P<0.05).
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دلیل افزایش عملکرد بیولوژیک در سطح آبیاری ،I70
گسترش بیشتر سطح برگ بود که موجب ایجاد توان
باالیی در جهت استفاده هر چه بیشتر از نور دریافتی و
تولید عملکرد بیولوژیک شد .رقم  SC704با توجه به
طوالنیتر بودن دوره رشد و استفاده وسیعتر از منابع،
عملکرد بیولوژیک باالتری را در مقایسه با سایر ارقام
تولید کرد (جدول .)3
سطوح آبیاری بر شاخص برداشت اثر معنیداری نشان
داد .سطح آبیاری  I70بیشترین ( 54/23درصد) و
سطح آبیاری  I140کمترین ( 49/89درصد) میزان
شاخص برداشت را دارا بودند (جدول  .)3علت کمتر
بودن شاخص برداشت در شرایط محدود رطوبتی،
کاهش بیشتر عملکرد دانه نسبت به عملکرد بیولوژیک
است ) .(Dehghani et al., 2017عملکرد دانه ذرت ،به
کمآبی حساستر میباشد ،زیرا کمآبی از چند جنبه از
جمله ممانعت از لقاح ،سقط جنین ،کاهش حضور مواد
غذایی ،افزایش تنفس و کاهش طول دورهی پر شدن
دانه ( )Gooding et al., 2003عملکرد دانه را تهدید
میکند؛ بنابراین با توجه به فرمول شاخص برداشت،
با کاهش شدیدتر عملکرد دانه در صورت کسر،
شاخص برداشت در شرایط محدودیت رطوبتی کاهش
مییابد .کاهش شاخص برداشت تحت شرایط کمبود
آب ،توسط پژوهشگران دیگر (Ghazian Tafrishi et
) al., 2013در ذرت گزارش شده است.
شاخص سطح برگ
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که فقط اثر آبیاری بر
شاخص سطح برگ معنیدار بود (جدول  .)2بیشترین
شاخص سطح برگ به سطح آبیاری  )3/37( I70و
کمترین آن با  25/82درصد کاهش ،به سطح آبیاری
 I140تعلق داشت .شکل ( )1روند تغییرات شاخص
سطح برگ را در تیمارهای مختلف نشان میدهد.
همانگونه که مشخص است ،در ابتدای دوره رشد و با
گذشت زمان ،افزایش شاخص سطح برگ به کندی
صورت گرفت و در ادامه ،افزایش شاخص سطح برگ
روند خطی یافت و پس از آن که در انتهای فصل رشد
به حداکثر مقدار خود رسید ،به دلیل پیری و ریزش
برگها ،روند نزولی را در پیش گرفت .محققین اظهار
داشتند که منحنی رشد برگ بهصورت لگاریتمی است
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که در اواسط فصل رشد به حداکثر خود میرسد و
سپس با از بین رفتن برگهای پیر کاهش مییابد و
سطح برگ از بین رفته با سطح برگ جدید ساخته
ال جبران نمیشود ( (Jaggard and Clark.
شده کام ً
 .2000در ابتدای فصل رشد ،بین شاخص سطح برگ
در تیمارهای مختلف آبی در همه ارقام ،تفاوت جزئی
مشاهده شد ،زیرا در ابتدای فصل رشد گیاه ،بیشتر
انرژی صرف توسعه ریشه میشود ،ولی با شروع رشد
سریع گیاه ،اختالف شاخص سطح برگ در تیمارها
مورد مطالعه افزایش یافت .بیشترین شاخص سطح
برگ در سطح آبیاری  I70مشاهده شد و ارقام 677
SCو  SC704در این سطح آبیاری ،دارای بیشترین
شاخص سطح برگ بودند .ارقام  SC677و  SC704به
دلیل طوالنی بودن دوره رشدشان ،فرصت بیشتری
برای توسعه سطح برگ دارند .کمبود آب باعث کاهش
شاخص سطح برگ شد و کمترین شاخص سطح برگ
در سطح آبیاری  I140مشاهده شد 56 .روز پس از
کاشت ،تفاوت معنیداری بین سطوح آبیاری از نظر
شاخص سطح برگ مشاهده نشد ،اما از  63روز پس از
کاشت که گیاهان مدت بیشتری با تنش کمآبی مواجه
بودند تا انتهای دوره رشد ،اختالف بین سطوح آبیاری
معنیدار بود (شکل .)2
تغییر شاخص سطح برگ ،فرایند مهمی است که
محصوالت تحت تنش ،از آن طریق کنترل خود را بر
منابع آبی حفظ میکنند Blum and Emercon,
) .)1998نتایج تحقیقات مختلف نشان داد که تنش
کمبود آب با کاهش شاخص سطح برگ ،باعث کاهش
سطح فعال فتوسنتزی و در نتیجه کاهش عملکرد می-
شود ) .(Cakir, 2004محققین اعالم کردند با افزایش
تنش خشکی ،شاخص سطح برگ کاهش یافت و تنش
خشکی در مرحله رویشی در مقایسه با مرحله زایشی،
شاخص سطح برگ باالتری را به خود اختصاص داد
( .)Baghbani Arani et al., 2017تنش ناشی از
کمبود رطوبت قبل و بعد از گلدهی ،اثرات متفاوتی را
بر سطح برگ میگذارد .تنش خشکی پیش از گلدهی،
گسترش برگ را از راه کاهش اندازه سلولها محدود
میکند و ممکن است تغییری در شکل برگ هم ایجاد
نماید ( ،)Emam and Seghatoleslami, 2005در
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پیری برگ ،سبب کاهش شاخص سطح برگ میشود.

حالی که تنش خشکی بعد از گلدهی ،از طریق تسریع
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شکل  -1اثر سطوح مختلف آبیاری بر شاخص سطح برگ ارقام ذرت
Figure 1.The effect of different levels of irrigation on leaf area index of corn varieties

کارایی مصرف نور
جدول تجزیه واریانس دادهها نشان داد که تنها تاثیر
آبیاری بر کارایی مصرف نور معنیدار (در سطح
احتمال یک درصد) بود (جدول  .)2کمبود آب باعث
کاهش کارایی مصرف نور شد ،بهطوریکه کمترین

میزان آن در سطح آبیاری  1/83( I140گرم بر
مگاژول) مشاهده شد (جدول  .)3شیب خط
رگرسیونی برازش یافته به تغییرات ماده خشک
تجمعی در برابر تشعشع تجمعی جذب شده ،بیانگر
کارایی مصرف نور توسط گیاه میباشد ( Koocheki et

علوم گیاهان زراعی ایران ،دورة  ،52شمارة  ،1بهار 1400

 .)al., 2017در همه تیمارهای مورد بررسی ،ارتباط
خطی بین ماده خشک تجمعی و تشعشع فعال
فتوسنتزی تجمعی با ضریب همبستگی بیشتر از 0/86
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وجود داشت (شکل  )3شیب این ارتباط ،بیانگر کارایی
مصرف نور میباشد که در سطوح آبیاری و ارقام
مختلف متفاوت بود.
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شکل  -2تغییرات شاخص سطح برگ در سطوح مختلف آبیاری در طول دوره رشد در هر مرحله زمانی ،ستونهای با حروف
مشابه ،اختالف معنیداری در سطح احتمال پنج درصد با یکدیگر ندارند .خطوط عمودی نشان دهنده خطای معیار میباشند.
Figure 2. Leaf area index changes of different irrigation levels during the growth period. At each period,
column with the same letter are not significantly different at 5% of probability level. Vertical bars
represent standard errors.

باالترین کارایی مصرف نور در ارقام مورد مطالعه ،در
سطح آبیاری  ( I70با میانگین  2/43گرم بر مگاژول )
مشاهده شد و کمبود آب در سطوح آبیاری  I105و
 I140باعث کاهش کارایی مصرف نور شد ،بهطوریکه
کمترین کارایی مصرف نور در سطح آبیاری ( I140با
میانگین  1/82گرم بر مگاژول) مشاهده شد .در سطح
آبیاری  I،140کمبود آب شبب کاهش 25/11
درصدیکارایی مصرف نور نسبت به شرایط مطلوب
رطوبتی شد .کمبود آب از طریق کاهش فتوسنتز،
منجر به کاهش ماده خشک در بخشهای مختلف گیاه
و در نتیجه کاهش کارایی مصرف نور شد .در بین ارقام
مورد مطالعه ،رقم  SC677در تمام سطوح آبیاری،
دارای باالترین کارایی مصرف نور بود .کارایی مصرف
نور بیشتر در این رقم ،نشان دهنده این است که در
تبدیل نور به ماده خشک بهتر عمل میکند و از یک
واحد نور ،مقدار ماده خشک بیشتری تولید میکند .در
سطح آبیاری  ،I70کمترین کارایی مصرف نور در رقم
 2/365( SC666گرم بر مگاژول) دیده شد .در سطح
آبیاری  ،I105حداقل کارایی مصرف نور مربوط به رقم
 2/118( SC704گرم بر مگاژول) بود و در سطح

آبیاری  ،I140کمترین کارایی مصرف نور در رقم
 SC524دیده شد .اگرچه کارایی مصرف نور ،بیشتر از
طریق عوامل ژنتیکی تحت تاثیر قرار میگیرد ،ولی
عوامل محیطی و عملیات مدیریتی ،به دلیل نقش مهم
در فعالیت فتوسنتزی ،این عامل را تحت تاثیر قرار
میدهند ).(Monteith, 1972
شرایط محیطی از جمله میزان تابش ،کمبود آب،
تنش مواد غذایی ،بیماریها و یا دمای کم میتوانند
سبب تغییر کارایی مصرف نور شوند .(O’Connell et
)al., 2004مقدار آب خاک ،تعیین کننده وضعیت آب
گیاه است و وضعیت آب گیاه ،نقش کلیدی در تنظیم
هدایت روزنهای و به تبع آن فتوسنتز کانوپی دارد.
کمبود آب در خاک ،باعث بسته شدن روزنهها و
کاهش فتوسنتز میشود .کاهش کارایی فتوسنتز نیز به
نوبه خود ،باعث کاهش کارایی مصرف نور در کانوپی
میشود  (Richter et al., 2001).در شرایط تنش
خشکی در تعدادی از لگومهای زراعی ،کاهش کارایی
مصرف نور نزدیک به  70درصد مشاهده شده است
(Nam et al., 1998).همچنین برتری گونههای چهار
کربنه نسبت به گونههای سه کربنه در کارایی مصرف
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نور ،با افزایش شدت تنش خشکی از بین میرود.
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شکل  -3اثر سطوح مختلف آبیاری بر کارایی مصرف نور ارقام ذرت
Figure 2. Effect of different irrigation levels on radiation use efficiency of corn varieties

در بسیاری از نواحی بسیار خشک مانند غرب آفریقا،
کارایی مصرف نور در گیاهانی مانند ارزن مزواریدی و
سورگوم (چهار کربنه) ،اغلب مشابه گیاهانی مثل لوبیا
(سه کربنه) است )Ezzat .(Tesfaye et al., 2006
 (2012) Ahmadi et alنیز دریافتند که شرایط تنش
خشکی ،سبب کاهش شاخص سطح برگ گندم و
متعاقب آن کاهش قابل توجه کارایی مصرف نور نسبت
به حالت آبیاری مطلوب میشود .بررسی کارایی
مصرف نور در چچم دائمی )(Lolium perenne L.
نشان داد که در شرایط تنش خشکی ،کارایی مصرف
نور  2/01-2/82گرم بر مگاژول و در شرایط عدم تنش
خشکی ،کارایی مصرف نور  3/34-4/24گرم بر

مگاژول بود ) .(Akmal and. Janssens, 2004روند
تغییرات کل تشعشع رسیده به سطح زمین و میزان
تشعشع جذب شده توسط کانوپی ذرت در شکل ()3
نشان داده شده است .مشاهده میشود که اگرچه در
ابتدای دوره رشد ،میزان کل تشعشع ورودی زیاد
است ،ولی به دلیل پایین بودن شاخص سطح برگ و
باز بودن کانوپی ،جذب نور توسط گیاه محدود می
باشد  .با گذشت زمان و متناسب با افزایش شاخص
سطح برگ ،میزان جذب نور توسط کانوپی افزایش
یافت و پس از رسیدن به میزان حداکثر خود ،به علت
کاهش سطح برگ ،تا انتهای دوره رشد روند نزولی در
پیش گرفت .در شرایط کمبود آب ،سرعت کاهش روند
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1400  بهار،1  شمارة،52  دورة،علوم گیاهان زراعی ایران
.جذب نور بیشتر است
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 اثر سطوح مختلف آبیاری بر روند جذب تشعشع ارقام ذرت-4 شکل
Figure 3. Effect of different irrigation levels on absorbed radiation of corn varieties

 شاخص سطح برگ و ضریب خاموشی،کرده به کانوپی

با توجه به اینکه جذب نور به میزان تشعشعع برخعورد
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گیاهی پس از گردهافشانی در تمعام تیمارهعا ،ناشعی از
پیری تدریجی برگهای پایین و سایهاندازی برگهعای
باالیی اسعت ( Beheshti et al., 2002; Vargas et al.,
 )2003( Araus et al .)2002نیز اثر تنش رطعوبتی بعر
تسریع پیری برگ ،کاهش سطح سبز برگ و در نتیجه
کاهش جذب نور فعال فتوسنتزی گزارش کردند.
عملکرد دانه با عملکرد بیولوژیک ،شاخص سطح برگ
و کارایی مصرف نور همبستگی مثبت و معنیداری در
سطح یک درصد و با شاخص برداشت همبستگی
مثبت و معنیداری در سطح پنج درصد داشت .بین
عملکرد بیولوژیک با شاخص سطح برگ و کارایی
مصرف نور همبستگی مثبت و معنیداری در سطح
یک درصد وجود داشت .کارایی مصرف نور ،همبستگی
مثبت و معنیداری در سطح یک درصد با شاخص
برداشت و شاخص سطح برگ نشان داد (جدول .)4

نور بستگی دارد و از آنجا که در این آزمایش ،ضعریب
خاموشی نور ثابت و برابر  0/6در نظر گرفته شد ،بنعابر
این تفاوت جذب تشعشع در تیمارهای مختلف ،ناشعی
از تفاوت در شاخص سطح برگ آنها بود .به علعت ایعن
که ارقام ذرت مورد بررسی از نظر شاخص سطح بعرگ
اختالف معنیداری نداشتند ،از نظر جذب تشعشع نیعز
تفاوتی نشان ندادند .سطوح آبیعاری در ایعن آزمعایش،
جذب تشعشع توسط کانوپی را تحت تعاثیر قعرار داد و
کمبود آب ،باععث کعاهش جعذب تشعشعع شعد ،زیعرا
کمبود آب عالوه بر کاهش شاخص سطح برگ ،غلظت
کلروفیل  aو  bرا بهطور متوسط بهترتیب در حدود 35
و  38ئرصد کاهش میدهد ()Kafi et al., 2009؛ ایعن
در حالی است که جذب انرژی نورانی از طریق برگها،
مستلزم حضور رنگدانههای گیاهی میباشعد .در اواخعر
دوره رشد ،تفاوت جعذب تشعشعع در سعطوح مختلعف
آبیاری بیشتر شد .کاهش جذب تابش توسعط پوشعش

جدول  -4ضرایب همبستگی بین صفات مورد بررسی در ارقام ذرت تحت شرایط تنش خشکی
Table 4. Correlation coefficients among investigated traits in corn varieties under drought stress
Radiation use
efficiency

Leaf area index

Grain yield

Variables

Harvest index

Biologic yield

1

Grain yield

1

**0.939

Biologic yield

0.077ns

*0.408

Harvest index

0.144ns

**

0.850

**

0.825

**

**

0.500

**

0.663

1
1
1

**0.535

0.567

Leaf area index
Radiation use efficiency

*و** و : nsبهترتیب معنیدار در سطح احتمال پنج و یک درصد و غیرمعنیدار.
ns, *,**: non-significant and significant at 0.05% and 0.01% of probability levels, respectively.

نتایج همبستگی ،نشاندهنده ارتباط بین شاخص
سطح برگ ،کارایی مصرف نور و عملکرد ذرت بود.
ماده خشک تولید شده در گیاه ،به میزان دی-
اکسیدکربن تثبیت شده و تسهیم آن بستگی دارد و در
شرایط بدون تنش ،میزان ماده خشک تولیدی بهطور
مستقیم به میزان نور جذب شده گیاه وابسته است
) .(Lindqueist et al., 2005کارایی باالتر مصرف نور،
نشاندهنده استعداد بیشتر گیاه در تبدیل نور به
زیست توده میباشد و به دلیل همبستگی باالی بین
کارایی مصرف نور و تولید ماده خشک ،بسیاری از
مدلهای شبیهسازی رشد محصول با استفاده از مفهوم

 RUEبرای پیشبینی رشد و عملکرد محصول در
محیطهای مختلف ساخته شده است (Muchow et
); .al., 1990; Brisson et al., 2003در شرایط تنش،
کاهش شاخص سطح برگ گیاه ذرت ،سبب کاهش
میزان جذب نور و در نتیجه کاهش عملکرد میشود.
نتیجهگیری کلی
کمبود آب سبب کاهش همه صفات مورد بررسی شد.
در سطح آبیاری  ،I140عملکرد دانه و بیولوژیک،
شاخص برداشت و سطح برگ و کارایی مصرف نور،
بهترتیب  25/82 ،0/8 ،36/61 ،42/23و  25/11درصد
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عملکرد باالتری بهدست آوردند و در شرایط تنش
 که شاخص سطحSC704  وSC677  ارقام،خشکی
 از کارایی،برگ خود را در دوره باالتری حفظ کردند
 به.مصرف نور و عملکرد باالتری برخوردار بودند
طورکلی در این آزمایش که در شهرستان ایالم اجرا
 در شرایط تنش خشکی شدیدSC677  رقم ذرت،شد
 باالترین میزان کارایی،)I105( ) و مالیمI140(
،مصرف نور را در بین ارقام داشت که این کارایی باالتر
 کیلوگرم در8820/7( منجر به عملکرد دانه باالتر
.هکتار) شد

 ارقام، در بین ارقام مورد بررسی.کاهش نشان دادند
 بهترتیب دارای بیشترین و،SC524  وSC677
 عملکرد.کمترین عملکرد دانه در واحد سطح بودند
دانه همبستگی مثبت و معنیداری با عملکرد
 شاخص سطح برگ و کارایی مصرف نور در،بیولوژیک
سطح یک درصد و با شاخص برداشت در سطح پنج
 نتایج آزمایش نشان داد که در شرایط.درصد داشت
 میزان جذب و کارایی مصرف نور در،آبیاری مطلوب
) که سریعتر شاخص سطحSC704  وSC677( ارقام
 باالتر بود و در نتیجه،برگ خود را گسترش دادند
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