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  چکیده

،  ماده ضدتعرق در شرایط دیم با کاربردگلرنگگیاه هبود صفات فیزیولوژیکی، عملکرد و اجزاي عملکرد بامکان به منظور 

در سال  )شرقیآذربایجاناستان ( میانهشهرستان در  هاي کامل تصادفی در سه تکرار صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوكه ب آزمایشی

در ماده مؤثره  گرم 160 و 120، 80، )شاهد (صفر سطح چهار در ماده ضدتعرق  آترازین به عنوانکه در آناجرا شد  1389-90زراعی 

 نتایج نشان داد که بین .پاشی مورد بررسی قرار گرفتبه صورت محلول) بندي دانه و روي، گلدهیساقه( زمان استفاده سه و هکتار

  گرم ماده مؤثره در هکتار آترازین120  و80 پاشیمحلول. داشتوجود داري اختالف معنیتیمارها از نظر تمامی صفات مورد بررسی 

بهبود  ، موجب کاهش دماي کانوپی، افزایش سرعت فتوسنتز و محتواي کلروفیلنظیر با ایجاد شرایط مناسب گلدهیدر مرحله ویژه هب

ه در هکتار نه تنها موجب  گرم ماده مؤثر160پاشی با مقدار محلول .نسبت به شرایط تنش در کاشت دیم شد عملکرد و اجزاي عملکرد

تعداد دانه در ،  بارور در بوتهغوزهبیشترین و کمترین تعداد  .کننده رشد عمل نمود بلکه به عنوان یک عامل جلوگیري،بهبود رشد نشد

 باروي هساق  در هکتار و زمان ماده مؤثره گرم120 مقدار باپاشی در زمان گلدهی محلولاز ترتیب به و همچنین عملکرد دانه غوزه

  . دست آمدبه در هکتار آترازین  ماده مؤثره گرم160مقدار 

  گلرنگ، کلروفیل، سرعت فتوسنتز، آترازین، دماي کانوپی:  کلیديکلمات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ل مکاتبات نویسنده مسئو( ایران - دانشکده کشاورزي، دانشگاه زنجان، زنجان  و اصالح نباتات، تگروه زراعکارشناسی ارشد، آموخته دانش -  1
*

(  

   ایران- ه کشاورزي، دانشگاه زنجان، زنجان دح نباتات، دانشک گروه زراعت و اصال، استادیار-  2
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  مقدمه                                   

هاي روغنی از نظر تأمین ارزش و اهمیت غذایی دانه

کالري و انرژي موردنیاز انسان و دام در بین محصوالت 

 به باتوجه).5(اي برخوردار است اه ویژه از جایگ،زراعی

 روزافزوننیازاخیر وهايسالدرجهانجمعیتفزایشا

 در روغنیهايدانههايوردهآبه فرنیاز ویژهبهي بشر

 افزایشزراعی برايصحیحهايکاربرد روش ،نکشورما

 آب وتنوع). 3. (برخورداراستباالیی  اهمیت از عملکرد

 کیفیتباهاي روغنیدانهازبسیاري تکشایران،  درهوایی

 بااما ،پذیر ساخته استامکان را باال اقتصادي ارزشوخوب

 ايعمدهروغنی در داخل کشور، بخش هايدانه تولیدوجود

  تأمین  کشورخارجاز  استفاده مورد خوراکی هايروغناز

  ).13 و 4(گردد می

 یران،اهوايوبا آبسازگارروغنیهايدانهبیناز

 درخوبیسازگاريوباشدمیايویژهجایگاهدارايگلرنگ

این گیاه بومی کشور ایران بوده  .داردکمبود آبدارايمناطق

هاي هاي مطلوب و خاص نظیر استفادهدلیل ویژگیو به

 هاي آن، تولید روغن نباتی با کیفیتدارویی و غذایی از گل

اشباع دهاي چرب غیر درصد اسی90 بیش از دلیل وجود باال به

 به عنوان مکمل خصوصاً لینولئیک و اولئیک، تولید کنجاله

غذایی مناسب براي دام، مقاومت نسبتاً زیاد آن نسبت به 

 از ) خشکی، شوري و سرماي زمستانهنظیر(هاي محیطی تنش

هاي روغنی موردنیاز کشور اهمیت خاصی براي تأمین دانه

   ).2(برخوردار است 

  از روغن موردنیاز کشور و کاهشتأمین بخشی 

هاي سنگین در این رابطه با گسترش کشت گلرنگ در هزینه

دلیل تغییرات گیاهان معموالً به ، اماپذیر استاراضی دیم امکان

خصوص در هب دائم عوامل محیطی طی چرخه زندگی خود

مجبور به تجربه نواسانات آب هستند و در طی  ،مناطق دیم

کمبودهاي متفاوت آب خاك با شدت، مراحل رشد خود با 

). 32 و 31، 14(ند اوقوع مواجهمختلف هاي  زمانبا فراوانی و 

هاي غیرزنده، خشکی از لحاظ وقوع، شدت، طول از بین تنش

  فنولوژي گیاه بسیار غیرقابلدوره و زمان آن در رابطه با 

 یکی از ، خشکسالی و تنش حاصل از آن).22(بینی است پیش

هاي محیطی است که تولیدات ترین تنشو رایجترین مهم

سازد و بازده استفاده از کشاورزي را با محدودیت روبرو می

با متوسط ایران ). 12(دهد ق خشک و دیم را کاهش میمناط

 مناطق خشک جهان گروهمتر در  میلی240نزوالت آسمانی 

 تبخیر و تعرق، محدودیت میزانباال بودن . گرددبندي میطبقه

 باعث توجه بیشتري به مطالعه در ،نابع آبی و سایر عواملم

 کههاییویژگی ).18(مورد اثرات تنش خشکی شده است 

 شاملعمدهطوربه ،گیرندمیقرارآبیتنشتأثیرتحت

 آب و دماياز استفاده راندمانب، محتواي نسبی آفتوسنتز،

 تنشتأثیر تحت سرعت فتوسنتز). 24(باشند کانوپی می

 وخشکی میزان بهتأثیر اینمقدارکهگیردمیقرارکیخش

 فتوسنتز کاهش سرعتکه  داردبستگیآناعمالزمانمدت

 نتیجه یاوهاروزنه شدنبسته درنتیجه،خشکیتنشاثردر

از بارزترین . )21 و 17(است فتوسنتزي دستگاهبهخسارت

بر اثر زا افت فتوسنتز  به عامل تنش نسبتهاي گیاهانواکنش

  ). 8(باشد اختالل در فعالیت فتوسیستم دو می

کاربرد مواد ضدتعرق یک ابزار نویدبخش  ،در این بین

 کهگیاه در حد مطلوب است  براي تنظیم تعرق در حفظ آب

هایی مانند استفاده از مواد ضدتعرق، پتانسیل تنظیم استراتژي

  وانباالتر به عنآترازین در دز  ).26 و 23( تعرق را دارد

تر به عنوان ماده ضدتعرق استفاده  پایینکش و در دز علف

 ضدتعرق پینولن، مادهاثر کاربرد پژوهشی، در  .)10 (شود می

 مورد مطالعه قرارآب در گیاه فلفل شیرین بر رابطه فتوسنتز و 

 ، ضدتعرقاین ماده نتایج نشان داد که در اثر مصرف .گرفت

ماده ضدتعرق موجب همچنین .  فتوسنتز افزایش یافتسرعت

). 23( شوداومت گیاه فلفل شیرین به خشکی میبهبود مق

کرد گندم دیم با بر افزایش عمل انجام شدهج آزمایش نتای

متانفنیل دي(اي الیه ضدتعرق استفاده از ماده


  که نشان داد)

شگفتگی آذین تا گلکاربرد ماده ضدتعرق در مرحله ظهور گل

 استفاده در مرحله ظهور برگ اما ،موجب کاهش عملکرد شد

 این ماده همچنین. پرچم موجب افزایش عملکرد گردید

گردید موجب تخفیف اثر منفی تنش خشکی بر عملکرد دانه 

زمینی تحت سیبگیاه  انجام گرفته روي تطی آزمایشا ).28(

شرایط بدون تنش آب، استفاده از مواد ضدتعرق موجب 

  تحقیق صورت گرفتهایجنت. )20 (گردیدافزایش عملکرد غده 

  150 و 100، صفر( ماده ضدتعرق آترازین  کاربردبر اثر
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زمینی تحت بر مقدار محصول ارقام سیب) گرم در لیترمیلی

گرم  میلی100 نشان داد که مصرف شرایط خشکی در کرمان

 150 مقدار اما ،شددر لیتر آترازین موجب افزایش محصول 

 ).1 (کاهش محصول گردیدگرم در لیتر آترازین باعث میلی

آترازین، (مواد ضدتعرق کاربرد مطالعات صورت گرفته بر، اثر 

 مواد نشان داد کهروي ذرت ) موم + پارافین، موم و پارافین

ضدتعرق موجب افزایش ارتفاع ساقه، تعداد گره در بوته، 

ها شد و این اختالف نسبت به ها و قطر ساقهطول میان گره

از بین مواد . ددار بو یک درصد معنیشاهد در سطح احتمال

ضدتعرق مورد استفاده، آترازین بهترین تأثیر را بر صفات 

   ).10 (مورد مطالعه نشان داد

امکان بهبود صفات ، هدف از انجام تحقیق حاضر

فیزیولوژیکی، عملکرد و اجزاي عملکرد گلرنگ توسط ماده 

  .باشدمی منطقه میانه  در شرایط دیم آترازینضدتعرق

  

  هامواد و روش

جهاد کشاورزي مرکز خدمات آزمایش در مزرعه این 

   کیلومتري شمال شرقی شهرستان میانه25گرمرود واقع در 

 طول واقع درمتر   میلی5/288میانگین سالیانه بارندگی با 

  درجه وº37عرض جغرافیایی شرقی و  51' و º47جغرافیایی 

طی سال زراعی  ریا متر از سطح د1093 ارتفاع با  شمالی30'

صورت فاکتوریل بر به  این آزمایش.به اجرا درآمد 90-1389

هاي کامل تصادفی انجام شد که در آن آترازین به  پایه بلوك

 و 120، 80، )شاهد( صفر سطح  چهارباعنوان ماده ضدتعرق 

 زمان استفاده به سه در ودر هکتار ماده مؤثره  گرم 160

 سهدر ) بندي دانه و گلدهی ،رويساقه(پاشی صورت محلول

 آزمایش در سال موردزمین . تکرار مورد بررسی قرار گرفت

عملیات تهیه بستر بذر شامل . قبل تحت آیش قرار داشت

 انجام  قلمیآهن با استفاده از گاو1389شخم پاییزه در سال 

 کیلوگرم در 50باتوجه به نتایج حاصل از تجزیه خاك، . شد

 کیلوگرم در 25 قبل از کاشت و هکتار سوپرفسفات تریپل

طحی با هکتار اوره در هنگام کاشت مصرف شد، شخم س

 1389سال  اواخر زمستانکشی در غازي و مالهگاوآهن پنجه

 بعد از تسطیح اواخر زمستاندر . قبل از کاشت انجام پذیرفت

زمین و اجراي نقشه کاشت، بذور به صورت دستی در داخل 

و سپس با خاك نرم کشت متر نتی ساچهارشیارهایی به عمق 

معرفی اولین رقم  ، از رقم سینا،در این آزمایش .ندپوشانده شد

و  براي مناطق دیم استفاده شددر کشور گلرنگ گیاه شده 

 بعد از سبز .سسه تحقیقات دیم کشور تهیه گردیدؤاز مبذور 

به صورت عملیات تنک  ،شدن در مرحله سه تا چهاربرگی

 10 و 30(  بوته در مترمربع33/33 تراکم ا تانجام شددستی 

حاصل ) ترتیب فاصله بین ردیف و روي ردیفمتر بهسانتی

  . گردد

 از آترازین با فرموالسیون پودر وتابل آزمایش انجام براي

 درصد80


   براي،در مراحل موردنظر.  گردید استفاده

  پاشیو محلولشد پاشی مقادیر مورد تحقیق تهیه محلول

  . دستی در هنگام غروب آفتاب انجام گرفتبا سمپاش

پاشی به نحوي صورت گرفت که روي تمام سطح محلول

با ماده ضدتعرق خیس و ) سطح باال و پایین برگ(برگ 

 بوته 15تعداد در پایان فصل رشد، . قطرات محلول جاري شد

و براي شد  انتخاب یتصادفصورت  از هر واحد آزمایش به

 غوزه بارور و تعداد دانه در غوزهد  تعدا،صفاتگیري  اندازه

وزن هزاردانه نیز با ترازوي  .قرار گرفت استفاده مورد

در مرحله . گیري شد گرم اندازه001/0دیجیتالی با دقت 

 متر از 5/0یک ردیف از دو طرف و ، رسیدگی فیزیولوژیک

 5/3  و از سطحها به عنوان اثر حاشیه حذفباال و پایین کرت

 براي. گیري عملکرد دانه استفاده شداندازهمترمربع براي 

پاشی گیري سرعت فتوسنتز، یک هفته بعد از محلولاندازه

 از شاخه هاي مورد تحقیق، دومین برگ انتهاییمقادیر در زمان

، طوري قرار داده شد )چمبر(گیري اصلی درون اتاقک اندازه

  تا نور کافیکه سطح فوقانی برگ به طرف باال قرار گیرد،

 صبح و در شدت نور 11گیري در ساعت اندازه .دریافت کند

 میکرومول فوتون بر مترمربع بر ثانیه انجام شد 1400-1200

هاي اصلی سرعت فتوسنتز براساس درنهایت داده). 25(

اکسیدکربن بر مترمربع بر ثانیه با استفاده از مول ديمیکرو

  با) LCI. ADC.Co.UK مدل(ایرگا  دستگاه فتوسنتزمتر

  . قرائت گزارش گردیدسهگیري از میان

  یک هفته بعد از ،محتواي کلروفیلبراي تعیین 

دومین (ها هایی از بوته، نمونهمختلفپاشی در مراحل محلول

تهیه شد و سریعاً داخل فویل و  )برگ انتهایی شاخه اصلی
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درون نیتروژن مایع گذاشته شدند تا هر گونه واکنش متوقف 

ها سپس نمونه. کلروفیل جلوگیري شودشده و از تجزیه 

.  درجه سلسیوس انتقال داده شدند-80داخل یخچال 

از روش ارائه گیري محتواي کلروفیل نهایت براي اندازهدر

  ).34 (شده توسط میدنر استفاده شد

مادون گیري دماي کانوپی از دستگاه دماسنج جهت اندازه

.  شد استفاده)Infra-red thermometer, Model 8889(قرمز 

پاشی دو گیري این صفت، یک هفته بعد از محلولبراي اندازه

 بعد 30/13-15 صبح و دیگري ساعات 10-11بار در ساعات 

. )40 و 37 (گیري دماي کانوپی گردیداز ظهر اقدام به اندازه

   مرتبه بود که با10گیري از هر کرت تعداد اندازه

  براي. اسبه شدگیري دماي کانوپی هر کرت محمیانگین

گیري دماي هوا، یک دماسنج معمولی در ارتفاعی حدود اندازه

در مزرعه کار )  متري باالي کانوپی5/1(ارتفاع پوشش گیاهی 

سپس اختالف دماي کانوپی با دماي محیط ). 39(گذاشته شد 

  :)43(دست آمد هبزیر هر کرت با استفاده از معادله  براي

  الف دماي کانوپی با دماي محیطاخت=  دماي برگ - دماي محیط 

1(  

 پـنج دانکـن   (براي تجزیه واریانس و مقایسه میـانگین        

.MSTAT-C (verافـزار از نـرم ) درصد 2.10, The Crop and

Soil Sciences Department of Michigan State 

University, USA)  محاسـبه همبـستگی صـفات    . استفاده شد

  وشـد  انجـام   SPSS (ver. 17, SPSS Inc., USA) افـزار با نرم

  .استفاده گردید MS Excel افزار  از نرمهاشکلبراي ترسیم 

  

  نتایج و بحث

صفات مورد  بر تیمارهانتایج تجزیه واریانس اثرات 

در به ترتیب  مقایسه میانگین صفاتو همچنین  مطالعه

  .  آمده است)2( و )1( هايجدول

  سرعت فتوسنتز

بر سرعت پاشی آترازین لولمقدار مح × اثر متقابل زمان

 درصد یکداري را در سطح احتمال  اختالف معنیفتوسنتز، 

 گرم در 120 در غلظت گلدهیزمان . )1جدول  (نشان داد

 میکرومول 1/20را با سرعت فتوسنتز هکتار آترازین بیشترین 

 در غلظت بنديدانه و زمان بر مترمربع بر ثانیه اکسیدکربندي

سرعت فتوسنتز را با کمترین  ترازین گرم در هکتار آ160

به خود  بر مترمربع بر ثانیه اکسیدکربندي میکرومول 099/3

بر اثر افزایش سرعت فتوسنتز . )2جدول  (نداختصاص داد

شده اعالم توسط برخی محققین نیز کاربرد مواد ضدتعرق 

ماده ضدتعرق باعث جلوگیري از انسداد . )29 و 23(است 

نسبت به شرایط تنش خشکی که گیاهان  ها روزنهبیش از حد 

شود دارند، میبسته نگه میکامالً هاي خود را به حالت روزنه

  و همین عامل باعث افزایش سرعت و فعالیت فتوسنتز

  .)7( باشدمی

  
  ‘سینا’پاشی آترازین بر صفات مورد مطالعه و عملکرد دانه گلرنگ رقم  اثر زمان و مقدار محلولتجزیه واریانس - 1جدول 

  

تغییرات منابع

  درجه

آزادي

  سرعت

  فتوسنتز

  لکلروفی

a 

  لکلروفی

b

 کلروفیل محتواي

a و b

  اختالف

  دماي کانوپی

  )1(با محیط 

2  بلوك
ns

99/0
ns

06/0  
ns

43/0
ns

10/4
ns

30/15  

3پاشیمقدار محلول
**

10/161
**

90/7  
ns

04/0
**

55/32
**

99/217  

2  پاشیزمان محلول
**

38/92
**

24/4
**

04/23
**

87/28
**

71/137

6  پاشیزمان محلول × مقدار
**

97/56
**

09/5  
*

56/14
ns

55/3
ns

76/6  

2233/1346/097/312/436/8خطاي آزمایشی

10/1292/1357/1964/12  14/14)%(ضریب تغییرات 

*

، 
** 

و 
ns

  دار  و غیرمعنی درصد5 و 1دار در سطح احتمال  به ترتیب معنی -  
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  ...اثر کاربرد ماده ضدتعرق آترازین بر بهبود صفات فیزیولوژیکی، عملکرد و اجزاي عملکرد : باقري و همکاران

  1امه جدول اد

تغییرات منابع

درجه 

آزادي

  اختالف

  )2(دماي کانوپی 

  تعداد

 بارورغوزه

  تعداد دانه

غوزهدر 

وزن

  هزار دانه

  عملکرد

دانه

2  بلوك
ns

20/14  
**

 99/1
ns

14/3
*

49/89  
**

05/99575

3پاشیمقدار محلول
**

42/302  
**

92/17
**

34/157
ns

15/21  
**

07/845125

2  پاشیزمان محلول
**

31/142
**

16/11
**

08/79
ns

01/4
**

73/324987

6  پاشیزمان محلول × مقدار
ns

25/5  
**

78/6
**

15/63
**

42/135  
**

46/654712

2225/722/013/462/2508/552خطاي آزمایشی

  54/1158/870/1164/1335/10)%(ضریب تغییرات 

*

، 
** 

و 
ns

  دار  و غیرمعنی درصد5 و 1دار در سطح احتمال  به ترتیب معنی -  

  ‘سینا’صفات مورد مطالعه و عملکرد دانه گلرنگ رقم  پاشی بر مقایسه میانگین اثر متقابل مقدار و زمان محلول- 2جدول 

  

  تیمار

 سرعت فتوسنتز

بر  co2میکرومول (

  )متر مربع بر ثانیه

  محتواي

   a کلروفیل

) بر گرمگرممیلی(

  توايمح

   b کلروفیل

)م بر گرگرممیلی(

  تعداد

   بارورغوزه

  دانه تعداد

  غوزهدر 

  وزن 

   هزار دانه

)گرم(

  عملکرد دانه

  )کیلوگرم در هکتار(

a0b0  
ef

60/1 ±88/4
d

006/0 ±05/0
e

011/0 ±015/0
ef

38/0 ±38/4
de

73/1 ±33/15
cd

80/0 ±03/23
f

25/40 ±40/515

a0b1  
e

64/1 ±99/5
d

008/0 ±06/0
e

002/0 ±017/0
ef

42/0 ±45/4
de

67/1 ±63/15
cd

65/0 ±90/22
f

35/60 ±87/530

a0b2
e

37/2 ±78/6
d

006/0 ±05/0
de

041/0 ±054/0
ef

31/0 ±32/4
de

83/1 ±45/15
c

44/0 ±83/23
f

36/44 ±44/526

a1b0  
d

13/1 ±04/12
cd

011/0 ±07/0
bc

023/0 ±175/0
d

40/0 ±49/5
cd

86/0 ±91/17
cd

61/0 ±13/23
cd

25/30 ±02/858

a1b1  
c

00/1 ±80/14
bc

011/0 ±10/0
bc

018/0 ±179/0
b

33/0 ±01/7
b

00/3 ±23/23
e

52/0 ±00/21
b

25/50 ±00/1035

a1b2
cd

40/1 ±50/13
cd

019/0 ±07/0
c

024/0 ±132/0
ef

34/0 ±24/4
de

63/1 ±87/15
b

67/0 ±13/25
e

35/45 ±36/675

a2b0  
b

01/1 ±14/17
ab

015/0 ±15/0
ab

026/0 ±212/0
c

22/0 ±25/6
bc

89/1 ±12/20
f

32/0 ±70/19
c

36/54 ±60/926

a2b1  
a

41/1 ±10/20
a

020/0 ±19/0
a

041/0 ±272/0
a

37/0 ±75/7
a

12/3 ±56/31
g

56/0 ±03/18
a

25/49 ±23/1150

a2b2
bc

40/1 ±90/15
bc

021/0 ±11/0
cd

065/0 ±126/0
de

51/0 ±04/5
de

44/1 ±04/15
a

89/0 ±27/27
d

25/50 ±71/787

a3b0  
e

04/2 ±78/6
e

007/0 ±010/0
e

011/0 ±007/0
g

26/0 ±15/2
ef

55/2 ±18/12
d

37/0 ±00/22
h

35/47 ±64/292

a3b1
ef

56/1 ±89/4
e

011/0 ±008/0
e

005/0 ±007/0
f

44/0 ±60/3
f

43/0 ±75/10
cd

60/0 ±50/22
g

36/44 ±22/390

a3b2  
f

58/0 ±10/3
e

011/0 ±013/0
e

015/0 ±005/0
de

39/0 ±90/4
de

52/1 ±47/15
cd

71/0 ±00/23
g

25/49 ±24/420

  . ندارند درصد5 در سطح داريها با حروف یکسان در هر ستون اختالف معنیمیانگین

  . باشند میانگین می± اعداد به صورت اشتباه استاندارد

a0 ،a1 ،a2 و a3 -  ر هکتارمؤثره آترازین د  گرم ماده160 و 120، 80، )شاهد (0 پاشیمحلولسطح به ترتیب  

b0،b1 و b2 - بنديروي، گلدهی و دانهمان ساقهپاشی در زبه ترتیب محلول
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1391، بهار و تابستان 2، شماره 14زراعی کشاورزي، دوره مجله به

 است گیاهانعملکردورشداصلیکنندهتعیینفتوسنتز

 حفظ برايمحیطیهايتنششرایطدرآنحفظتواناییو

 فتوسنتز، خشکیتنشافزایشبا . استمهمعملکردثبات

 مقاومت افزایشکههددمینشانشواهدویابدمیکاهش

گردد و درنتیجه بر عملکرد می فتوسنتزکاهشسببايروزنه

پایین بودن سرعت فتوسنتز در تیمار  ).16( گذاردتأثیر می

ترازین را  گرم در هکتار آ160پاشی شاهد و مقدار محلول

اي از طریق بسته بودن توان به افزایش مقاومت روزنهمی

 .نسبت دادآب از طریق تعرق، ها جهت کاهش اتالف روزنه

 تنشاثردرفتوسنتزکاهش سرعتهمچنین برخی محققین 

 بهخسارتیاوهاروزنه شدنبستهنتیجه را درخشکی

  با افزایش مقدار). 17(اند دانستهفتوسنتزي دستگاه

، سرعت فتوسنتز  گرم در هکتار120 به صفراز پاشی محلول

پاشی، این روند دار محلول در باالترین مقاما ،افزایش یافت

  معکوس گردید، به نحوي که در بین تیمارها، تیمار

در هکتار آترازین در  گرم 160پاشی شده با مقدار محلول

بندي، کمترین سرعت فتوسنتز را به خود مرحله دانه

ند که افزایش اه نشان داداتآزمایش. )2جدول  (اختصاص داد

اي اثرات جانبی داراز حد مطلوب ماده ضدتعرق غلظت 

 لذا ).7 (باشدمی ) مسمومیت گیاه، افزایش تنفسمثالً(نامریی 

 160رسد کاهش سرعت فتوسنتز در مقدار چنین به نظر می

همچنین . گرم در هکتار آترازین به همین علت بوده است

اکسیدکربن از طریق فرآیند دي ساخت مواد پرورده خالص از

مواد ). 19(ت توده است فتوسنتز، اولین مرحله تولید زیس

  اکسیدکربن نسبت به آبضدتعرق باعث انتشار بیشتر دي

کربن باعث افزایش سرعت اکسیددي افزایش ).23(شوند می

اکسیدکربن در مکان فتوسنتز از طریق افزایش غلظت دي

نتایج حاصله از ). 38( شودعالیت آنزیم کربونیک آنهیدراز میف

وهیدرات تولیدي توسط  حاکی از افزایش کرب،تحقیقات

فتوسنتز با مصرف ماده ضدتعرق درمقایسه با شرایط تنش 

در این همچنین ). 23 (بدون مصرف ماده ضدتعرق بود

تعرق باعث افزایش سرعت فتوسنتز تا مقدار  ماده ضد،تحقیق

 پاشی در هر سه زمان محلول در هکتار مؤثره ماده گرم120

دهنده اثر مقدارهاي اناختالف در میزان این تأثیر نش. شد

پاشی روي هاي مختلف محلولتعرق در زمانمتفاوت ماده ضد

  .باشدگلرنگ می

  2 و 1اختالف دماي کانوپی با محیط 

 پاشی آترازینمقدار محلول تحت تأثیر -1 دماي کانوپی

 را به ترتیب دماي کانوپیو بیشترین و کمترین  گرفت قرار

 درجه 68/3تار آترازین با  گرم ماده مؤثره در هک120 و 160

  درجه سلسیوس به خود اختصاص دادند-88/3سلسیوس و 

   .)1شکل (

    

  

  

  

)1(پاشی آترازین از نظر اختالف دماي کانوپی با دماي محیط  مقایسه میانگین مقادیر مختلف محلول- 1شکل 
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  ...اثر کاربرد ماده ضدتعرق آترازین بر بهبود صفات فیزیولوژیکی، عملکرد و اجزاي عملکرد : باقري و همکاران

پاشی تأثیر متفاوتی را بر دماي مقدارهاي مختلف محلول

دماي ( بعدازظهر 30/13-15گیري شده در زمان کانوپی اندازه

با ). 1جدول ( درصد داشتند یک، در سطح احتمال )2کانوپی 

 گرم ماده مؤثره در هکتار 120پاشی تا افزایش مقدار محلول

 ،داري نسبت به شاهد کاهش یافتدماي کانوپی به طور معنی

ماي  گرم ماده مؤثره در هکتار، د160پاشی مقدار  با محلولاما

که دماي کانوپی طوريکانوپی به شدت افزایش یافت، به

داري نشان داد که با شاهد نیز افزایش معنیتیمار نسبت به 

باال بودن ). 35() 2شکل (نتایج سایر محققین همخوانی دارد 

 گرم ماده مؤثره در هکتار 160شاهد و تیمار دماي کانوپی در 

به علت حساسیت ها هتوان به بسته بودن روزنآترازین را می

 دانست که درنتیجه آن تعرق صورت ها به کمبود آب روزنه

با افزایش درجه . نگرفته و دماي برگ افزایش یافته است

بین تنفس نوري و فتوسنتز، . یابدحرارت، تنفس افزایش می

. شوداثرات متقابلی در واکنش به تغییر درجه حرارت ظاهر می

  ه حرارت بازده کوانتومی ثابت، با تغییر درج4cدر گیاهان 

 ،کننده سرعت پایین تنفس نوري استماند که بیانمی

، بازده کوانتومی با )مانند گلرنگ (3cکه در گیاهان صورتیرد

دهنده تحریک یابد که نشانافزایش درجه حرارت کاهش می

تنفس نوري با افزایش درجه حرارت و نیاز به انرژي بیشتر 

  ).11( خالص است اکسید کربنيد براي تثبیت هر مول

در  ،-1 دماي کانوپی بر پاشی آترازینزمان محلولاثر 

  ).1 جدول(دار شد  درصد معنییکسطح احتمال 

 درجه -62/2روي با پاشی ماده ضدتعرق در زمان ساقهمحلول

 درجه سلسیوس، 00/1بندي با  زمان دانه وکمترین سلسیوس،

 بین  اما، اختصاص دادندبه خود را دماي کانوپی بیشترین

روي و گلدهی اختالف پاشی آترازین در زمان ساقهمحلول

  .  )3شکل  (آماري از نظر این صفت مشاهده نشد

که آترازین در مراحل فنولوژیکی هنگامینتایج نشان داد، 

 -2 د، اثرات متفاوتی بر دماي کانوپیپاشی گردمختلفی محلول

 روي و گلدهی زمان ساقهپاشی درکه محلولطوريدارد، به

 و 1جدول (شود  می-2 دار دماي کانوپیموجب کاهش معنی

 آسیب بدونکنوپی،دماي دورراهازسنجش ).4شکل 

 وضعیت ازشدنآگاهبرايمؤثر تکنیکیکگیاه،بهرساندن

 کاملبراي کنوپیدمايامروزه.شودمی قلمدادگیاهآبیتنش

 کاره ب خشکی به مقاومتگزینشبرايهاروش سایرکردن

، بین دماي کانوپی و دست آمدهطابق نتایج به م).37(رود می

 شودداري مشاهده میسرعت فتوسنتز، همبستگی منفی و معنی

رسد کاهش دماي کانوپی موجبات به نظر می. )3جدول (

 گیاه با فتوسنتز بیشتر که توأم شده وافزایش بیشتر جذب آب 

است، ماده خشک و عملکرد بیشتري ن اکسیدکربديبا تثبیت 

  . کنندتولید می

  پاشی آترازینن و مقدار محلول تحت تأثیر زما‘سینا’ همبستگی صفات مورد مطالعه و عملکرد دانه گلرنگ رقم - 3جدول 

  

سرعت 

  فتوسنتز

دماي 

  )1( کانوپی

  دماي

  )2( کانوپی

محتواي 

aکلروفیل 

محتواي 

b کلروفیل

محتواي  

ل کلروفیل ک

  تعداد

   بارورغوزه

تعداد دانه 

  غوزهدر 

  وزن

هزار دانه

عملکرد 

  دانه

                  00/1  سرعت فتوسنتز

  )1(دماي کانوپی 
**

63/0-00/1                  

  )2(دماي کانوپی 
**

70/0-23/0  00/1              

  a محتواي کلروفیل
**

81/0
*

57/0-  
*

57/0-  00/1            

  b محتواي کلروفیل
**

79/0
*

56/0-  
**

76/0-  
**

60/000/1            

   کلروفیل کلمحتواي
**

82/0
*

55/0-  
**

74/0-  
**

71/0
**

85/0  00/1          

 بارورغوزهتعداد 
**

64/0
**

80/0-
**

82/0-
**

77/0
**

96/0
**

70/000/1        

  غوزهتعداد دانه در 
*

52/0
**

69/0-
**

70/0-
**

73/0
**

71/0
**

73/0
**

84/0  00/1    

وزن هزار دانه
**

80/0
*

55/0-
**

66/0-
**

67/0
**

70/0
**

70/0
*

55/0-
**

76/0-00/1    

  عملکرد دانه
**

82/0
**

83/0-
  **

77/0-
  **

76/0
**

69/0
**

77/0
**

74/0
*

57/0  30/000/1  
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1391، بهار و تابستان 2، شماره 14زراعی کشاورزي، دوره مجله به

)2(پاشی آترازین از نظر اختالف دماي کانوپی با دماي محیط  مقایسه میانگین مقادیر مختلف محلول- 2شکل 

  

  
  پاشی آترازینهاي مختلف محلولزمان) 1(ایسه میانگین اختالف دماي کانوپی با دماي محیط  مق- 3شکل 

  

  
  پاشی آترازینهاي مختلف محلولزمان) 2( مقایسه میانگین اختالف دماي کانوپی با دماي محیط - 4شکل 
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  ...اثر کاربرد ماده ضدتعرق آترازین بر بهبود صفات فیزیولوژیکی، عملکرد و اجزاي عملکرد : باقري و همکاران

  کلو کلروفیل  a ،bمحتواي کلروفیل 

وتی را در پاشی آترازین اثر متفامقادیر مختلف محلول

 aبر صفت محتواي کلروفیل پاشی هاي متفاوت محلولزمان

پاشی زمان گلدهی در مقدار محلول). 1جدول (نشان دادند 

را  aمحتواي کلروفیل  گرم ماده مؤثره در هکتار بیشترین 120

 زمان در aمحتواي کلروفیل به خود اختصاص داد و کمترین 

 دست آمدبهر هکتار  گرم ماده مؤثره د160گلدهی در مقدار 

). 2جدول (پاشی نداشت هاي محلولکه اختالفی با سایر زمان

 گرم 160 و 80پاشی در مقادیر صفر، هاي محلول زمانتمامی

 نداشتند و تنهاماده مؤثره در هکتار اختالفی از لحاظ آماري 

 گرم ماده مؤثره در هکتار اختالفی بین زمان 120در مقدار 

  ). 2جدول  (دار بودمعنی از نظر این صفت بنديدانهگلدهی و 

محتواي پاشی آترازین بر اثر متقابل زمان و مقدار محلول

 جدول(دار شد  درصد معنیپنج در سطح احتمال bکلروفیل 

  روي و گلدهی با افزایش مقداردر مراحل ساقه). 1

محتواي   گرم ماده مؤثره در هکتار آترازین120پاشی تا محلول

 120 با افزایش مقدار آترازین از اما ،نیز افزایش یافتکلروفیل 

 گرم ماده مؤثره در هکتار کاهش شدیدي در تمامی 160به 

، مشاهده شد bمحتواي کلروفیل پاشی، در هاي محلولزمان

محتواي در این غلظت کمتر از  bمحتواي کلروفیل که طوريبه

  الف از لحاظ آماري این اختاماشاهد گردید  bکلروفیل 

بندي پاشی در زمان دانهاثر محلول). 2جدول (دار نبود معنی

  گلدهی و(پاشی هاي محلولکمی متفاوت از دیگر زمان

 80پاشی تا در این زمان، افزایش مقدار محلول. بود) رويساقه

محتواي دار گرم ماده مؤثره در هکتار موجب افزایش معنی

ایش مقدار آترازین به  با افزاما ، نسبت به شاهد شدbکلروفیل 

به طور  bمحتواي کلروفیل  گرم ماده مؤثره در هکتار، 120

  . داري کاهش یافتغیرمعنی

کل پاشی اثر متفاوتی بر محتواي کلروفیل مقادیر محلول

کل را که بیشترین محتواي کلروفیل طوري به،نشان دادند

ن  گرم ماده مؤثره در هکتار و کمتری120پاشی مقدار محلول

 گرم ماده 160پاشی کل را مقدار محلولمحتواي کلروفیل 

 افزایش ).1جدول ( مؤثره در هکتار به خود اختصاص دادند

 گرم ماده مؤثره در هکتار 120پاشی تا مقدار مقدار محلول

 بعد اما ،کل گردیددار محتواي کلروفیل موجب افزایش معنی

گیري را نشان  محتواي کلروفیل کل کاهش چشم،از این مقدار

دار بود که حتی با شاهد نیز داراي اختالف معنیطوريداد، به

  ).5شکل (

پاشی داراي محتواي هاي مختلف محلولهمچنین زمان

 بیشترین  وکل متفاوتی نسبت به یکدیگر بودندکلروفیل 

دست پاشی در زمان گلدهی بهکل در محلولمحتواي کلروفیل 

روي اختالفی از لحاظ مان ساقهپاشی با زآمد که با محلول

  کل درکمترین محتواي کلروفیل . آماري نشان نداد

گرم بر گرم  میلی0705/0بندي با پاشی در زمان دانهمحلول

  . )6شکل ( حاصل شد

  
  

  
  پاشی آترازین از نظر صفت محتواي کلروفیل کل  مقایسه میانگین مقادیر مختلف محلول- 5شکل 
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  پاشی آترازین از نظر صفت محتواي کلروفیل کلهاي مختلف محلول مقایسه میانگین زمان- 6شکل 

  

  

هاي ضروري هستند که مسئول ها ملکولکلروفیل

 باشند میهاي فتوسنتزيدریافت انرژي خورشیدي در سیستم

 به عنوان یک شاخص براي ارزیابی قدرت منبع و غلظت آن

  آن در شرایط تنش آبی لذا کاهش در ،شناخته شده است

اي به روزنهتواند به عنوان یک عامل محدودکننده غیرمی

 کاهش میزان کلروفیل هاگزارشطبق  ).45 و 27(حساب آید 

). 42(در شرایط تنش خشکی به علت تجزیه آن است 

کاهش غلظت کلروفیل را در شرایط تنش خشکی به همچنین 

و ترکیبات فنلی و ، پراکسیداز اثر فعالیت آنزیم کلروفیالز

در این بررسی، . )15( نداهنهایت تجزیه کلروفیل نسبت داددر

بین دماي کانوپی و محتواي کلروفیل همبستگی منفی و باالیی 

 افزایش دماي ،رسدچنین به نظر می). 3جدول (مشاهده شد 

کانوپی موجب کاهش محتواي کلروفیل از طریق تخریب و 

دماي کانوپی در نتایج، ه به باتوج. شودتجزیه کلروفیل می

 گرم ماده 160پاشی تیمار شاهد و همچنین مقدار محلول

هاي شکل(افزایش داشت داري مؤثره در هکتار به طور معنی

بندي داراي دماي پاشی دانههمچنین زمان محلول. )2 و 1

پاشی است هاي محلولکانوپی باالتري نسبت به دیگر زمان

رسد کاهش محتواي کلروفیل ر میبه نظ). 4 و 3 هايشکل(

 80 در تیمارهاي اما ،در این تیمارها به همین علت بوده است

   گرم ماده مؤثره در هکتار دماي کانوپی به طور120و 

 گرم ماده 160پاشی داري نسبت به شاهد و مقدار محلولمعنی

مؤثره در هکتار کاهش یافته است که نتیجه آن ایجاد شرایط 

ایش ظرفیت فتوسنتزي از طریق افزایش مساعد جهت افز

شاید دلیل . )2 و 1 هايشکل( محتواي کلروفیل بوده است

اصلی افزایش محتواي کلروفیل در این تیمارها کاهش دماي 

پاشی یش کلروفیل به وسیله محلولافزا. کانوپی نبوده باشد

در اثر استفاده از ماده ). 6( گزارش شده استآترازین 

یابد که واي کلروفیل عدس افزایش میمحتتعرق آترازین ضد

پاشی افزایش محتواي کلروفیل در اثر محلولدلیل اصلی 

فعالیت آلفاآمینو لوولنیک اسید دهیدراتاز را آترازین را افزایش 

  ). 47 (اندکه در سنتز کلروفیل مؤثر است، دانسته

  در بوتهبارور  غوزهتعداد 

ترازین بـر تعـداد     پاشی آ محلولمقدار   × زمانمتقابل  اثر  

، شددار    درصد معنی  یکسطح احتمال     در  بارور در بوته   غوزه

 غـوزه تعـداد   ) گلدهی (پاشیدوم محلول که در زمان    طوريبه

و زمـان سـوم     ) رويسـاقه  (اول بیشتر از زمـان      بارور در بوته  

  مؤثره در هکتار گرم ماده120 و 80هاي  در غلظت)بندي دانه(

پاشـی در    تنهـا محلـول    ،عبارت دیگـر   به   .)1جدول  ( باشدمی

وتـه را    بـارور در ب    غـوزه روي و گلدهی تعداد     هاي ساقه زمان

 مرحلـه در گلرنـگ     .)2جـدول   (تحت تأثیر قـرار داده اسـت        

ترین مراحل رشد به آبیاري است و کمبـود            از حساس  گلدهی
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 بارور و درنهایـت     غوزهموجب کاهش   رطوبت در این مرحله     

 همچنـین   ).9(گـردد   عملکرد مـی    یا کاهش  باعث محدودیت 

تنش خشکی در مرحله گلدهی باعث خشک شدن دانه گـرده          

هـاي پـوك در     و افت میزان تلقیح شده و درنتیجه درصد دانه        

). 36(یابـد    کـاهش مـی    غـوزه  افزایش یا تعداد دانـه در        غوزه

روي بـا سـطوح     پاشی آترازین در زمان گلدهی و ساقه      محلول

خشکی اثرات منفی تنش در هکتار،  گرم ماده مؤثره 120 و 80

 بارور در این تیمـار      غوزهرا تقلیل داده و باعث افزایش تعداد        

 محتواي کلروفیل و  همچنین همبستگی باالیی بین     . شده است 

شـود   بارور مشاهده مـی    غوزهسرعت فتوسنتز با صفت تعداد      

 دافزایش در این صـفات موجبـات افـزایش تعـدا        ). 3جدول  (

   .آورده استاهم  بارور را فرغوزه

  غوزهتعداد دانه در 

 اثر متقابل زمانبراساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس، 

در سطح  غوزهپاشی آترازین بر تعداد دانه در مقدار محلول ×

پاشی در زمان جز محلولبه. دار شد معنی درصد یکاحتمال 

پاشی آترازین تحت تأثیر مقدار محلولها بندي، بقیه زماندانه

زمان در  غوزه بیشترین تعداد دانه در کهطوري، بهرار گرفتندق

 گرم در هکتار آترازین، نسبت به 120گلدهی در مقدار 

بندي در زمان دانه). 2جدول  (به دست آمدهاي دیگر  زمان

نتایج . تمامی مقادیر اختالفی را از نظر این صفت نشان نداد

 ز یک مادهتحقیقات صورت گرفته نشان داد که استفاده ا

   ، مقدار تخلیه آب از خاك را به اندازهاتیلنیپلی تعرقضد

.  دور آبیاري کاهش دادندهفت درصد در طول 44-20

ماده ضدتعرق به طور متوسط برآوردها حاکی از آن است که 

   مترمکعب آب در هکتار را در هر دوره آبیاري ذخیره87

افزایش (اعد  شرایط مسایجادرسد  به نظر می .)7( کندمی

) کاهش دماي کانوپیو ، محتواي کلروفیل سرعت فتوسنتز

در   گرم ماده مؤثره در هکتار آترازین120پاشی محلولتوسط 

  در غوزه را فراهم افزایش تعداد دانه موجبات،مرحله گلدهی

پاشی آترازین با افزایش مقدار محلول). 2جدول (کرده است 

 کاسته غوزه در دانه  گرم در هکتار از تعداد160 به 120از 

ضدتعرق با بستن بیش از حد رسد ماده  به نظر می. شده است

 از اما ،ها، گرچه از طرفی باعث کاهش تعرق شده استروزنه

 باعث کاهش  شده واکسیدکربن ديطرف دیگر مانع نفوذ

  .)48 و 44( شود فتوسنتز گیاه می

  وزن هزار دانه

آترازین بر وزن پاشی مقدار محلول × اثر متقابل زمان

جدول (شد دار   معنی درصدیک در سطح احتمال هزار دانه

زمان در به ترتیب ، بیشترین و کمترین وزن هزار دانه). 1

 و در هکتار آترازینماده مؤثره   گرم120 مقداربندي در  دانه

دست به  ماده مؤثره در هکتار گرم120 مقدارزمان گلدهی در 

 مقادیر درپاشی ن محلولدر هر سه زما .)2 جدول( آمد

، اختالف  و شاهد گرم در هکتار آترازین160پاشی محلول

با افزایش مقدار . از لحاظ آماري مشاهده نشدداري  معنی

 گرم در هکتار آترازین وزن هزار دانه در 120پاشی تا محلول

پاشی  افزایش مقدار محلولاما ،بندي افزایش یافتزمان دانه

دار ر هکتار آترازین موجب کاهش معنی گرم د160تا مقدار 

هاي در دیگر زمان. )2جدول  (وزن هزار دانه گردیده است

پاشی افزایش مقدار محلول) رويگلدهی و ساقه(پاشی محلول

 گرم در هکتار آترازین موجب کاهش وزن هزار دانه 120تا 

بین داري و معنی منفی همبستگی، نتایج باتوجه به .شده است

 با افزایش و شد و وزن هزار دانه مشاهده غوزهنه در تعداد دا

 .)3جدول  (یافت، وزن هزار دانه کاهش غوزهتعداد دانه در 

کاهش وزن هزار دانه در زمان گلدهی به دلیل ، رسدبه نظر می

 بوده است که درنتیجه آن غوزه در بیشتر بودن تعداد دانه

نتقال یافته و  ا دانههر سمت ه  بکمتريمقدار ماده فتوسنتزي 

.  کاهش وزن هزار دانه شده استکاهشمنجر به اً نهایت

باالترین وزن دانه در شرایطی که آب کافی در اختیار گیاه 

است، با طول مدت پر شدن دانه و سرعت پر شدن دانه در 

تر و سرعت پر شدن باشد و هرچه این دوره طوالنیارتباط می

). 30(شود انه حاصل می وزن باالتري از د،تر باشدنیز سریع

افزایش سرعت فتوسنتز که در اثر با  ،رسدبه نظر میهمچنین 

 بنديدر زمان دانهگیاه  ،پاشی آترازین ایجاد شده استمحلول

مواد فتوسنتزي بیشتري به سمت دانه منتقل نموده که باعث 

نتیجه وزن هزار دانه را ها گردیده و در زن دانهافزایش و

بندي   گیاه در مرحله دانهبه عبارت دیگر، .افزایش داده است

با قرار گرفتن در شرایط مناسب محیطی که توسط ماده 

ضدتعرق ایجاد شده است حداکثر نیروي خود را در مراحل 

 در اما ،ها کرده است رشد زایشی، صرف افزایش وزن دانهآخر

 حداکثر نیروي خود را صرف افزایش تعداد ،مرحله گلدهی

   .)2جدول  (کند می غوزهدانه در 
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  عملکرد دانه

 عملکرد   بر پاشی آترازین مقدار محلول  × اثر متقابل زمان  

). 1جـدول  (دار شـد      درصـد معنـی    یکدانه در سطح احتمال     

 گرم مـاده مـؤثره در       120 پاشیمقدار محلول  در   گلدهیزمان  

 گـرم مـاده     160 در غلظـت     رويسـاقه  و زمان    آترازینهکتار  

 کیلـوگرم   644/292 و   231/1150 بـا    رازینآتمؤثره در هکتار    

دانه ماده مؤثره در هکتار به ترتیب بیشترین و کمترین عملکرد 

مقـدار  بـا افـزایش     ). 2جـدول   (ه خود اختـصاص دادنـد       را ب 

 گـرم در    120 ماده ضدتعرق آترازین از صفر بـه         پاشیمحلول

 بـر عملکـرد دانـه افـزوده         هـا  در تمامی زمـان    هکتار آترازین 

 گرم در هکتـار     120 و   80مقدار  پاشی  محلول بین   اما ،شود  می

 نـشد داري مشاهده   اختالف معنی  روي ساقه آترازین در مرحله  

 بـه   120افزایش غلظت ماده ضدتعرق آترازین از       . )2جدول  (

 گرم در هکتار موجب کاهش عملکـرد دانـه در هـر سـه      160

پاشـی آتـرازین    افزایش عملکرد ذرت بـا محلـول      . مرحله شد 

ارجحیت استفاده از مـاده ضـدتعرق       ). 10(شده است    گزارش

 بیـان    گیاهـان   نسبت به سایر مراحـل رشـد       گلدهیدر مرحله   

برخـی   صورت گرفتـه توسـط       اتنتایج آزمایش که   شده است 

  آتـرازین  بر افزایش عملکرد با کاربرد ماده ضـدتعرق       محققین  

 در گنـدم دیـم و آفتـابگردان در          در مرحله ظهور برگ پـرچم     

هی بر این نکته داللت دارد و نتایج حاصله از ایـن         مرحله گلد 

   .)46 و 28، 7 (پژوهش با نتایج فوق همخوانی دارد

فت بـوده و بـسیار مـورد        تـرین صـ   در گیاه عملکرد مهم   

اجزاي عملکرد گلرنگ   ). 41(کنندگان گیاه است    توجه اصالح 

دانـه   وزن هزار  وغوزه در بوته و تعداد دانه در     غوزهتعداد  را  

 همبستگی مثبت ،در این بررسیهمچنین ). 33 (اند م نمودهاعال

 بـا  غـوزه تعداد دانـه در    بارور و    غوزهتعداد  داري بین     و معنی 

 همبستگی وزن هزار دانه بـا       اما ،شود  مشاهده می  عملکرد دانه 

بیـشترین  . )3جـدول  ( دار بـود مثبت و غیرمعنـی   عملکرد دانه 

 گلـدهی پاشـی   لاختالف را از نظر عملکرد دانه زمـان محلـو         

. )2جـدول    (دادپاشی نـشان    ي محلول   هانسبت به دیگر زمان   

، باتوجه به تعداد گلدهیپاشی آترازین در زمان بنابراین محلول

 و وزن هزار دانه که هر سه        غوزه در بوته، تعداد دانه در       غوزه

شوند، منجر به حصول      از اجزاي عملکرد گلرنگ محسوب می     

  هرچند با افزایش تعداد دانـه      .استشده  حداکثر عملکرد دانه    

  

 روند افزایشی تعداد امایابد  ، وزن هزار دانه کاهش میغوزهدر 

 به حدي است که کاهش وزن هزار دانه نتوانسته          غوزهدانه در   

 هرچند   به عبارت دیگر،   .عملکرد دانه را تحت تأثیر قرار دهد      

 ،ابـد ی   می افزایش، وزن هزار دانه     غوزه تعداد دانه در     کاهشبا  

کاهش  نبوده است که به حدي وزن هزاردانه  روند افزایشی    اما

در ایـن    .بنـدي را جبـران کنـد      دانـه  در مرحلـه  عملکرد دانـه    

 بـا صـفت      و سـرعت فتوسـنتز      بین محتواي کلروفیل   ،بررسی

جـدول  (عملکرد دانه همبستگی مثبت و باالیی مـشاهده شـد           

ــوب ). 3 ــن صــفات مطل ــزایش ای ــزایش اف ــر اف ــدار، در اث   مق

 گـرم مـاده مـؤثره در        120 بـه    صـفر  از   پاشی آتـرازین  محلول

 غـوزه و تعداد دانه در  غوزههایی با  هکتار، منجر به ایجاد بوته   

و به دلیل قرار گرفتن گیاه در شرایط مساعد، گیـاه            بیشتر شده 

پاشی محلولتمایل دارد که شرایط مساعد محیطی را که در اثر 

ت تکمیل فاز زایشی به کار  ایجاد شده است را در جه آترازین

  . گیرد

، استفاده   حاضر پژوهش در   دست آمده  به یجباتوجه به نتا  

پاشی از ماده ضدتعرق آترازین در تمامی مراحل زمانی محلول        

عملکـرد و اجـزاي     صفات فیزیولـوژیکی،    داري بر     تأثیر معنی 

پاشـی آتـرازین از     محلول. نشان داد گلرنگ رقم سینا    عملکرد  

کل و سرعت کلروفیل ، a ،bمحتواي کلروفیل یش طرفی با افزا

 با کاهش دماي کـانوپی نـسبت بـه          ،فتوسنتز و از طرف دیگر    

شاهد موجب تقلیل اثر تنش خشکی شد و اثرات منفی تـنش            

باتوجه به مقایسات میانگین و روابط      . خشکی را بهبود بخشید   

پاشـی  بین صفات مشخص شـد کـه انتخـاب مقـدار محلـول            

ــأثیر زیــ   ــب، ت ــفات   مناس ــک از ص ــر ی ــزایش ه ادي در اف

 گرم ماده   120  و 80 پاشیمحلول. فیزیولوژیکی و زراعی دارد   

مؤثره در هکتار آترازین با ایجاد شرایط مناسب، باعث افزایش     

ــد    ــم ش ــت دی ــنش در کاش ــرایط ت ــه ش ــسبت ب ــرد ن   .عملک

رقـم سـینا     گلرنـگ    گلـدهی پاشی آترازین در مرحلـه      محلول

کننـده فتوسـنتز و همچنـین       بهبود فاکتورهـاي کنتـرل     موجب

 گرم مـاده    160پاشی با    محلول .شد عملکرد و اجزاي عملکرد   

 بلکه به عنوان    ،مؤثره در هکتار نه تنها موجب بهبود رشد نشد        

باتوجـه ایـن    . کننـده رشـد عمـل نمـود       یک عامل جلـوگیري   

 120گلدهی بـا  پاشی آترازین در مرحله آزمایش، زمان محلول 
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Abstract

In order to possibility of improving physiological traits, yield and yield components of safflower

(Carthamus tinctorius cv. sina) by anti-transpiration application in rainfed condition, a research was 

carried out in factorial based on randomized complete block design (RCDB) with three replications 

in Miyaneh region (East Azarbaijan province - Iran) in 2011. The treatments antitranspirant rate

were zero (control), 80, 120 and 160 g a.i.ha-1. The antitranspirant application time was at 

elongation, flowering and seed filling stages. The results showed that there were significant 

differences between treatments in all studied traits. Applying atrazine at 80 and 120 g a.i.ha-1

specially in flowering stage by providing plant favorite conditions such as reducing canopy 

temperature, increasing photosynthesis and chlorophyll content, improved yield and yield 

components comparing to rainfed stressed condition. Applying atrazine at 160 g a.i.ha-1 did not 

improve growth but acted as a growth inhibitor. The highest and lowest number of prolific capitol, 

number of seed in capitol and also grain yield were obtained at 120 g a.i.ha-1 in flowering time and 

160 g a.i.ha-1 in elongation time, respectively. 
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