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 هاي تولید گیاهی مجله پژوهش

  1392، دوم، شماره بیستمجلد 
   http://jopp.gau.ac.ir  

  

 (.Zea mays L) ذرت عملکرد عملکرد و اجزاءبر مواد محرك رشد گیاهی برخی  اثر
 

 4علیرضا عیوضی و 3نیا ، رضا امیر2، مهدي تاجبخش1احمد کریمی*
  استاد گروه زراعت دانشگاه ارومیه،2ه، یگاه ارومارشد گروه زراعت دانش آموخته کارشناسی دانش1
  طبیعی ارومیه استادیار مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع4استادیار گروه زراعت دانشگاه ارومیه، 3 

  30/11/1391؛ تاریخ پذیرش: 05/08/1389تاریخ دریافت: 
 چکیده 

در ذرت  عملکـرد جـزاء  منظور بررسی اثر محلول پاشی مواد محرك رشد گیاهی بر عملکرد و ا به
تکرار و  8اي با  هاي کامل تصادفی تحت شرایط مزرعه ، آزمایشی در قالب طرح بلوك704دابل کراس 

اکسین، سایکوسل، اتفون و شاهد اجرا  3 ،101_ اچ بی 2 مارمارین، :تیمار از مواد محرك رشد گیاهی 6
تر و خشک ساقه و برگ، طـول  ، وزن طول ساقهها نشان داد که صفات  شد. نتایج تجزیه واریانس داده

تعداد ردیف دانه، دانه در ردیف، تعداد دانه در بالل، وزن دانه در بـالل، وزن هـزار دانـه،    الل، و قطر ب
نسـبت بـه تیمـار شـاهد     درصد  5عملکرد دانه و شاخص برداشت در سطح احتمال وزن چوب بالل، 

موجـب افـزایش تعـداد    یا ایندول استیک اسـید   و اکسین 101_ دار بود. تیمار مارمارین و اچ بی معنی
عملکـرد  وزن چوب بـالل،  ردیف دانه، دانه در ردیف، دانه در بالل، وزن دانه در بالل، وزن هزار دانه، 

 و 101_ اچ بـی که بیشترین مقدار مربوط به تیمار مارمـارین و   طوري دانه و شاخص برداشت شدند به
نین سایکوسل به جز کاهش وزن هزار دانه در بقیه موارد تـأثیر  . همچندقرار داشت ديدر رتبه بع اکسین
داري بر اجزاء عملکرد و عملکرد دانه در ذرت نشان نداد. اتفـون سـبب کـاهش تعـداد دانـه در       معنی

شد امـا تـأثیر آن بـر عملکـرد، اخـتالف       و وزن چوب بالل ردیف، تعداد دانه در بالل، وزن هزار دانه
   اد.ند نشانرا داري  آماري معنی

ذرت. و مواد محرك رشد گیاهی عملکرد، کلیدي: هاي واژه  

                                                             
  ahmad_karimi@hotmail.comسئول مکاتبه: م*
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  قدمه  م
د مـواد آلـی جهـت مصـارف     ترین منابع تولیترین و خالص  یکی از ارزان)، .Zea mays Lذرت (

هـاي رشـد    افزایش یا کاهش محصول با تنظـیم کننـده   ).2001(نورمحمدي و همکاران، صنعتی است 
ر ذرت عبارت است از تولید دانه در واحد سطح عملکرد د ).2000الزمان،  منیر( استگیاهی در ارتباط 

مواد محرك رشد گیاهی بـه صـورت   ). 1999فتحی، تر است ( انه، که از این دو وزن دانه ثابتو وزن د
 )2003ساینیو و همکاران، گیرد ( هاي کالن مورد استفاده قرار می هاي مدرن و نهاده گسترده در زراعت

گارسـیا و هـانووي،   ی تنها رفع کمبود عناصر غذایی نیسـت ( و هدف از محلول پاشی طی دروره زایش
اسـت  ا هـ  یکـی آن ژدر ارتباط با عملکرد بیولوغالت اد در ارقام پر محصول جدید عملکرد زی). 1996

هاي رشد گیاهی در توزیع آسیمیالت در مدت مشـخص در   کننده تنظیم اثر .)1994(کوچکی و بنایان، 
بـه   ).2001راجاال و پلتون سـاینیو،  شود ( ها منعکس می از ریشه یشب ها به مراتب شاخ و برگ و پنجه

(فتحی و اسماعیل پـور،   یابد دهی کاهش می ی در ذرت پس از گلآهنگ جذب مواد غذایویژه این که 
هاي ساقه، که شامل تولیدات مازاد مربوط به فتوسنتز پیش از مرحلۀ پر شـدن   تحرك اندوخته. )2000

گـاالنگر و  ؛ 1980اوسـتین و همکـاران،   (زیـادي در عملکـرد دانـه سـهیم اسـت       دانه است، تا اندازه
را در شرایط  گیاهی مواد محرك رشدکاربرد ممکن است ، شده بیان. با توجه به موارد )1976همکاران، 

کاربرد مواد محرك رشد گیاهی اثرات مفیدي بر عملکرد گندم  جهت تولید و عملکرد باال مهیا سازند.
) و افزایش عملکرد به دلیل افزایش تعداد دانه در واحد سـطح بـوده   2004ندرا و همکاران، لوگداشته (

 پیري گیاه مانندهماهنگی ساختار ظاهري و  اکسین روي متابولیسم سلول). 2005است (شکوفا و امام، 
(شبسـتري و مجتهـدي    دشـو  میاز طریق آوند آبکش منتقل  و )1999(کوچکی و سرمدنیا،  بوده ثرؤم

النـگ و  ( در غـالت شـده  زایش تعـداد پنجـه   افـ سایکوسل موجب ). 1980ارتگا و همکاران،  ؛1980
در عملکـرد  داري  اع و میزان ورس گیاه افزایش معنیکاهش عمومی ارتف برخالفو  )1982همکاران، 

هـاي کوتـاه و دسـتجات     سایکوسل، تولید میان گره ).2002سرکار و همکاران، شود ( دانه مشاهده نمی
 در غالت تعداد سنبله در واحـد سـطح، طـول و    .)2000پراکاش و راچاماندران، ندي را زیاد کرده (آو

عملکرد گندم،  و) 1992 ،ما و اسمیت ؛1980 ،دانه در سنبله را افزایش داده (شبستري و مجتهدي تعداد
در  مصـرف آن اما با افزایش غلظت  .)2000هاو و همکاران، دهد ( جو، یوالف و چاودار را افزایش می

زنـی در   اتفون باعث افـزایش پنجـه   ).2004لوگندرا و همکاران، یابد ( وزن هزار دانه کاهش می غالت
دیـویس،  با آزاد کردن اتیلن بر رشد و نمو گیاه اثـر گذاشـته (   و )2005شود (شکوفا و امام،  غالت می
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). مارمـارین یـک   1999، بـولمن و اسـمیت  هاي عملکرد تأثیر مسـتقیم دارد (  روي فاکتوربر و  )1988
اسـتخراج   Ascuphyllum nodusomبـه نـام    جلبـک دریـائی  نوعی محرك رشد طبیعی است که از 

اسـت   انرشد گیاه ثر در ؤمواد م ، اسید آلی واز شصت نوع عنصر غذائی، آنزیم بیش دارايو  گردیده
یک محرك رشد گیاهی  عنوان اي آسکوفیلوم نودسوم به هاي جلبک قهوه گونه). 2007(دادخواهی پور، 

ثر در رشد گیاهان ؤاي م هاي قهوه هاي دیگر جلبک از جنس .)2006اوگارته و همکاران، شناخته شده (
). 2007هانـگ و همکـاران،   نـام بـرد (  تـوان   مـی توان به فوکوس، المینارا، سارگاسوم و توربینانا را  می

کـروچ و ون اسـتدن،   رفتـه ( کار  به انگیاهور محرك رشد منظ به صورت مایع تلغیظ شده و ها به جلبک
اکسـین، سـیتوکنین،   هـا،   هـا، انـواع ویتـامین     مینـو اسـید  مواد معدنی ماکرو و میکرو، آ داراي ) و1993

استریک و   ؛2004، اوردوغ و همکاران( هستندآبسیزیک اسید و سایر مواد ضروري براي رشد گیاهان 
شـود   عنوان محـرك رشـد در گیاهـان اسـتفاده مـی      ها به حاصل از جلبک عصارهاز . )2003همکاران، 

). گیاهان محلول پاشـی شـده بـا آسـکوفیلوم     2005ورنییري و همکاران،   ؛2002فورنس و همکاران، (
) که 2006مانکوسو و همکاران، ( دهند مینودسوم نسبت به شوري و سرمازدگی مقاومت باالیی نشان 

باعـث   کـه ) 1986بلونـدن و همکـاران،   سـید گامـا اسـت (   ها مانند بوتریک ا دلیل وجود انواع بتانین به
میـزان   .)1993واپـام و همکـاران،    ؛1972بلونـدن،  گردنـد (  ها می افزایش کلروفیل و فتوسنتز در برگ

زمینی، فلفل، پرتقـال، و آنانـاس بـا کـاربرد ایـن نـوع از        محصوالت ذرت، برنج، گوجه فرنگی، سیب
نام تجـاري نـوعی    1011_ اچ بی ).1972بلوندن، ( فته استطور موثري افزایش یا هاي رشد به محرك

مـوز و مشـابه   کاج، بارهنگ، سدروس  مانندمحرك رشد است که از تجزیه عناصر موجود در گیاهانی 
ی در گیاه نسبت اختصاص مـادة  کمبود مواد غذایدهند که  نشان می ها پژوهش است. ها ساخته شده آن

 براسـاس  ).1994دهد (امام و نیـک نـژاد،    ی افزایش مییهاي هوا مخشک به ریشه را در مقایسه با اندا
مواد تر  هاي پتاسم و سدیم است که موجب انتقال مطلوب یون داراي 101_اچ بیکارخانه سازنده  گفته

رانـدمان   در کل موجب افزایشها و برگشت سریع مواد پرورده به ساقه و ریشه گردیده و  خام به برگ
و مواد محـرك رشـد گیـاهی بـر عملکـرد      برخی منظور تأثیر  به پژوهشاین ردد. گ فتوسنتز در گیاه می

  انجام شد.تولید در واحد سطح افزایش  با هدفذرت اجزاء عمکرد در 
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  ها مواد و روش
با تأثیر پنج محرك رشد شامل اتفون، ایندول  704دابل کراس رقم اي  در این آزمایش، ذرت دانه
آزمایش با  تیمارهاي آزمایش را تشکیل دادند. ، مارمارین و شاهد101_یاستیک اسید، سایکوسل، اچ ب

اي، در ایستگاه  هاي کامل تصادفی تحت شرایط مزرعه تکرار در قالب طرح بلوك 8تیمار و  6
در سال زراعی کشاورزي ارومیه و  وابسته به سازمان جهاد کشاورزي ساعتلوي ارومیه هاي پژوهش

به  1387اواسط فروردین ماه سال  ، درآزمایش که به حالت آیش بود زمین محل کشت گردید. 1387
هایی  وسیلۀ گاو آهن برگردان دار شخم عمیق خورده و پس از روتیواتور سطحی، ابتدا جوي و پشته

 48مترمربع به تعداد  3 × 4به ابعاد  ییها  بندي گردید. کرت در چهار گوشه مزرعه ایجاد و مزرعه کرت
در روي  22 × 60صورت ردیفی در چهار ردیف و به فواصل  ها به کرت در بذرها. شدایجاد عدد کرت 

متر کشت شدند  سانتی 5الی  7هزار بوته در هکتار و عمق کاشت  75ردیف و بین ردیف و با تراکم 
زنی مطمئن و داشتن تعداد بوتۀ کامل در هر کرت، تعداد سه عدد بذر در هر چاله  منظور جوانه  به

سالم نگه داشته  از سبز شدن و رفع خطر آگروتیس در هر چاله دو بوته حذف و یک بوتۀ کشت، پس
در هکتار اوره در سه مرحله یک  گرم کیلو  360مقدار  و بهخاك  نتایج تجزیۀ شد. مصرف کود براساس

و مقدار رگی و یک سوم در مرحلۀ کاکل دهی سوم قبل از کاشت، یک سوم در مرحلۀ سه الی چهار ب
گرم در هکتار سولفات پتاسیم قبل از کاشت  کیلو 200کیلو گرم دي آمونیوم فسفات در هکتار،  100

طور مرتب در  هاي هرز به ها مورد استفاده قرار گرفت. مبارزه با علف طور یکنواخت به تمام تیمار به
فصل  منظور جلوگیري از تنش خشکی در گیاه، در تمام طول طی فصل رشد و نمو صورت گرفت و به

روز یک بار انجام گردید. با توجه به نقشۀ آزمایش، یک  7_10طور منظم و دقیق بین  رویش، آبیاري به
 صورت محلول، برگ پاشی هفته قبل و بعد از گرده افشانی، تیمار مواد محرك رشد طی دو نوبت و به

بلکه افزایش دوره هدف از محلول پاشی طی دروره زایشی تنها رفع کمبود عناصر غذایی نیست شدند. 
گارسیا و هانووي، ها براي انتقال مواد فتوسنتزي بیشتر است ( سیزینگی و فعالیت فتوسنتزي برگ

الل، تعداد بالل، وزن چوب بطول ساقه، وزن تر و خشک ساقه و برگ، طول و قطر و صفات  )1996
زار دانه، وزن چوب بالل ردیف دانه، دانه در ردیف، تعداد دانه در بالل، وزن دانه در بالل، وزن ه

گیري و  ها تا برداشت محصول اندازه بعد از اعمال تیمار عملکرد دانه و شاخص برداشت
تحت شرایط مزرعه و  ها تیماریعنی برداري گردیدند. غلظت مصرف مواد محرك رشد گیاهی  یادداشت

 مارمارین ،ppm 33 اتفون، ppm 100 سایکوسل ،ppm  20میزان به اسید ایندول استیکصورت زیر بود:  به
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ppm 1500. ور محرك رشد محصوالت، معموال به مقدار ظمن صورت مایع تلغیظ شده و به ها به جلبک
یزان م به 101_و اچ بی). 1993استدن،  کروچ و ونرود ( یک تا یک و نیم در هزار لیتر آب به کار می

ppm 100  ،ها بر محصوالت زراعی و غالت   آن فمیزان مصرالعمل کارخانه سازنده و  دستور براساس 
صفات طول ساقه، وزن تر و خشک ساقه و برگ، طول و قطر یالل، تعداد ردیف دانه، دانه در . باشد می

ردیف، تعداد دانه در بالل، وزن دانه در بالل، وزن هزار دانه، وزن چوب بالل، عملکرد دانه و شاخص 
انتخاب و در بالل از هر کرت  10تعداد  وزن چوب بالل گیري هزبراي اندا .گیري شدند اندازه برداشت

 يها از جدا کردن دانه پس ساعت خشک کرده و توزین شدند. 72مدت  درجه به 48آون در دماي 
 .شد گیري   اندازه متر توسط بالل چوب طول و توزین دیجیتالی ترازوي توسطبالل، وزن چوب بالل 

 LSDهاي حاصله با آزمون  تجزیه واریانس و میانگین Mstat_c رافزا دست آمده با نرم هاي به داده سپس
  در سطح احتمال پنج درصد مقایسه شدند.

  
 نتایج و بحث

 ) نشان داد که کاربرد مواد محرك رشد گیاهی روي عملکرد1ها (جدول  نتایج تجزیه واریانس داده
طـول سـاقه، وزن تـر و    فات ص حاصل نشان داد که نتایج باشد. میثر ؤدر ذرت م  عملکردو اجزا  کل

تعداد ردیف دانه، دانه در ردیف، تعـداد دانـه   خشک ساقه و برگ، طول و قطر یالل، وزن چوب یالل، 
عملکرد دانه و شاخص برداشـت حـداقل    وزن چوب بالل در بالل، وزن دانه در بالل، وزن هزار دانه،

   دار بود. درصد معنی 5در سطح احتمال 
نشان  )>p درصد 1دار ( با استعمال تیمار مواد محرك رشد اختالف بسیار معنیارتفاع ساقه : طول ساقه

ط به تیمار اکسین و بیشترین کاهش طول ساقه مربوط به تیمار  مربوکه بیشترین افزایش  طوري داد به
استفاده شده رشد طولی ساقه را کاهش  ). ماده اتفون در گروه کثیري از گیاهان1اتفون بود (شکل 

سایکوسل، تولید میان ) 2000پراکاش و راچاماندران ( هاي پژوهش براساس). 1988دیویس، (دهد  می
تغییر در ارتفاع گیاه ذرت، ناشی از تغییرات . همچنین کند هاي کوتاه و دستجات آوندي را زیاد می گره

لتون ساینیو راجاال و پ). بنا به گزارش 1998کوچکی و سرمدنیا، ها ( تعداد آن هاست نه   طول میانگره
ها  هاي رشد گیاهی در توزیع آسیمیالت در مدت مشخص در شاخ و برگ و پنجه کننده تنظیم) 2001(

  خوانی دارند. شود که با نتایج حاصل هم ها منعکس می به مراتب از ریشه
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  تأثیر مواد و تنظیم کننده رشد بر طول ساقه در گیاه ذرت -1شکل 

  
ساقه با استعمال تیمار مواد محرك تر و خشک برگ و وزن ت صفا :وزن تر و خشک برگ و ساقه

که بیشترین افزایش وزن تر و خشک  نشان داد به طوري )>pدرصد1دار ( رشد اختالف بسیار معنی
اما تیمارهاي اتفون و سایکوسل  و سپس اکسین بود. 101بی  _مربوط به مارمارین، اچو سافه برگ 

عنوان محرك رشد در  ها به حاصل از جلبک عصارهاز  ).2 لداري نشان ندادند (شک افزایش معنی
)، که باعث افزایش 2005ورنییري و همکاران،  ؛2002فورنس و همکاران، شود ( گیاهان استفاده می

بنا به  ).1993واپام و همکاران،  ؛1997، و همکاران بلوندنگردند ( ها می کلروفیل و فتوسنتز در برگ
وقتی ایندول استیک اسید، سیتوکنین، اتیلن و اسید جیبرلیک روي ) 1998( و سرمدنیاکوچکی  اظهار

ها  این هورمون شوند موجب تجمع مواد فتوسنتزي در مناطق آلوده به محل قطع شدة ساقه استعمال می
هاي رشد  هاي موز با کاربرد محرك وزن خوشه) 1972(بلوندن از طرفی بنا یه گزارش گردند.  می

 .است محصول قابل توجهد افزایش یافته و در مورد ذرت میزان افزایش درص 18تا  14جلبکی 
  _در ترکیبات تیمارهاي مارمارین و اچ ي موجودها ریز مغذيو هاي رشد  تنظیم کنندهوجود  بنابراین

  تواند از علل این اثرات باشد. می 101بی 
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  .اقه گیاه ذرتتأثیر مواد محرك رشد بر رشد بر وزن تر و خشک برگ و س -2شکل 
  

رشد گیاهی بر روي صفت تعداد  محرك تیمار مواد: تعداد دانه در ردیف باللتعداد ردیف دانه و 
بیشترین نشان داد.  )P >1%(داري  ردیف دانه در بالل و دانه در ردیف بالل اختالف آماري بسیار معنی
افزایش  و نهایتا اکسین بود. 101 _افزایش ردیف دانه در بالل مربوط به تیمار مارمارین و سپس اچ بی

نیز مشاهده گردید. اما این صفت در تیمار  101_تعداد دانه در ردیف بالل در تیمار مارمارین و اچ بی
از لحاظ آماري  اماکاهش یافت و سایکو سل موجب کاهش آن شد داري  صورت معنی اتفون به

هاي ژنتیکی، همیشه  ل تحت کنترل مکانیسمتعداد ردیف دانه در بال معموالً). 3دار نبود (شکل  معنی
)، این صفت تحت کنترل 2001ردیف بود (نور محمدي و همکاران،  24و 16، 8بین  زوج و معموالً

 هاي پژوهش براساس ).1994گذارند (کوچکی و بنایان،  ژنی بوده، عوامل کنترلی کم تر بر آن تأثیر
دهی و میوه در بب افزایش طول دوره گل استفاده از مواد محرك رشد جلبکی س) 1988( دیویس

) هرگونه افزایش طول دورة پر 1994شود. از طرفی بنا به اظهار کوچکی و بنایان ( گوجه فرنگی می
کمبود گرده در ذرت به ندرت مسئول عدم باروري  دهد. میشدن دانه عملکرد دانه را افزایش 

هاي  ی، کاهش هیدراتیآب، عناصر غذا ها است، دلیل آن کاکل دهی دیر وقت بر اثر کمبود تخمک
کاربرد مواد محرك رشد گیاهی اثرات مفیدي بر عملکرد کربن متحرك و مواد ازته است. همچنین 

دلیل افزایش تعداد دانه در واحد سطح  ) و افزایش عملکرد به2004لوگندرا و همکاران، گندم داشته (
 101_مارمارین و اچ بیرشد  محركمواد  شده بیان با توجه به موارد ).2005بوده است (شکوفا و امام، 

مین مواد غذایی بر اثر تحرك بیشتر مواد سلولزي و افزایش سبزینگی، این شرایط را أدلیل ت احتماال به
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  کنند. دهی فراهم می ویژه در مرحله گل هب
  

  
  

  .هاي رشد بر تعداد و دانه در ردیف بالل اثر محرك -3 شکل
  

در بالل اختالف آماري بسیار دانه  ترشد گیاهی بر روي صف محرك تیمار مواد :در بالل دانه تعداد
طوري که تیمار مارمارین بیشترین افزایش را موجب شد و اتفون  به نشان داد. را) P> 1%( يدار معنی

بنا به  ).4دار بود (شکل  غیر معنی کاهش ناشی از تأثیر سایکوسل امادار آن شد،  موجب کاهش معنی
موجب انباشت مادة خشک در غالت نشده، بلکه  مواد محرك رشد) 1992( ما و اسمیت گزارش

ساخته که بسته به شرایط محیطی موجب اثر  مثبت یا منفی بر متأثر  بندي مادة خشک را الگوي تقسیم
دلیل  در غالت به اسید ایندول استیکتعداد سنبلچه در سنبله با مصرف همچنین گردند.  عملکرد دانه می

سرکار و ؛ 1980یابد (شبستري و مجتهدي،  کاهش تعداد پنجه افزایش و عملکرد دانه، افزایش می
گذارد کاهش  دهی اثر منفی می ذرت در زمان گل عاملی که بر فرآیند تولیداز طرفی ). 2002همکاران، 

ی ید غذادهی تا پر شدن دانه است و احتماال فقدان آب و موا سرعت اسیمیالسیون خالص در زمان گل
 بیانگر) 2000(هاو و همکاران  هاي پژوهش ).1994کند (کوچکی و بنایان،  این تأثیر منفی را تشدید می

اما با افزایش  .دهد مصرف سایکوسل عملکرد گندم، جو، یوالف و چاودار را افزایش میآن است که 
 که با نتایج )2004لوگندرا و همکاران، یابد ( غلظت مصرف آن وزن هزار دانه در غالت کاهش می

  ردیف و دانه در ریف بالل همخوانی دارد. از تعداد آمده دست به
) P>1%داري ( طول، قطر و وزن چوب بالل اختالف آماري بسیار معنی: وزن چوب باللو  طول، قطر

در تیمار مواد محرك رشد گیاهی، نشان دادند. صفات طول، قطر و وزن چوب بالل در تیمار سایکوسل، 
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این صفات شد. بیشترین  دار داري به لحاظ آماري نشان نداد و اتفون موجب کاهش معنی ف معنیاختال
و در مرتبه بعدي تیمار ایندول استیک اسید بود  101_میزان افزایش مربوط به تیمار مارمارین و اچ بی

ابـل توجیـه اسـت    ها به هم ق با نتایج تیمارها بر تعداد دانه در ردیف و بالل و وابستگی این ویژگیکه 
دار  سـبب افـزایش معنـی   سایکوسـل  دهد کـه   ) نشان می2005شکوفا و امام ( هاي پژوهش ).5ل شک(

ها و افزا یش تعداد سنبله  سنبله تر شدن عملکرد دانه گندم بر اثر افزایش تعداد دانه در هر سنبله، طویل
) اتفـون باعـث افـزایش    1980شود. همچنین بنا به گزارش شبسـتري و مجتهـدي (   در واحد سطح می

هـاي   زنی در غالت شده و بر اثر رقابت بر سر مواد فتوسنتزي و امالح جذب شده، میزان سنبلچه پنجه
هـا و احتمـاال عوامـل هورمـونی      ، پروتئینهاي کربن گردد. از سوي دیگر کمبود هیدرات  عقیم زیاد می

هـاي بـارور شـده در نـوك بـالل       مرتبط با خشکی و روزهاي ابري باعث توقف رشد و مرگ تخمک
رسد که تیمار مارمـارین   شده چنین به نظر می بیان). با توجه به موارد 1994شود (کوچکی و بنایان،  می

هاي گرده به جهت  ها توسط دانه فشانی مؤثر کاکلبا افزایش طول دورة گرده افشانی و همچنین گرده ا
ها، سبب افزایش تعداد دانه در ردیـف و بـالل، طـول     سازي گیاه از مواد ازته، هورمونی و ویتامین غنی

زایش سرعت جذب دلیل اثر بر اف به 101_گردد. همین تأثیر در تیمار اچ بی بالل و وزن چوب بالل می
  یه است.ابل توجقی، و انتقال مواد غذای

  

  
  

  .اثر مواد محرك رشد بر طول، قطر و وزن چوب بالل -5شکل 
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وزن دانه در بالل و وزن هزار دانه با تیمار مواد محرك رشد : وزن دانه در بالل و وزن هزار دانه
تیمار ترتیب با  نشان داد. وزن دانه در بالل به )P >%1(داري  گیاهی، اختالف آماري بسیار معنی

. یافتکاهش  اتفون و سایکوسلتوسط تیمار با افزایش و اسید ایندول استیک  و 101_بی چمارمارین، ا
مارمارین و اکسین و کاهش این صفت در تیمار  ،101_بی اچ همچنین افزایش وزن هزار دانه با تیمار

دار این صفت به وسیلۀ کاربرد اتفون، تا حدود زیادي  سایکوسل و عدم وجود اختالف آماري معنی
آزمایش ). 6ل شککند ( رشد بر عملکرد دانه را در این بررسی تبیین میکاربرد مواد محرك  زان تأثیرمی

تأثیر اتفون بر عملکرد دانه در گیاه جو نشان داد که انباشت ماده خشک ) 1992( ما و اسمیتسه ساله 
یافت. همچنین اتفن  کاهشه و متعاقب آن عملکرد لباي افزایش یافته و وزن دانه، سن در بخش غیر دانه

(شبستري و مجتهدي،  دهد میاغلب کاهش را تعداد دانه در سنبله را افزایش داده ولی اندازة دانه 
با افزایش نسبت مصرف سایکوسل وزن هزار دانه بیان داشتند که نیز ) 1982( النگ و همکاران ).1980

مل تولیدات مازاد مربوط به شاهاي ساقه که  تحرك اندوختهاز طرفی . یابد در غالت  کاهش می
هایی  ویژه در بروز تنش ه، تا اندازة زیادي در عملکرد دانه، بز مرحلۀ پر شدن دانه استفتوسنتز پیش ا

گاالنگر و  ؛1980اوستین و همکاران، پر شدن دانه سهیم است ( همانند خشکی و دماي باال در مرحل
هدف از محلول پاشی طی اظهار داشتند که  )1996( گارسیا و هانووي در نهایت ).1976همکاران، 

زینگی و فعالیت فتوسنتزي ر غذایی نیست بلکه افزایش دوره سبدروره زایشی تنها رفع کمبود عناص
چنین نیز ثر در عملکرد دانه ؤهاي م تیمار و احتماالًها براي انتقال مواد فتوسنتزي بیشتر است  برگ

  .اند ثیري داشتهأت

  
  .رك بر وزن هزار دانه و دانه در باللاثر مواد مح -6شکل 
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عملکرد دانه و شاخص برداشت بر اثر کـاربرد مـواد محـرك رشـد     : عملکرد دانه و شاخص برداشت
مربـوط   یا اقتصـادي افزایش عملکرد دانه  بیشترین ) نشان داد.P >1%( داري گیاهی اختالف بسیار معنی

قرار گرفتـه اسـت. سـایر    اسید  استیکایندول  تدر نهای و 101_ در مرحلۀ بعدي اچ بی به مارمارین و
دار نبود. همچنین میـزان شـاخص    تیمارها عملکرد را کاهش دادند اما این کاهش از لحاظ آماري معنی

نشـان دادنـد    پـژوهش برداشت نیز نتایجی مشابه عملکرد دانـه، در تیمارهـاي مـورد اسـتفاده در ایـن      
عملکرد در ذرت عبارت است از تولیـد  ) 2000پور ( اعیلبنا به اظهار فتحی و اسم). 8و  7 هاي ل(شک

نتیجـۀ   تر است و اختالف زیاد در عملکـرد معمـوالً   دانه در واحد سطح و وزن دانه، که وزن دانه ثابت
هاي تشکیل شـده در مقایسـه بـا وزن هـزار دانـه، بیشـتر        از طرفی تعداد دانهدانه است. تغییر در تعداد 

فزایش داده، به این ترتیب تعداد و اندازة دانـه در بـالل ذرت شـدیدا تحـت     دانه را کاهش یا اعملکرد 
گـزارش کـوچکی و سـرمدنیا     براسـاس ). 1994تأثیر آب، مواد غذائی و نور است (کوچکی و بنایان، 

تأثیر مهمی در روابط بین  بذرهاها و  ها از طریق اثر بر تشکیل، نمو و از بین رفتن گل ) هورمون1998(
مسـتقیم   طـور غیـر   گذارند و ممکن است از طریق تأثیر بر روي نیاز مقصد بـه  د گیاهان میو مقص مبدا

) نیز گزاش دادند تیمـار غـالت بـا اینـدول     2002( سرکار و همکارانروي سرعت انتقال اثر بگذارند. 
هـاي سـنبله    هاي جانبی شده مواد اضافی شیرة پرورده به سـنبلچه  اسید، موجب مغلوبیت جوانه استیک

شود. از طرف دیگر عواملی که انتقال  دایت شده نهایتا موجب افزایش تعداد و وزن دانه در غالت میه
هـا از   کنند، روي توزیع مواد فتوسنتزي نیـز کنتـرل دارنـد و هورمـون     آسیمیالسیون مقصد را کنترل می

یـع مـواد   هـاي مقصـد تـأثیر بسـزائی روي توز     پذیري سـلول  طریق اثر روي فعالیت آنزیمی و انعطاف
دارد کـه شـاخص برداشـت از     ) بیـان مـی  1999). فتحی (1998نیا،  فتوسنتزي دارند (کوچکی و سرمد

گیـرد.   کمتر تحت تأثیر محیط قرار می بنابرایندست آمده،  نسبت عملکرد دانه به عملکرد بیولوژیکی به
فرآهم شـده و بـه   همچنین نود درصد مادة خشک دانه در ذرت از طریق فتوسنتز در طی پر شدن دانه 

شـود، وابسـته اسـت (کـوچکی و      سرعت باالي فتوسنتز و مقدار مواد فتوسنتزي که به دانه منتقـل مـی  
دارند که ده درصد از کل مادة خشک دانه از  ) اظهار می1994). نهایتا کوچکی و بنایان (1998نیا،  سرمد

اگر چه این مقدار کم است اما جهت شود،  هاي رویشی تأمین می انتقال مجدد مواد ذخیره شده در اندام
  ثابت نگه داشتن افزایش مادة خشک دانه در طی مرحلۀ پر شدن دانه اهمیت زیادي دارد. 
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  .تأثیر مواد محرك روشد گیاهی بر عملکرد دانه در ذرت -7شکل 

  
  

  .تأثیر مواد محرك رشد گیاهی بر شاخص برداشت در ذرت -8شکل 
  

در گیـاهی  توان از محرك رشـد   تولید و عملکرد باالي دانه در ذرت، میکه براي افزایش  نتیجه این
که مارمارین با افزایش طول دورة گرده  طوري افشانی استفاده کرد، به مرحلۀ یک هفته قبل و بعد از گرده

تر مـواد فتوسـنتزي بـه دانـه، موجـب       افشانی، تلقیح و طول دورة پر شدن دانه و انتقال بیشتر و سریع
گـردد. اچ   تعداد دانه در ردیف و طول بالل، وزن هزار دانه و نهایتا عملکرد دانـه در ذرت مـی  افزایش 

گـردد. افـزایش    وزن هـزار دانـه مـی    و نیز موجب افزایش عملکرد دانه با افزایش تعداد دانـه  101_بی
حتی پـر   ها بر اثر جذب سریع و باالي مواد مغذي در مرحلۀ قبل و بعد گرده افشانی، فتوسنتز در برگ

ها در گیاه  هاي کلسیم و سدیم موجود در آن که خود موجب افزایش ذخیرة قند وسیلۀ یون شدن دانه به
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اي قنـدي،   شده، همچنین افزایش سرعت و مدت تخلیه و بارگیري مواد به دانه و افزایش مـواد ذخیـره  
ایش مغلوبیت جانبی و انتقال مؤثر نیز با افزاسید  استیکشمار آید. ایندول  وامل این تأثیر بهتواند از ع می

گـردد. عـدم تـأثیر مطلـوب      مواد فتوسنتزي به دانه موجب افزایش نسبی تعداد دانه و وزن هزاردانه می
ها باشد. ولی  تواند ناشی از نوع گیاه و زمان استعمال آن سایکوسل و اتفون بر عملکرد دانه در ذرت می

هاي دیگري است. نکته بـا ارزش در ایـن    اد، نیاز به پژوهشبه هر حال براي استفادة گسترده از این مو
بررسی افزایش عملکرد محصول مهمی مانند ذرت بر اثر کاربرد مواد محرك رشد طبیعی مارمـارین و  

 بی _ تومان براي یک لیتر مارمارین و صد گرم اچ 30000است. این مواد با قیمت حدود  101_اچ بی 
هـا در تولیـد و افـزایش محصـوالت      بـه کـاربردن آن  موجود بـوده و  هاي کشاورزي  در داروخانه 101

توانـد سـرآغاز    بـر دسـتیابی بـه اهـداف کشـاورزي پایـدار، مـی        عالوه، کشاورزي زراعی و حتی باغی
  دیگر باشد.   کننده مهم و تعیین محصوالت جدید و هاي پژوهش
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Abstract1 

For evaluating the effect of some plant growth inducers on yield and yield 
components of double-cross 704 corn, an experiment was conducted under field 
conditions in complete randomized blocks plan with 8 replications and 6 treatment 
of inducing plant growth matters: MARMARIN, HB_101, EXIN (INDOLE acetic 
acid), CYCOCEL, ETHEPHON, and control case. ANOVA results showed that the 
traits of stem height, dry and wet weight stem and leave, maiz diameter and height,  
the number of rows of grain, number of grains per row, number of grains per 
maize, grain weight per maize, weight of 1000 grains, cob weight, grain Yield and 
Harvest Index were significant at least in probability value of 5 percent (=%5). 
The Marmaryn , HB-101 and auxin treatment led to increase in the number of rows 
of grain, number of grains per row, number of grains per maize, grain weight per 
maize, weight of 1000 grains, cob weight, grain Yield and Harvest Index. So that 
the greatest value was related to Marmarine treatment, then HB_101 treatment and 
eventually auxin treatment. Also, Cycocel did not indicate any significant effect on 
the Yield and Yield components of corn except for reducing the weight of 1000 
grains. Ethephon decreased grain number per row, number of grains per maize, 
weight of 1000 grains and cob weight, but its impact on the yield was not 
statistically significant. 
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