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 رذت       توسعه کشت   شرکت  

 رد رذت   نیاز حرارتی 

مع  ذرت  صفر در  بین  دمایی  سانت  محدوده  ب   گرادیدرجه  سانت  45از    شیتا  بماند.  تواند  ی م  گراد یدرجه  زنده 

  ی تا حدود  گرادیدرجه سانت  35به    کینزد   و تادرجه    5  به  کیبا شروع درجه حرارت نزد  ذرت  رشد  یهات یمحدود

. به عنوان  استتفاوت  مکل فصل رشد    ن یروز و شب و همچن   نی رشد ب  یمطلوب برا  یا دمدر ذرت  کمتر است.  

مطلوب  که درجه حرارت    ی است در حال  گراد یدرجه سانت  33-25  ن یروز، محدوده مطلوب ب یی مثال، در ساعات روشنا 

-20  ن یکل فصل رشد محصول ب  ی مطلوب برا  یحال، متوسط دما   ن یاست. با ا   گرادیدرجه سانت  23-17  ن یشب ب

   نشان داده شده است. 1روابط در شکل   ن یاست. ا گرادیدرجه سانت  22
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در   سانت  10دود  ح خاک  ذرت  م   گراد یدرجه  رشد  و  زده  اما  ی جوانه  بهار  خ تاریکند،  زمان   ه کاشت  شروع    یمعموالً 

  ناسب م  اهچه یرشد گ  ی خاک در عمق بذر برا  یبرسد و دما  گراد یدرجه سانت  12هوا به    ی دما  ن یانگیشود که میم

و نه    نرمال است  ری ز  یما از د  یناش  فی ضع  یجوانه زن  ،خطر کاشت زودرس  نیشتریب  ،خالف تصور معمول.  باشد

سطح    ر ینقطه رشد در ززیرا  سرد خاک است.  مای  ، دزمان  ن ی شده در ا  ل ی تنش تحم  ن ی . متداول ترزدگی گیاهچهیخ 

باق ظهوربو  ی خاک  از  پس  روز  چند  تا  و  هستند   ب یآساز    گیاهچه  ده  االبته  .  مصون  زمانی در  دمان  احتمال    ی ، 

 است.   کم ار یبسنیز  خبندانی

مضر است. در  ذرت    دی تول  یبه طور معمول برا  پر شدن دانه در باللو    تلقیح ،  بالل  ل یر هنگام تشکد گرمایی  تنش  

تاسل    مراحل  ی در ط  گراد یدرجه سانت  32ارت هوا از  که درجه حر  یمعموالً هنگام   )دیم(،   ذرت  عدم آبیاری   ط یشرا

آستانه در مراحل مختلف    ی دما  کثر حداقل و حدا  بازدهشروع میشود.    گرمایی   تنش شود،    شتر یب  دانه پر شدن  و  دهی  

 ارائه شده است.   1رشد و نمو ذرت در جدول 

 

 در شرایط غیر تنش آبی ( آستانه دمایی مراحل مختلف رشد ذرت1جدول
 مرحله رشد ( Coآستانه دمای حداقل ) ( Co) آستانه دمای حداکثر عالئم 

 کاشت تا ظهور گیاهچه  10 ± 2.2 40 ± 2.1 کاهش شدید سرعت رشد 

 کاشت تا تاسل دهی  9 ± 2.7 39 ± 0.6 رشد غیر طبیعی تاسل 

 گرده افشانی 8 ± 0.5 37 ± 1.4 گرده افشانی ناموفق

 پر شدن دانه  8 ± 2 36 ± 1.4 کاهش تولید نشاسه و قند 

 کل دوره رشد ذرت 6 ± 1.1 42 ± 3.3 گیاه بازدهی کم 
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 رشد روز درجه 

کاشت تا برداشت استفاده شده است. اما در    ی ذرت از تعداد روزها  د ی بریه  رسیدگی   یطبقه بند   ی ، برایخ ینظر تار  از

(  CHU) ذرت  یی گرما   ی واحدها  ا ( ی GDD)  رشد روز رجه  د اغلب توسط    ذرت  د یبری هرسیدگی بذور  ،  ر یاخ  ی سالها

مت از  درجه روز رشد  مفهوم  شود.  ی م  نییتع پایه  روزانه    ی دما  نیانگیجمع    درجه سانتیگراد(   8)  ذرت منهای دمای 

     شود.یحاصل م

 :  در این مفهوم 

 کند است.  یل یخ رشد آن یا ند و کی رشد نم  ذرت  اهیآن گ کمتر از وجود دارد که   هیپا   یدما  کی* 

 . ابدیی م  شی افزا ذرت   ، سرعت رشدهیپا   یدما از دما  شی * با افزا

  درجه   20،  ذرت کشت    زماننیمه اردیبهشت ماه و  در  یک منطقه   در  روزانه  حرارت   درجهمتوسط اگر  ،  به عنوان مثال

  ، ن یبنابرا(،    2قسیم بر  ت   حداقل درجه دمای    15و    حداکثر  درجه دمای   25برابر با    20ی  سانتیگراد باشد )میانگین دما

 درجه روز رشد برای ذرت در این روز در نظر گرفته میشود.   12=   دمای پایه(درجه )   8منهای   20

  44برابر با    34  ی)میانگین دما  درجه   34و در حدود    تردما گرم  نی نگایکه مدر همین منطقه در نیمه مردادماه  اگر  

درجه روز    24=    )دمای پایه(   درجه  8منهای    34  ، نیبراباشد. بنا(    2درجه دمای شب تقسیم بر    24درجه دمای روز و  

مرداد نسبت به   این منطقه در نیمهرشد ذرت در  زانی ، مدرجه روز رشدوجود دارد. از نظر  رشد برای ذرت در این روز 

درجه روز رشد    24جه روز رشد و در نیمه مرداد  در  12است زیرا در نیمه اردیبهشت    شتر یبرابر ب  دو،  نیمه اردیبهشت

بیان شده و برای محاسبه درجه روز    ذکر شده در باال به صورت ساده البته فرمول درجه روز رشد  ثبت شده است.  

با تجمع درجه روز  تر است از نرم افزارهای مربوطه استفاده شود.  رشد ذرت در یک منطقه در یک فصل زراعی به

رشد ذرت در یک منطقه مراحل رشد ذرت طی میشود. با آگاهی از میزان درجه روز رشد ذرت میتوان مراحل کاشت  

رای  تا برداشت را در هر منطقه پیش بینی و برنامه ریزی نمود. سازمان خواربار جهانی دامنه درجه روز رشد کلی ب

 . ارائه نموده است 2انواع ذرت را به صورت جدول 

 

 ( مقدار درجه روز رشد مراحل رشد ذرت بر اساس اطالعات فائو 2جدول
 ( GDD) درجه روز رشد 100تا 60 زمان کاشت تا جوانه زنی 

 درجه روز رشد  1500تا  1150کاشت تا جوانه زنی +  زمان کاشت تا شروع پیری

 درجه روز رشد  1850تا  1450شت تا جوانه زنی + کا زمان کاشت تا رسیدگی 

 درجه روز رشد  900تا  600کاشت تا جوانه زنی +  زمان کاشت تا گلدهی

 درجه روز رشد  200تا  150 طول دوره گلدهی

 Co 8 دمای پایه ذرت 

 

 تاثیر گرمایش زمین بر عملکرد ذرت 
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به    ذرت،  ن ی کند. عالوه بر ای م  ن یتأمرا ذرت    مختلف  منابع غذایی از    یجهان   ی افتیدر  یاز کالردرصد    20نزدیک به  

عملکرد    یداریدر طول دوره رشد پا   نیی باال و پا  یوقوع دماجود  و  نی شده است. با ا  لی تبد  یمهم صنعت   یکاال  کی

دانه را    تیفیذرت و ک  یجهان   عملکرد تواند  ی مو گرمایش زمین،    ییآب و هوا  راتیی کند. تغ ی م  دی ذرت را تهدگیاه  

درجه    30بیش از   ییبه تنش گرما  رتذ  اهیدارد. گ  ازیمطلوب ن یبه دما مطلوب عملکرد یبرا ذرتزیرا دهد.   کاهش

 میشود.  عملکرد دانه  دی کاهش شدموجب حساس بوده و تنش گرمایی طوالنی مدت  ی مدت طوالن یبرا گراد یسانت

ها نشان  به اتفاق گزارش   بیاکثر قرست.  ا  ن یکره زم  یدما  شی افزا  ،ی می اقل  راتییتغ  رات یتأث  ن یرتریاز همه گ  ی کی

گرماداده  استرس  که  بافزایش    از   ی ناش   یی اند  هر چ  ش یدما  جهان   زیاز  کاهش عملکرد  عمده    ی باعث  محصوالت 

  ی برا  یو اقدامات جهان   یدر محصوالت زراع  یی تنش گرما  یها  سمیدرک بهتر مکان  یبرا  تالش.  شودی مغذایی  

منف  اثرات  بر    ی کاهش  است.  آغاز  ت  صوال مح   عملکرد آن  سانت  ک یفقط    را یز شده  دما  ش یافزا  گراد یدرجه    ی در 

 درصد کاهش دهد.   13تا  3محصول ذرت را  ی تواند عملکرد اقتصادی م  یمتوسط فصل 

  ن یحساس تر   . تلقیح کاهش دهد  ز یذرت را ن  ی دانه ها  ت یفیدرجه حرارت باال در مراحل مهم رشد ممکن است ک

  . در میزان عملکرد دانه میشود ی تنش قابل توجه  جاد ی مطلوب باعث ا   ی وسان از دمااست. ن   نامناسب   ی مرحله به دما

منجر به  که  گذارد،  ی م   یمنف   ر یتأث  شم یابرگرده پذیری  گرده ها و    ی ماندگار  ی بر رو  ییاسترس گرمابه طور کلی  

   .شودی م  یاقتصاد عملکرد و تعداد دانه در    یکاهش قابل توجه 

ق، پر شدن دانه و  محصول به طور همزمان از رشد، توسعه، فتوسنتز، تنفس، تعر  یدها ن یاز فرآ  ی اریآب و دما بر بس

دارد.    ی بستگ  ز یبه مرحله محصول ن  ی تنش خشک   ا ی  اد یدرجه حرارت ز  زان یگذارند. می م  ر یتأث  ی مواد مغذچرخش  

مطالعات   دادبرخی  است نشان  بحران   که  ه  دوره  دانه،    یدر  ذرتپر شدن  آبی  عملکرد  مناسب  در صورت عدم  اری 

 . (3دول  )ج ابد ی کاهش  باالتر  ا ی گراد ی درجه سانت 35 درجه حرارت با  ،روزهکتار در   در کیلوگرم  100  تا  ممکن است

 

 ای( تاثیر تنش گرمایی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد ذرت دانه3جدول 

 مرحله رشدی  ( Co) دما کاهش عملکرد )%(  منطقه / کشور 

 ابریشم دهی روز 3برای  مای متوسطبیش از د Co 6 %  13 آمریکا

 پر شدن دانه  Co 35 %  31 چین

 قبل و بعد از گلدهی  33تا  Co 36 % 45تا  10 آرژانتین

 تاسل دهی  روز  15برای  30تا  Co 38 %  17تا  14 چین

 پر شدن دانه  28تا  Co 32 %  10 کمربند ذرت

 مراحل زایشی Co 30باالی  Co 1هر  %   1.7تا  1 افریقآ

 

گرما  کیا  ام نسبتاً کمتر شناخته شده  ازکاهش عملکرد  ،  زمین  ش یبعد    شب(   دمای ) دمای حداقل    ش یافزا   ناشی 

برابر دمای روز افزایش یابد.    1.4شده دمای شب  موجب  زمین    نامتقارن در روند گرم شدن  شی افزااست. زیرا یک  

  درجه روز رشد  شتری شب باعث تجمع ب  یالبا  ی گذارد. اول، دمای م  ر یبر عملکرد تأث   ق یشب از چند طر   یباال  ی دما

  ی باال  یاگر دمادیگر    نبه بیاشود.  ی به زمان رشد م  دنی منجر به سرعت بخش  تجمع  نیشود. با گذشت زمان، ا یم
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شب منجر به    یباال  ی ، دمادوم  شود.ی پر شدن دانه کوتاه م  ره، دوفتدیپر شدن دانه اتفاق بدر مرحله  شب هنگام  

  ذخیره،   یبه جا   اه یگ  یقندها   جه ینتدر  شود.  ی م،  ستی فتوسنتز فعال نسیستم  که  زمانی    ،بتنفس باال در ش  زانیم

  ی ش یدر طول رشد رو  اقهس  طولکاهش  کمتر و    بیوماس  د یتول  یبه معنا  نیا   شوند.ی ممصرف    یانرژتولید    یبرا

ه وجود داشته باشد  پر شدن دان  یبرا  ی کمتر  ی اهیگ  یشود که قندها ی باعث م  مرا  نی ، ازایشیمراحل    ی است. در ط

حرارت متوسط شبانه    یادرجه   1  ش ی با افزامطالعات نشان داده است که    سبکتر باشد.   ا ی  کمتر ه  دان  میزان   و متعاقباً 

 در هکتار افت کرده است.  کیلوگرم  450تا  400بین   محصول عملکرد پر شدن دانه،   یدر طول دوره بحران

(  درجه سانتیگراد  30تا    20بیش از  شب )  ی باال  یبگذارد. دما   ری تأث  عملکرد ذرت  ل یتواند بر پتانسی شبانه م   ی دما

دهد  ی شود. مطالعات نشان م   اهانیمقدار خالص تجمع ماده خشک در گکاهش  و    هی رو  یتواند منجر به تنفس بیم

متوسط   حرارت  درجه  باالشبکه  با  ی م  بندیدانه   هنگام   ،انه  وزن  دانتعداد    کاهش تواند  و  را  عملکرد    ،هدانه  ذرت 

  ،سانتیگراد افزایش   درجه   5هر    اب  باً ی، تقرابد یی م  شی دما به سرعت افزا شیبا افزا   اهانیکاهش دهد. سرعت تنفس گ

  ن یشده توسط فتوسنتز در طول روز از ب  دی تول  یقندها  شتر یب  ، شب  یدما  ش یشود. با افزای دو برابر م سرعت تنفس  

 . در حال توسعه در دسترس است  یهاه داندن ر ک رپ  ی برا یکمترقند مقدار از این رو روند. یم

شود  ی رشد بیشتر م  درجه روز  در شب باعث تجمع  ادی. درجه حرارت زابد یی دانه کاهش م پتانسیل عملکرد   جه یدر نت 

  یترمکدرجه روز رشد    خنک منجر به تجمع  هایشب که    یتواند منجر به زودرس شدن ذرت شود، در حال یکه م

 شود.  بهترماده خشک و عملکرد دانه بیشتر کرده و باعث تجمع  یتواند پر شدن دانه را طوالن ی که م  شود یم

. با  ه باشدداشت  از ین  درجه روز رشد   900به    یبه بلوغ پس از گلده   دنی رس  ی برااگر یک هیبرید ذرت  ،  به عنوان مثال

  30)  درجه روز رشد   900  جمعت ،  د سانتیگرادرجه    20ب  ش  ی دما  نی انگیو مدرجه سانتیگراد    30روز   ی دما  نیانگیم

  روز   ی ، با دماحالکشد.  ی طول م   ی می روز تقو  53،  درجه روز رشد( 17برابر است با    8تقسیم بر دو منهای   20بعالوه  

بعالوه    30درجه روز رشد )  900به همان    دن ی رس،  سانتیگراددرجه    16ب  ش  یدما  نی انگیو مدرجه سانتیگراد    30روز

بدان    نی ا،  مثال   نیدر اکشد.  ی طول م   ی م یتقوروز    60درجه روز رشد(    15برابر است با    8تقسیم بر دو منهای    16

تعرق    ی فتوسنتز و آب را برا  ید تا نور را براداربیشتری  صت  فرروز    هفتذرت    اهیتر، گخنک   یمعناست که با شبها 

 عملکرد شود.  ش یتواند منجر به افزای جذب کنند، که م

از مناطق    ذرت زیرا  مضر باشد.    دی تول  یتواند برای شب م  یباال  یآگاه هستند که دما  رکاذرت   ، کشاورزانیبه طور کل 

منطقه، متشکل از    ن ی غالب ا  ییآب و هوا  طی تکامل خود با شرا  یو در ط   هگرفتسرچشمه    ک یمکز  ی مرتفع مرکز

و    اهی خاص گ  ی ندهایفرآدر  شب    یباال  یحال، اثرات دما   نیبا ا  .ه استخنک سازگار شد  یگرم و شبها  ی روزها

به  متحده    االت یا  از کشاورزان در   ی اری، بس  2009در سال  به عنوان مثال    .استهدرک نشد  یعملکرد به خوب   یاجزا

  ار ی، عملکرد دانه ذرت بسیکاف   یبارندگ وجود  با    ی، حت 2010، در سال  رسیدند. اما   عملکرد دانه ذرت باالی  رکورد  

بود.  ب  تفاوت   کمتر  توجه  ر  ن ی ا  نیقابل  در    ی شد دمادو فصل  افشان  دوره شب  شبانه در    ی دما  حداقل   بود.   ی گرده 

در    2010شب در سال    یکمتر از متوسط حداقل دما   سانتیگراددرجه    5تا    3حدود    2009و آگوست    هیژوئ  یهاماه

   . کمربند ذرت بود
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 ساله 30و میانگین  2010، 2009( متوسط دمای شبانه در کمبربند ذرت در سال 2شکل 

تجرب  نیاول ا  یمبن   ی شواهد  م  ی باال  ی دما  نکهی بر  تأثی شب  ذرت  عملکرد  بر  در    ی ش یآزما  از بگذارد    ء سو  ری تواند 

ا آزمایش  شدمشخص    ی نویلی دانشگاه  این  در  دماکا  ذرت ،  با  شده  شبانه  ی شته    40سانتیگراد  درجه    29  متوسط 

کمتر دانه  دما   یدرصد  متوسط  با  شده  کاشته  ذرت  به  (.  4)جدول    کرد  دیتولسانتیگراد  درجه    18شب    ینسبت 

دمانیز    هدانتعداد  کاهش  نشان داده است که    قات یتحق یک مطالعه    ج ینتا . همچنین  استمرتبط  شب    یباال  ی با 

ی  باللها در مزارع دارای دمای باالبود.    مزارع شاهد از    شتربی  ٪8  ،شب گرمدارای    مزارعه در  ندانشان داد که سقط  

دانه در هر    37  مزارع شاهدکه در    یداشتند، در حال   فی ه در هر رددان  34زمان برداشت به طور متوسط    در   شب،

نشان داد که عملکرد   جینتا  د.ش  یبررس هدانتعداد  ثبیت اثر دما بر پر شدن دانه پس از ت دیگری  مطالعهدر  بود. ف یرد

 .قرار گرفت ییدما  میرژ  ریتحت تأث  ی دار  یدانه در بوته به طور معن 

 ( تاثیر دمای متوسط شبانه در دوره ابریشم دهی تا رسیدگی 4جدول 

 ( Kgعملکرد دانه ذرت ) (Co)متوسط دمای شبانه  تیمار

 10544 18 هوای طبیعی

 10167 16 هوای سرد

 6276 29 مهوای گر

 شوند؟ ی مذرت گرم باعث کاهش عملکرد  یچرا شب ها

ول دوره پر شدن  باالتر در ط  ی دهد چرا دما  ح یکند که ممکن است توض  ی م  ی بانیرا پشت   ه یدو فرض  ی فعل   قات یتحق

 ی ک یرشد فنولوژ سرعتب(               باالتر ی تنفس سلول زان یمالف(          دهد:  ی را کاهش معملکرد   ،دانه

 تنفس باالتر زانیملف( ا

  زان یم  لی به دل  یمصرف انرژ  ش یشب بر عملکرد ذرت، افزا  ی باال  ی در مورد اثرات مخرب دما  ح یتوض  متداولترین

سلول تنفس  است.  ی باالتر  شب  طر  ی سلول   تنفس در    در  از  شده  جذب  افزا  یبرا  ، فتوسنتز  ق یکربن  و    ش یحفظ 

را    ی شود و قند کمتری ذرت م  اه یدر گ  ی تنفس سلول   عت سر  ش افزای باالتر باعث    یدما   د.شویمصرف م  اه یگ  بیوماس 

به    یکمتر تنفس نسبت به فتوسنتز برا  زان یم  معموالً   . دهدی در دسترس قرار م دانهبه عنوان نشاسته در    ذخیره  یبرا
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باالتر شب بدون    یگرچه دما   شده است.  توصیهو عملکرد دانه مطلوب    ذرت  در زراعت  یحداکثر رساندن بهره ور

باالتر تنفس    زانیدهد که احتماالً می نشان م  ی به طور کل  قاتیدهد، اما تحقی م  شی تنفس ذرت را افزا  زانیمشک  

مشخص شد،    ،انهشب  ی دما  ش یاثرات افزا   در بررسی مطالعه  یک    درزیرا    بر عملکرد ذرت ندارد.   ی ادیز   ر یشبانه تأث

همچنین    بود. ن  یدار یتفاوت معن  ذرت،  اه یگ یگهابر تنفس شبانه  در    ، شاهدمزارع  و  ای شبانه  گرمدارای   مزراع  نیب

د  در م  ، یگری مطالعه  که  شد  برا  زان یمشخص  ظهور    اه یگ  ی تنفس  بوده  افتهیتازه  باال  گ،  رشد  با  کاهش    ، اهیاما 

رو  .  ابد ییم این  نتاز  افزا  جهی محققان  دما  ش ی گرفتند که  با  تأث  ی باال  یتنفس مرتبط  احتماالً  بر    یاعمده   ر یشب 

 ندارد.  عملکرد ذرت

 ک یتوسعه فنولوژ عیتسر

شدن    کوتاه  دهد.ی را کاهش م   یک یولوژیز یذرت به بلوغ ف  اهانیگ  دنی رس  یبرا  ازیشبانه زمان مورد ن  یدما   شیافزا

انجام    فتوسنتز   ،پر شدن دانه  ن یذرت در ح  اهی که گ  یی باعث کاهش تعداد روزها  شمی ظهور و بلوغ ابر   ن یمدت زمان ب

  ند شان دادبا استفاده از مدل شبیه ساز ن  ووای آ ی التیمحققان دانشگاه ا  . شودی م ،  کند  ل ی د تبدرا به عملکر یو انرژداده  

روز طوالنی تر شدن زمان پر    12تا    7گلدهی و ابریشم دهی باعث    ماه  ک یشب در طول  در    ن ییکه درجه حرارت پا

 شد.  می شدن دانه 

ابر  ی که کوتاه شدن روزهاپژوهشگرانی   بلوغ ف  شم یظهور  بررسی کرده   ی کیولوژیز یتا  که مدت    ندنشان داداند،  را 

در یک مطالعه    دما قرار گرفتند.   ر یتحت تأث  ی دوره پر شدن دانه و عملکرد دانه در بوته هر دو به طور قابل توجه

(  32/22و    32/26،  30/ 32دمای روز و شب )  درجه بین  10و    6،  2ه اختالف دمای  در چین ک  2019در سال    اخیر

ق بررسی  گرفتمورد  اختالف    ،رار  در  که  بر    6و    10مشخص شد  داری  معنی  تاثیر  و شب  روز  دمای  بین  درجه 

  23.8درجه سانتیگراد رسید )شبهای بسیار گرم( کاهش    2عملکرد دانه ذرت نداشت اما وقتی اختالف روز و شب به  

مای شب  اده است که دنشان د  قات ی تحقدرصدی در تعداد دانه در بالل مشاهده شد.    25.1درصدی در عملکرد و  

 ه کاهش دهد. دانه و وزن  دانکاهش تعداد   قی تواند عملکرد ذرت را از طری م در دروره زایشی   ،از متوسط  شیب

  شی تنفس ذرت را افزا  زانیگرچه درجه حرارت باالتر در شب بدون شک مدهد که  ی نشان م   قاتیتحق  یبه طور کل  

عملکرد ذرت  افت  موثر بر    ی اصل   سمیاحتماالً مکان  شدن ذرت(  )زودرس   یفنولوژمراحل    ع یدهد، اما توسعه سریم

اختالف دمای شب    درجه یا بیشتر   8حدود    بهترین مناطق کشت ذرت، مناطق دارایبه نظر میرسد  از این رو    است.

  ر قند در شب در اثر است که منجر به تولید قند بیشتر در روز و مصرف کمت طوالنی تر  بندان  بدون یخ دوره  و روز و  

   خواهد بود.خصوصا مرحله پر شدن دانه تجمع درجه روز رشدکندتر و افزایش طول مراحل فنولوژیک  تنفس و
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