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  چکیده:

های رشد ضمن تاثیر بر فرآیندهای فیزیولوژی کنندهآوری نانو و تنظیماستفاده از مواد مغذی با فن هدف:

تواند در ایجاد تحمل به تنش آبی نقش مهمی ایفا کند. هدف از اینن پنژوهش بررسنی تغیینرات     گیاه می

دی  برگنی ننانو  پاشنی  برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه کلزای بهاره در واکننش بنه محلنو     ،رشد

 .سیلیکون و اسید سالیسیلیک تحت شرایط محدودیت آب بوداکسید 

های کامنل  برای این هدف آزمایشی به صورت اسپلیت پالت در قالب طرح بلوک شناسی پژوهش:روش

تصادفی در چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبینل در  

اجراشد. تیمارهای محدودیت آب )شاهد یا آبیاری کامل، قطع آبیناری در   1397و  1396زراعی های سا 

( در 2nSiOاکسید سیلیکون )پاشی سیلیکون به فرم نانودیبندی( و محلو روی، گلدهی و دانهمراحل ساقه

 5/2و  5/0( در سه سنطح )صنفر،   SAگرم در لیتر( و اسید سالیسیلیک )میلی 300و 60سه سطح )صفر، 

 .قرار گرفت مطالعه( در این پژوهش مورد Okapi  ×RGSهیبرید کلزا )رقم  موالر( بودند.میلی

نتایج تجزیه مرکب نشان داد که اثر سا  بر برخنی صنفات رویشنی، خصوصنیات فیزیولوژینک و       :هایافته

رویشنی، عملکنرد و اجنزای     محدودیت آب منجر به کاهش صفاتتنش دار بود. اجزای عملکرد دانه معنی

اثنرات اصنلی و متقابنل    . این صفات شند پاشی منجر به بهبود ، با این حا  کاربرد محلو عملکرد دانه شد

های فاکتورهای آزمایش روی خصوصیات زراعی، فیزیولوژیک و بیوشیمایی و همچنین عملکرد دانه تفاوت

شد، در ارتفاع بوته در هر دو سا  آزمایش دار باعث کاهش معنیاعما  محدودیت آب دار نشان داد. معنی

توانست موجب بهبود این صنفت  آب بویژه در شرایط محدودیت شدید  SAو  2nSiOپاشی محلو  کهحالی

باالترین محتنوی نسنبی آب    2nSiOگرم بر لیتر میلی 300پاشی با محلو  نرما  بخصوصدر آبیاری  شود.

میزان این صفت را موجب شند. همچننین    نیز باالترین SAلیتر میلی 5/2پاشی دست آمد. محلو هب برگ

 خسنارت ششناس سیتوپالسنمی   دار منجر به کاهش معننی  SAتوأم با  2nSiOبا باالترین سطح  پاشیمحلو 

(MI) .2گرم بر لیتر میلی 60در کلیه تیمارهای آبیاری، کاربرد  شدnSiO  موالر میلی 5/2و یا  5/0باSA  به

های فتوسنتزی داشنتند. محتنوی پنرولین بنه طنور قابنل       تنهایی نتایج بهتری در خصوص شلظت رنگیزه

ایی در پاسخ به قطع آبیاری افزایش یافت، همچنین حداکثر افنزایش فعالینت کاتناالز در شنرایط     مالحظه

حداکثر شد.  ثبت SAو  2nSiO پاشیباالترین سطح محلو  قطع آبیاری در مرحله گلدهی به هنگام کاربرد

 2nSiOکاربرد باالترین سنطح  و با روی در شرایط قطع آبیاری در مرحله ساقه نیز فعالیت آنزیم پراکسیداز

و ینا   5/0همراه گرم بر لیتر نانودی اکسید سیلیکون بهمیلی 300. باالترین عملکرد دانه از کاربرد ثبت شد

نرما  بدست آمند. در شنرایط تننش محندودیت آب،      موالر اسید سالیسیلیک در شرایط آبیاریمیلی 5/2
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 دست آمد.پاشی کمترین عملکرد دانه کلزا بهبدون محلو 

پاشی مواد نانو و اسید سالیسیلیک محلو باعث کاهش صفات رویشی و محدودیت آب تنش  گیری:نتیجه

دار روی بندی نسبت به آبیاری نرما  تاثیر معننی اعما  تنش در مرحله دانهموجب بهبود این صفات شد. 

بنه تنهنایی و ینا تنوأم در هنر دو       SAو  2nSiOپاشی گیری شد محلو نتیجهاجزای عملکرد دانه نداشت. 

و عملکنرد داننه    ، بیوشیماییفیزیولوژیک خصوصیاتو محدودیت آب تاثیر مثبت بر  نرما  شرایط آبیاری

اثرات بازدارندگی روی خصوصیات مثبت اسید سالیسیلیک داشنت.   2nSiOهرچند مقادیر باالتر . دنشان دا

به صورت  2nSiOپاشی از اثرات مثبت محلو  MIو کاهش  II ،RWCافزایش عملکرد کوانتومی فتوسیستم 

توأم با شلظت پایین  2nSiOپاشی همچنین محلو . بویژه در شرایط محدودیت آب بود SAتنها و یا توأم با 

در اکسیدانت تحت شرایط تنش شندید محندودیت آب شند.    های آنتیموجب افزایش فعالیت آنزیم SAاز 

پاشی در مقایسه با عدم محلو این صفت درصدی  38پاشی موجب بهبودی محلو خصوص عملکرد دانه، 

آبیاری نرمنا  و کناربرد بناالترین    در شرایط باالترین عملکرد دانه  ،شد. در سا  دومدر سا  او  آزمایش 

پاشی روی رشند، خصوصنیات فیزیولوژینک و    رشم اثرات مثبت محلو علی .بدست آمد پاشیسطح محلو 

 SAتواند نقنش بازدارننده روی اثنرات مثبنت     می 2nSiOمقدار باالتر رسد عملکرد دانه در کلزا، به نظر می

توانند اثنرات   در طنو  گلندهی منی    SAو  2nSiOپنایین از  های نسبتاً کاربرد شلظت رواز این .داشته باشد

 مخرب محدودیت شدید آب بر رشد گیاه را کاهش و عملکرد نهایی کلزا بهاره را بهبود بخشد. 

کلزا، عملکرد قطع آبیاری، رنگیزه فتوسنتزی،  تنظیم کننده رشد،اکسیدانت، آنزیم آنتی های کلیدی:واژه

 مواد نانو

 
 

 مقدمه و هدف -1

 

 آب و زراعت -1-1

. تولیند  اسنت ضنروری در رشند گیناه     مادهحیات تمامی موجودات روی کرة زمین و  مایهآب 

باشد و وجود آب در زراعت گیاهان زراعی از محصوالت کشاورزی به آب قابل دسترس وابسته می

 زنی تا رسیدگی ضرورت دارد.مرحله جوانه

یعننی بارنندگی )در    ،با استفاده از دو منبنع آب  و یا بعبارتی کشت و کار گیاهان زراعی زراعت
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های آب زیرزمیننی )در اصنطالح آب آبنی(    ها و سفرهاصطالح آب سبز( و آب موجود در رودخانه

و اینن در   باشند منی در حنا  کناهش   روز به روز گیرد. میزان آب آبیاری قابل دسترس صورت می

ینک   لزماین موضوع مسنت . که تولید شذا بایستی جوابگوی جمعیت در حا  رشد باشدحالی است 

از منواد   وریو افنزایش بهنره  آب سنازی  با بهینه "محصو  بیشتر در هر قطره"راهبرد برای تولید 

 (.Molden et al., 2007)آب کشاورزی است  موثر در کاهش میزان مصرف

مندیریت   هنای جدیند در  گذارینیاز مبرم برای سرمایه زراعتارزیابی جامع از مدیریت آب در 

تقاضای شذایی آتی، آنهم در سایه فشار فزایننده روی مننابع آبنی ننامطم ن     آب به منظور برآورد 

های برداشنت آب در  کارگیری سیستمهب . از اینروسازدناشی از تغییرات آب و هوایی را روشن می

 ,.Rockstrom et al)مقیاس وسیع نیازمند یک تغییر الگو در مدیریت جامع مننابع آبنی اسنت    

های شیرزنده )شوری، کنم آبنی ینا خشنکی، و درجنه حنرارت( مسنا ل        طور کلی تنشبه (.2010

 ,.Khalil et alوری آنان در برخی از مناطق جهان هسنتند ) انگیز برای نمو گیاهان و بهرهچالش

2018; Suzuki et al., 2014های شیرزننده، خشنکی و محندودیت آب یکنی از     (. در میان تنش

رشد و نمو گیاه جلوگیری و منانع تولیند اقتصنادی و    ترین عوامل محیطی مخرب است که از مهم

-Ali et al., 2016; Calvoگنردد ) کاهش کمی و کیفنی محصنو  نهنایی گیاهنان زراعنی منی      

Polanco et al., 2016شود که کم آبی یکی از تهدیدات جدی بنرای  (. از اینرو، تخمین زده می

 (. Khalil et al., 2018; Tayyeb et al., 2018تولید محصوالت زراعی در آینده باشد )

نیاز آبی گیاه عمدتاً ناشی از تقاضای گیاه است اما بوسیله محیط قابل تنظیم است؛ نیناز آبنی   

ها متغیر بوده و به آسانی بصورت یک مقدار ثابت قابنل بینان نیسنت    سا  – بوسیله ویژگی مکان

(Assefa et al., 2018 .)طنور پیوسنته در معنر      دهد کنه گیاهنان بنه   سناریو جدید نشان می

درصند اراضنی زراعنی دنینا مسنتعد       33گیرند. تقریبناً  زای شیرزنده مختلف قرار میشرایط تنش

خشکسالی هستند که یک خطر جدی برای کشاورزی و تولید محصوالت زراعی در آینده نزدینک  

لی اصن  عامنل های شیرزنده، تنش محندودیت آب  در میان تنش(. Wang et al., 2015باشد )می

درصند از   60تا  40عملکرد پایین در گیاهان زراعی است، چنانچه براساس برآوردهای انجام یافته 

باشند  محندودیت آب منی  خشنکی ینا   کل تلفات عملکرد گیاهان زراعی در جهان ناشی از تننش  

(Shao et al., 2008 .) 

دهیدراسنیون  تواند بر فرآیندهای مختلفنی در گیناه از جملنه    محدودیت آب میناشی از تنش 

سلو ، ممانعت از توسعه و تقسیم سلو ، طویل شدن ساقه، اندازه برگ، توسعه و گسترش ریشه، 

 ,Kaushal and Waniایی، جذب آب و عناصر شذایی در گیاهان اثرگنذار باشند )  تغییرات روزنه

 ,.Khan et al)تناثیر منفنی گذاشنته    فتوسننتز  بنر فرآینند   (. عالوه بر این، تنش کم آبی 2016

( و Kaushal and Wani, 2016کناهش )  (، پتانسیل آب خناک و کنارایی مصنرف آب را   2017
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 (.Fukao et al., 2011شود )های فعا  اکسیژنی میموجب کمبود اکسیژن از طریق تولید گونه

دهد که قابلینت دسترسنی آب کمتنر از مینزان نیناز      به طور کلی محدودیت آب زمانی رخ می

بیننند.  . در این حالنت، گیاهنان اشلنب از تننش محندودیت آب آسنیب منی       شودمصرفی گیاه می

های بیرونی و داخلی گیناه، عملکنرد و اجنزای عملکنرد نماینان      تواند در اندامهای وارده میآسیب

های فیزیولوژیکی گنردد و حتنی   دار در برخی فراسنجهشود و یا اینکه باعث ایجاد تغییرات معنی

ای نیمنه  طور معمو ، در نواحی مدیترانهبه لی را تحت تاثیر قرار دهد.سطوح بیوشیمیایی و مولکو

دهند  خشک، محدودیت آب اشلب در طو  مراحل بحراننی رشند زایشنی گیاهنان بهناره رخ منی      

(Owieis and Hachum, 2012 .) 

 

 گیاه کلزا -1-2

ورزی در های پراهمینت بنرای محققنین کشنا    افزایش تقاضا برای شذا روز به روز یکی از چالش

وری و تولیند محصنوالت   (. بعبارت دیگنر، بهنره  Warner and Jones, 2017سطح جهان است )

زراعی جهان به طور مداوم در نتیجه تغییرات بیش از اندازه آب و هوایی و منابع در حنا  تننز ،   

 وری و تولیند محصنوالت  یابد. با این دیدگاه، یافتن ابزارهای جدیند بنرای بهبنود بهنره    کاهش می

 ;George et al., 2018برانگیز برای تمامی ملل در سراسر جهان است )زراعی یک تکلیف بحث

Lesk et al., 2016; Rizwan et al., 2018 .) 

، سنومین منبنع   )پالم( بعد از سویا و نخل روشنی .Brassica napus Lکلزا با نام علمی گیاه 

برگ پهن سردسیری است که دارای هر کلزا گیاه شود. بزرگ روشن گیاهی در جهان محسوب می

توان در اویل فصل بهار کشت کرد. اینن ارقنام   باشد. ارقامی از کلزا را میدو تیپ بهاره و پاییزه می

توان شود. گیاه کلزا را میگذرانی نداشته و از اینرو به آنها ارقام بهاره کلزا گفته مینیاز به زمستان

( و بواسنطه پهنن   Bushong et al., 2012یا پاییزه به کار بنرد ) های بهاره و در تناوب با گرامینه

 (.Zollinger, 2013های هرز وجود دارد )برگ بودن امکان کنتر  بهتر علف

 

 اهمیت و ارزش غذایی کلزا -1-2-1

کانوال )روشن کلزا( تنها روشن خوراکی حاوی اسیدهای چرب گوگرد دار است. بخش عمدة آن 

کلنزا بنرای تولیند روشنن      (.Ohara et al., 2009) دهند باع تشکیل میرا اسیدهای چرب شیراش

تنر اسنید   بنه دلینل برخنورداری از مقنادیر پنایین     شود. روشن حاصل خوراکی گیاهی استفاده می

بنا   (.Pop et al., 2012)باشند  اروسیک و گلوکوزینوالت برای مصرف انسان بسنیار مناسنب منی   
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نسنبت اول ینک    کناهش و  محتوی اسید اروسیکنژادی و اصالح نباتات در گیاه کلزا استفاده از به

درصد افزایش یافته  24تا  13-15درصد و نسبت اسید لینول یک از  64درصد تا  14-20اسید از 

 Pop et al., 2012; Liersch)که این امر منجر به بهبود کیفیت شذایی روشن کلزا گردیده است 

et al., 2013)    ( و از اینرو بصورت روشن مصرفی سالم در نظر گرفتنه شنده اسنتBaux et al., 

تواند بنرای مصنرف   درصد روشن با کیفیت باال نه تنها می 40-45کلزا با دارا بودن حدود  (.2008

. عنالوه  (Zapata et al., 2012) انسان به کار رود، بلکه به عنوان سوخت زیستی نیز مطرح است

بعند از   .تواند بنه عننوان خنوراک دام منورد اسنتفاده قنرار گینرد       های گیاه میر این، سایر بخشب

اینی اسنت.   ، بقایای آن حاوی عناصر شنذایی متعندد و ترکیبنات ضند تغذینه     کلزا استخراج روشن

درصد پروت ین خام است که یک ترکیب بنا اسنید آمیننه     38-40خوراک کلزا بدون روشن حاوی 

(. گلوکوزیننوالت  Nesi et al., 2008ح باال از گوگرد حاوی اسنید آمیننه اسنت )   متعاد  با سطو

(. Zapata et al., 2012) شودخرد  یافت می –ایی است که در کلزا مهمترین ترکیب ضد تغذیه

در حا  حاضر، ایران با کمبود مزمن روشن خوراکی مواجه است. بخش زیادی از روشنن خنوراکی   

شود به منظور پرکردن شکاف بین تولید و مصنرف  ی دیگر وارد ایران میکه همه ساله از کشورها

تنری در  کلزا گیاه زراعی دانه روشنی شالب در ایران بوده و خطرات تولید پایین .داخلی روشن است

هنای خناص گیناه کلنزا و     . ویژگنی (Sabaghnia et al., 2011)مقایسنه بنا سنایر گیاهنان دارد     

نقطنه امیندی    تواند( می1386سیدشریفی، هوایی اکثر نقاط کشور )سازگاری آن با شرایط آب و 

 در توسعه کشت این گیاه در جهت تأمین روشن خام مورد نیاز کشور به شمار رود.

 آمار کشت و تولید کلزا -1-2-2

درصند از سنطح برداشنت، بنه      6/18و در بین محصوالت صنعتی، گیاه کلزا بنا  ایران در کشور 

روشننی در جایگناه   که از نظنر گیاهنان داننه   د در رتبه دوم قرار دارد، در حالیدنبا  گیاه چغندرقن

و آفتابگردان روشنی با  6/5، کنجد با 2/7نخست واقع شده است و در این گروه از گیاهان، سویا با 

 (. 1397های بعدی قرار دارند )آمارنامه وزارت جهاد کشاورزی، درصد در مکان 2

سنطح زیرکشنت کلنزا در کشنور برابنر      (، 1398هناد کشناورزی )  طبق آخنرین آمنار وزارت ج  

درصند اراضنی دینم     3/12درصد اراضنی آبنی و    7/87باشد که از این میزان هکتار می 191251

درصد متعلنق بنه کشنت     8/89رآورد شده که تن ب 329843کشور در میزان تولید کلزا باشد. می

، های گلستان، مازندران، خوزستان، فنارس ناستا درصد به اراضی دیم اختصاص دارد. 2/10آبی و 

تنن،   19233و  19969، 29375، 31223، 31618، 112548و اردبیل بنه ترتینب بنا     کرمانشاه

 باشند.پیشرو در تولید این محصو  راهبردی در کشور می
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 عوامل دخیل در تولید کلزا -1-2-3

ها، عمنق کاشنت و   فاصله ردیفهای مناسب، تناوب زراعی، میزان بذرپاشی، استفاده از ژنوتیپ

هنای مناسنب، تنظنیم    کنش تصمیمات مدیریت در طنو  فصنل رشند از جملنه بکنارگیری علنف      

های مدیریتی در تولید های رشد گیاهی، مصرف عناصر شذایی و رژیم آبیاری از جمله شیوهکننده

 (. Chapagain and Good, 2015; Jones and Olson-Rutz, 2016محصو  کلزا است )

باشنند در چهنار گنروه اصنلی     اکتورهایی که تعیین کننده و بیانگر میزان محصنو  کلنزا منی   ف

( 4( کارایی زراعنی و ) 3( مدیریت و ژنتیک )2(: منابع و آب و هوا )1براساس اهمیت عبارتند از )

(. منابع و آب هوا فاکتورهای اساسی هستند که به Assefa et al., 2018عوامل اجزای عملکرد )

باشند. این فاکتورها مدیریت، کارایی زراعی اثرگنذار و  داری بر عملکرد گذار اثرگذار میعنیطور م

 ,.Kutcher et alکننند ) اجزای عملکرد دانه کلزا معین و در نهایت عملکرد نهایی را تحمیل می

2010; Riar et al., 2016.) 

ای گیاهنان زراعنی   درصد از شکاف عملکرد جهنانی بنر   80تا  60مشخص کردند که محققین 

باشد. عالوه بر فاکتورهای اقلنیم  اصلی بواسطه عوامل ذخایر و اقلیم )آب و هوا، آبیاری و کود( می

کننند. مندیریت و ژنتینک    و ذخایر، فاکتورهای مدیریت نیز کارایی و عملکرد نهایی را تعیین منی 

ینا گنزینش واریتنه     شامل تاریخ کاشت، عمق کاشت، میزان بذر، فاصله ردیف، تنناوب و هیبریند  

 (.Chapagain and Good, 2015باشد )می

دهی کلزا به عناصنر شنذایی قابنل دسنترس بسنتگی دارد. نیناز       از نظر عناصر شذایی، محصو 

کیلنوگرم بنه    28و  45،  12، 62نیتروژن، فسفر، پتاسیم و گوگرد در کلزا بهاره به ترتیب حندود  

درصند آنهنا در بنذر کلنزا      25و  16، 65، 58رتینب  باشد که به تازای هر تن وزن خشک گیاه می

 (. Assefa et al., 2018یابند )تجمع می

در بین فاکتورهای مدیریت، مطالعات نشان داده است که تاریخ کاشت هنم بنر ارقنام پناییزه و     

درصد عملکرد به ازای هنر روز تناخیر در کشنت     7/1دار داشته است. کاهش هم بهاره تاثیر معنی

رشم مزیت کشت . علی(McKenzie et al., 2011) گزارش شده استمحققین کلزا بهاره توسط 

هنگام در بهار بدلیل عدم مواجه مراحل رشد زایشی گیاه با تنش گرمنا، امنا بایسنتی مینزان      زود

ت نیز مدنظر قرار گیرد، چرا که اینها فاکتورهای بحرانی بنرای  رطوبت و دمای خاک به هنگام کش

 .(McKenzie et al., 2011شوند )های کلزا محسوب میاستقرار گیاهچه

 50تنا   6داری از نظنر عملکنرد داننه بنا کشنت در عمنق       های معنیتفاوت پژوهشگراناگرچه 

ی خصوصنیات زراعنی از جملنه    دار روکاشنت اثنرات معننی    اند، امنا عمنق  متری کلزا نیافتهمیلی

کنه  شنده اسنت   . گزارش (Hanson et al., 2008) سبزکردن و وقوع بیماری را نشان داده است
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متر میلی 38متر نسبت به عمق کاشت میلی 19درصد سبز کردن و تراکم بوته برای عمق کاشت 

مقایسنه   متنری و میلی 10. مقایسه کاشت سطحی در عمق (Hanson et al., 2008) بیشتر بود

متری نه تنها افزایش درصد جوانه زنی را نشان داد بلکه تعنداد روز تنا   میلی 40آن با عمق کاشت 

 Harker etزنی، گلدهی و رسیدگی را کوتاه و پوشش سبز اوایل رشد کلزا را افنزایش داد ) جوانه

al., 2012 a .) 

نقیضی توسط محققین ارا ه شنده  از نظر تراکم گیاهی و ارتباط آن با عملکرد دانه نتایج ضد و 

( برخنی بندون اثنر    Hanson et al., 2008که برخی محققین این ارتباط را مثبت )است، بطوری

(Angadi et al., 2003( و برخی منفی )Kondra, 1975( و برخی آن را بسته به مکان )Gan 

et al., 2016 .گزارش کرده اند ) 

کنندگی در گیاه کلزا بخصوص در خاصیت جبراندر خصوص میزان بذر مصرفی بواسطه وجود 

کیلنوگرم در هکتنار    3تنا   5/1توانند از مینزان حنداقل    وری باال، مصرف بذر میهای با بهرهمحیط

وری پنایین )بنا قابلینت    هنای بنا بهنره   (، با اینن حنا  در محنیط   Morrison, 1990متغیر باشد )

حندودیت آب(، گیاهنان قنادر بنه اجنرای      دسترسی پایین ذخایر عمدتاً در ارتبناط بنا عناصنر و م   

های جبران کننده نیستند، بنابراین، میزان مصنرف مناسنب بنذر تنهنا راه بنرای بهبنود       مکانیسم

(. از نظر فاصله ردیف بسته به خصوصنیات ژنتیکنی و   Assefa et al., 2018عملکرد خواهد بود )

 30ین حا  فاصنله ردینف بنیش از    توان میزان آن را تغییر داد، با اعملکرددهی ارقام مختلف می

 (.Morrison, 1990دهی باال پیشنهاد شده است )متر برای ارقام با عملکردسانتی

(. Holman et al., 2011ورزی تاثیر چندانی بر عملکرد کلزا ندارد )های مختلف خاکسیستم

برای حفظ  های بدون شخم، عملکرد کلزا را بهبودهرچند براساس مطالعات صورت گرفته سیستم

 ,Kutcher and Malhiورزی راینج مزینت دارد )  هنای خناک  رطوبت خاک نسنبت بنه سیسنتم   

2010 .) 

زاد و عندم تجزینه بقاینای    هنای خناک  عدم رعایت تناوب زراعی منجر بنه افنزایش بیمارهنای   

درصدی عملکرد کلزا در شرایط تنناوب   22(. افزایش Kutcher et al., 2013گردد )محصو  می

 Harkerت زراعی یکساله در یک آزمایش سه ساله توسط محققین گزارش شده است )با محصوال

et al., 2015 a, b     از طرفی قرار گرفتن کلزا در تناوب زراعی دارای اثنرات مثبنت بنر عملکنرد .)

(. همچنین وجود بقایا محصوالت دیگر بویژه Kumar et al., 2007باشد )سایر محصوالت نیز می

 (.Ahmed et al., 2014دار در بهبود رشد و عملکرد کلزا داشته است )نیها تاثیر معگرس

اصالح نباتات گیاه روشنی صنعتی کلزا را به جامعه بشنری و تغذینه دام انتقنا  داده اسنت. از     

کیلنوگرم در هکتنار بنه ازای هنر سنا        27، عملکرد جهانی کلزا در مینزان  2010تا  1970سا  
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 5سهم ژنتیک در عملکنرد کلنزا را   پژوهشگران (. Rondanini et al., 2012افزایش یافته است )

. در مطالعه دیگر، استفاده از هیبریدها (Chapagain and Good, 2015) درصد برآورد کرده اند

 (.Carew and Smith, 2006درصدی عملکرد کلزا شده است ) 7باعث افزایش حدود 

ور است، چرا که این جزس بازتاب تاثیر شیوه های کارایی زراعی یک شاخص نسبت به یک فاکت

بینی عملکرد واقعی به کار رود. بعننوان  تواند برای پیشمدیریت است. کارایی زراعی یک گیاه می

که عملکرد دانه بنا  توانند رشد یابند و از آنجاییمتر میسانتی 182های کلزا تا حداکثر مثا ، بوته

دارد، عملکرد متوسط به بناال همنواره از کنارایی زراعنی مناسنبی      دار ارتفاع بوته همبستگی معنی

متر ینا کمتنر   سانتی 75متر از کهای تن در هکتار از بوته 4برخوردارند، به عبارتی عملکرد باالی 

 (.Assefa et al., 2018آیند )بدست نمی

ابلینت  بزرگترین تکلیف و چالش در آینده نزدینک، رشند و پنرورش گیاهنان بنا ق     به طور کلی 

باشند. بننابراین، در اینجنا    دسترسی پایین آب، بویژه در نواحی که مننابع آب ناکنافی دارنند، منی    

تنر و  ضرورت مقابله با این مشکل بوسیله راهبردهای مورد قبو  که منجر بنه اسنتفاده اقتصنادی   

(. برخننی راهبردهننا از جملننه Nasrullah et al., 2011کارآمنندتر از آب باشنند، وجننود دارد )

(، Ahmad et al., 2014های رشند ) کننده (، تنظیمRaza et al., 2012 aپاشی عناصر )محلو 

هنای  ( و روشAhmad et al., 2015دهنی ) (، منال  Raza et al., 2012 bهای سازگار )محلو 

( برای مقابله با شرایط کمبود و محدودیت آب توسنعه داده  Aiken et al., 2015کشت متفاوت )

پاشی عناصر شذایی یک راهبرد مدیریتی گیاهی مهم در حداکثرسازی محلو ر این بین د اند.شده

پاشنی، عناصنر   محلو با تواند کوددهی خاکی را تکمیل نماید. عملکرد گیاهان زراعی است که می

پاشی برگی شوند. از اینرو، در محلو ها نفوذ و سپس وارد سلو  گیاهی میاز پوسته برگ یا روزنه

تر از کوددهی خاک خواهد بنود. سنرعتی کنه ینک ینون از طنو        یاه در زمان بسیار کوتاهپاسخ گ

کند، بنه یکسنری عوامنل از جملنه شلظنت و      های اپیدرمی برگ عبور میکوتیکو  و معموالً بافت

پاشی، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی یون اسپری شده بستگی دارد. در کوددهی به روش محلو 

پاشی ممکنن  های باالتر از محلو ت کود بایستی کامالً کنتر  شود. در شلظتاندازه قطره و حاللی

هنای بناالتر  باشند. از    است برگ آسیب ببیند و اینن یکنی از دالینل کناهش عملکنرد در شلظنت      

پاشی عناصر بایستی در دماهنای بناال در طنو  روز بواسنطه بنرگ سنوزی اجتنناب کنرد.         محلو 

لنو  عناصنر را پراکننده و بارنندگی بالفاصنله بعند از       همچنین روزهنای بنادی ممکنن اسنت مح    

 Fageria etپاشی ممکن است مواد اسپری شده را شستشو و کارایی آن را کاهش دهند ) محلو 

al., 2009.) 
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 و فناوری نانوسیلیکون  -1-3

 سیلیکون از ترکیبات اصلی پوسته کره زمین است که به فنرم منواد معندنی سنیلیکات اسنت.     

شود و بعد از اکسیژن، دومین عنصر از نظر فراوانی در کنره  ها یافت میوفور در خاکسیلیکون به 

گنرم   400تنا   50بین آن قداردرصد از پوسته زمین را شامل و م 28خاکی است. سیلیکون حدود 

ها، این مواد معندنی  در خاک (.Sommer et al., 2006)باشد میسیلیکون در هر کیلوگرم خاک 

یکی و شیمیایی قرار گرفته و منجر به آزادسازی سنیلیکون بنه شنکل محلنو      تحت هوازدگی فیز

شوند که با سایر عناصر برای تشکیل مواد معدنی رسی ترکیب یا به سمت جریانات اقیانوسنی  می

ترکیبات سیلیکون در خاک (. Guntzer et al., 2012شوند )سرازیر و یا توسط گیاهان جذب می

درصند تنوده خناک را     70تا  50شود. دی اکسید سیلیکون حدود مییافت  2SiOمعموالً بصورت 

کنه بینانگر مزاینای    متعدد  با وجود مقاالت پژوهشی(. Ma and Yamaji, 2008) گیرددر بر می

سیلیکون در کشاورزی است، اما هنوز سیلیکون بعنوان یک عنصر ضروری در گیناه  فراوان کاربرد 

هنای زراعنت در کشنورهای معندودی     سنیلیکون در شنیوه  شناخته نشده است، با این حا  ادشام 

اینی تجمنع کنننده    قابلیت اجرایی یافته است. بیشتر گیاهان زراعی تک لپه به طور قابل مالحظه

ها نیز استثناهایی ایسیلیکون با شلظت بیش از یک درصد وزن خشک هستند اما در میان دو لپه

( و روزآسه Fabaceae(، فاباسه )Asteraceaeه )های گیاهی آستراسوجود دارد از جمله در گونه

(Rosales .)، اخینراً موسسنه بنین المللنی تغذینه گیناه )       با این حاInternational of Plant 

Nutrition Institue( )IPNI      سیلیکون را به فهرست عناصر شنذایی مفیند اضنافه کنرده اسنت )

(Ouellette et al., 2017 .) 

دسنترس نیسنت و جنذب آن توسنط گیاهنان بنه شنکل اسنید         سیلیکون در فنرم آزاد قابنل   

در ترکیب بنا اکسنیژن بنه     سیلیکون(. Ranganathan et al., 2006سیلیسیک شیرباردار است )

هنای مختلفنی در   به فرمسیلیکون (. Ahmed et al., 2011فرم اکسیده و سیلیکات در می آید )

(( و جذب آن بنه طنور   4Si(OH)است )شود اما در فرم اسید سیلیسیک قابل حل خاک یافت می

توافق کلی در خصوص جذب سیلیکا (. Chen et al., 2011شود )مستقیم به این شکل انجام می

صنورت ذرات سنیلیکای شیرمتبلنور )کنه فیتولینت نامینده       همحلو  و بنارش بن   2SiO2Hبصورت 

صنورت فعنا  ینا    اینکه بنه  سیلیکون، نظر به مکانیسم جذب در خصوص شود( وجود دارد، اما می

حاصلخیزی خاک و بافنت  (. Guntzer et al., 2012دارد )وجود شیرفعا  است، هنوز جای بحث 

 ,Bocharnikova and Matichenkovآن همبستگی قابل مالحظه با ترکیبات سیلیکون دارند )

2008.) 

 1/0هایشان هستند که از تمامی گیاهان رشد یافته در خاک حاوی مقداری سیلیکون در بافت

مقدار بحراننی سنیلیکون    (.Ma and Yamaji, 2008درصد وزن گیاه متغیر است ) 10درصد تا 
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لیتنر از ینک محلنو      5/0شود که برای این مقندار بایسنتی   درصد در نظر گرفته می 5/0در گیاه 

گنرم سنیلیکون در لیتنر جنذب و ینک گنرم مناده از مناده خشنک تولیند شنود            میلی 10حاوی 

(Guntzer et al., 2012 .) 

هنای زننده و شیرزننده قنرار     در معنر  تننش   آنکنه  هنگامیدر گیاهان های سیلیکون مزیت

 ,.Remus-Borel et alهنا و حشنرات )  افزایش مقاومنت در برابنر بیمناری   ، عبارتند از گیرندمی

، شنوری،  و محندودیت آب  اثرات خشکی کاهش(، افزایش مقاومت در برابر بادهای شدید ، 2009

ر، بهبود جذب پتاسیم، فسفر و کلسنیم، کناهش جنذب عناصنر فسنفر و نیتنروژن در       کمبود فسف

آرسنینیک،   ،اثرات سمی آهن، منگنز، کادمیوم کاهش(؛ Eneji et al., 2008مقدار بیش از حد )

های دفاعی بهبود (. مکانیسمSarwar et al., 2010; Ma et al., 2008آلومینیوم و عنصر روی )

ور از درک نیستند، اما شواهدی برای فرآیندهای برونی و دروننی گیناهی   یافته توسط سیلیکون د

 (. Guntzer et al., 2012دهد )اثرات ترکیبی چندگانه نسبت به اثر واحد را نشان می

شود، اما از نظر عموم عنصر ضروری برای رشد و نمو گیاه در نظر گرفته نمیاگرچه سیلیکون 

های زنده و شیرزنده را تقلیل دهد. از اثرات ناشی از تنشتواند جذب سیلیکون توسط گیاه می

تواند تولید محصو  تحت شرایط آب و هوایی نامساعد و خاک طرفی کاربرد سیلیکون می

های شوری و خشکی در گیاهان با های تحمل به تنشنامناسب بهبود بخشد. مکانیسم

طور وسیعی مطالعه شده است. گری سیلیکون در سطوح فیزیولوژیک و بیوشیمیایی به واسطه

تواند تحمل به تنش شوری و خشکی را از طریق تنظیم تجمع سیلیکون در گیاهان می

های فیزیولوژیک شامل تنظیم فرآیندهای مختلف فیزیولوژیک و بیوشیمیایی بهبود بخشد. جنبه

و  جذب آب توسط ریشه، ایجاد تعاد  در جذب عناصر، تعدیل سرعت تعرق )تعرق کوتیکولی

تواند باشد. در سطح بیوشیمیایی، سیلیکون میایی( و افزایش فتوسنتز خالص میحرکات روزنه

های های آنزیماکسیدانی را بهبود، در تعدیل و تنظیم اسمزی و افزایش فعالیتدفاع آنتی

 (.Zhu and Gong, 2014فتوسنتزی و کارایی فتوشیمیایی اثرگذار باشد )

تولید، دستکاری و استقرار مواد نانو با توجه به کاربرد در محافظت گیناه و  یند آفناوری نانو، فر

عناصر بواسطه خصوصیات وابسته به اندازه، نسبت سطح به حجم باال و خصوصیات نوری منحصر 

 ,Baruah and Duttaبه فرد، نشانگر نقطه عطف قابل توجه بنرای سنناریوی کشناورزی اسنت )    

نانومتر یا کمتر  100که دارای ابعادی برابر یا بیش از  گیرددر بر می، موادی را ذرات نانو .(2009

رود از ایی از مواد برای ساخت ذرات نانو به کار می(. طیف گستردهAuffan et al., 2009دارند )

 ,.Puoci et alمرها، امولسیون ها و سیلیکاتها و ... )جمله اکسیدهای فلزی، مواد مغناطیسی، پلی

2008.) 
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تکنولوژی یا فناوری نانو، یک حوزه نوظهنور و جالنب از علنم اسنت کنه اجنازه تحقیقنات         نانو

توانند کاربردهنای   ها را منی دهند و اکتشنافات فنناوری ننانو منی      پیشرفته را در بسیاری از زمینه

هنای الکترونینک، اننرژی، دارو و    جدیدی در زمینه بیوتکنولوژی و کشاورزی باز نمایند. در زمیننه  

ایی را ارا ه کنرده اسنت، از جملنه علنوم و تکنولنوژی      ی، فناوری نانو تحقیقات گستردهعلوم زیست

هنای مفیند تولیند    های کشاورزی و شذا به انرژی و سنایر فنرآورده  تکثیر و تولید مثل، تبدیل زباله

شده از طریق فرآیندهای زیستی آنزیمی ننانو، حسنگرهای شنیمیایی، پاکسنازی آب، پیشنگیری      

ردهای گیاهان با استفاده از نانسیدهای متعدد از جمله موضوعات مطنرح در بحنث   بیماری و تیما

 (.Nair et al., 2010فناوری نانو است )

تنوان بینان داشنت    آوری نانو در زمینه تولید کودهای کشاورزی منی در خصوص استفاده از فن

رفته بواسنطه برخنی    اگرچه کودها اهمیت زیادی برای رشد و نمو گیاه دارد، اکثر کودهای به کار

عوامل از جمله شستشو، فرسایش و تخریب  بوسیله فتولیز، هیدرولیز و تجزیه شیرقابل دسنترس  

گردند. از اینرو، به حداقل رساندن تلفات عناصر در کودها و افزایش عملکرد گیناه از  برای گیاه می

ذرات نانو ضنروری اسنت.    طریق بهره برداری از کاربردهای جدید با کمک گرفتن از فناوری نانو و

کودهای نانو یا مواد مغذی محصور شده در نانو ممکن است دارای خصوصیاتی باشند که مناسنب  

که آزادسنازی عناصنر بنر حسنب تقاضنا صنورت گرفتنه و        و اثرگذار برای گیاهان هستند، بطوری

تنظنیم و  آزادسازی کودهای شیمیایی به صورت کنتر  دار انجام می شود تنا اینکنه رشند گیناه     

 (. DeRosa et al., 2010; Nair et al., 2010فعالیت هدف افزایش یابد )

آوری نانو به طور فزآیننده درحنا    ذرات نانو به مواد هزاره جدید اشاره دارد. فندر حالت کلی 

باشد. کاربردهای کشاورزی از نانو ذرات مفید تبدیل شدن به بخش مهم برای بخش کشاورزی می

(. در Karunakaran et al., 2013ایی مورد توجه قنرار گرفتنه اسنت )   تحقیقات مزرعهاخیراً در 

هنای اخینر بدسنت آورده اسنت     میان نانو ذرات، نانو سنیلیکون توجنه بیشنتری را در بنین سنا      

(Janmohammadi et al., 2016 .) 

 

 اسید سالیسیلیک  -کننده رشد تنظیم -1-4

( Salix alba( است که نام التین درخت بیند ) Salix)کلمه سالیسیلیک برگرفته از سالیکس 

از پوسنت   1826(، گلوکوزید الکنل سالیسنیلیک، در ابتندا در سنا      Salicinباشد. سالیسین )می

جداسنازی   1828آمیزی در سا  درخت بید جداسازی شد و مقدار زیادی از مواد به طور موفقیت

تینک )معطنر( تبندیل شند کنه پنس از       گردید. سالیسین سپس به یک قند و ینک ترکینب آروما  

اکسیداسیون اسید سالیسیلیک شد. اسید سالیسیلیک یک دی هیدروکسی بنزو یک اسید اسنت  
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که یک ساختار کریستالین بی رنگ دارد و به طور وسیعی در ساخت مواد آلنی از جملنه سناخت    

شود اخته میآسپرین مورد استفاده قرار می گیرد، همچنین بصورت اسید استیل سالیسیلیک شن

(Miura and Tada, 2014 .)هنای گیناهی اسنت    اسید سالیسیلیک متعلق به گروهی از فنولیک

 که دارای حلقه آروماتیک )معطر( بوده و محصو  طبیعی متابولیسم فنیل پروپانو ید است.  

شود: مسیر فنیل آالنین آمونیاالز و اسید سالیسیلیک از دو مسیر متمایز و مشخص ساخته می

دهند. در اینن مسنیر، اسنید     رخ منی  مسیر ایزوکوریزمنات. مسنیر فنینل آالننین در سیتوپالسنم     

 -ها از فنیل آالنین ساخته می شود. در گام او ، اسید تنرانس سالیسیلیک پس از یکسری واکنش

( . اسنید تنرانس   PALالنین آمیناالز از فنیل آالنین تولید می شنود ) آسینامیک با واکنش فنیل 

 (. آنزیم بنزو یکMustafa et al., 2009ر نهایت به اسید بنزو یک تبدیل می شود )سینامیک د

( گام نهایی که تبدیل اسید بنزو یک بنه اسنید سالیسنیلیک    BA2Hاسید تری هیدروکسیالز ) -

(. مسیر ایزوکوریزمنات در کلروپالسنت   Jayakannan et al., 2015می باشد را کاتاالز می کند )

مسیر، اسنید سالیسنیلیک از طرینق ایزوکوریزمنات از کوریزمنات بعننوان ینک         قرار دارد. در این

( و ICSایننی شننامل سننینتاز ایزوکوریزمننات )واسننط در یننک فرآینننده دو مرحلننه محصننو  حنند

  (.Strawn et al., 2007( تولید می شود )IPLایزوکوریزمات پیروات الیاز )

شنود. اسنید   یعی در گیاه تولید مییکی است که به طور طباسید سالیسیلیک یک ترکیب فنول

کنند.  های دفاعی گیاه ایفا میسالیسیلیک نقش مهمی در تنظیم رشد گیاه، نمو، رسیدگی و پاسخ

این ماده پتانسیل زراعی باالیی برای بهبود تحمنل تننش در گیاهنان زراعنی مهنم دارد، هرچنند       

ن از حیث مرحلنه رشند و نمنو و    رفته، نحوه کاربرد و وضعیت گیاها استفاده از آن به شلظت بکار

هنای شیرزننده را   سازگاری گیاه دارد. کاربرد شلظت مناسب از اسید سالیسیلیک تحمل بنه تننش  

دهد بلکه تحمل تنش زننده را  دهد، در نتیجه نه تنها اثرات مخرب تنش را کاهش میافزایش می

کنار رفتنه از جملنه    دهد. با این حا  شلظنت بکنار رفتنه اسنید سالیسنیلیک و روش ب     افزایش می

توانند گنزارش شنود.    های گیاهی بستگی داشته و بنابراین نتایج متناقض میپاشی به گونهمحلو 

های شیرزننده  کار رفته تحمل به تنشهای پایین اسید سالیسیلیک و کوتاه مدت بهمعموالً شلظت

مصنرف منداوم اثنرات    های باال ینا  زنده را تقلیل و شلظت های شیررا تحریک و حساسیت به تنش

شود و منجر بازدارندگی بر رشد گیاه را القاس و سطوح باالیی از تنش اکسیداتیو شده را موجب می

 ,.Miura and Tada, 2014; Hara et alگنردد ) هنای شیرزننده منی   به کاهش تحمل به تننش 

سیلیک در هنر  (. گیاهان معموالً حاوی یک مقدار در حد میکروگرم یا کمتر از از اسید سالی2012

حالت آزاد و در حالنت گلیکوزیلنه، متیلنه، فنرم ترکیبنی       ( درRaskin, 1992گرم وزن تر گیاه )

 (.Dempsey et al., 2011باشند )استر و اسید آمینه می - گلوکز
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 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 

 لوژی گیاهان زراعییوهای فیزاثر محدودیت آب بر رشد، عملکرد و برخی فراسنجه -2-1

تغییرات متعددی را در رفتارهای مورفولوژیکی و فیزیولنوژیکی گیاهنان ایجناد     محدودیت آب

تر، کاهش طو  سناقه، کناهش توسنعه    می کند از جمله تغییر روابط آبی گیاه، سرعت رشد پایین

هنای و عناصنر و فتوسننتز از جملنه اینن تغیینرات       ایی، نامتعاد  کردن ینون برگ، حرکات روزنه

مرحله گلدهی، شناید بواسنطه حساسنیت رشند و نمنو      (. Engelbrecht et al., 2007باشد )می

ترین مرحله به تنش محدویت آب است و وقوع محدودیت آب در این مرحله منجنر  گرده، حساس

 (.Faraji et al., 2009شود )به کاهش شدید نابارور، سقط گلها و در نتیجه عملکرد پایین می

کننند، بنه   موجود در معر  تنش کم آبی ایفا میدار در گیاهان سطح آب مناسب نقش معنی

های تنش کنم  طور کلی، گیاهان سطح آب باالیی از طریق تعدیل و تنظیم اسمزی تحت موقعیت

های کم آبی شدید آشازگر یک کناهش قابنل   (. اگرچه، موقعیتBlum, 2017کند )آبی حفظ می

 Abidباشند ) هان متعدد را میمالحظه در محتوی نسبی آب برگ به انضمام پتانسیل آب در گیا

et al., 2018; Sattar et al., 2017 .)  محتوای نسبی آب برگ به عنوان یک صفت فیزیولوژینک

 Pourmohammadشاخصی است که اشلب برای ارزیابی وضعیت آبی گیاهی استفاده می شود )

Kiani et al., 2007)ف رشند گیناه   . اعما  محدودیت آبی از طریق قطع آبیاری در مراحل مختل

در  (.Ullah et al., 2012گنردد ) دار در محتوی نسبی آب برگ میمنجر به ایجاد تغییرات معنی

( به عننوان ینک   Fv/Fmحداکثر عملکرد کوانتوم فتوسنتز )نسبت میان خصوصیات فیزیولوژیک، 

 شنود پارامتر برای مطالعه توسعه کلروپالست تحنت شنرایط نرمنا  و تننش در نظنر گرفتنه منی       

(Misra et al., 2012) نسبت .Fv/Fm اولینه  فتوشنیمیایی  هنای واکننش  تغییرات ارزیابی برای 

مینزان آن در شنرایط نرمنا  در     .شنود منی  اسنتفاده  محندودیت آب  از پنس  فتوسننتزی  دستگاه

(. Murchie and Lawson, 2013) باشند متغیینر منی   83/0تنا   81/0هنای گیناهی بنین    گوننه 

( اسنت و در ارتبناط بنا    PSII) IIگر عملکنرد کوانتنوم فتوسیسنیتم    بیان Fv/Fmهای گیریاندازه

( Murchie and Lawson, 2013حداکثر عملکرد کوانتوم از تبادالت گازی فتوسننتزی اسنت )  

(. Takahashi and Murata, 2008زا تغیینر یابند )  تواند در بین تیمارهای مختلف تننش که می



 

)اشلب اشاره به بازدارندگی ننوری(   PSIIشیرفعا  شدن و حضور هر نوع تنش که منجر به آسیب 

 گننرددمنی  Fv/Fmموجنب افنت نسننبت    شننودینا القناس کوانچینننگ )رفنع ینا فروپاشننی( پایندار      

(Demming-Adams and Adams, 2006) این بدین معنی است که سنجش .Fv/Fm   بدنبا

ای سننجش تننش در   یک دوره مناسب از سازش تاریکی بعنوان یکی از تکنیک های معمنو  بنر  

سنپیده دم   Fv/Fmدهند از مقادیر گیرد. برخی محققین ترجیح میها مورد استفاده قرار میبرگ

که آزمایش پایداری داشته باشد، شرایط نامطلوب طوالنی مدت شندید  استفاده نمایند، در صورتی

زدارنندگی  سپیده دم پنایین نشنان خواهند داد با    Fv/Fmمانند خشکی، قابل توصیه است. وجود 

 است. مثا  خوب از اتالف پایدار مراکنز واکننش در تننش شندید     PSIIاساسی یا تنظیم پایین از 

مالیم همراه بنا   محدودیت آب. باید توجه داشت که (Flexas et al., 2002)است  محدودیت آب

نمی گنردد   Fv/Fmبسته شدند روزنه به خودی خود معموالً منجر به کاهش معنی دار در نسبت 

(Baker and Rosenqvist, 2004 .) 

 Zhang etگنردد ) در گیاهان تنش کمبود آب منجر به کاهش در محتوی کلروفیل برگ منی 

al., 2014      هنای فعنا    گوننه  (. این کاهش تحنت شنرایط محندودیت آب عمندتاً ناشنی از تولیند

فعالینت  (. کناهش  Gill and Tuteja, 2010رسناند ) است که به کلروپالست آسیب می اکسیژنی

از عوامل اصلی بنرای   نیز کلروفیالز )آنزیم درگیر در ساخت کلروفیل( تحت شرایط محدودیت آب

مشخص شده  (.Ashraf et al., 2013; Alam et al., 2014تخریب کلروفیل تحت تنش است )

های انتقا  یافتنه از طرینق زنجینره انتقنا  الکتنرون      است که تحت تنش محدودیت آب الکترون

گیرنند. اینن   تحریک شده بیش از حد قرار می IIواکنش فتوسیستم  حد تولید و در مراکزبیش از 

گنردد  ها به دستگاه فتوسنتزی آسیب و در نهایت فرآیند فتوسننتزی دچنار اخنتال  منی    الکترون

(Gill and Tuteja, 2010   همچنین در شرایط تننش محندودیت آب شندید،گونه .)    هنای فعنا

کند که نتیجه آن کاهش فتوسنتز و در نهایت کاهش وفیل را تخریب میاکسیژنی ایجاد شده کلر

 (. Ebrahimi and Bybordi, 2012محصوالت قابل جذب است )
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Abstract 

Research Aim: The use of nutrient nanoparticles and exogenous plant growth 

regulators by influencing plant physiological processes can play an important role in 

tolerance to water limitation. The aim of this study was to investigate the changes of 

growth, some physiological traits and seed yield of spring rapeseed in response to 

foliar spray of Nano-silicon dioxide (nSiO2) and salicylic acid (SA) under water 

limitation conditions. 
Research method: This experiment was conducted as a factorial split plot based on a 

randomized complete block design with four replications at the Faculty of Agriculture 

and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardebili, in 2017 and 2018 years. 

Water limitation treatments (control or full irrigation, irrigation withholding at stem 

elongation, flowering and seed formation stages), and foliar spray of silicon in form 

of Nano- silicon dioxide (nSiO2) at three levels (0, 60 and 300 mg.L-1) and salicylic 

acid (SA) at three levels (0, 0.5 and 2.5 mM). 
Findings: The results of combined analysis showed that the effect of year was 

significant on some of growth, physiology and seed yield components traits. Water 

limitation was caused to decrease of growth, yield and seed yield treats, so the foliar 

application resulting improvements of growth traits, yield and yield components of 

rapeseed plants. The results showed significant differences in both main and 

interaction effects of experimental factors on agro-physiological and biochemical 

characteristics as well as seed yield. Water limitation was caused to significantly 

decrease of plant height in both experiments years, whereas foliar application of 

nSiO2 and SA led to improve of this trait. In full irrigation, the highest value of 

relative water content (RWC) was obtained, especially with foliar spray 300 mg.L-1 

nSiO2. The foliar spray 2.5 mM SA also caused the highest RWC than others 

treatments. Foliar Spray 300 mg.L-1 of nSiO2 with SA consumption resulted in the 

reduction of cell membrane injury (MI). In all irrigation treatments, 60 mg.L-1 nSiO2 

with 0.5 and 2.5 mM SA and/or SA alone had the better resulted in photosynthetic 

pigments concentration. The proline content was considerably elevated in response 

withholding irrigation, also the maximum increase of catalase activity was observed 

at I3 condition when 300 mg.L-1 nSiO2 and 2.5 mM SA were applied. The maximum 

increase in guaiacol peroxidase activity was observed at I4 condition with application 

of 300 mg L-1 nSiO2 only with distilled water. The highest seed yield was obtained 

from applied of 300 mg.L-1 with 0.5 nSiO2 and or 2.5 mM of SA at normal irrigation 

(control treatment) and the lowest was belonged to non-foliar application especially 

under severity water limitation. 
Conclusion: Increasing in quantum efficiency of photosystem II (Fv/Fm), RWC and 

decreasing in MI was the positive effects of foliar application of nSiO2 alone and/or 

combined with SA especially at severity water limitation stress. Also applied of nSiO2 

with low concentration of SA was caused to increasing antioxidant enzyme activity 

under severity water limitation. In term of seed yield, foliar spray was led to improve 



 

38% in compared control at first experiment year. In second year, the highest seed 

yield was obtained at normal irrigation with high level of foliar application. The 

findings of this experiment demonstrated that exogenous application of Nano-silicon 

dioxide and salicylic acid can be alleviated the deleterious impacts of end-season 

water limitation. It was concluded that foliar spray nSiO2 and SA alone or combined 

in both conditions of irrigation and or water limitation showed a positive effect on 

physiological traits and seed yield, however a higher amount of nSiO2 could have a 

deterrent effect on the positive effects of SA. In conclusion, the foliar application of 

rather low concentrations of nSiO2 and SA around anthesis can ameliorate harmful 

effects of end-season water limitation and consequently improve final yield of spring 

canola. 

Keywords: Antioxidant enzyme, growth regulator, photosynthesis pigment, irrigation 

withholding, rapeseed yield, non-material 
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