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 برگ اصالت و مالکيت اثر 

بر نتایج، ابتکارات، مترتب ی و معنوی تمامی حقوق ماد

هایِ ناشیییی ان ان ام این هشوه ، اختراعات و نوآوری

باشد. نقل مطلب می دانشگاه محقق ماددیلی متعلق به 

ر، با رعایت مقّررات مربوطه و با ذکر نام ان این اث

ش و  ستاد راهنما و دان شگاه محقق اردبیلی، نام ا دان

مبالمانع است.

 

 

 ارشیید یکارشییناسییآموخته دان  داودمعبهديهناین انب 

فلزيولوژيمگلهههنمزداعيمگرای آگروتكنولوژيمرشیییته 

دانشگگگاه محقق مكشگگگهودزيمومحنهیبمعبل يمدانشیییکده 

که در تاریخ   1159195979 دانش ویی به شیمارهماددیلی 

اثر نانو تحصییییلی خود تحت عنوان    نامههایانان م99/8/11

  دفاع اکسیییيد آه  و هيوميس اسیییيد بر رشییید و عم کرد گندی تحت شیییرای  دی 

 شوم که ام، متعهد مینموده

گونه مدرك را قبالً براي دریافت هیچ نامههایان( این 9

ونه فعالیت هشوهشیییی در تحصییییلا یا به عنوان هرگ

ها و مؤسسات آمونشی و هشوهشی داخل و سایر دانشگاه

 ام.خارج ان کشور ارائه ننموده

 نامه( مسییلولیت ّییّحت و سییقم تمامی مندریات هایان2

 گیرم.تحصیلی خود را بر عهده می

، حاّییل هشوه  ان ام شییده توسییط نامههایان( این 9

 باشد.این انب می

ان دسیییتاوردهاي علما و هشوهشیییا ( در مواردي كه 5

ام، مطابق ضوابط و مقّررات دیگران اسیتااده نموده

ّل امانتداری علمی، نام منبع  مربوطه و با رعایت ا

مورد استااده و سایر مشخصات آن را در متن و فهرست 

 ام.منابع ذكر نموده

( چنانچه بعد ان فراغت ان تحصیل، قصد استااده یا 9

ي اعم ان نشر كتاب، ثبت اختراع بردارهر گونه بهره

 را داشته باشم، ان حونه نامههایانو ... ان این 

معاونت هشوهشییا و فّناوری دانشییگاه محقق اردبیلی، 

 م ونهاي النم را اخذ نمایم.

 نامههایانمستخرج ان این  مقاله ( در ّیورت ارائه6

ها و ها، سمینارها، گردهماییها، کنارانسدر همای 

م الت، نام دانشگاه محقق اردبیلی را در كنار انواع 

نام نویسندگان )دانش و و اساتید راهنما و مشاور( 

 ذکر نمایم.

( چنیانچه در هر مقطع نمانا، خال  موارد فوق ثابت 1

یمله ابطال مدرك ان شیییود، عواقب ناشیییا ان آن )



، طرح شییکایت توسییط دانشییگاه و ...( را تحصیییلا

دانم اردبیلی را م ان می هذیرم و دانشگاه محققما

با این انب مطابق ضیییوابط و مقّررات مربوطه رفتار 

 نماید.
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 ندی تحت شرای  دی  / داود عبادیاناثر نانو اکسيد آه  و هيوميس اسيد بر رشد و عم کرد گ نای پدیدآور: و عنوان
 رئوف سيدشریفیدکتر  : راهنما اناستاد 

 محمد صدقیدکتر  ان مشاور:استاد
 11/8/1911 دفاع:  تاریخ

 ص.  141 ات: صفح تعداد

 گروه زراعت و اص اح نباتات  نامه:شماره پایان

 چکيده:

 عم کرد گندی تحت شرای  دی  بود. بررسی اثر نانو اکسيد آه  و هيوميس اسيد بر رشد و هدف: 
ر دهای کامل تصادفی در سه تکرار ب وكپایه در قالب طرح  فاکتوریل آزمایش شیناسی پژوهش:روش

تيمارهای مورد استفاده . شداجرا در شیررسیتان سرا ر روستای تاتون آباد  7981-89سیا  زراعی 

پاشی ی با آ  به عنوان شاهدر مح و پاشپاشیی با نانواکسيدآه  در چرار سح  ممح و مح و شیامل 

پاشی یا پاشیی با هيوميس اسیيد در چرار سیح  معدی مح و گری در ليتر( و مح و  2/9و  8/7ر 5/7

  .گری در ليتر( بودمي ی  577و  277ر 977پاشی پاشی با آ  به عنوان شاهدر مح و مح و 
 رسح  تری در بالا هيوميس اسيدو  آه نانواکسيد  توای ها نشان داد که کاربردمقایسه ميانگي  :هایافته

محتوای نسبی آ  در مرح ه ظرور سنب ه و پر شدن  درصد(ر 91م وزن هزار دانه درصد(ر29م ارتفاع بوته

افزایش  آه و نانواکسيد  هيوميس اسيدرا در مقایسه با عدی کاربرد درصد(  12و 58 ترتيبمبه دانه را

 8/2م روز تا ظرور سنب ه ردرصد( 2/9م روز تا رسيدگیر آه د توای نانواکسيد بالاتری  سح  از کاربرداد. 
محتوای  ر(درصد 96طو  سنب ه م ر(درصد 21عم کرد دانه م ر(درصد 91وزن دانه در سنب ه م ردرصد(

درصد( را در مقایسه با عدی کاربرد نانواکسيد آه  افزایش داد  29و 21ترتيب آه  و پروتئي  دانه مبه

سر  فرایند  ر(درصد 66بالاتری  سح  از کاربرد نانواکسيد آه  ميزان انتقا  ماده تشس به دانه مولی 

( را در مقایسه درصد 69ميزان انتقا  ماده تشس از ساقه م ر(درصد 28انتقا  مجدد در عم کرد دانه م

   آمد.بدست  هيوميس اسيدنتایج مشابری نيز در حالت کاربرد با عدی کاربرد آن کاهش داد. 

راد نمود توان پيشنمیو برتی صفات زراعی گندیر به منظور افزایش عم کرد  به نظر ميرسدگيری: نتيجه

    به کار برده شود.  مي ی گری در ليتر هيوميس اسيد 577و  آه گری در ليتر نانواکسيد 2/9 که

 

 .نسبی آ  محتوای رهدایت الکتریکیپاشیر ر مح و ماده تشسانتقا   های ک يدی:واژه
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 Error! Bookmark notسنب ه در دانه تعداد و بوته ارتفاع ریفنولوژ صفات انسیوار هیتجز -9-5 جدو 

defined. 
 .Error! Bookmark not defined دانه عم کرد یاجزا و عم کرد صفات انسیوار هیتجز -2-5 جدو 

 !Error سنب ه طو  و برداشت شاتص سریولوژيب عم کرد ک شر و کاه وزن صفات انسیوار هیتجز -9-5 جدو 

Bookmark not defined. 
 !Error دانه عم کرد در آن سر  و تشس ماده مجدد انتقا  زانيم صفات انسیوار هیتجز -5-5 جدو 

Bookmark not defined. 
 .EC Error! Bookmark not defined و RWC صفات انسیوار هیتجز -9-5 جدو 

 .Error! Bookmark not defined دانه  ييپروت و آه  صفات انسیوار هیتجز -6-5 جدو 
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 !Error سنب ه ظرور تا روز تعداد بر دياس سيوميه و آه  دياکس نانو یپاشمح و  ماريت سحوح یاص  اثر -9-5 شکل

Bookmark not defined. 
 !Error یدگيرس تا روز تعداد بر دياس سيوميه و آه  دياکس نانو یپاشمح و  ماريت سحوح یاص  اثر -2-5 شکل

Bookmark not defined. 
 Error! Bookmark notدانه پرشدن دوره طو  بر آه  دياکس نانو یپاشمح و  ماريت سحوح یاص  اثر -9-5 شکل

defined. 
 Error! Bookmark notبوته ارتفاع بر دياس سيوميه و آه  دياکس نانو یپاشمح و  ماريت سحوح متقابل اثر -5-5 شکل

defined. 
 !Error سنب ه هر در دانه تعداد بر دياس سيوميه و آه  دياکس نانو یپاشمح و  ماريت سحوح یاص  اثر -9-5 شکل

Bookmark not defined. 
 Error! Bookmark notسنب ه هر در دانه وزن بر آه  دياکس نانو یپاشمح و  ماريت سحوح یاص  اثر -6-5 شکل

defined. 
 Error! Bookmark notمربع متر سی در سنب ه تعداد بر آه  دياکس نانو یپاش مح و ماريت سحوح یاص  اثر -1-5 شکل

defined. 
 .Error! Bookmark not defined دانه عم کرد بر آه  دياکس نونا یپاشمح و  ماريت سحوح یاص  اثر -8-5 شکل
 !Error یاص  سنبل در سنب چه تعداد بر دياس سيوميه و آه  دياکس نانو یپاشمح و  ماريت سحوح یاص  اثر -1-5 شکل

Bookmark not defined. 
 Error! Bookmarkدانه هزار وزن بر دياس سيوميه و آه  دياکس نانو یپاشمح و  ماريت سحوح متقابل اثر -97-5 شکل

not defined. 
 !Error هکتار در ک ش و کاه وزن بر دياس سيوميه و آه  دياکس نانو یپاشمح و  ماريت سحوح متقابل اثر -99-5 شکل

Bookmark not defined. 
 Error! Bookmark notهکتار در سیولوژيب عم کرد بر آه  دياکس نانو یپاشمح و  ماريت سحوح یاص  اثر -92-5 شکل

defined. 
 .Error! Bookmark not defined .برداشت شاتص بر آه  دياکس نانو یپاشمح و  ماريت سحوح یاص  اثر -99-5 شکل

 Error! Bookmark notسنب ه طو  بر دياس سيوميه و آه  دياکس نانو یپاشمح و  ماريت سحوح یاص  اثر -95-5 شکل

defined. 
 !Error تشس ماده انتقا  زانيم بر دياس سيوميه و آه  دياکس نانو یپاشمح و  ماريت سحوح یاص  اثر -99-5 شکل

Bookmark not defined. 
 عم کرد در تشس ماده مجدد انتقا  سر  بر دياس سيوميه و آه  دياکس نانو یپاشمح و  ماريت سحوح یاص  اثر -96-5 شکل

 .Error! Bookmark not defined دانه
 !Error دانه به ساقه از مواد مجدد انتقا  بر دياس سيوميه و آه  دياکس نانو یپاشمح و  ماريت سحوح یاص  اثر -91-5 شکل

Bookmark not defined. 
 در ساقه ذتایر مشارکت ميزان بر دياس سيوميه و آه  دياکس نانو یپاشمح و  ماريت حوحس یاص  اثر -98-5 شکل

 .Error! Bookmark not defined عم کرد

 !Error سنب ه ظرور مرح ه در Ec ميزان بر دياس سيوميه و آه  دياکس نانو یپاشمح و  ماريت سحوح یاص  اثر -91-5 شکل

Bookmark not defined. 
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 !Error دانه پرشدن مرح ه در Ec ميزان بر دياس سيوميه و آه  دياکس نانو یپاشمح و  ماريت سحوح یاص  اثر -27-5 شکل

Bookmark not defined. 
 ظرور مرح ه در RWC ميزان بر دياس سيوميه و آه  دياکس نانو یپاشمح و  ماريت سحوح متقابل اثر -29-5 شکل

 .Error! Bookmark not defined سنب ه
 پرشدن مرح ه در RWC ميزان بر دياس سيوميه و آه  دياکس نانو یپاشمح و  ماريت سحوح متقابل اثر -22-5 شکل

 .Error! Bookmark not defined دانه
 Error! Bookmark notدانه آه  مقدار بر دياس سيوميه و آه  دياکس نانو یپاشمح و  ماريت سحوح اثر -29-5 شکل

defined. 
 Error! Bookmark notدانه  ييپروت مقدار بر دياس سيوميه و آه  دياکس نانو یپاشمح و  ماريت سحوح اثر -25-5 شکل

defined. 
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 مقدمه و بيان مساله -1-1

 دورگه و هيبریداسيون از که هستند پ وئيدی هگزا هایگونه از زراعی هایگندی

 برتی مح و  اگرونوميکی تواص .اندشده حاصل تتراپي وئيدی وحشی و اوّليه هایگيری

 اکولوژیکی فعاليت یدامنه تا است شده موجبVulgre  دنمان هگزاپ وئيدی هایگونه از

 .(8811محمدیر ع یم یابد گسترش جران در گندی ای 

 وجبم گيردرمی بر در را کشور مناطق بيشتر که تشس نيمه و تشس اق يمی شرای 

 یس از جمعيت سریع رشد. است شده زراعی بيشتر گياهان توليد در آبی منابع محدودیت

-سيلپتان از برينه استفاده هایراه بررسی دیگر طرف از منابع ماندن ثابت یا کاهش و طرف

 بيشتر نقاط . از آنجا که درسازدمی ضروری بيشتر وریبرره جرت را غذایی مواد توليد های

 آن اهميت از برينه استر بنابرای ر استفاده کننده اص ی توليدات کشاورزی محدود آ  دنيار

 نيمه و تشس مساحت آن را اق ي  سوی حدود دو زیادی دارد. ای  موضوع برای ایران که

نه تنرا در مناطق  آ  منابع و مدیریت د. توجه به اقتصادباشتر میتشس تشکيل دادهر جدی

-هنتواند از راه تاثير بر هزیب که در مناطق با بارندگی مناسب ه  میر تشس و نيمه تشس

بيشتری  استفاده به عمل آید.  حج  آ  واحد از که کندیم و ایجا  بودههای توليد مر  
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ها آن رشد مخت ف مراحل حساسيت ميزان تعيي  گياهان و واکنش از در ای  راستار آگاهی

  (.9988مرضایی و همکارانر  است برتوردار بسزایی از اهميت آبی ک  به

 ياهگ ایتغذیه مخت ف هایسيست  ارزیابی زراعی ریزیبرنامه در مر  نيازهای از یکی

 ها نراده ییآکار زیستر محي  حفظ ضم  توانمی گياه تغذیه صحي  روش اعما  با. است

 (.9919داد متدی  و برشتیر  افزایش نيز را

در  مفيدی اثر هورمونی ترکيبات وجود دليل به آلی اسيدهای از ک  بسيار مقادیر

 ,Samavat and Malakutiدارند م کشاورزی محصولات کيفيت بودبر و توليد افزایش

2005.) 

 هيوميس اسيد هاینای به مر  آلی اسيد نوع دو دارای آلیر مواد هوموسی ترکيبات

 پيتر هوموسر تاكر نظير مخت ف منابع از که هومي  هستند جزء و فولویس اسيد و

مولکولی و  یاندازه در و شوندمی استخراج ... و سنگ زغا  اکسيد شدهر ليگنيت

 (.Sebahattin & Necdet, 2005هستند م متفاوت شيميایی ساتتار

 پایدار تشکيل کمپ کس موجب دالتون کي و 033-03 مولکولی وزن با هيوميس اسيد

 فولویس اسيد به نسبت بيشتری درصد کرب  دارای و شده ميکرو عناصر با نامح و  و

 اسيد کربوکسيل هایگروه دارند. ميزان بيشتری سيژنفولویس اک اسيدهای ولی باشدمی

 ,Samavat and Malakuti, 2005; Michaelاست م هيوميس اسيد از فولویس بيشتر

2001.) 

 غير تقریبا کشت زیر افزایش سح  طریق از گندی عم کرد در افزایش امروزه که جا آن از

 عم کرد بالابردن جرت در مفيد یراه تواندمی اجزای عم کرد در بربود بنابرای  است ممک 
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 بخش از مرمتری  استر دانه توليد آن ینتيجه که گندی در زایشی مرح ه. باشد گندی

دارد.  بستگی مرح ه به ای  عمدتا دانه کيفيت و عم کرد زیرا دهدمی تشکيل را گياه زندگی

 مادگیر سح  در مناسب مزنده( گرده دانه قرار گرفت  و افشانی گرده از بعد مرح ه ای  در

لقاح  تامهر دات ی هایس و  بي  فضای از عبور و گرده لوله رشد با زده وجوانه گرده دانه

 (..Perkasem et al 1993گيرد ممی صورت

 و باشدنباتات می اص اح متخصصي  مشترك اهداف از یکی زراعی افزایش عم کرد گياهان

 ایویژه اهميت در بربود عم کرد ازکودهای شيميایی  زیاد مصرف در ای  راستا گرچه

 اثر بدون هيوميس اسيد جم ه از و کودهای طبيعی انواع از استفاده است. ولی برتوردار

متغير  شرای  در تصوص به گندی در دانه عم کرد بردن بالا محيحی جرت زیست مخر 

 دوستدار آلی عنوان کود به هيوميس اسيد ازرو از ای  شودر واقع مثمرثمر تواندمی محيحی

 ,Samavat & Malakuti, 2005 Hasanzade Daluieشود ممی برده نای طبيعت

1994;) 

کربوکسيل  اسيدی هایعامل به مربوط H+دارای که است طبيعی پ يمر یس اسيدر هيوميس

 Sardashti and Mohammadianکاتيونی( است م تباد  فن ی ممکانرای و بنزوئيس

Moghadam, 2007.) 

 شد مشاهده ب ب ی چش  کيفيت لوبيا و عم کرد بر هيوميس اسيد تيمار اثر ۀمحالع در

و  عم کرد برگر سح  رشاته تعداد ربوته ارتفاع افزایش موجب هيوميس اسيد کاربرد

 (.El-Henfy, 2010شود ممی گياه ای  دانه پتاسي  و فسفر نيتروژنر محتوی

 شودمی هابرگ در روند پيری شدن کندتر موجب هيوميس اسيد که ميرسد به نظر چني 
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 بررسی(. Wolf et al.1988د مشومی گياه رشد و فتوسنتز یدوره طو  افزایش موجب و

 افزایش موجب گندی در پاشیمح و  صورتهيوميس به اسيد کاربرد که داد نشان محققان

 (.Delfine et al. 2005شد م درصدی عم کرد  21

 ناشی برگی ک روز ویژهبه غذایی کمبود عناصر مشکل با کشاورزان کشورها از بسياری در

 دارای که کشور مناطق گری هایتاك تصوصيات به توجه هستند. با آه  مواجه کمبود از

-کربناته فوق ترکيبات رسو  به منجر آه  تاکی باشندر مصرفمی فراوان ک سي  کربنات

 تواندمی پاشیمح و  صورتبهعناصر  ای  کارگيریبه رواز ای  شوندمی تاك در الذکر

 (.8731مم کوتی و تررانیر  باشد سودمند ای  عناصر کمبود جبران بخشی از برای

اتتراع و ثبیت نیوعی نیانو کمپوزییت متشیکل از نيتیروژنر فسیفرر پتاسیي ر عناصیر کی  

مصییرفر مییانوز و آمينییو اسییيدها گییزارش شیید کییه جییذ  و اسییتفاده از عناصییر غییذایی 

 ( .Lu, 2002دهد مه ای را افزایش میتوس  محصولات دان

بیه عنیوان حیام ي  کیودی ییا نیاق ي  کنتیر  کننیده نیانو سیاتتار  با با استفاده از مواد

هیای رها سیازی بیه منظیور ایجیاد کودهیای هوشیمندر نیانو تکنولیوژی منشیا اميیدواری

هییای تکنيکییی موجییود بییر سییر راه آزاد سییازی بسییياری در جرییت عبییور از محییدودیت

(. DeRosa et al. 2010کنتیر  شییده عناصییر موجییود در کودهییا شییده اسیت م آرای و

گيییری از فنییاوری نییانو در طراحییی و سییاتت نییانو کودهییار فرصییت در حقيقییت بییا برییره

جدیییدی بییه منظییور افییزایش رانییدمان مصییرف عناصییر غییذایی و بییه حییداقل رسییاندن 

 .Majumder et alهییای حفاظییت از محییي  زیسییت ایجییاد شییده اسییت مهزینییه

تواننیید بییه صییورت مح ییو  در نقحییه مناسییبی از ناحيییه رشیید نییانو کودهییا مییی .(2007
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عناصییر غییذای تییود را آزاد کننیید. نییانو کودهییای فسییفر و نيتییروژن بییه آرامییی  رریشییه

-کننید و سیوپرجاذ  رطوبیت نيیز مییمحیي  ریشیه آزاد مییاز عناصر غیذایی تیود را 

 (. Maohua, 1999باشند م

 تاك شوری بودنر کوهستانی هایی مانندمحدودیت ع ت به ررکشو گسترده وسعت ع يرغ 

 به برای دستيابی و بوده محدود بسيار کشتقابل هایزمي  دیگرر سح  موارد بسياری و

 و یابد افزایش سح  واحد در عم کرد است تراز لازی کشاورزی هایفرآورده در تودکفایی

-فرآورده وضعيت کيفی بربود عم کردر افزایش در ریزمغذی غذایی نقش عناصر ميان ای  در

 آ  و هوای تشس داشت  دليل به کشاورزی در بيشتر مناطق تحت کشت در کشور های

 مناطق از بسياری در .باشدمی اهميت حائز بسيار ق يایی به نزدیس یا ق يایی تشسرنيمه و

 حدودکنندهم هاریزمغذی از برتی جذ  اسيدیته بالار آهس و بالای برتوردار از مقادیر

 همي  به و داشته جذ  محدود ق يایی هایتاك در روی و آه  مانند عناصری .باشدمی

نشان  را عناصر ای  کمبود از برآمده ع ائ  کنندمی ها رشدتاك ای  در که گياهانی دليل

 pH دليل به تشسر مناطق هایدر تاك بنابرای  (.8731مم کوتی و تررانیر دهند می

 تأثير گياه بر عم کرد عامل همي  و شوندمی جذ  کمی ميزان به از عناصر بسياری بالار

 در عناصر غذایی جذ  بربود جرت تاك اسيدیته اص اح . از طرفیدارد ایم احظهقابل

 یس عنوانبه تاك زیرا است بردر بيشتر موارد هزینه و ناشدنی کاری کمابيش مدت کوتاه

 تود از pH تغييربرابر  در دارد که بالایی بافری یویژگ دليل به و کندعمل می تامپون

پاشی مح و  مانند دیگری هایروش مدتکوتاه در همي  دليل دهد. بهمی نشان مقاومت

 کمبود جبران جرت ممک  تری  روشهزینهک  و تری ساده هاریزمغذی انواع با گياهان
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 (.Srivastava and Shirgure, 2014م اصر استنای  ع

 

 اهداف تحقيق -1-2

اثر کاربرد نانو اکسيد آه  و هيوميس اسيد بر رشد و عم کرد گندی تحت شرای  بررسی  -

 دی 

برای نانو اکسییيد آه  و هيوميس اسییيد پاشییی تری  سییح  از مح و تعيي  مناسییب -

 دستيابی به حداکثر عم کرد.

ت برتی از صیییفاپیاشیییی بیا نیانواکسیییيید آه  و هيوميیس اسیییيید بر تیاثير مح و  -

 مورفوفيزیولوژیکی گندی.

بررسی عم کرد و اجزای عم کرد رق  باران گندی و ارتباط آن با انتقا  مجدد مواد  -

 پاشی با بيشتری  عم کرد.فتوسنتزیر جرت مشخص کردن برتری  سح  مح و 

 

 سوالات تحقيق -1-3

  ی  دیکاربرد نانو اکسيد آه  و هيوميس اسيد بر رشد و عم کرد گندی تحت شرا آیا -

 ؟داردداری تاثير مثبت و معنی

رد بربود عم کنانو اکسيد آه  و هيوميس اسيد برای تری  سح  از مح و  پاشی مناسب -

 گندی مورد کشت چيست؟

انتقا  مجدد مواد فتوسنتزی چگونه پاشی نانو اکسيد آه  و هيوميس اسيد بر مح و  -

 تواهد بود؟
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صیییفات  بر برتی چه تاثيری ميس اسیییيدپیاشیییی بیا نیانواکسیییيیدآه  و هيومح و  -

 ؟ داردعم کرد و اجزای عم کرد  رمورفوفيزیولوژیکی

 فرضيات تحقيق -1-3

نانو اکسيد آه  و هيوميس اسيد بر رشد و عم کرد گندی تحت شرای  دی  تاثير مثبت و  -

 داری دارد.معنی

 .وثر استنانو اکسيد آه  و هيوميس اسيد در بربود عم کرد گندی مپاشی مح و  -

صفات مورفوفيزیولوژیکیر انتقا  مجدد مواد فتوسنتزیر عم کرد و اجزای عم کرد گندی  -

 شود. متاثر میپاشی نانو اکسيد آه  و هيوميس اسيدر بواسحه مح و 

 



م لتققمنهلشلومپم حبهنم-2

 

 

 ضرورت و اهميت تحقيق -2-1

رویییه صییرف بیییهییای ناشییی از مهییای زیسییت محيحییی و بییه تصییوص آلییودگیآلییودگی

هییای شییيميایی در کشییاورزی یکییی از مشییک ات بسییيار مریی  دنيییای سییموی و کییود

رویییه مصییرف کودهییای شییيميایی بییه منظییور افییزایش . افییزایش بیییی اسییتامییروز

دنيییا را بییا تحییر آلییودگی  رعم کییرد گياهییان زراعییی در کنییار صیینعتی شییدن کشییورها

یی میورد اسیتفاده در زیسیت روبیرو کیرده اسیت. کودهیای شیيمياهرچیه بيشیتر محیي 

مخت ییف وارد آبرییای سییححی و زیییر زمينییی و حتییی منییابع  هییایروشکشییاورزی از 

نماییید. چنانچییه از و محییي  زیسییت را تردییید مییی انسییانآشییاميدنی شییده و سیی امت 

آیییدر کودهییای شییيميایی هییای محالعییاتی و تحقيقییات کییاربردی بییر مییینتییایج یافتییه

یش عم کییرد را بییه همییراه دارنییدر ولییی هییای اوليییه مصییرف افییزاضییم  آنکییه در سییا 

متاسیفانه در طیی چنیدی  سییا  و بیا مصیرف بیی رویییه آنر تغييیرات و عیوار  سییوء و 

طبيعییت در پییی  یای را در کشییاورزیر محییي  زیسییتر تنییوع زیسییتی و چرتییهعمییده

اند. از سیوی دیگیر مصیرف کودهیای حاصیل از فضیولات و پسیماندهای فیوق نيیز داشته

فرآینییدهای لییازی از جم ییه عییدی کنتییر  عوامییل بيمییاری زای بییه دليییل عییدی اجییرای 



 

 

هییار ضییم  برتییورداری از مییواد آلییی و ریییز مغییذی مییورد نآ یموجییود در مییواد اوليییه

نيییاز گياهییانر مشییک اتی را بییرای مییردی نییواحی و کشییاورزان و همچنییي  برداشییت 

(. امییروزه در دنيییا 1931عمییومی و تنییوع زیسییتی بییه همییراه داشییته اسییت مبرقیییر 

ای اسییت کییه بییه دنبییا  ای و بییي  رشییتهنییانوتکنولوژی بییه عنییوان رویکییردی فییرا رشییته

باشید. از جم یه کاربردهیا و ایجاد فرصیتی بیرای تحیو  در ع یوی و صینایع مخت یف میی

افییزایش جییذ  مییواد غییذایی توسیی  گياهییان و  رهییای بییالقوه فنییاوری نییانوتوانییایی

حقییه هییدف اسییت کییه بییا هییای تح يییل هوشییمند ترکيبییات شییيميایی در منسيسییت 

هییای کشییاورزی هییای جدییید نییانو و همچنییي  افییزایش کییارآیی سيسییت فرمولاسییيون

هیای گرهیای نیانو جریت میدیریت و مصیرف دقيیق نریادهگيیری حیسدقيقر با بیه کیار

شییوندر کشییاورزیر کییه همگییی موجییب کییاهش مصییرف سیی  و کییود در کشییاورزی مییی

حییي  زیسییت ایجییاد نمییوده اميییدها و چشیی  انییدازهای جدیییدی در راسییتای حفییظ م

تیوان کودهیایی بیا رهیایش کنتیر  هیا مییاست. با استفاده از نیانو ذرات و نیانو کپسیو 

گردنیید شییده یییا تییاتيری توليیید نمییود. جییذ  کودهییایی کییه بییا اییی  ابعییاد توليیید مییی

تر شده و نسبت بیه کودهیای راییج تیاثير بيشیتری دارنید. نیانو کودهیا بیه سیرعت راحت

  گيییاه شییده و بییه تییوبی نيازهییا و کمبودهییای غییذایی را و بییه صییورت کامییل جییذ

. بنابرای  توجه بیه ایی  مقولیه از فنیاوری نیانو در اییران بیه عنیوان یکیی کندبرطرف می

هییای زیسییت آلییودگی برتییوردار ازاز کشییورهای پيشییرو در زمينییه فنییاوری نییانو و 

-یضییروری بییه نظییر میی رمحيحییی ناشییی از مصییرف بالییای سییموی و کودهییای شییيميایی

 تصیوصبیه کشیورر هیای دیی زمیي  در گنیدی کشیت گسیترده سیح  به با توجهرسد. 



 

 

-هیا مییریزمغیذی پاشییمح یو  ایی  گيیاه بیه واکینش مقایسیه کوهستانیر مناطق در

 شید ت یاش محالعیه ایی  در روباشید. ازایی  دیی  زراعیت هیای پژوهشییاولویت از تواند

 قرار گيرد. بررسی يوميس مورده اسيد و نانواکسيدآه  به کاربرد واکنش گندی تا

 

 گندیتاریخچه  -2-2

نشییانگر آن  تاریخی شییواهد و بوده آسییيا قاره غربی جنو  گندی محل رویش اوليه

 بودهقدی   هایزمان از تجاری و کشییاورزی کالاهای تری اصیی ی از یکی گياه ای  اسییت که

ی یکشورها در. رسدمی  يمس  اديم از قبل سا  پانصد و هزار به گندی کشیت زمان. اسیت

 ایگسییترده حج  درهسییتند ی اشییرفتهيپ تمدنی دارا که ونانی و مصییر رانریا همچون

 هندوستان و  يچ به جاآن از و اروپا به تجار از طرقی زراع محصو   یا و شیدهیم زراعت

 زين کایآمر بهیی اروپا مراجران توسیی  کایمرآ قاره کشییف از بعد و شییده منتقل اياسییترال و

وجود  رانیا و هيترک شییرق و عراق هریسییور لبنانر در اهيگ  یای وحشیی ارقای اکنون و رفته

 (.9987 همکارانر و راشدمحصلهستند م گندی تنوعی اص  مراکز کشورها  یا و دارد

 اهميت گندی -2-3

 و اقتصییادی اهميت از نان گندی و دوروی گندی گونه دو گندیر زیاد هایگونه بي  از

 و رنگ اسییاس بر نان گندی متنوع هایژنوتيپ و ارقای. باشییندمی رتوردارب بالاتری زراعی

 رمزق سخت گندی زمستانهر قرمز سخت گندی اص ی گروه شش به کاشت زمان و دانه ثبات

 تقسییي  قرمز دوروی گندی دورویر گندی سییفيدر گندی زمسییتانهر قرمز نری گندی برارهر

 وليدت استر پذیرفته صیورت تاکنون گندی اصی اح جرت در که کاری تری موفق. شیوندمی



 

 

 هایرهگميان کردن کوتاه ینتيجه در پاکوتاه ارقای. باشدمی پرمحصو  و پاکوتاه هایواریته

 هابررسییی نتایج. هسیتند ترکوتاه راسیتاندارد هایواریته از درصید 97 تا 99 حدود سیاقهر

 اسییتاندارد ارقای از بيش آبیدی  و  شییرای  در پاکوتاه ارقای عم کرد که دهدمی نشییان

 (.9981 همکارانر وی کمالج ا م باشدمی

 57 تا 29 وی شییمال عر  درجه 67 تا 97  يب از نظر مختصییات جغرافياییر گندی

 اهانيگ انواع  يب در رایی ايجغراف پراکنش  یشتريب و شیودزراعت میی جنوب عر  درجه

 معاد  رگندی نمو و رشد مخت ف مراحلی ط در ازين آستانه مورد آ . باشیددارا میی زراع

 محدود عامل عنوان به آ  باشییدر  یا از کمتری بارندگ مقداراگر . اسییت متری يم 229

 (.Blum et al. 1997آید محسا  میبه گندی رشد کننده

 تود تشس وزن درصید 99 تا 55 به جذ  آبی در حدود یزنجوانه برای گندی بذر

ی صییادقم اسییتی ضییروری زنجوانه زمان در تاك در رطوبت دوجو  یبنابرا ردارندنياز 

 و سییی یودیفتوپر به هاآن واکنش اسیییاس بر گندی مخت ف ارقای(. 9917 ریفروشیییان

 .Blum et alم شودیمی بند يتقسی بينابينی و زهيیپار براره نوع سیه به رسی یودیترموپر

1997.) 

 گندیمراحل رشد  -2-4

 زانيم ابتدا که اسیییت نيازی زنجوانهی برا بذر سيمتابولی هاتيفعال شیییروعی برا

 تهپوسییی ریپذنفوذ ویی ايميشیی بيترک به بسییته که شییود جذ  هاآن ازطریق آ ی نيمع

 گرادیسیییانت درجه 99ی زنجوانهی برا تاك دمای تری مح و . دارند تفاوتباه   بذور

باید  حرارت هدرج حداقلو  گرادیسانت درجه 99-29ی ستیبا تارج  يمح دمای و اسیت



 

 

 (.9985 رشربازی و نژادرانیام باشد گرادیسانت درجه 5

یم وجود به گره تاك سح  در سپس شیده و ليتشیک هياول سیاقه مراحل اوليهر در

 از تارج سمت بهی اص  ساقه و اطراف و  یيپا سیمت به افشیانی هاشیهیر گره از که دورآ

 رد. شودیم توليد پنجه نای به مکان  يهم ازی گریدی هاساقه ک ک . کندیم رشید تاك

 اهيگ جهينت در تمای شود سردی روزها دنيرسی از قبل اسیت ممک  زدنپنجه زهیيپا گندی

 (.9989 رینيحس مجنونم داد تواهد نشان تود از زیادی مقاومت

 95  يبی دماهادر . دگردیم متوقف درجهر 5 از ترپایي ی دماها در گندی رشیید

 ق ف نديببی بيآس زمستانهی سرما از که  یا بدونزیر صفر  درجه 95 و ی صیفرلادرجه با

 5 به  يمحی دما دوباره که  یا تا رشودمیاز رشد وارد یس دوره توقف  و بازمانده رشد از

شییروع کند که به آن توا   را تود دوباره رشیید گندی بوته و برسیید گرادیسییانت درجه

 (.9961 تدابندهرم ندیگویم زمستانی

  یا در. آیدبيرون می هابرگ غ افی لابهلا از و سییاقه بالاییی انترا از گندی هسیینب 

یی غذا مواد وی اريآب به ازين گندی رتازهی هااندای ليتشیییک و انسیییجای تاطر به مرح ه

 تمتفاوت اس  رق  و نژاد باتوجه بهی دههسنب ی برا ازين مورد گرمای. وجود داردی شیتريب

 (.9987 رهمکاران و راشدمحصلم

 اهانيگ جز تاطر  يهم به شود.انجای می هاگل شدن باز از گندی قبلی افشیانگرده

 شییودانجای میی دههسیینب  از بعد اغ بی افشییانگرده. آیدبه حسییا  می افشییانتودگرده

 (.9989 رییاهدام



 

 

 گندیارزش غذایی  -2-5

ی الرک سرانه صددر 57 رآیدبه حسا  می ایران مردییی غذا ماده  یتریاصی  گندی

ی اص ی غذا و ايدنی زراع اهيگ تری اهميت با اهيگ  یا (.9919 اريبرنماست  گندیمختص 

 اصیی ی منبع بوده و غ ات گونه سییازگارتری  گندیباشید. می ايدن مردی درصید 99 از شيب

 آرد نانوایی ارزش نظر از و شودمی محسیو  هاانسیان غذایی جيره در کربوهيدرات تأمي 

 های و س تشکيل باوجود دارد  گندی در که یگ وتن. نيستند گندی مثل غ ات از سی هيچ

 موجب رحفرات ای  داتل در تخمير از حاصیییل کربونيس گاز نگرداری و گاز کوچس

 ویژه به ضییروری آمينه هایاسییيد از بعضییی نظر از گندی چند هر. شییودمی تمير ورآمدن

 همکارانر و راشدمحصلم شودمی محسیو  هاغذا برتری  جز ولی رباشیدمی فقير لایسیي 

 و تهنشاس چونی موادیی ايميش وی کیزيف تواص به مربوط شیتريب گندی تياهم(. 9987

 (.9989 امایرم وجود دارد آن دانه در که است گ وت 

 واکنش گياه به تنش تشکی -2-6

شدت ته بهآ ر بس تنشو بيوشيميایی گياهان به  یر فيزیولوژیکیکیمورفولوژ واکنش

با  ارتباطمتفاوت اسییت. مرح ه بحرانی در  آن یرشیید یو مرح ه اسییترس یو طو  دوره

توليد دانه یا  تاطر . در مورد گياهانی که بهشودینوع گياه و هدف از کشیت آن توصيف م

. ای  دوره مرح ه تاصی از نمو باشدمیزایشیی دوره بحرانی  هر مرح شیوندیم زراعتميوه 

اه بيشیتری  حسیاسيت را نسبت به سایر مراحل نمو به شرای  رطوبتی از که گي بودهگياه 

 (.  9911 ریو کوچک یدزفولیمهاشم دهدیم بروزتود 

 جران در گياهی پراکنش الگوهای کننده تعيي  عوامل مرمتری  از محيحی هایتنش



 

 

 درباشد. می پراکنش ای  از بخشی کننده تعيي  تود به سر  نيز تشکی تنش و باشدمی

 مقدار از کمتر حدی توليد به کاهش موجب که محيحی شرای  گونه هر اکوسيست ر هر

 (. تنش1389یدكر  رازقی(شود  گرفته نظر در تنش تواندمی گرددر ژنتيکی پتانسيل

 جم ه از دنيا مخت ف نواحی در را محصو  توليد که است محيحی تنگنای تری مر  تشکی

 امر ای  که است همراه نيز بالا دمای با تشکی اغ ب تنشدهد. می قرار تأثير تحت ایران

 .Sabaghpour et alهمراه است م تنش زیانبار اثر افزایش و تعرق و تبخير افزایش با

 و تشس مناطق در هاآن عم کرد و گياهان رشد کاهش اص ی ع ت تشکی (. تنش2006

 سحوح در دفاعی پاسخ سری یس به گياه تحریس موجب که شودرمی نيمه تشس محسو 

ب وی و همکاران (. Ohe et al, 2005مشود می و فيزیولوژیکی س ولی مولکولیر مخت ف

که در گندیر تعداد دانه در سنب ه و ميانگي  وزن  گزارش کردند( Blum et al. 1997م

در تحقيقات دیگرر . شودمتاثر می رتشکی ازدر طی مراحل زایشی و پر شدن دانه  هدان

 تربه تشکی حساس یافشانای دو هفته قبل از گردهگياهان دانه ست کهگزارش شده ا

 یدر اوایل دوره تصوصبهعم کرد دانه ذرت  شده است که گزارشموارد برتی در . شوندمی

(. با توجه Richards, 1992م تر استبه تنش آ  حساسنسبت دهی تا پرشدن دانه کاکل

از ر باشندیمبيشتر مرتب  با وقایع بيوفيزیکی به تنش تشکیر  واکنشبه اینکه نخستي  

ود به کمب مراحلهستندر بيشتر از سایر  مرتب که با افزایش حج  س و   رو مراح یای 

 را داردها و توری س و  رشدتشکی بر  و بيشتری  اثرتری  اص یو  دادهآ  حساسيت نشان 

توجه به افزایش نسبت تعرق آ ر مقدار آ  برگ با  در کمبود(. Taiz and Ziger, 1991م

رایت ن شده و در ک آن از تبادلات گازی سح  برگ نيز  دنبا و به آیدپایي  میبه جذ ر 



 

 

 (.Belleti et al. 1993م شودیدر عم کرد م بيشترکاهش  منجر به

حفظ تعداد سییینب ه در واحد سیییح  و  گزارش کردند که( 9917و همکاران م یپناه

 به رق نسیییبت رق  متحمل  یبرتر ع لتری  ر سییینب ه جزء مر دانه د زیادتعداد  ديیتول

پرمحصو  در ای   ارقای. شودک  میشرای  تنش تشکی  در. عم کرد استحسیاس گندی 

بروز گزینشییی نتوانند صییفت پرمحصییولی تود را  یهادر تمای چرته امکان داردشییرای  

شیکی از محي  ناشی از تغييرات عم کردر در شیرای  ت یتوجرکه بخش قابل چونر دهند

 همچوناجزاء عم کرد  رزمان آبياری شدنطولانی(. با 9989 انزادهرو ت ییمروستا شیودیم

و کاهش اجزاء  شییودک  می دانهتعداد توشییه در بوتهر تعداد دانه در توشییه و وزن هزار 

 موجببا عم کرد داردر  زیادیعم کرد و تعیداد دانه در توشیییه که همبسیییتگی بسیییيار 

 یگرید یهااسییترس رتشییس شییرای  در (.9987 ریمرزم گرددی کرد دانه معم شییدنک 

زمان با تنش ر ه ییر کمبود آ  و کمبود عناصیییر غذازیادبالار تشیییعشیییع  یدما همچون

 (.   Whitmore and Whalley, 2009م آیندوجود میبه یتشک

 پيشينه تحقيق -2-7

 حاصل دانه تس وزن و سح  واحد در دانه تعداد اص ی دو جزء از غ ات در دانه عم کرد

 سح  واحد در تعداد سنب ه و سنب ه در دانه تعداد حاصل تود نيز دانه تعداد .شودمی

ی تجمع اثر ازی ناش گندی در دانه عم کرد(. Poltonin-Saino et al., 2007است م

 رنديگیم قرار یپيژنوت ی وتیریمد عوامل ريتاث تحت اجزاء  یا که باشدیم آن متشک ه اجزاء

 افزایش هایراه ازدیگر  یکی( Richards, 1996م ز(. ریچاردAydin et al. 2010م

  رشد سرعت یا و افزایش مدت طریق از  ای  که است وزن دانه افزایش ر ناشی ازعم کرد
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Abstract 
Research Aim: study of the effect of humic and nano iron oxide on growth and grain 

yield of wheat under rain fed condition 
Research method: A factorial experiment was conducted based on randomized 

complete block design with three replications at the farm of khatonabad in 
Sarab city in 2018-919 years. Factors experiment were included foliar 
application nano iron oxide at four levels (no application or foliar application 

with water as control, 0.4, 0.8 and 1.2 gr/lit  nano iron oxide) and application 

of humic acid in four levels (without humic acid or foliar application with 
water as control, foliar application  100, 200 and 400 mg/lit). 
Findings: Means comparison showed that both application nano iron oxide and 

humic acid at the highest level increased plant height (23%),1000 kernal weight 

(17%), relative water content in ear emergence and grain filling stages (48 and 72% 

respectively), in comparison with no application of nano iron oxide and humic acid. 
The highest level from application nano iron oxide increased days till ear emergence 

(2.8%), days till maturity (3.2%), grain yield (29%), ear length (16%), protein and 

iron content of grain (29 and 21% respectively) in comparison with no application 

of nano iron oxide and humic acid. But the highest level from application nano iron 

oxide decreased dry matter remobilization in grain (66%) , contribution of dry matter 

remobilization in grain yield (28%), dry matter remobilization from stem in grain 

(63%) ) in comparison with no application of it. Similar results were obtained in 

humic acid application. 

Conclusion: It seems that in order to increasing of grain yield and some agronomic 

traits of wheat, can be suggested that be applied 1.2 gr/lit of Nano-iron oxide and 

foliar application of 400 mg/lit humic acid  . 

 

Keywords: dry matter remobilization, electrical conductivity, foliar application, 

relative water content. 
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