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  هاي محرك رشد، نانواکسید آهن و روي، گندم، شوري، محدودیت آبی  باکتري ید واژه:کل

  یده:چک

  اي آزمایش گلخانه

گندم  کیولوژیزیفصفات مورفو یو برخبر عملکرد هاي محرك رشدي و تلقیح بذر با باکتري به منظور بررسی تاثیر نانواکسید آهن و روي 

هاي کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي و شوري، آزمایش فاکتوریلی در قالب طرح پایه بلوك طیدر شرا

) و اعمال 1S( تیمارها شوري خاك در سه سطح  (صفر به عنوان شاهد  اجرا گردید. 1393منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی در سال 

هاي محرك رشد در چهار سطح (عدم ، تلقیح بذر با باکتريNaClموالر در خاك) با استفاده از نمک ) میلی3S( 50) و2S( 25هاي شوري

و سودوموناس پوتیدا استرین  )3F( OF)، آزوسپریلیوم لیپوفروم استرین 2F( 5)، تلقیح بذر با ازتوباکترکروکوکوم استرین 1Fتلقیح (

)، محلول پاشی با 2N)، محلول پاشی با نانواکسید آهن( 1N) و محلول پاشی در چهار سطح بدون محلول پاشی (4F( 186رین است

ها نشان داد که حداکثر شدند. مقایسه میانگینمی شامل) را 4N) و محلول پاشی توام نانواکسید آهن و روي (3Nنانواکسید روي (

حداکثر وزن دانه، هاي پر شدن دانه (هاي فتوسنتزي، شاخص کلروفیل و مولفهگ، رنگدانهکل، شاخص سطح برماده خشک  عملکرد،

کاربرد  عدم اعمال شوري و ) ، کارایی فوتوشیمیایی فوتوسیستم دو، دردوره موثر پر شدن و سرعت پر شدن دانه، طول دوره پر شدن دانه

و هاي محرك رشد باکتريکاربرد  بدون، باالترین سطح شوري ها درین آنترو کم و آهن نانواکسید روي توأمو محلول پاشی  سودوموناس

بیشترین محتواي نسبی آب در شرایط عدم اعمال شوري و کاربرد باکتري محرك رشد سودوموناس  .بدست آمدعدم محلول پاشی 

)4F1S محرك رشدي و نانواکسید بدست ) بدست آمد. بیشترین هدایت الکتریکی در باالترین سطح شوري و عدم کاربرد باکتري هاي

میلی موالر و کاربرد باکتري هاي محرك رشدي سودوموناس بدست آمد  50آمد. بیشترین محتواي پرولین و قندهاي محلول در شوري 

گرم در بوته) در باالترین سطح  68/2) بدست آمد. بیشترین عملکرد دانه (0F0Sولی حداقل اسمولیت هاي ذکر شده در تیمار شاهد (

هاي محرك رشدي بدست آمد. به بیانی دیگر باالترین سطح شوري، کاربرد نانواکسید روي، نانواکسید آهن، شوري و بدون کاربرد باکتري

  درصد در مقایسه با شاهد افزایش داد.  39/17و  17/2، 71/2نانواکسید آهن و روي عملکرد دانه را به ترتیب 

اي ازمایش مزرعه  

صفات  یبرخو پاشی با نانواکسید آهن و روي بر عملکرد هاي محرك رشد و محلولتلقیح بذر با باکتري به منظور بررسی تأثیر

هاي کامل تصادفی در سه تکرار در سال در شرایط محدودیت آبی، آزمایش فاکتوریلی در قالب طرح پایه بلوك گندم کیولوژیزیفمورفو

 50درصد مرحله سنبله دهی و آبیاري تا  50به عنوان شاهد، آبیاري تا  کاملیاري در سه سطح (آب اريآبی سطوح . تیمارهااجرا شد 1394

هاي محرك رشد در چهار سطح (عدم تلقیح، تلقیح زادوکس)، تلقیح بذر با باکتري 60و  50زنی به ترتیب معادل کد درصد مرحله چکمه

) و محلول پاشی در چهار سطح 186و سودوموناس پوتیدا استرین  OFلیپوفروم سویه  ، آزوسپریلیوم5بذر با ازتوباکتر کروکوکوم استرین 

مقایسه . شدندشامل میروي)  و اکسید آهن پاشی با نانوپاشی با نانواکسید آهن، نانواکسید روي، محلول(عدم محلول پاشی، محلول

، سرعت رشد محصول، سرعت رشد برگشاخص سطح  باالترین مقادیر عملکرد، شاخص کلروفیل، بیوماس کل،ها نشان داد که میانگین

م نانواکسید آهن و روي و کمترین أپاشی توبا ازتوباکتر و محلول بذر آبیاري کامل، تلقیحهاي پر شدن دانه در نسبی و همچنین مولفه

  aت آبی کلروفیلبدست آمد. محدودیپاشی زنی، عدم کاربرد باکتري و عدم محلولدرصد مرحله چکمه 50این صفات در آبیاري تا  مقادیر

فعالیت انزیم  ،کاروتنوئید و عملکرد دانه گندم را کاهش داد. در حالی که محتواي پرولین و قندهاي محلول ،کلروفیل کل ،bکلروفیل ،

ین پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز افزایش یافتند. تلقیح بذر با باکتري هاي محرك رشد و کاربرد نانواکسید آهن و روي ا ،هاي کاتاالز

زنی به ترتیب دهی و چکمهدرصد مراحل سنبله 50قطع آبیاري در صفات را در شرایط محدودیت آبی همانند آبیاري کامل اصالح کرد. 

 41و  7/50درصدي عملکرد دانه شده و استفاده توأم از کودهاي بیولوژیک و نانواکسید آهن و روي به ترتیب  8/65و  6/31موجب کاهش 

 عملکرد را جبران کردند.درصد از این کاهش 
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  مقدمه

به  زنده موجودات مورد در زیستی علوم دانشمندان توسط بار اولین که است اییواژه استرس یا تنش   

 وارد بالقوه امکان که عاملی هر عنوانبه را آن و شده گرفته فیزیک معل از واژه این بعدها. شد برده کار

 گیاه در تنش مفهوم). 1372حکمت شعار، (نمودند  تعریف دارد را زنده موجودات به صدمه آوردن

 هايمکانیسم روي محیط در موجود زنده غیر یا زنده عوامل از تعدادي شدید و منفی تاثیر از عبارت

فیضی (گردد  عملکرد کاهش و خشک ماده تولید روند در اختالل به منجر تواندمی هاست ک گیاه طبیعی

 بر خشکی تنش بصورت نهایت در را خود اثر محیطی هايتنش تمام تقریبا). 1389اصل و همکاران، 

 محصول تولید و گیاهان رشد کننده محدود عامل مهمترین عنوانبه خشکی تنش. کنندمی اعمال گیاه

 چند یا یک وجود اثر در تواندمی خشکی لویت گفتهبه). 1387بذرافشان و همکاران، (آید می شماربه

 نواحی در موضوع این. آید وجودبه گرددمی گیاه داخل در آب کمبود موجب که هوایی و آب عامل

ي و محمد(است  ترجدي باشدمی میلیمتر 500 از کمتر سالیانه بارندگی میزان که  خشک نیمه و خشک

 درصد 39 و بوده مربع کیلومتر میلیون 7/44 تقریبا جهان خشک ونیمه خشک مناطق). 1385همکاران، 

 240 آسمانی نزوالت متوسط با ایران حاضر حال در. آیدمی به حساب خشک نیمه مناطق جزء آن

  ).1387معصومی و همکاران، (دارد  قرار جهان خشک مناطق يزمره در نیز سال در میلیمتر

ترین تهدید کنندگان هاي غیر زیستی است به عنوان یکی از مهمشوري که یکی از تنش تنش   

هاي زراعی که در اثر سال آینده مساحت زمین 25شود که در بینی میباشد. پیشکشاورزي و محیط می

هاي قابل کشت جهان را شامل شود که این مساحت در کل زمین 30شوند %تنش شوري تخریب می

). این تنش یکی از موانع توسعه کشت گیاهان و از Wang et al, 2009خواهد رسید ( 50به % 2050ل سا
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اي تواند از اهمیت ویژهباشد که با توجه به موقعیت ایران از لحاظ خشکی و شوري میجمله گندم می

  .برخوردار باشد

هاي زراعی، مستعد بیشتر زمین باشند.درصد اراضی تحت تاثیر انواع شوري می 50در ایران نیز حدود 

). 1387شدن هستند و بیشتر این مساحت در ناحیه خشک و نیمه خشک کشور قرار دارد (کافی، شور

زنی، رشد، شوري بسیاري از فرآیندهاي مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهان مانند جوانه

همچنین تنش شوري موجب یک  ).Vilinbrg et al, 2004سازد (جذب آب و مواد غذایی را متاثر می

اسمزي،  ، تنش1تنش اکسیداتیو به توانگردد که از آن جمله میهاي دیگري بر گیاه میسري تنش

 ). Gao et al, 2008اي، مسمومیت یونی و اثر متقابل آنها اشاره کرد (اختالالت تغذیه

  سائل و مشکالت تولید گندم در ایرانم - 1-1

 ریز هايدانه و باشندمی یکساله و لپهتک علفی، ،)گرامینه( گندمیان خانواده از اياخهش درواقع غالت   

-می ایفا حیاتی نقش بشر غذاي تامین در گیاهان، این که است سال هزاران. دارد خوراکی مصرف هاآن

 تامین را انجه مردم سوم یک نیاز مورد پروتئین از نیمی تقریبا و کالري نصف از بیشتر گیاه این .کنند

 80 از بیش آفریقایی، و آسیایی کشورهاي از بسیاري در). Golamin & khayatnezhad, 2010( کندمی

 55 تا 45 اروپایی مردمان غذاي در غالت سهم حالیکه در گرددمی تامین غالت از مردم غذاي درصد

 در غله گیاهان مهمترین از یکی گندم .است درصد 20-30 تقریبا آمریکا متحده ایاالت در و بوده درصد

). Fabian et al, 2008(رود می شماربه مدمر اصلی غذاي عنوانبه جهان مناطق بیشتر در که است جهان

 تولید کل و کشت زیر سطح از درصد 30 به نزدیک و داشته بیشتري اهمیت غالت سایر از گندم زراعت

 شرایط در آن کشت که است گیاهانی معدود از گیاه این .دهدمی اختصاص خود به را جهان در غالت

                                                             
1. Oxidative stress  
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 و رویش فصل اوایل در مرطوب و خشک هواي به گندم معموال. است پذیر امکان متنوع بسیار اقلیمی

). 1389فیضی اصل و همکاران، (دارد  نیاز بستن دانه طی در بویژه رشد آخر مراحل در خشک و گرم

 آندوسپرم سخت هايپروتئین از چسبنده بخش که باشدمی آن گلوتن ویژگی لحاظبه  گندم اهمیت

 ماده یک تنها نه گندم امروز دنیاي در). 1372حکمت شعار، ( گرددمی خمیر ورآمدن موجب و باشدمی

 برخوردار آن از برتر حتی و نفت برابر با اهمیتی از نیز سیاسی لحاظ از بلکه است، مهم و اساسی غذایی

  ).1376بهنیا، ( است

تازگی نانو ترکیبات کودي در و نانو تکنولوژي کاربردهاي بسیاري در جهان دارند. به  نانو مواد   

شوند. مطالعات اندکی بر روي اثرات نانو مواد در کشاورزي انجام شده است کشاورزي استفاده می

)Huang, 2000هاي گیاهی نقش غیرقابل ). عناصر غذایی کم مصرف در اعمال مختلف بیوشیمیایی سلول

اي که موجب غیر قابل دسترس بودن این عناصر براي گیاه طوري که هر عمل ثانویه نکاري دارند، بها

هاي گردد، عالیم ناشی از کمبود به صورت مختلف از قبیل کاهش عملکرد و غلظت این عناصر در اندام

طور مستقیم و  این عناصر به اي ناشی از کمبودشود. بنابراین، هر گونه تنش تغذیهمختلف ظاهر می

گذارد. کمبود عناصر غذایی کم مصرف در گیاهان و مستقیم بر سالمت انسان و حیوان تاثیر میغیر

ها به کمبود كدرصد از خا 30کشور جهان،  30که در طوري  محصوالت زراعی گسترش جهانی دارد، به

ها چه به صورت رد ریزمغذي). با کارب1378مصرف مبتال هستند (غیبی و ملکوتی، یک یا چند عنصر کم

هاي گیاه ها و سایر بخشپاشی و یا خاك مصرف، غلظت عناصر ریزمغذي به کار رفته در دانهمحلول

). میزان مصرف عناصر کم مصرف در کشورهایی با کشاورزي 1378یابد (ملکوتی و طهرانی، افزایش می

قدار نه تنها براي تامین نیاز غذایی درصد از کل کود مصرفی است، این م 4تا  2پیشرفته، در حدود 

شود. سازي محصوالت کشاورزي مصرف میگیاهان جهت افزایش تولید در واحد سطح، بلکه براي غنی
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). در کشاورزي، 1378در کشور ما این مقدار ناچیز و در حدود دو گرم بر تن است (ملکوتی و طهرانی، 

ز جمله عناصري هستند که در رشد و باردهی گیاهان هایی مانند آهن، منگنز، روي، مس و بر اریزمغذي

ها به ویژه کودهاي حاوي کنند. بدیهی است که با مصرف متعادل کودزراعی نقش مهمی را ایفا می

مصرف مانند آهن، منگنز و روي عالوه بر نیل به افزایش تولید در واحد سطح (حداقل در حد عناصر کم

گیرد و بذور به م و سایر محصوالت زراعی و باغی انجام میسازي دانه و کلش گنددرصد)، غنی 20

سازي شوند. غنیشدن باالتري برخوردار میزنی و سبزقدرت جوانهدست آمده براي کشت بعدي از 

محصوالت کشاورزي براي جامعه ما که از کمبود این عناصر بسیار در رنج است، امري حیاتی به شمار 

 بسیار مقادیر در که است مغذي ریز عنصري روي،). 1382؛ ضیائیان، 1378رود (ملکوتی و طهرانی، می

 کمبود). Marschner, 1984( است نیاز پروتئین سنتز و فتوسنتز مثل فیزیولوژیک فعالیتهاي انجام براي کم

 آهکی، هايخاك در خصوص به و یافته فرسایش و شنی خاکهاي خشک، نیمه و خشک مناطق در آن

 است اندك اینکه با روي به گیاهان نیاز .)Taker, 1984( دارد بیشتري شیوع قابیغر و سدیمی خاکهاي

 ناکارایی از حاصل فیزیولوژیکی هاينشت از گیاهان نباشد دسترس در عنصر این از کافی مقدار اگر ولی

 همکاران و محمد. شد خواهند متأثر روي با مرتبط متابولیکی اعمال دیگر و آنزیمی متعدد سیستمهاي

 نشاسته کربوهیدرات، کل مقدار افزایش دلیل به روي عنصر پاشی محلول اثر در که کردند اعالم) 1990(

 در و یافته افزایش دانه شدن پر دوره طول و سرعت دانه، وزن گیاه، توسط شده ساخته پروتئین و

که استفاده از  ) اظهار داشتند1988(1همانتاراجان و گري .دگرد می دانه عملکرد افزایش موجب مجموع

داري موجب افزایش تعداد سنبله، طول سنبله، تعداد دانه در هر سنبله، پاشی آهن به طور معنیمحلول

علیرغم شود. میگندم  سته و پروتئین خام دانهوزن هزار دانه، عملکرد دانه، میزان کربوهیدرات، نشا

                                                             
1. Hemantaranjan & Gray 
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یافته و متوسط عملکرد  کشورهاي توسعههاي اخیر، در مقایسه با عملکرد افزایش عملکرد گندم در سال

ترین عوامل کاهش دهنده راندمان گندم مهم. گندم جهان، راندمان تولید این محصول در ایران پائین است

  ):1384مولودي، ( توان به شرح زیر بیان کرددر ایران را می

  غالب بودن اراضی دیم نسبت به آبی.

 و عدم رعایت کافی نکات فنی زراعت گندم. و عملی کشاورزان  پائین بودن سطح علمی

 هاي کشاورزي (بذر مرغوب، کود شیمیایی، سموم، آب و...)نارسایی در تامین به موقع و کافی نهاده

 باال بودن میزان ضایعات محصول در مراحل مختلف تولید.

 کمبود وسایل، ابزار، اعتبارات الزم جهت تحقیق، آموزش و ترویج کشاورزي.

 آالت و ادوات کشاورزي.یر اصولی و نامنظم ماشینکاربرد غ

 هاي هرز و عدم مدیریت صحیح کنترل آنها.هاي گیاهی، علفخسارت آفات، بیماري
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  بندي ژنتیکی گندم طبقه -2- 1

گیرند. گندم نان بـا نـام   از نظر ژنتیکی انواع گندم در سه گروه دیپلوئید، تتراپلوئید و هگزاپلوئید قرار می      

L. Triticum aestivum )AABBDD4262مــی عل  xn گیــاهی آلوهگزاپلوئیــد اســت کــه از تالقــی (

 Triticum turgidum )AABB2842  xn هــاي ) (دهنــدة ژنــومA وB و ( tauschii Aegilops 

)DD1422  xnدهندة ژنوم) ( Dوجود آمده است () بهGupta et al, 2008 شکل) (1-1.(  

  

  

  

   (.Triticum aestivum L)نحوه پیدایش گندم نان  -1-1شکل 
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  یطیمح يهاو تنش اهانیگ -3- 1

آنها را به  يمواجه هستند که شانس نمو و بقا يمتعدد يهابا تنش وستهیرشد خود پ يهاطیدر مح اهانیگ   

و  یشور، مناطق قطب یمانند مناطق خشک، نواح ن،یاز کره زم یعیوس يها. در بخشسازدیمحدود م یوعن

 تنش). 1373اول،  انیو بنا یمحدود است (کوچک اهیرشد و نمو گ يمناسب برا طیارتفاعات باال، شرا

و  یستیاز عوامل ز یبیکتر ای کی ریکه از تاث شودیم اهیگ یکیولوژیزیف يهاندیدر فرا يعادریروند غ موجب

عامل کاهش دهنده عملکرد  نیترمهم یطیمح يها). تنشFarley & Coot, 1998( شودیحاصل م یطیمح

از  یعملکرد، ناش راتییغ). ت1384 ان،ینژاد و شهباز رانیهستند (ا یدر سطح جهان يمحصوالت کشاورز

عوامل، تنش کمبود آب  نیاست. از ا یستیز يهاتنش تیریو مد کیژنت ط،یمح نیب دهیچیاثرات متقابل پ

 ياست. تنش کمبود آب اغلب برا يامزرعه طیدر عملکرد تحت شرا رییتغ جادیا یاصل يهااز علت یکی

. نوع خاك، دهدیرخ م د،آخر فصل رش و همچنین در ساعات روز نیترکوتاه مدت و در گرم يهادوره

دارند.  ریتاث یآبدر بروز تنش کم يامزرعه طیدر شرا یزهکش يهایژگیرطوبت و و ينگهدار تیظرف

به کاهش فتوسنتز و تلفات عملکرد در  تواندیفصل رشد، م یدر طول روز ط یتنش آب يرهایمجموع متغ

 ییو ارتباط دادن آن به عملکرد نها يریگزهتنش کمبود آب، اندا کینامید تیماه لیمزرعه منجر شود. به دل

عمده  يهانقاط آن تنشبیشتر است که در  ییاز کشورها یکی رانیا(Batchlor, 1999)  مشکل است یلیخ

رفتن  نیموجب کاهش عملکرد، از ب هايماریآفات و ب ریزنده نظ يهاتنش زیو ن یزنده مانند خشکریغ

). از 1381 ،یدامغان يو مهدو یاست (کاف دهش يکشاورز داومعدم امکان ت يخاك و در موارد يزیحاصلخ

کمبود  ،يبه کمبود آب، سرما، گرما، شور توانیم دهدیدر مقابل آنها واکنش نشان م اهیکه گ ییهاجمله تنش
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 قهیهوا در مدت چند دق يمانند دما یطیعوامل محرخی هوا اشاره کرد. ب یو آلودگ شهیدر منطقه ر ژنیاکس

ها مانند رطوبت تهممکن است روزها تا هف یطیعوامل مح ریکه اثر سا یزا شوند؛ در صورتتنش توانندیم

که از  یتوجهخسارت قابل لی). به دل1390 نام،ی(ب نجامدیبه طول ب یها مانند مواد معدنماه یحت ایخاك 

 یبررس ریاخ يهااز جمله غالت وارد شده، در سال ی) به محصوالت زراعیستیز ری(غ یطیمح يهاتنش

 ي). براPassioura, 2007قرار گرفته است (مورد توجه  بیشترب یطیمح يهابه تنش یزراع اهانیواکنش گ

از  یناش دیدر ممانعت از کاهش تول لیدخ عواملباال و  لیپتانس دیتول دیبا ،تنش طیبهبود محصول تحت شرا

  ).Cseuze et al, 2007(شوند  بیمتفاوت ترک يهاتنش

  تنش خشکی -4- 1

 & Chavesبنـدي کـرد (  و غیر زنده تقسیم هاي زندهتوان به دو دسته عمده تنشهاي محیطی را میتنش      

Oliveira, 2004هاي غیر زنده متفاوتی از قبیل کمبود آب، دماي اي در معرض تنش). گیاهان در شرایط مزرعه

توانند بصورت بالقوه عملکرد گیاهـان  زا میباال، شوري و سرما قرار دارند. برآورد شده است که شرایط تنش

هـاي  ). تنش خشـکی ماننـد بسـیاري از تـنش    Vij & Tyagi, 2007کاهش دهند ( درصد  50زراعی را بیش از

گذارد و کمـی آب قابـل دسـترس در بیشـتر منـاطق      محیطی اثرات زیانباري روي عملکرد گیاهان زراعی می

).  بطـورکلی در  Vivas et al, 2002آیـد ( کشاورزي جهان دلیل اصلی کاهش عملکرد غالت بـه حسـاب مـی   

  ) که عبارتند از:van Ginkel et al, 1998گندم در جهان سه نوع تنش خشکی وجود دارد (نواحی مهم کشت 

  دهد.. تنش خشکی ابتدایی که در اوایل فصل رشد رخ می1

  یابد. . تنش خشکی پیوسته که شدت آن در طول فصل رشد به طور مرتب افزایش می2
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 دهد. بندي رخ میران دانه. تنش خشکی انتهایی که در اواخر فصل رشد و مصادف با دو3

تنش خشکی انتهایی یکی از عوامل اصلی و کاهش عملکرد گندم در منـاطق نیمـه خشـک بـا آب و هـواي      

  اي است.مدیترانه

  اثر تنش خشکی بر گندم - 4-1- 1

واکنش گیاهان به تنش خشکی بسته به شدت تنش و طول دورة آن متغیر است. عالوه بر شدت و طول       

دهد نیز در میزان تأثیر تنش خشـکی بـر رشـد و    خشکی، مرحلۀ رشد گیاه که در آن تنش رخ میدورة تنش 

دورة رشـد   ). تـنش خشـکی در اوایـل   1375دزفولی و همکاران، عملکرد گیاهان حائز اهمیت است (هاشمی

اسـط  ها در اوشود. خمیدگی و پیچیدگی برگدهی میمنجر به رشد ضعیف گیاه، کاهش توسعه ریشه و پنجه

تواند موجـب کـاهش   دهی میباشد. تنش خشکی درگندم در مرحلۀ سنبلهروز نیز از عالئم تنش خشکی می

هاي شدید ممکن است منجر به عقیمی کامل یا نسـبی دانـه   تعداد سنبلچه و گلچه در سنبله گندم شود. تنش

ل رشد در بـاالترین حـد   هاي نیمه خشک، رطوبت نسبی در ابتداي فصگرده گندم شود. در بسیاري از محیط

آبی و ة پر شدن دانه گندم مصادف با کمیابد. در این مناطق عموماً دوربوده و سپس بطور تصاعدي کاهش می

هـاي زودرس،  یابد. بنـابراین، در ژنوتیـپ  باشد. در نتیجه عملکرد کاهش میافزایش تبخیر از سطح خاك می

یطی که تنش خشکی در اوایل فصل رشد بروز نماید و تـا  کارآیی مصرف آب بیشتر خواهد بود. البته در شرا

میرك قبل از گلدهی خاتمه یابد، ارقام دیررس عملکرد باالتري نسبت به ارقام زودرس خواهند داشت (نجفی

  ).1384گرجانی، و شیخی
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محصوالت  دیزا در تولعوامل تنش ،ییایخاص جغراف تیموقع لیبه دل نینقاط کره زم یبرخ در

 ریمهم غ هاي نقاط آن تنش بیشتر کشورهاست که در نیا ياز جمله رانیدارند. ا يشتریب ریتأث يکشاورز

حشرات  و هاروسیو ها، باکتري ها، زنده شامل قارچ هايتنش زیدما، باد و ن ،يشور ،یخشک ریزنده نظ

با  رانیشده است. ا يعدم امکان کشاورز یخاك و گاه يزیرفتن حاصلخ نیموجب کاهش عملکرد، از ب

شود. بر یم يبندخشک جهان طبقه مهیمتر در زمره مناطق خشک و ن یلیم 240 یمتوسط نزوالت آسمان

متر باشد و مناطق یلمی 250 از کمتر هاساالنه آن یکه بارندگ ندیرا خشک گو یآمبرژه مناطق فیتعراساس 

  ).1365 ،ی(کوچک ندیخشک گو مهیمتر را ن یلیم 450تا  250ساالنه  یبا بارندگ

 ی،و مولکول ییایمیوشیب ،یکیولوژیزیف ،یکیمورفولوژ راتییاز تغ يسر کی جادیا بازنده ریغ هايتنش

   ).Wang et al, 2001( شوندیم اهیگ ياختالل در رشد و بهره ور جادیا موجب

مخصوص تحمل  هايسمیتنش سازگار شوند و مکان طیبه شرا دیبا اهانیگ ،يورحفظ رشد و بهره يبرا

 يدیشامل ذرت، گندم، برنج، ارزن مروار ایدن یپنج غله اصل دیتول يبرا یمسأله مهم ی. خشکرندیبکار گ را

و  شودیم جادیا یوالنط یدوره زمان کیدر  یبارندگ ابیاست که در غ ايدهیپد ی. خشکباشدیو سورگوم م

از ولی  ).Kramer, 1980(گردد یم یاهیگ هايآب در بافت لیرطوبت خاك و کاهش پتانس هیتخل موجب

 یچرخه زندگ ینامناسب آن در ط عیآب و توز زانیبودن م یناکاف يبه معنا یخشک ،ينقطه نظر کشاورز

 عامل کیمسأله  نیخود استفاده نکند. ا یکیژنت لیاز همه پتانس اهیگ گرددیم موجبکه  باشدیم اهیگ

به  دنیاز رس اهیشود گیم موجب نکهیا تبه عل شود،یمحسوب م يکشاورز داتیدر تول يکننده جدمحدود

  ).1976بیگ، ( شده است باز بماند فیتعر یکیعملکرد خود که از نظر ژنت حداکثر
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  ي به خشکیسازگار سمیمکان - 4-2- 1

عملکرد  اهانیاست که گ ازیبلکه ن ستین یکاف یخشک یدر ط اهانیفقط بقاء گ یزراع اهانیگ دیدر تول 

اجتناب از  ،یشامل فرار از خشک یزراع اهانیدر گ یعموم يسازگار سمیر مکانداشته باشند. چها زین یمعقول

 یدر ط سمینوع مکان کیاز  ی بیشزراع اهانی. هر چند گباشدیم یو جبران خشک ی، تحمل خشکیخشک

موجب  توانیم یاصالح هايدر برنامه هاسمیمکان نی. با استفاده از اکنندیاستفاده م یمقاومت در برابر خشک

منابع  تیو تعرق، محدود ریبودن مقدار تبخ باال .)1389(کافی و دامغانی،  دش یمقاومت به خشک افزایش

از منابع  نهیضرورت حفظ و استفاده به شوند،یم یزراع اهانیکاهش عملکرد گ موجبعوامل که  ریو سا یآب

- یم یبه زراع هاياز روش .سازندبیش از پیش مشخص می ،یو به زراع يبه نژاد هايروش قیرا از طر یآب

و تعرق و تراکم مناسب اشاره کرد. از  ریاز تبخ يریجلوگ يمالچ برا زکاشت مناسب، استفاده ا خیبه تار توان

 تیبا توجه به شناخت و تقو ،یارقام متحمل به خشک یبه انتخاب و معرف توانیم زین يبه نژاد هاي روش

  ).1979صدر،  یبن( اشاره کرد یتحمل به خشک هايسمیمکان

 انیو گسترش آن، مقاومت نسبت به جر شهیمانند: تعداد ر يادیعوامل ز لهیبه وس یمقاومت به خشک

بودن آن  یو موم یکولیمقاومت کوت ن،یو پرول ABAآب برگ، تجمع  تیآب، اندازه روزنه و تعداد آن، ظرف

- تعداد سنبلچه اه،گی هر در هاسنبله ای هاتعداد پنجهی مانند عوامل ریمحصول تحت تأث دیو تول شودیکنترل م

نا محدود بودن)،  ایاز نظر رشد (محدود  اهیگ تیزن هزار دانه، موقعو سنبلچه، هر در دانه تعداد ها،

  .)1389شود (کافی و دامغانی، یم نییتع یبه نور و درجه زودرس تیحساس



٨٨ 

 

و پر  یمقاوم به خشک دیبریه کی ي) برا1980( 1یشنوسکیو ر پوفیلیکه ف هاییاز مدل یکی در

 هايبرگ زشیر يبرا اهیگ ییباال، توانا فتوسنتزي سرعت: اندرا مهم دانسته ریمحصول ارائه کردند، عوامل ز

دارند،  یکم یافق هیوکه زا ییهادارا بودن برگ ،ايزهیرنگ ادیز يمحتوا ،یدوره خشک یخود در ط نیپائ

از نظر تحمل  اهیگ ییساقه قرار دارند و توانا روي هاسنبله که یارتفاع اد،یکاهش ارتفاع، شاخص برداشت ز

   که رطوبت کم است. یطیدر شرا ادیتراکم ز

و شدت و طول مدت  اهیمرحله رشد گ پ،یو ژنوت ستین کسانیمختلف  اهانیدر گ یتنش کم آب اثرات

 یتنش در برخ اهانیگ برخیدر  یدارد. از طرف ياکننده نیینقش تع اه،یصدمات وارده به گ زانیتنش در م

و عملکرد را تا  درش زانیتنش اندك هرچند که م ط،یشرا نیهمراه است. در ا يدیمراحل رشد با اثرات مف

اثر گذار باشد.  یو باغ یمحصوالت زراع یفیک اتیممکن است در بهبود خصوص ولی دهد،یکاهش م يحد

مقدار  آبی تنش. دهد یم شیآلو را افزا هلو و ،یگالب ب،یس يهاوهیم تیفیبه طور مثال تنش اندك آب ک

 دهدیم شیگندم را افزا يهادانه نیوتئو درصد پر ایدرصد روغن سو تون،یز يهاوهیم یروغن نعناع و چرب

  ).1375 نام،ی(ب

  ) :1375 ،یکرد (کوچک يبند میتقس ریتوان به صورت زیرا م یخشک

خشک  يوقوع بادها جهیا بوده و اغلب در نتاز رطوبت اندك هو یناش یخشک نی: اياتمسفر یخشک - الف

  .شودیگرم مشاهده م اریو بس

و تعرق  ریکه عرضه رطوبت خاك نسبت به تبخ دآییبه وجود م یموقع یخشک نیخاك: ا یخشک -ب

  باشد. یزمان ریتاخ يدارا

                                                             
1. Filippov & Rychnovsky 
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  مورفوفیزیولوژیکبر صفات  یاثر تنش خشک -5- 1

تر از به پاییند که امکان دسترسی به آب شواي منفی ازهدهد که پتانسیل آب به اندخشکی زمانی رخ می

اي براي محدودیت تولید در براي رشد و نمو گیاه برسد. در مقیاس جهانی این امر دلیل عمده بهینهسطح 

باشد حتی ع اصلی کربوهیدرات براي انسان میدر غالت که منب .باشدهاي کشاورزي و تولید غذا میسیستم

آب در مراحل بحرانی ممکن است منجر به کاهش قابل توجه عملکرد و افت محصول هاي متناوب تنش

هاي زراعی به نظر میرسد که بطور نسبی مقاوم به خشکی باشند. براي حال، اجداد وحشی گونه گردد. با این

کند مجبور است سیکل زندگی خود را تحت شرایط شدید و مثال گندم وحشی که در مناطق خشک رشد می

است که بینی تنش کم آبی به پایان برساند و به این شرایط خو گرفته است. مشخص گردیده قابل پیش غیر

باشند چرا که داراي تنوع غالت وحشی منبع بسیار خوبی به لحاظ خصوصیات مقاومت به خشکی می

  . )Rebetzke et al, 2000(هاي زراعی فاقد آن باشند که ممکن است گونه اندوسیع ژنتیکی بسیار

 میدا یپژمردگ ایموقت و  یپنهان، پژمردگ یممکن است پژمردگ یاساس شدت و مدت تنش خشک بر

 ی(کوچک دشویدر فتوسنتز م کاهشها موجب بسته شدن روزنه قیشود. تنش کمبود آب از طر جادیا اهیدر گ

را به شدت  تزفتوسن و تعرق، ریتبخ لیپتانس يادیتنش کمبود آب در خاك و ز ی). همزمان1384و همکاران، 

 وارهی. دشوندیکوچکتر م یسلول نیب يها و هم فضاها. در اثر تنش کمبود آب هم خود سلولدهدیکاهش م

 لی. در اثر نقصان پتانسابندییتوسعه م یکینگهدارنده و مکان يهاو بافت شودیم میضخ یسلول

). رشد 1384 زاده،ی(عل کندیم دایپکاهش  یسلول میتقس يتا حد زیها و نتوسعه سلول ک،یدرواستاتیه
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 کنندیم زشیمسن ر يهابرگ یول مانندیها کوچک ماندام نیجوان در اثر تنش محدود شده و ا يهااندام

)Secenji et al, 2000.(  

د دارد که عمدتاَ معلول میزان جوهاي زیادي در میزان عملکرد دانه گندم در مناطق مختلف دنیا وتفاوت

باشد. بیشترین عملکرد مربوط به اروپاي غربی و فاده گیاه و میزان تبخیر در آن مناطق میآب قابل است

هایی از استرالیا و هندوستان، روسیه و آمریکاي شمالی کمترین آن به مناطق خشک یا نیمه خشک نظیر بخش

ش تولیدات گیاهی برآورد این امر که تأثیرات کمبود آب به لحاظ کمی تا چه حد موجب کاه .شودمربوط می

درصد از  32شده چندان آسان نیست ولی با در نظر گرفتن این واقعیت که در مناطق نیمه خشک که حدود 

رو از ایندرصد است  5تا  2گیرد نسبت بین تبخیر و تعرق پتانسیل بین اراضی کشاورزي جهان را در بر می

  ت بیان نمود.را در اثر کمبود رطوبت به همین نسب عملکردتوان کاهش می

هاي پایین تنش آب بر عملکرد چند جانبه است. در مراحل نمو رویشی حتی شدت تاثیربه طور کلی 

شاخص  کاهش ،تواند سرعت رشد برگ را کاهش داده و در نتیجه منجر به کوچک شدن برگهاتنش می

یین مقدار آب مورد براي تع .شودمیزان جذب نور توسط گیاه  کاهش و گی گیاهسطح برگ، طول دوره رسید

اساسی گیاه به رطوبت خاك  هايواکنشباید برخی از  )از جمله گیاه گندم(نیاز و زمان مناسب آبیاري غالت 

کند، حتی گندم آب زیادي مصرف نمی، زنیی از زمان سبز شدن تا تکمیل پنجهکل را در نظر داشت. به طور

 ياولیه زیاد از رشد روشاین  باواقع شود زیرا مقداري تنش رطوبت در طول این دوره ممکن است مفید 

شود. نیاز گیاه به آب زمانیکه گیاه حداکثر رشد شود و رطوبت خاك قبل از موقع تخلیه نمیجلوگیري می

ها در زمان تشکیل سنبلچه یابد.هاست) افزایش میع ساقهرویشی را داراست (که همزمان با طویل شدن سری
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تعداد آنها در هر سنبله خواهد شد. بیشترین دوره خشکی اغلب در زمان کاهش  موجب محدودیت آبی

و این دوره همزمان با حداکثر نیاز گیاه به رطوبت می باشد. فاصله بین  شودگلدهی و تشکیل دانه حادث می

باشد و تنش رطوبتی در مرحله لقاح گلها تمایز سلولی سنبلچه ها و گلدهی حساسترین دوره به خشکی می

گزارش شده است که در هر یک از دو دوره فوق الذکر چنانچه گیاه شود. می هاکاهش تعداد دانه بموج

تواند آبیاري تکمیلی در زمان مناسب می .یابدکاهش میتحت تأثیر تنش رطوبت قرار گیرد عملکرد اقتصادي 

  ).Araus et al, 2000( تأثیر بسزایی در ثبات عملکرد داشته باشد

  د و اجزاي عملکردعملکر - 5-1- 1

 يجد يدهایتهد ویداتیو تنش اکس ییایمیش تیباال، سم يدما ،يشور ،یزنده مانند خشک ریغ هايتنش

 نیانگیکاهش م موجباست و  یزراع اهانیگ یضرر جهان یاصل لیزنده دل ریهستند. تنش غ يکشاورز يبرا

که مراحل  یعامل هر .)Barteles et al, 2000( شده است یزراع اهانیگ نیمهمتر %50از  شیعملکرد ب

 هايتنش لیبه دل اهانی. در واقع گشودیمحدود کند تنش محسوب م ایرا متوقف  اهیگ کی یعیطب یکیمتابول

- یآن ها مورد استفاده قرار نم يدیولدرصد توان ت 75و  رسندیخود م يدیدرصد توان تول 25موجود تنها به 

 شهتی(بود  خواهد تر فراهم عملکرد شیشود، امکان افزا رشتبی ها تنش نی. هر چه مقاومت به اردگی

  ).1383زن،

مثل فتوسنتز، تنفس، انتقال مجدد،  ییایمیش ستیو ز یکیولوژیزیف يندهایبر فرآ ریتنش کمبود آب با تأث

 اهیرشد، موجب کاهش رشد گ یابیو سازمان  ياسوخت و ساز مواد اندوخته ها،دراتیهکربو ،یونیجذب 

  که  یاهانیبا گ سهیدر مقا کنند،یم دیمانند گندم که دانه خشک تول یاهانیگ ).1389مسبب،  یدلعا( شودیم
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Abstract 
Greenhouse Experiment 
In order to evaluate the effects of nano Zn-Fe oxide and seed inoculation with plant growth promoting rhizobacteria on 
yield and some morpho-physiological traits of wheat (Triticum aestivum L.) under salinity stress, a factorial experiment 
was conducted based on randomized complete block design with three replications at research green house of faculty of 
Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili in 2015. Treatments were included soil salinity in 
three levels [no-salt (S1) or control, salinity 25 (S2), and 50 (S3) as NaCl], seed inoculation by plant growth promoting 
rhizobacteria in four bio fertilizers levels [(no inoculation (F1), seed inoculation by Azotobacter chrocoocum strain 5 (F2), 
Azosperilium lipoferum strain OF (F3), Pseudomonas putida strain 186 (F4)] and foliar application in four levels [without 
foliar application (N1), foliar application of nano Zn oxide (N2), nano Fe oxide (N3) and nano Fe-Zn oxide (N4)]. Means 
comparison showed that maximum of yield, total biomass, leaf area index, photosynthetic pigments, chlorophyll index and  
grain filling componenets (maximum of grain weight, grain filling rate, grain filling period and effectie grain filling 
period), values of maximum efficiency of PSII (Fv/Fm) and relative water content (RWC)  were obtained in no salinity 
and  application of Pseudomonas and  nano oxide as N4. The minimum of these traits were obtained in the highest salinity 
level, no inoculation and  nano oxide (F1N1). Interaction effect between salinity and PGPR showed that the highest activity 
of CAT, POD and PPO were obtained in the highest salinity level and application of bio fertilizer as F4 and the least 
activity of these enzymes were obtained in S1F1. The highest of CAT and PPO activity was observed in salinity of 50 mM, 
foliar application of nano oxide as N4 . The lowest of them was obtained at no salinity, application of nano oxide as 
N1.The highest RWC was obtained at no salinity condition and PGPR application as F4 (S1F4). The highest EC were 
observed in the highest salinity level and no application of PGPR and nano oxide. The highest content of proline and 
soluble sugars was obtained in salinity of 50 mM and application of PGPR as F4. But the minimum of the mentioned 
osmolytes was observed in control treatment (S0 and F0).The highest grain yield (2.68 g per plant) was obtained in no 
salinity and PGPR application as N4. But the minimum yield (1.87 g per plant) was obtained in the highest salinity level 
and without application of PGPR. On the other hand, in the highest salinity level, nano Zn oxide, nano Fe oxide and nano 
Zn and Fe oxide increased yield by 2.71, 2.17 and 17.39% in comparison with control.  
  
Field experiment 
In order to study of the effect of nano Zn-Fe oxide and seed inoculation with plant growth promoting rhizobacteria on 
yield and some morpho-physiological traits of wheat (Triticum aestivum L.) under water limitation condition, a factorial 
experiment was conducted based on randomized complete block design with three replications in 2014. The experimental 
factors were included: irrigation in three levels (full irrigation as control, irrigation to 50% of heading and booting stages 
equivalent of 50 and 60 code of Zadox respectively), seed inoculation with PGPR in four levels (non-inoculation, 
inoculation with Azotobacter chrocoocum strain 5, Azosperilium lipoferum strain OF, Pseudomonasputida strain 186) and 
foliar application in four levels (non-foliar application and foliar application of nano iron oxide, nano zinc oxide and nano 
zinc oxide+ nano iron oxide). Means comparison showed that the highest grain yield, total biomass, leaf area index, crop 
growth rate, relative growth rate and grain filling components were obtained at application of Azotobacter, nano Zn-Fe 
oxide and full irrigation. The minimum of these traits were obtained in no-inoculation, no-foliar application of nano oxide 
and irrigation to 50% of booting stage. Water limitation decreased chlorophyll a, chlorophyll b, total chlorophyll, 
carotenoid and yield of wheat. Whereas, soluble sugars and proline content, the activity of Catalase, Peroxidase , 
Polyphenol Oxidase enzymes were increased. However inoculation of plants with plant growth promoting rhizobacteria 
and nano Zn-Fe oxide application improved these traits under water limitation condition and normal irrigation. irrigation 
withholding at 50% booting and heading stages decreased 65.8 % and 31.6 % of  grain yield respectively, but the both 
application of  bio-fertilizers and nano Zn-Fe oxide were able to compensate 50.7% and 41% of  this reduction 
respectively. 
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