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  چکیده
، آزمایشـی بـا   جـو اجـزاي عملکـرد   به منظور بررسی تـأثیر شـوري خـاك و محلـول پاشـی بـا نـانو اکسـید روي بـر عملکـرد و               

فاکتورهــاي مــورد . گردیـد هـاي کامــل تصـادفی انجــام   بــه صـورت فاکتوریــل در قالـب طــرح پایـه بلــوك   سـه تکــرار در گلخانـه   
میلـی مـوالر در خـاك بـا اسـتفاده       75و  50، 25هـاي  اعمـال شـوري و اعمـال شـوري    عـدم  (بررسی شامل چهـار سـطح شـوري    

ــانو اکســید روي  ) NaClاز نمــک  ــا ن مقایســه . بودنــد) گــرم در لیتــر 75/0و  5/0، 25/0صــفر، (و چهــار ســطح محلــول پاشــی ب
ــانگین ــاالترین عملکــرد و  می ــا نشــان داد ب ــول پاشــی  اجــزاي عملکــرده ــا  75/0در محل ــر ن ــرم در لیت ــدم × نو اکســید روي گ ع

رسـد بـه منظـور    بـه نظـر مـی    .سـطح شـوري بـه دسـت آمـد      بـاالترین × هـا در عـدم محلـول پاشـی     تـرین آن اعمال شوري و کم
گـرم در لیتـر نـانو     75/0تـوان پیشـنهاد کـرد کـه محلـول پاشـی       در شـرایط شـوري مـی   اجـزاي عملکـرد جـو    افزایش عملکـرد و  

  .اکسید روي به کار برده شود
  

  ، نانو اکسید رويو اجزاي عملکرد جو، شوري، عملکرد :لیديک کلمات
  
  مقدمه 
ـ  افـزایش  کشـاورزي  محصـوالت  تولیـد  میـزان  کـه  کنـد  مـی  جمعیـت ایجـاب   افـزون  روز افـزایش      ز ا خـاك و  آب شـوري . دیاب

ـ  در شـوري . باشـد  مـی  خشـک  نیمـه  و خشـک  منـاطق  در ویـژه  بـه  عملکرد گیاهـان  افزایش موانع ترینمهم  از بـیش ت غلظـ ر اث
ن هورمـو ح افـزایش سـط  ، گیـاه ز نیـا  غـذایی مـورد   عناصـر  جـذب  کـاهش  وي اسـمز  تـنش  ایجـاد  بـا  کلـر  و سـدیم  هاي یوند ح

ریــز مغــذي اســت کــه در روي عنصــري . )11(شــود یمــ عمــومی گیــاهد رشــه و ریشــد رشــش کــاهب موجــ، گیــاهر دن اتــیل
خوشـگفتارمنش و  . )10(اسـت  سـنتز پـروتئین نیـاز     هـاي فیزیولوژیـک مثـل فتوسـنتز و    مقادیر بسـیار کـم بـراي انجـام فعالیـت     

برخـی  . دارددر شـرایط تـنش شـوري     گنـدم  و کیفیـت  عملکـرد  بهبـود  در کـه روي نقـش مهمـی   کردنـد  گـزارش  ) 8(همکـاران  
). 3(دهــد مــیدر گیــاه کـاهش  را  Naclمنفـی  اثــر معتقدنـد کــه افـزایش غلظــت روي بـا محــدود نمـودن جــذب ســدیم و کلـر      

   .موجب بهبود عملکرد جو گردید، پاشی با سولفات روي در شرایط شوريارش کرد محلول گز) 2(عبدالهادي 
شود که و پیش بینی میاست  ایران جمله از و جهان سطح در محیطی هايترین تنشترین و متداولمهم از با توجه به اینکه شوري

رسد یکی از راهکارهاي نظر می، به )9(شود آینده  سال 25از اراضی قابل کشت در % 25هاي شور، منجر به کاهش افزایش خاك
در این راستا آزمایشی به  .باشدعملکرد، محلول پاشی با عنصر ریز مغذي روي ب در جهت کاهش یا تعدیل اثر شوري بر مناس

اي اجرا منظور بررسی تأثیر نانو اکسید روي بر عملکرد و اجزاي عملکرد جو در سطوح مختلف شوري خاك در شرایط گلخانه
  .گردید
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  هامواد و روش
، آزمایشی در خاك جو در شرایط شورياجزاي عملکرد به منظور بررسی اثر محلول پاشی نانو اکسید روي بر عملکرد و        

. هاي کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شدگلخانه دانشکده کشاورزي دانشگاه محقق اردبیلی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك
و چهار سطح ) گرم در لیتر 75/0و  5/0، 25/0صفر، (ي مورد بررسی شامل چهار سطح محلول پاشی نانو اکسید روي فاکتورها
نانو اکسید . بود) در خاك NaClمیلی موالر از نمک  75و  50، 25هاي شوري به عنوان شاهد و اعمال شوريعدم اعمال (شوري 

مقدار نمک مورد نیاز  Salt Calcو نرم افزار NaCl  با استفاده از نمک .هیه شدبود که از شرکت نوترینو ت روي تولید کشور چین
رقم . همراه آب آبیاري اعمال گردید) یبرگ 4-3مرحله بعد از کاشت و مرحله (براي هر یک از سطوح شوري در خاك، در دو نوبت 

 400بذر در هر گلدان براي اعمال تراکم  عدد 40. بود که از شرکت کشت و صنعت مغان تهیه شد LB-IRANجو مورد استفاده 
محلول پاشی در دو مرحله از دوره رشد . کشت شداست،  LB-IRANبذر در متر مربع که تراکم مطلوب و توصیه شده براي رقم 

  . انجام شد) برگی و مرحله قبل از ظهور سنبله 4تا  3مرحله (رویشی 
ها، وزن و حجم شوي ریشهریشه به طور کامل جدا شده و پس از شستدر مرحله رسیدگی، به منظور تعیین وزن و حجم ریشه 

داد تعخاك کف بر شد و سپس ارتفاع گیاه، بوته از هر گلدان از سطح  10براي تعیین عملکرد و اجزاي عملکرد  .ها تعیین شدریشه
ها به عنوان ارزش آن صفت در انگین آنگیري و میهاي انتخابی اندازهعملکرد تک بوته در بوتهدانه در سنبله، وزن صد دانه و 

  .استفاده شد SAS از نرم افزارها براي تجزیه و تحلیل داده. جدول تجزیه واریانس منظور گردید
  

  نتایج و بحث
ارتفاع  برو اثر ترکیب تیماري این دو عامل محلول پاشی نانو اکسید روي  براساس نتایج جدول تجزیه واریانس تأثیر شوري،     

  .)1جدول ( دار گردیدمعنی، وزن و حجم ریشه هتک بوت عملکرد، دانه وزن صد ،دانه در سنبلهداد تع ،بوته
در ترکیب ) 5/37و  مترسانتی 53/56(به ترتیب تعداد دانه در سنبله و ترین ارتفاع بوته بیش :و تعداد دانه در سنبله ارتفاع بوته

در ) 46/16و  سانتیمتر 3/29( هاترین آنکم ولیتر نانو اکسید روي  گرم در 75/0محلول پاشی × تیماري عدم اعمال شوري 
 موجبتنش شوري که دادند نشان ) 14( زهیر و همکاران). 2 جدول(دست آمد  بهمحلول پاشی باالترین سطح شوري و عدم 

م موجب افزایش ارتفاع بوته، که مصرف روي در گندنشان داد ) 4(بررسی براون و همکاران  .شدگندم ه بوتدار ارتفاع معنی کاهش
نموند که با تأمین عنصر روي همراه با سایر عناصر مورد نیاز اعالم ) 12(رانگل و گراهام  .تعداد پنجه و تسریع در رسیدگی گردید

  .یابدگندم، تعداد دانه در سنبله و در نتیجه عملکرد دانه افزایش می
 22/1(و عملکرد تک بوته ) گرم 01/4(وزن صد دانه  ترینکه بیشنشان داد ها مقایسه میانگین :و عملکرد تک بوته وزن صد دانه
ها به ترتیب ترین آنو کمعدم اعمال شوري ×  گرم در لیتر نانو اکسید روي 75/0محلول پاشی  در ترکیب تیماري) گرم در بوته

تحقیقات نتایج ). 2 جدول(ر به دست آمد میلی موال 75شوري × عدم محلول پاشی  درگرم در بوته  755/0و گرم  15/2 معادل
. و در نتیجه عملکرد دانه شدوزن هزار دانه و روي موجب افزایش معنی داري در  داد که مصرف آهننشان ) 7(همانترانجان و گراي 

 شوري مضر اثرات). 6(شود می عملکرد کاهش باعث سنبلهسنبلچه در  و برگ تعداد و ساقه جو انتهایی مریستم بر اثر با شوري
 و غذایی مواد کمبود و تنش اسمزي که در نتیجه) So4و  NaClتر بیش(باشد  یونی به سبب سمیت است ممکن گیاهان رشد روي

  ).15(دهد میرخ  متابولیکی عدم تعادل
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  عملکرد و برخی صفات مرتبط با عملکرد جوبر تجزیه واریانس تأثیر شوري و نانو اکسید روي  - 1جدول 
        میانگین مربعات        

  درجه  تغییر منابع
  آزادي 

ارتفاع 
  بوته

 در دانه تعداد
  سنبله

عملکرد تک   وزن صد دانه
  بوته

وزن خشک 
  ریشه

  حجم ریشه

  ns 741/7 ** 27/63  ns 075/0  ns 0008/0  * 00316/0  ** 0134/0  2  تکرار

  565/0 **  16/0 **  082/0 **  037/2 **  69/63 ** 98/223 **  3  شوري

  467/0 **  1272/0 **  107/0 **  454/1 **  30/379 ** 11/263 **  3  روي

  0044/0 *  00317/0 **  0068/0 *  142/0 **  97/6 ** 08/32 **  9  شوري*روي

  0017/0  00087/0  0031/0  041/0  42/1 02/4  30  خطا

  39/5  55/7  95/5  06/6  5  34/5  -  ضریب تغییرات
ns              ، *  نج و یک درصددار در سطح احتمال پدار و معنیبه ترتیب غیر معنی **و  

  محلول پاشی نانو اکسید رويیابی تحت سطوح مختلف شوري و مقایسه میانگین  اثر ترکیب تیماري صفات مورد ارز  -2ل جدو

                   LSD%5                       34/3            99/1            338/0       0934/0        049/0                 0698/0  
  هاي با حروف مشابه در هر ستون اختالف آماري معنی داري با هم ندارندمیانگین                     

  
تیماري  ریشه با افزایش شوري خاك در تمامی ترکیباتو حجم براساس نتایج حاصله معلوم گردید که وزن  :وزن و حجم ریشه
نتایج نشان داد که  .مطابقت داشت) 1( برزوئی و همکارانو  )5( و همکارانر نتایج گزارش شده توسط گرام کاهش یافت که با

ارتفاع بوته     يترکیب  تیمار                        
  )سانتی متر(

 دانه تعداد
  سنبله در

وزن صد 
  (gr) دانه

عملکرد تک 
  (gr) بوته

وزن خشک 
  (gr)ریشه 

حجم ریشه 
(cm3) 

 def 46/36  hi 63/20  cde 48/3  g 863/0  ef 355/0  ef 743/0  محلول پاشیعدم  × عدم شوري
 cd 66/39  fgh 33/22  bcd 57/3  cde 981/0 d 447/0  d 901/0  گرم در لیتر 25/0محلول پاشی با  × عدم شوري
 bc 56/40  cd 26/27  ab 89/3  bc 05/1  b 577/0  bc 08/1  گرم در لیتر   5/0محلول پاشی با  × عدم شوري

 a 53/56 a 5/37 a 01/4 a 22/1 a 665/0 a 24/1  در لیتر گرم 75/0محلول پاشی با  ×ي عدم شور
 fgh 46/33  jk 63/18  de 27/3  fg 877/0  fg 314/0  g 623/0  محلول پاشیعدم  × میلی موالر 25 شوري
 efg 3/35  ghi 16/21  de 28/3  efg 922/0  e 393/0  e 788/0  گرم در لیتر 25/0محلول پاشی با  × میلی موالر 25 شوري

 cd 56/39  de 23/26  bcd 6/3  bcd 02/1 c 504/0  c 03/1    گرم در لیتر 5/0محلول پاشی با  × میلی موالر 25ي شور
 b 7/43 b 5/30  ab 91/3  b 08/1  b 585/0  b 11/1    گرم در لیتر 75/0محلول پاشی با  × میلی موالر 25ري شو

 gh 73/32  kl 43/17  e 2/3  gh 855/0  hi 256/0  h 513/0  محلول پاشیعدم  × میلی موالر 50 شوري
 efgh 6/34  hij 53/20  e 23/3  efg 902/0  fg 315/0  g 635/0    گرم در لیتر 25/0محلول پاشی با  × میلی موالر 50 شوري
 cde 36/37  ef 26/24  cde 42/3 defg 943/0  e 386/0 ef 779/0    گرم در لیتر 5/0محلول پاشی با  × میلی موالر 50 شوري
 cde 8/37  c 33/28  bc 63/3  cdef 967/0 cd 466/0  d 933/0  گرم در لیتر    75/0محلول پاشی با ×  یلی موالرم 50 شوري
 i 3/29  l 46/16  f 15/2  i 755/0  j 176/0  j 32/0  محلول پاشیعدم  × میلی موالر 75 شوري
 hi 6/31  ijk 23/19  f 27/2  hi 768/0  ij 216/0  i 425/0  گرم در لیتر   25/0محلول پاشی با  × میلی موالر 75 شوري
 efgh 53/34  fg 63/22  de 28/3  efg 905/0  gh 266/0  h 532/0    گرم در لیتر 5/0محلول پاشی با  × میلی موالر 75شوري 
 cde 36/37  c 23/28  cde 4/3  efg 926/0  f 326/0  f 718/0    گرم در لیتر 75/0محلول پاشی با  × میلی موالر 75 شوري
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محلول × در ترکیب تیماري عدم اعمال شوري ) سانتی متر مکعب 24/1گرم و  665/0به ترتیب (و حجم ریشه وزن ترین بیش
در باالترین سطح شوري و عدم  )سانتی متر مکعب 32/0 وگرم  176/0( هاترین آنکم ود روي گرم در لیتر نانو اکسی 75/0پاشی 

شرایط تنش شوري، در ). 13(است روري هاي ریشه ضروي براي حفظ تمامیت غشاي سلول .)2 جدول(دست آمد  بهمحلول پاشی 
کاهش ي جلوگیري از جذب و یا انتقال سدیم و کلر هتواند اثرات منفی کلرید سدیم را به واسطغلظت روي در محیط رشد ریشه می

  ).3(دهد 
  

  نتیجه گیري کلی
محلول پاشی در مقایسه با عدم محلول پاشی با نانو اکسید روي . کاهش یافت دانه و اجزاي عملکردلکرد با افزایش سطوح شوري عم

تواند با کاهش یا تعدیل اثر شوري در رسد محلول پاشی با نانو اکسید روي می نظر می  به. عملکرد دانه گردید منجر به افزایش
  . ري موثر واقع شودحتی در شرایط تنش شواجزاي عملکرد بهبود عملکرد و 
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