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 اه محقق اردبیلیدانشیار گروه زراعت و اصالح نباتات دانشکده کشاورزي دانشگ - 2

  
  چکیده

آزمایشـی بـا سـه تکـرار در گلخانـه تحقیقـاتی دانشـکده کشـاورزي         ، بـرآورد سـرعت و دوره پـر شـدن دانـه جـو      به منظـور  
. را گردیــداجــ 1392هــاي کامــل تصــادفی در ســال دانشــگاه محقــق اردبیلــی بــه صــورت فاکتوریــل در قالــب طــرح پایــه بلــوك

میلـی مـوالر در    75و  50، 25هـاي  و اعمـال شـوري  عـدم اعمـال شـوري    (فاکتورهاي مـورد بررسـی شـامل چهـار سـطح شـوري       
) گـرم در لیتـر   75/0 و 5/0، 25/0صـفر،  (محلـول پاشـی بـا نـانو اکسـید روي      و چهـار سـطح   ) NaClخاك بـا اسـتفاده از نمـک    

محلـول پاشـی نـانو اکسـید روي تمـامی پارامترهـاي مربـوط بـه پـر شـدن           نتایج نشان داد کـه سـطوح مختلـف شـوري و     . بودند
ســرعت و دوره مــوثر پــر شــدن دانــه بــا افــزایش ســطوح محلــول پاشــی و  . دانــه را بــه طــور معنــی داري تحــت تــأثیر قــرار داد

دم عــ× گــرم در لیتـر نــانو اکسـید روي    75/0حـداکثر وزن تــک بـذر بـه محلــول پاشـی     . کـاهش سـطوح شــوري افـزایش یافــت   
حـداکثر طـول دوره پـر شـدن دانـه      . و بـاالترین سـطح شـوري بـه دسـت آمـد       اعمال شوري و حداقل آن در عـدم محلـول پاشـی   

عــدم اعمــال شــوري و حــداقل طــول × نــانو اکســید روي  گــرم در لیتــر 75/0بــه ترکیــب تیمــاري محلــول پاشــی ) روز 67/30(
  .میلی موالر تعلق داشت 75شوري  ×به ترکیب تیماري عدم محلول پاشی ) روز 55/26(این دوره 
  

  ، نانو اکسید رويشوريسرعت و دوره پر شدن دانه، ، جو :کلیدي کلمات
  

  مقدمه
 20حدود . باشد می خشکنیمه  و خشک مناطق در ویژه به عملکرد گیاهان افزایش موانع ترینمهم از خاكو  آبشوري 

 کلر و سدیم هاي یون حد از بیشغلظت اثر  در شوري ).3(قرار دارد  شوري تأثیر تحت )هکتار میلیون 34(کشور  اراضی کل درصد
ه فزایش سطح هورمون اتیلن در گیاه، موجب کاهش رشد ریشا، گیاهنیاز  غذایی مورد عناصر جذب کاهش واسمزي  تنش ایجاد با
  . )7(شود می گیاهو 

وسیله عوامل ه ن دوره به طور معنی داري بالت ایغ در. یک استاي بین گلدهی و رسیدگی فیزیولوژدورهدوره پر شدن دانه، 
هاي محیطی با کاهش طول دوره پر شدن دانه، به طور تنشداشتند اظهار  )6(ماس و گریو ). 11(گیرد أثیر قرار میمحیطی تحت ت

هاي فعالیت روي عنصري ریز مغذي است که در مقادیر بسیار کم براي انجام. دهندمیمعنی داري وزن نهایی دانه را کاهش 
اندك است ولی اگر مقدار کافی از این عنصر با اینکه نیاز گیاهان به روي ). 5(فیزیولوژیک مثل فتوسنتز و سنتز پروتئین نیاز است 

کی مرتبط با هاي متعدد آنزیمی و دیگر اعمال متابولیهاي فیزیولوژیکی حاصل از ناکارایی سیستمدر دسترس نباشد گیاهان از تنش
مقدار کل به دلیل افزایش محلول پاشی عنصر روي اعالم کردند که در اثر ) 8(محمد و همکاران ). 1(ثر خواهند شد روي متأ
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دوره پر شدن دانه افزایش یافته و در مجموع  سرعت و طولوزن دانه، ه و پروتئین ساخته شده توسط گیاه، کربوهیدرات، نشاست
 .گردندموجب افزایش عملکرد دانه می

در شرایط شوري خاك بر پاشی نانو اکسید روي سطوح مختلف محلول ثیر أراستا پژوهش حاضر با هدف بررسی تدر این 
  .اجرا گردیدجو پر شدن دانه موثر دوره سرعت و 
  

  هامواد و روش
در  هاي کامل تصادفیاردبیلی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوكدانشکده کشاورزي دانشگاه محقق در گلخانه مایش آز

) گرم در لیتر 75/0و  5/0، 25/0صفر، (محلول پاشی نانو اکسید روي فاکتورهاي مورد بررسی شامل چهار سطح . سه تکرار اجرا شد
نانو اکسید . بود) در خاكمیلی موالر  75 و 50، 25هاي شوري عدم اعمال شوري به عنوان شاهد و اعمال(شوري سطح چهار و 

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

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

 . انجام شد) برگی و مرحله قبل از ظهور سنبله 4تا  3مرحله (
روز بعد از گلدهی در فواصل زمانی  8، نمونه برداري از جوبر سرعت پر شدن دانه بررسی  فاکتورهاي موردبه منظور ارزیابی 

هر بار دو خوشه از هر گلدان انتخاب . بوته به ظاهر یکنواخت و مشابه انتخاب گردید 16در این مرحله . بار انجام شدروز یک  4هر 
-درجه سانتی 130دار در دماي ساعت در آون الکتریکی تهویه 2ه مدت خوشه جدا شده و بها از انتقال به آزمایشگاه دانه و بعد از

به منظور برآورد، تجزیه و ). 10(سپس وزن خشک تک بذر از محاسبه وزن خشک کل به تعداد بذر برآورد گردید . گراد قرار گرفتند
و دستورالعمل  DUDبراساس رویه  )ايدو تکه(تحلیل و تفسیر پارامترهاي مربوط به پر شدن دانه از یک مدل رگرسیون خطی 

Proc Nlin  نرم افزارSAS به صورت زیر استفاده گردید.  
  
  

    1رابطه 
 

این . عرض از مبدأ است aپایان دوره پر شدن دانه و  t0سرعت پر شدن دانه است،   bزمان و  tوزن دانه، GWدر این رابطه 
مرحله اول که در حقیقت مرحله خطی پر شدن دانه است، : کند فکیک میمدل تغییرات وزن دانه نسبت به زمان را به دو مرحله ت

که در حقیقت زمان رسیدگی وزنی است، به صورت خطی افزایش پیدا می t0وزن دانه تا رسیدن به حداکثر مقادیر خود در زمان 
ها ابتدا دو  این مدل بر کلیه داده با برازش. دهدسرعت پر شدن دانه را نشان می) t ‹ t0(شیب خط رگرسیون در این مرحله . کند

در  t0دست آمده و سپس مقدار عددي ه ب) t0(و زمان رسیدگی وزنی ) b(پارامتر مهم پر شدن دانه یعنی سرعت پر شدن دانه 
به و  2براي تعیین دوره موثر پر شدن دانه از رابطه . که وزن دانه است محاسبه گردید GWقرار داده شد و ) 1(قسمت دوم رابطه 

  ): 2(صورت زیر استفاده شد 
                                                                         EFP=MGW/ GFR 2رابطه 

رسم نمودارها براي  .سرعت پر شدن دانه است GFRحداکثر وزن دانه و  MGWدوره موثر پر شدن دانه،  EFPدر این رابطه 
  .استفاده شد Excel از نرم افزار
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  نتایج و بحث
و طول دوره پر شدن دانه در د که با افزایش میزان شوري، سرعت بر اساس نتایج مشخص گردی: سرعت و دوره پر شدن دانه

شرایط شوري  منجر به افزایش محلول پاشی با نانو اکسید روي در  همچنین). 1جدول (تمامی تیمارهاي مورد بررسی کاهش یافت 
رسد علت با اثر ریز مغذي روي در تعدیل شرایط به نظر می. دانه در مقایسه با تیمار شاهد شدو طول دوره پر شدن سرعت 

تأثیر سطوح مختلف شوري و محلول پاشی نانو اکسید روي بر سرعت و  .نامساعد محیطی ناشی از تنش شوري در گیاه مرتبط باشد
. آورده شده است 1ده براي هر ترکیب تیماري در جدول و معادالت رگرسیونی برازش ش 1طول دوره پر شدن دانه جو در شکل 

در سطح ثابت از شوري، نشان داد که الگوي نمو بذر در  بررسی روند تغییرات سرعت پر شدن دانه در محلول پاشی نانو اکسید روي
و به حداکثر خود رسید هاي تیماري مشابه است بدین ترتیب که ابتدا وزن دانه به صورت خطی افزایش یافت کلیه ترکیب

بر اساس نتایج . ، پس از این مرحله، وزن دانه از تغییرات چندانی برخوردار نبود و به صورت یک خط افقی در آمد)رسیدگی وزنی(
به دست آمده مشخص گردید که بین سطوح مختلف محلول پاشی نانو اکسید روي در سطح ثابتی از شوري، از نظر دوره مؤثر پر 

به عبارتی شیب خطی برازش شده براي ترکیبات . هاي وجود داشتر وزن دانه و طول دوره پر شدن دانه تفاوتشدن، حداکث
گرم در  75/0در سطح ثابت از کلیه سطوح شوري، حداکثر وزن تک بذر به محلول پاشی ). 1جدول (تیماري مختلف یکسان نبود 

در ترکیب ) گرم 0244/0(حداکثر وزن تک بذر . شدمربوط میل پاشی لیتر نانو اکسید روي و حداقل وزن آن به حالت عدم محلو
در باالترین سطح از ) گرم 0116/0(گرم در لیتر نانو اکسید روي و حداقل آن  75/0محلول پاشی × تیماري عدم اعمال شوري 

پر شدن دانه با افزایش سطح و دوره موثر ه نتایج نشان داد که طول دور. )1جدول (عدم محلول پاشی برآورد گردید × شوري 
به ترتیب (و دوره مؤثر پر شدن دانه حداکثر طول دوره ). 1جدول (شوري کاهش و با محلول پاشی نانو اکسید روي افزایش یافت 

گرم در لیتر نانو اکسید روي و حداقل طول این دوره  75/0محلول پاشی × عدم اعمال شوري  به ترکیب تیماري) روز 4/26، 67/30
 با شور شرایط در دانه وزن کاهش. تعلق داشتعدم محلول پاشی × میلی موالر  75به ترکیب تیماري شوري ) روز 7/21، 55/26(

 و طول دانه خشک وزن بین شده مشاهده دار معنی همبستگی) 9( پوستینی .توجیه است قابل دانه شدن پر دوره طول کاهش
 و فرانکوئیس. نسبت داد شوري به تحمل در دوام پر شدن دانه مؤثر همیت و نقشبه ا، شور در شرایط را گندم دانه پر شدن دوره

اگر  .دهد می کاهشها  دانه بلوغ در تسریع و شدن دانه پر دوره کوتاهی طریق از را دانه وزن شوري که داشتند اظهار) 4( همکاران
  ترس نباشدکافی از این عنصر در دسچه نیاز گیاهان به روي اندك است ولی اگر مقدار 
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 25شوري ، )a(اعمال شوري روند تغییرات سرعت و طول دوره پر شدن دانه در سطوح مختلف محلول پاشی نانو اکسید روي در عدم  -1شکل 

  ).d(میلی موالر  75شوري و ) c(میلی موالر  50شوري ، )b(میلی موالر 
 
  

  بر وزن تک بذر، دوره موثر، سرعت و طول دوره پر شدن دانه روينانو اکسید شوري و محلول پاشی تأثیر سطوح مختلف  -1جدول 
  شوري 

 میلی(
  )موالر

محلول پاشی 
  نانو اکسید روي

سرعت پر شدن 
گرم در (دانه 

  )روز

دوره موثر پر 
  )روز( شدن دانه

طول دوره 
پرشدن دانه 

  )روز(

حداکثر وزن 
  )گرم(دانه 

  معادله برازش شده

 c 0008/0  e 24  c 02/29  ef 0187/0  Y= -.0017+.0006X  عدم محلول پاشی  صفر
 a 0010/0  d 75/24  d 54/28  d 0197/0  Y= -.0027+.0007X  گرم در لیتر 25/0  
 a 0010/0  bcd 25  b 57/29  b 0219/0  Y= -.0026+.0008X  گرم در لیتر 5/0  
 a 0010/0  a 4/26  a 67/30  a 0244/0  Y= -.0034+.0009X  گرم در لیتر 75/0  

 d 0007/0  g 23  h 33/27  hi 0159/0  Y= -.0003+.0005X  حلول پاشیعدم م  25
 c 0008/0  d 72/24  e 28/28  g 0169/0  Y= -.0013+.0006X   گرم در لیتر 25/0  
 b 0009/0  cd 83/24  d 54/28  e 0191/0  Y= -.0015+.0007X  گرم در لیتر 5/0  
 a 0010/0  b 28/25  f 08/28  c 021/0  Y= -.0015+.0007X  گرم در لیتر 75/0  

  e 0006/0  g 23  i 93/26  k 0137/0  Y=.0004+.0004X  عدم محلول پاشی  50
 d 0007/0  f 49/23  h 38/27  j 0147/0  Y= -.0005+.0005X  گرم در لیتر 25/0  
 d 0007/0  e 9/23  g 84/27  h 0163/0  Y= -.0006+.0005X  گرم در لیتر 5/0  
 c 0008/0  bc 2/25  ef 18/28  f 0182/0  Y= -.0013+.0006X  گرم در لیتر 75/0  

 f 0005/0  h 7/21  j 55/26  m 0116/0  Y= .0018+.0003X  عدم محلول پاشی  75
 f 0005/0  fg 12/23  i 01/27  l 0125/0  Y= .0013+.0004X  گرم در لیتر 25/0  
 e 0006/0  fg 22/23  h 45/27  k 0138/0  Y= .0005+.0004X  گرم در لیتر 5/0  
 d 0007/0  d 71/24  g 69/27  i 0154/0  Y= -.0002+.0005X  گرم در لیتر 75/0  

  هاي با حروف مشابه در هر ستون اختالف آماري معنی داري با هم ندارندمیانگین     
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هاي متعدد آنزیمی و دیگر اعمال متابولیکی مرتبط با روي متأثر هاي فیزیولوژیکی حاصل از ناکارایی سیستمگیاهان از تنش
گزارش کردند که کاربرد روي به طرق مختلف به خصوص به روش محلول پاشی، عملکرد را ) 8(محمد و همکاران ). 1(خواهند شد 

این محققین اعالم کردند که در اثر مصرف این عنصر مقدار کل کربوهیدرات، نشاسته و پروتئین . نسبت به شاهد افزایش داد
ربوهیدرات سرعت و طول دوره پر شدن دانه افزایش و در نتیجه وزن هزار یابد و با افزایش کساخته شده توسط گیاه افزایش می

  .گردندرود که این عوامل در نهایت موجب افزایش عملکرد دانه میدانه باال می
  

  نتیجه گیري
لول محلول پاشی با نانو اکسید روي در مقایسه با عدم مح. دانه کاهش یافتو وزن طول دوره پر شدن با افزایش سطوح شوري 

کاهش یا با تواند رسد محلول پاشی با نانو اکسید روي می نظر می  به. گردیددانه طول دوره پر شدن وزن و پاشی منجر به افزایش 
  .عمل نمایدر شرایط تنش شوري موثر د پر شدن دانه حتیتمامی پارامترهاي مربوط به تعدیل اثر شوري در بهبود 
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