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منظور بررسی تأثیر کودهاي زیستی و نانواکسید آهن بر عملکرد، محتواي به -ايآزمایش گلخانه

فاکتوریل در هاي پر شدن دانه جو در شرایط شوري خاك، آزمایشی به صورت کلروفیل و برخی مولفه

هاي کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه قالب طرح پایه بلوك

عدم کاربرد (ي آزمایشی شامل کودهاي زیستیدرچهارسطحفاکتورها. اجرا شد 1395محقق اردبیلی سال 

پاشیبا  ،محلول)آزوسپریلیوموا، کاربرد توأم میکوریزاکود زیستی، کاربرد آزوسپریلیوم، میکوریز

و  50،25صفر، (و شوري خاکدرچهارسطح ) گرمدر لیتر9/0و 6/0، 3/0صفر، (نانواکسیدآهندرچهارسطح 

هاي مربوط به اي براي کمی کردن شاخصاز یک مدل خطی دو تکه.بودند) موالر با کلرید سدیممیلی 75

هاي پرشدن دانه، تنوئید، مولفهو کار b ،a، کل در این بررسی محتواي کلروفیل. پر شدن دانه استفاده شد

گرم در  04/2(ها نشان داد باالترین عملکرد مقایسه میانگین.عملکرد و اجزاي عملکرد جو بررسی شدند

به ترتیب (، طول دوره و دوره موثر پر شدن دانه )گرم در روز 00279/0(، سرعت پر شدن دانه )بوته

گرم در گرم میلی 68/0(b، کلروفیل )گرم در گرم وزن ترمیلی 87/1(a، کلروفیل )روز 53/26و  96/36

در ) گرم در گرم وزن ترمیلی 6/0(و کارتنوئید ) گرم در گرم وزن ترمیلی 55/2(، کلروفیل کل )وزن تر

گرم در لیتر نانواکسید آهن و عدم اعمال  9/0، محلول پاشی احالت کاربرد توأم آزوسپریلیوم و میکوریز

موالر، عدم کاربرد میلی 75که کمترین این صفات در شرایط اعمال شوري در حالی. به دست آمدشوري 

افزایش شوري در خاك ، عملکرد کوانتومی، محتواي . پاشی به دست آمدکودهاي زیستی و عدم محلول

تریکی و نسبی آب و عملکرد دانه را کاهش داد در حالی که محتواي پرولین، قندهاي محلول ، هدایت الک

تلقیح بذر با کودهاي زیستی و . هاي کاتاالز، پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز افزایش یافتندفعالیت آنزیم

همانند شرایط را تحت شرایط شوري ) هدایت الکتریکی به جز(اکسید آهن تمامی این صفات کاربرد نانو

حالت عدم اعمال شوري عملکرد موالر نسبت به میلی 75و  50، 25اعمال شوري  .نرمال بهبود بخشید

درصد کاهش داد و کاربرد توأم کودهاي زیستی و نانواکسید  14/26و  93/21، 23/5دانه را به ترتیب 

و  64/12، 79/11موالر به ترتیب میلی 75و  25،50ها در سطح شوري آهن در مقایسه با عدم کاربرد آن

رسد کاربرد توام کودهاي اس این نتایج به نظر میبر اس. درصد از کاهش عملکرد را جبران کردند 45/15

  .تواند به عنوان ابزار مناسب در جو تحت شرایط شوري خاك پیشنهاد شودزیستی و نانواکسید آهن می

پاشی آهن بر عملکرد و به منظور بررسی اثر قطع آبیاري، کودهاي زیستی و محلول -ايآزمایش مزرعه

هـاي کامـل   جو، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طـرح پایـه بلـوك   برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی 

فاکتورهاي مورد بررسی شامل سطوح آبیاري در سـه سـطح  . اجرا شد 1395تصادفی با سه تکرار در سال 

دهـی، محـدودیت   آبیاري کامل به عنوان شاهد، محدودیت مالیم آبی یا قطـع آبیـاري در مرحلـه سـنبله    (

عـدم کـاربرد کـود زیسـتی،     (، کودهاي زیستی درچهارسـطح )ري در مرحله آبستنیشدید آبی یا قطع آبیا
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پاشــــیبا  ومحلـــول ) کـــاربرد میکـــوریز، آزوســـپریلیوم،  اســــتفاده تـــوأم میکوریزوآزوســـپریلیوم     

نتـایج نشـان داد قطـع آبیـاري در     . بودنـد ) گرمدر لیتر 9/0و 6/0، 3/0صفر، (نانواکسیدآهندرچهارسطح 

ترین سرعت بیش. تنی، عملکرد، اجزاي عملکرد و محتواي کلروفیل را کاهش داددهی و آبسمراحل سنبله

، طـول دوره پـر شـدن دانـه     )گـرم  065/0(، حـداکثر وزن دانـه   )گـرم در روز  00236/0(پر شـدن دانـه   

در شرایط استفاده ) گرم در گرم وزن ترمیلی 96/0و  52/2به ترتیب (و کاروتنوئید  a، کلروفیل )روز5/42(

. گرم در لیتر نانواکسید آهن و آبیاري کامل مشـاهده شـد   9/0، محلول پاشی اآزوسپریلیوم و میکوریزتوأم 

پاشی به کمترین میزان این صفات در شرایط محدودیت شدید آبی، عدم کاربرد کود زیستی و عدم محلول

ي کامـل، عملکـرد   دهی و آبستنی نسبت به آبیاردر مراحل سنبلهنتایج نشان داد قطع آبیاري . دست آمد

وآزوسپریلیوم در مقایسه با عدم اتوأم میکوریزاستفاده  .درصد کاهش داد 11/30و  06/22دانه را به ترتیب 

گرم در لیتر نانواکسید آهـن در مقایسـه بـا عـدم محلـول       9/0پاشی با و محلول درصد 96/8ها کاربرد آن

رسد کاربرد توأم کودهـاي زیسـتی و   ه نظر میاز این رو ب. درصد عملکرد دانه بیشتري داشتند 63/4پاشی

  .هاي تنش در جو درشرایط محدودیت آبی پیشنهاد شودتواند به عنوان تعدیل کنندهنانواکسید آهن می

  تنش شوري، جو، محتواي کلروفیل، محدودیت آبی:هاي کلیدي واژه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مقدمه 1-1



کـه در آن   اي هسـتند، منـاطقی   به همراه گندم مهمترین غالت در نواحی مدیترانه١جو

عملکرد را بـا محـدودیت همـراه     مبود آب در طول پرشدن دانه،درجه حرارت باال بوده و ک

.Francia etal(سازد  می 2011; Jacobsenetal. اسـطه شـرایط   در این نواحی بـه و . )2012

گیاه جو به عنوان یک گیاه با عملکرد مناسب نسبت بـه   در بیشتر مواردمحیطی نامساعد، 

در واقع جـو بـه عنـوان غلـه غالـب در      . وري باال قابل توصیه خواهد بود ارقام گندم با بهره

وري  بهـره  هـاي بـا   همچنین در برخـی دیگـر از سیسـتم   (هاي دیم حوزه مدیترانه  سیستم

شود وعقیده کشاورزان نیز بر این است که عملکرد جـو تحـت چنـین     محسوب می) پایین

.Ryanetal(شرایطی بهتر از گندم است  تـرین  هـاي محیطـی یکـی از مهـم     تـنش ). 2008

از میـان ایـن   . رونـد دهنده عملکرد دانه و تولید گیاهان زراعی به شـمار مـی  عوامل کاهش

اسـت   ترین تنش در مقیاس جهانی خشکی تا حد زیادي پیچیده هاي غیرزنده، تنشتنش

خشـکی هماننـد   . )Penicy et al. 2010(دهد  میکه رشد و نمو گیاهان را تحت تاثیر قرار 

در ) ROS(٢هاي فعال اکسـیژن  هاي غیرزیستی، موجب تولید بیش از حد گونهسایر تنش

هـاي نوکلئیـک،   تواند به غشاي سلولی، اسـید هاي فعال اکسیژنی می گونه. شودگیاهان می

Gill(ها آسیب وارد نمایند ها و کربوهیدرات پروتئین and Tuteja, 2010 ( عـدم   موجـب و

هــاي آزاد و  هــاي فعــال اکســیژنی از رادیکــال گونــه. تعــادل متابولیــک در گیاهــان شــود

ــول ــال   مولک ــاي غیررادیک ــیژن   (ه ــیژنه، اکس ــدروژن، آب اکس ــید هی ــال و پراکس رادیک

Gill(تشکیل شده است ) سوپراکسید and Tuteja, 2010 .(   گیاهان جهت مقابله بـا تـنش

هاي ضـد اکسـایش آنزیمـی     هاي فعال اکسیژن، داراي مکانیسم اکسایشی ناشی از رادیکال

                                                                                                                        
1-Hordeumvulgare L.
2- Reactive Oxygen Species
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ــو   ( ــاز، مون ــاتیون ردوکت ــاالز، آســکوربات پراکســیداز، گلوت ســوپر اکســید دیســموتاز، کات

کتاز، دهیدروآسـکوربات ردوکتـاز، گلوتـاتیون پراکسـیداز، گایـاکول      دهیدروآسکوربات ردو

آسکوربیک اسید، گلوتاتیون، ترکیبـات  (و غیرآنزیمی  )پراکسیداز، گلوتاتیون اس ترانسفراز

Gill(باشـند   مـی ) هـا هاي غیرپروتئینی و آلفا توکوفرولفنولی، آلکالوئید، آمینو اسید and 

Tuteja, 2010 .(مل ایجاد شـرایط تـنش، تعـادل طبیعـی را تغییـر داده و      به طور کلی عوا

منجر به یـک سـري تغییـرات مورفولـوژیکی، فیزیولـوژیکی، بیوشـیمیایی و مولکـولی در        

.Gao etal(ثیر منفی بر رشد و تولید آنها دارد شوند که تأ گیاهان می که در نهایت ) 2010

.Gao etal(شـود  منجر به کاهش رشـد و عملکـرد نهـایی محصـول مـی      ,Ashraf؛ 2010

خویشاوندان وحشی بیشتر گیاهان زراعی از جمله جـو پتانسـیل بـاالیی از لحـاظ     ). 2010

Nevo and(هـاي زیسـتی و غیرزیسـتی دارنـد     تحمل به تنش Chen, 2010; Yangetal.

اي محدود شـده  ، ولی تنوع ژنتیکی در جو زراعی به علت اصالح آن به طور فزاینده)2011

ن امر موجب ایجاد مشکل در سازگاري این گیاه با شـرایط نامسـاعد محیطـی از    است و ای

زهراوي و همکـاران،  (شود  هاي غیرزیستی می ها و تنش هاي زنده مانند بیماريقبیل تنش

هاي مدیریتی براي بهبود عملکرد و کیفیت دانه وجود برخی راهبرد ،در تولید جو). 1390

ها و عناصر ریزمغذي یک نقش اساسـی  سب گیاه، کاربرد کوددارد، در این راستا تغذیه منا

  ). Ryan etal.2012(خشک دارد  در بهبود عملکرد کمی و کیفی در نواحی نیمه

  معرفی گیاه جو 1-2

  گیاه شناسی جو 1-2-1

 vulgareیـا   Sativumو گونـه  ) Hordeum(، جـنس  )Poaceae(جو از تیره گنـدمیان  



درهر گـره محـور سـنبله    . خودگشن، با گل آذین سنبله استجو گیاهی یکساله، . باشدمی

هـا،  در اغلب واریته .باشددارد که هر کدام شامل یک گلچه میآن سه عدد سنبلچه وجود 

اگر تمـام ایـن گلچـه    . شودست ولی به یک ریشک طویل منتهی میاندازه گلوم نصف لما ا

شود که بـه ایـن دسـته    یده میه در هر قسمت محور سنبله دها بارور شوند، سه ردیف دان

نبلچه میانی داراي گلچه بـارور  ها، فقط سدر گروه دیگري از جو. ها، شش ردیفه گویندجو

هـاي  هاي کناري گـره البته سنبلچه. گویندهاي دو ردیفه میباشد که به این دسته، جومی

ـ  افتنیفه گاهاً طوري بر روي همدیگر میهاي شش ردمحور سنبله در جو ه صـورت  د کـه ب

ردیفه، در نتیجه جهش و نیـز  هاي شش رسد که جوبه نظر می. شودچهار ردیفه دیده می

هاي جو دو قطبی اسـت  زنی دانهجوانه. انده وجود آمدههاي دو ردیفه بگیري از جودو رگ

بـذري   هـاي تعداد ریشه. گیردروز بعد از کشت صورت می 8-12 و سبز کردن آن معموالً

ارقام پـاییزي داراي  (عدد است  5-8دانه و شرایط رشد و نمو ي رقم، اندازه در جو بسته به

باشد، کـه  هاي کوچک مییشتر از دانهتر بهاي بزرگو تعداد ریشه در دانه) عدد است 6-5

-متـري بیشـتر از دانـه   سـانتی  120بـه طـور عمـودي و تـا عمـق      ها یک یا تعدادي از آن

اك گسـترش  متري خسانتی 40به طور جانبی تا عمق اف بقیه در اطر باشد،کوچک میهای

هاي ثـانوي  ریشه. ایر غالت سطحی و افشان استاي در جو مثل سسیستم ریشه. یابندمی

ها ماننـد  آیند و بعضی از آنهاي مجاور سطح خاك به وجود میزدن از گرهدر هنگام پنجه

کنند و بعضـی بـه اطـراف    مودي و به سمت پایین خاك نفوذ میهاي اولیه به طور عریشه

بخـش و  تـاج (کنـد  را از یک توده متـراکم ریشـه پـر مـی    پخش شده و قشر فوقانی خاك 

هـاي جـو باریـک و بـه     بـرگ . دار استشبیه ساقه گندم و گره ساقه جو). 1382پورمیرزا، 
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ه یک برگ خـارج شـده   از محل هر گره ساق. باشدسبز روشن و داراي انتهاي گرد می رنگ

در محل برخورد برگ به سـاقه دو زائـده   . گیردبرگ قسمتی از ساقه را در بر می رو نیام ه

ر بنام زبانک میلی مت 2-3بزرگ بنام گوشوارك ویک زائده بی رنگ و نیمه کروي به طول 

جو دیواره تخمدان کامالً با سطح داخلی پالئا ترکیـب و بـه پوشـش    ي در دانه. وجود دارد

  ). 1382و پورمیرزا،  تاجبخش(دانه تبدیل شده است 

  اهمیت محصول جو 1-2-2

-ن میزان تولید کل آن نصف گنـدم مـی  اهمیت جو در دنیا تقریباً برابر گندم است، لک

.Ulrich etal(باشد  این گیاه همانند یوالف، بـرنج، گنـدم و ذرت از دسـته غـالت     ). 2010

گنـدم، ذرت و بـرنج از بـا    گیاه جو پس از . شوداستفاده می دامبوده و از قدیم براي تغذیه 

از لحـاظ تـاریخی، جـو یکـی از     ). Ozterk and Essen, 2008(باشد ترین غالت میاهمیت

ال و شـرق  منابع مهم غذایی در بسیاري از نقاط دنیا، شامل خاورمیانه، شمال آفریقا و شم

ترکیـه و   هايبنابر آمار فائو، کشور). Tavakoli etal. 2009(باشد اروپا و همچنین آسیا می

ایران به ترتیب مقام اول و دوم سطح زیر کشت و همچنین میزان تولید محصول جو را در 

اند که همین امر نشانگر ظرفیت باالي کشور ایران قه خاورمیانه به خود اختصاص دادهمنط

.Ulrich etal(باشـد  محصول زراعی بـا ارزش در منطقـه مـی   در کنترل وضعیت بازار این 

خصـوص بـه   هو بـ جو، عالوه بر اینکه در تغذیه دام به عنـوان جیـره ترکیبـی    گیاه ). 2010

پـرورش مناسـب ذرت و سـایر    هاي مناطق سردسیري که امکـان  عنوان خوراك اصلی دام

نان، نوشیدنی، غـذاهاي منـاطق   (هاي مختلف شود، به صورتباشد، استفاده میغالت نمی

-ز بیمارينیز شرکت دارد و حتی در درمان تعدادي ا انساندر برنامه غذایی . . .) خاص و 



 80-90يجو به عنوان غذاي دام، بـه انـدازه   ارزش غذایی .ها نیز موثر شناخته شده است

درصد پروتئین، خاکستر و فیبر خام آن از ذرت بیشتر ولی از . باشداي میدرصد ذرت دانه

خمیري به کـار  راعی که براي صنایع تانواعی از این گیاه ز. است انرژي از ذرت فقیرترنظر 

رسند، چرا که در انواع تخمیـري جـو،   هایی است که به مصرف دام میتر از آنرود گرانمی

-زیادتري داشته و نیز از رنگ روشـن دانه باید کیفیت باالتر، درصد پروتئین کم و نشاسته 

  ).1392کلهري، (تري برخوردار باشد 

  میزان تولید جوسطح زیر کشت، عملکرد و  1-2-3

سطح زیر کشت و تولید جو در جهان  3-1- 1-2

 2016در سال ) 2017فائو، (بر اساس آخرین آمار انتشار یافته سازمان خوار و بار جهانی 

 79/59بود که قاره اروپا با میلیون تن  06/144برابر در سطح جهان  جومیزان تولید محصول 

. کاهش داشته است% 96/2مقدار ،2015نسبت به سال میلیون تن بیشترین تولید را داشت که 

ي جو در این سال به ترتیب فرانسه، استرالیا، آلمان، آمریکا، روسیه، عمده کشورهاي تولیدکننده

  . و اتیوپی بوده است ژانتین، کانادا، انگلیس، دانماركآر

  

  

  سطح زیر کشت و تولید جو در کشور 3-2- 1-2

میلیون هکتار برآورد شده  8/1سطح برداشت جو در کشور حدود ، 1393-1394در سال زراعی 

درصد از کل سطح غالت کشور است  56/21درصد از کل سطح محصوالت زراعی و  49/15که 

بیشترین سطح . درصد در اراضی دیم بوده است 60درصد آن در اراضی آبی و  40حدود  که

هاي خراسان  استان. درصد است 99/9برداشت جو در کل کشور مربوط به استان کرمانشاه با 



  9  مقدمه و هدف

 24/5شرقی با و آذربایجان 63/6، اردبیل با 24/7، همدان با 42/7، لرستان با 9/9رضوي با سهم 

شایان ذکر است حدود . هاي دوم تا هفتم از سطح برداشت جو کشور را دارا هستند درصد مقام

هاي  متعلق به سایر استان درصد از سطح برداشت جو در هفت استان مذکور و مابقی 66/52

درصد از کل سطح  09/0هکتار معادل  1620کمترین سطح برداشت جو کشور با . کشور است

  . )1396سید شریفی و خلیل زاده، (جو، متعلق به استان هرمزگان است

  میزان تولید 3-3- 1-2

از کل تولید درصد  16/4میلیون تن برآورد شده که معادل  2/3میزان تولید جو در کشور حدود 

درصد و تولید  63/67تولید آبی . درصد از کل تولید غالت کشور است 55/17محصوالت زراعی و 

از لحاظ میزان تولید در کل کشور استان خراسان رضوي با دارا بودن . درصد است 37/32دیم 

با  هاي همدان درصد از کل تولید جو مقام نخست را به خود اختصاص داده است و استان 03/13

درصد  97/4و لرستان با  49/5، اصفهان با 59/5، اردبیل با 3/6، گلستان با 52/6، فارس با 63/7

این هفت استان در مجموع . هاي دوم تا هفتم را دارا هستند از کل تولید جو در کشور مقام

ي تولید جو مربوط به سایر درصد بقیه 11/50کنند و درصد از جو کشور را تولید می 89/49

 3470با تولید (کمترین میزان تولید جو کشور مربوط به استان هرمزگان . هاي کشور است استان

  .)1396سید شریفی و خلیل زاده، (است) درصد 11/0تن معادل

عملکرد در هکتار 3-4- 1-2

هاي البرز و خوزستان  کیلوگرم در هکتار است که استان 3070عملکرد جو آبی در کشور متوسط

بیشترین و کمترین عملکرد جو آبی ) کیلوگرم در هکتار 1707و  4275عملکرد  به ترتیب با(

کیلوگرم در هکتار  980میانگین عملکرد جو دیم در کشور . اند کشور را به خود اختصاص داده

کیلوگرم در هکتار به استان قم و کمترین آن به استان بوشهر  4151است که بیشترین مقدار با 

  . تعلق دارد



  

  

  

  

  

  

  

  

هاي  درصد توزیع سطح محصول جو در استان 1-1شکل 

1393-94کشور در سال زراعی 

یکشور در سال زراعی  ها تولیدجودراستانتوزیعدرصد 2-1شکل 

94-1393





  

  

  

  

  

  

  

)1393- 94نام،  بی(1393-94جو کشور در سال زراعی ) کیلوگرم(و میانگین عملکرد ) تن(، تولید )هکتار(شت سطح زیر ک 1-1جدول 

نام استان
عملکردتولیدسطح

دیمآبیجمعدیمآبیجمعدیمآبی

043/26292/66335/92684/79724/75408/1557/30593/1142آذربایجان شرقی

024/17698/56722/73782/54425/68207/1239/32178/1206آذربایجان غربی

522/26310/90832/116458/70126/120584/1906/26562/1330اردبیل

704/46305/7009/54318/170390/5708/1758/36469/737اصفهان

876/8217093/9942/37387329/387/42744/1780البرز

071/2773/57844/59657/5450/45107/519/27317/786ایالم

114/2090/6203/8133/4231364/47/195538بوشهر

104/3689193/36369/149164533/1492/41372/1852تهران

096/8884/21980/29109/23011/26120/495/28546/1188رمحال و بختیارياچه

232/19438/1670/20879/49499378/505/25934/347خراسان جنوبی

677/133772/40449/174481/386538/30019/4172/2891749خراسان رضوي

742/27085/32827/59064/80654/30718/110886/24/955خراسان شمالی

417/30476/25892/55920/51225/19145/71707/16/754خوزستان

040/10700/22740/32981/33459/15440/495/3384681زنجان

654/17421/4075/22759/50262/3021/543/28759/737سمنان

005/16533538/16621/27424045/288/17251/796سیستان و بلوچستان

604/57360/52963/109601/167149/41750/2086/29099/785فارس

358/36610/6968/42967/108310/5277/1141/29973/803قزوین

774/2265839/22495/74268763/74271/35/4150قم

297/5380/24678/29892/16442/22334/398/31885/920کردستان

753/22612/2365/25588/55562/2150/581/24439/980کرمان

553/8602/167155/176540/33748/74288/1084/3921446کرمانشاه

366/1873/48239/50906/2931/43837/462/21279/898کهکیلویه و بویراحمد

600/20233/66833/86218/63600/138818/2019/30686/2092گلستان

60679/5739/5138328/7466/71/23264/1290گیالن

698/6097/124796/130861/17268/141129/1597/26664/1138لرستان

553/2274/23826/25739/6133/35872/412/26406/1509مازندران

737/39853/15589/55839/139136/14975/1532/35197/891مرکزي

-620/160620/1470/30470/36/2141هرمزگان

941/41681/85622/127558/176596/67154/2447/42099/788همدان

-985/20985/2295/80295/88/2778یزد

-996/50996/5874/120874/121/2147جنوب استان کرمان

/214/705402/057کل کشور

1

616/762/1142/165/2442/036/

1

584/201/32/30702/980



  

  قیتحق نهیشیو پ یمبان-2

  

  خشکی  2-1

  آبیتنش کم 2-1-1

از نقطه نظـر کشـاورزي، خشـکی    . براي تنش خشکی بیان شده استتعاریف مختلفی 

ي رطوبـت  ی شامل بارش نزوالت، ظرفیـت ذخیـره  عبارت از ناکافی بودن آب قابل دسترس

ي رشد گیاهان زراعی است که موجـب محـدود   مقدار و پراکندگی آن در طی دوره خاك،

.Guybes etal(شـود ژنتیکی عملکرد در گیاه زراعـی مـی   شدن پتانسیل  Vinokur؛ 2007

and altman, 2005 .(ترین تنگناي محیطی است که تولیـد محصـول را   خشکی مهم تنش

خشکی اغلب بـا دمـاي بـاال    . دهداز جمله ایران تحت تاثیر قرار میدر نواحی مختلف دنیا 

زیان بار تنش را بـه دنبـال    زایش تبخیر و تعرق و افزایش اثرنیز همراه است که این امر اف

.Sabaghpouretal(رد دا تنش خشکی را کمبود آب قابل  )Kramer, 1999(کرامر  ).2006

یـت  هاي درونـی گیـاه و در نها  تواند موجب تنشد که مینکنتعریف می نیز استفاده خاك

یکی از عوامل تنش زا و محـدود کننـده تولیـد     تنش آبی. ثیر قرار دهدرشد آن را تحت تأ

بـروز   موجـب زیاد بودن میزان تبخیر و تعرق و محدودیت منابع آبـی  . گیاهان زراعی است

علـت اصـلی تـنش آب در گیـاه     . شـود در طول دوره رشد گیاهان زراعی میتنش کم آبی 



دو عامل اسـت   افزایش میزان تلفات آب یا کافی نبودن میزان جذب آب و یا ترکیبی از هر

هـا پیشـی   تعرق بر میـزان جـذب آن توسـط ریشـه     که بر اثر آن میزان تلفات آب ناشی از

چنـین  در ). 1384شـریف آبـاد،    حاجبی و حیـدري (یابد میگرفته و میزان تنش افزایش 

جـذب آب از طریـق تجمـع ترکیبـات اسـمزي از جملـه       ي شرایطی گیاه به منظور ادامـه 

.Zhangetal(دهـد  محلول، پتانسیل اسمزي خود را کاهش می هايین و کربوهیدراتپرول

1999.(  

  تاثیر تنش خشکی بر توسعه و تقسیم سلول و رشد 2-1-2

در صـورتی کـه   . باشدترین فرآیند نسبت به کمبود آب میرشد سلول در واقع حساس

سانس در داخل سلول کـاهش  فشار تورژ شودیک سلول گیاهی با کمبود شدید آب مواجه 

، یـک  از این رو. یابدت فقدان فشار درون سلولی کاهش مییابد و گسترش سلول به علمی

هـاي  ي سـلول و شـدت کمبـود آب در بافـت    همبستگی مثبت نزدیک بین کاهش انـدازه 

هـاي اصـلی رشـد سـلولی و     م سلول و طویل شدن سلول از مولفهتقسی. گیاهی وجود دارد

؛ 1386معـاونی و چنگیـزي،   ؛ 1394ان، آرمنـد و همکـار  (باشـند  گسترش سطح برگ مـی 

JaneMarcel, 2006؛Ahuja, 2008 .(  

  تاثیر تنش خشکی بر رشد رویشی و زایشی 2-1-3

تنش خشکی بر رشد، عملکرد و کیفیت گیاه بسیار سریع بوده و مهمتـرین فراینـد    اثر

هـا و نیـز   اهش رشد طولی سـاقه، کـاهش رشـد بـرگ    تنش خشکی کاهش سرعت نمو، ک

تـنش خشـکی بـر فـاز زایشـی       سه مرحله مهم در بروز اثـر . هاستمنفذ روزنه کاهش قطر

  :وجود دارد که عبارتند از



پیدایش و تشکیل گل  -1

  گرده افشانی و لقاح  -2

  ).Ahuja, 2008؛ 1386چنگیزي، معاونی و (تشکیل و پر شدن دانه  -3

  تاثیر تنش خشکی بر رشد و عملکرد 2-1-4

تـرین عامـل کـاهش عملکـرد در     تنش خشکی و گرما اصـلی  طور کلی باید گفت کههب

هـاي  عموالً خشکی بـه همـراه دما  باشد که مهان به خصوص در مناطق نیمه خشک میگیا

بـه   عملکـرد عملکـرد و اجـزاء   .دهـد باال رشد و عملکرد دانه را بطور چشمگیري کاهش می

ي محیطـی بایـد در   هـا ب گیاهان سازگار یا متحمل بـه تـنش  ترین معیار انتخاعنوان مهم

اثر تنش خشکی بر عملکرد عمدتاً به این مسـئله وابسـته   . شودهاي اصالحی منظور برنامه

ورد مصـرف  است که چه مقدار از ماده خشک تولیدي به عنـوان مـاده قابـل اسـتفاده و مـ     

  ). Ahuja, 2008؛ Jane Marcel, 2006(شود برداشت می

  تاثیر تنش خشکی بر فتوسنتز 2-1-5

هـا، کـاهش فعالیـت پروتوپالسـمی،     ی با کاهش سطح برگ، انسداد روزنـه کتنش خش

سنتز پروتئین و کلروفیل موجب کاهش شدت فرآینـد  کربنیک، کاهش کاهش تثبیت گاز 

هـا بـه دلیـل    مبادله شـده از طریـق بـرگ    CO2در شرایط تنش خشکی . شودفتوسنتز می

هاي مزوفیل بـرگ  در سلول CO2روزنه و اختالف در مقاومت انتشار به  تغییرات قطر منفذ

هـا  چـرا کـه روزنـه   . افتدپدیده گرسنگی اتفاق می در گیاهانبه این ترتیب . کندتغییر می

. کنـد ادامه پیـدا مـی   NADPHو  ATPهاي نوري و ساخته شدن شده، ولی واکنشبسته 

س نوري از مکانیسم بقاي بیشتري در شـرایط  گیاهان چهار کربنه به دلیل پایین بودن تنف



  ). Ahuja, 2008؛ Jane Marcel, 2006(برند میتنش خشکی سود 

  تاثیر تنش خشکی در مراحل انتهایی رشد 2-1-6

-اي معمـول کی در شرایط آب و هوایی مدیترانـه ، تنش خشي رشد جودر مراحل انتها

پـر شـدن دانـه بـه      دهـی تـا  سنبلهتنش خشکی در . باشدترین و شدیدترین نوع تنش می

شـود مـی هاي بارور و تعداد دانه در هر سنبله موجب کاهش محصـول  دلیل کاهش سنبله

)Sterling and Nas, 1981 .(   فتوسـنتزي  کاهش تولید مواد پرورده نیز به کـاهش فرآینـد

,Dudgeon(ها مرتبط است شود که با بسته شدن روزنهمربوط می 2000 .(  

  سازگاري به کم آبی2-1-7

گیرند به شرایط تـنش خشـکی پاسـخ    هنگامی که تحت تنش خشکی قرار می گیاهان

شـوند  شرایط سازگار می دهند و با القاي پاسخ هاي مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی به اینمی

)Wang and Hung, 2004 .( هـا بـراي   تـرین مکانیسـم  صفات فیزیولـوژیکی از مهـم  تغییر

از راهکارهـاي مناسـب   ). Liu et al. 2011(شرایط تـنش خشـکی اسـت     سازگاري گیاه به

در شـرایط  . گیاهان در پاسخ به تنش خشکی، افزایش مواد محلول و فعـال اسـمزي اسـت   

تنش، گیاه به منظور ادامه جذب آب، پتانسیل اسمزي خود را از طریـق تجمـع ترکیبـات    

پـرولین  . دهدمعدنی کاهش میاسمزي از جمله اسیدهاي آمینه، قندها و برخی یون هاي 

ن پاسـخ  ترین اسمولیتی است که در بسیاري از گیاهان به عنواترین و گستردهاحتماالً رایج

  ). Keyvan, 2010(شود د میهاي اسمزي و خشکی تولیطبیعی و ذاتی گیاه به تنش

  

  



  

  شوري 2-2

  تنش شوري 2-2-1

زنده مهم اثرگـذار بـر بـیش از    هاي غیر عالوه بر تنش خشکی، شوري نیز یکی از تنش

و عملکرد محصوالت زراعی ) FAO, 2016(درصد از اراضی کشاورزي در جهان بوده  5/19

شوري به عنوان تهدیـد اصـلی در منـابع محیطـی و سـالمتی بشـر در       . دهد را کاهش می

درصد از یک بیلیون هکتـار از   7که حدود طوري. برخی کشورها تشخیص داده شده است

برابر مساحت کشـوري   10ر سطح جهان با شوري مواجه بوده و این سطح معادل اراضی د

اثـر  ). Yansen, 2008(شـود  برابر مساحت کشور فرانسه را شامل می 20مانند ونزوئال و یا 

هـاي مورفولـوژیکی، فیزیولـوژیکی و    هاي پیچیـده در میـان فرآینـد   ي تعاملشوري نتیجه

ــه ــی، رشــد  بیوشــیمیایی شــامل جوان ــاه و جــذب آب و عناصــر هســت  زن  Akbari(گی

Moghadam etal. هاي قابـل حـل و   ي نمکعبارت از حضور بیش از اندازهشوري ). 2011

-مـی ریشه ي ست که منجر به تجمع نمک در ناحیهعناصر معدنی در محلول آب و خاك ا

و بلـوچی،  نظربیگـی (هاي سدیم و کلـر اهمیـت بیشـتري دارنـد     یون شود و در این راستا

شـوري از  . شوري یک تنش محیطی و یک مانع اساسی براي تولید محصول است). 1380

هاي خاص از قبیل سدیم و کلر و کـاهش عناصـر   پتانسیل آب و سمیت یونطریق کاهش 

-بذرها و استقرار گیاهچـه تـاثیر مـی   زنی ز مانند کلسیم و پتاسیم بر جوانهغذایی مورد نیا

مـک در  هیچ ماده سمی رشـد گیـاه را بیشـتر از ن   ). 1390شفیع زاده و همکاران، (گذارد 

  . رشد بیشتر استقدر غلظت نمک باالتر باشد کاهش  هر. دکنمقیاس جهانی محدود نمی



  

Title and Author:

Effects of nano iron oxide and biofertilizers on yield, some 
agrophysiological and biochemical tratis on barely 
(Hordeumvulgare L.) under salinity and drought stresses 
conditions./ Siyamak Dadashzadeh

Supervisor:
Advisor:

R. Seyed Sharifi
S. Farzaneh

Graduation date: 8 January 2019
Number of pages: 190

Abstract
In order to study the effects of bio-fertilizers and nano iron oxide on grain yield, 

clorophyll content and some grain filling period  components of barley under salinity 
stress, a factorial experiment was conducted based on randomized complete block 
design with three replications at research greenhouse of faculty of Agricultureand 
Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili during 2016. 
Factorsexperiment were included bio-fertilizers in four levels (non-application of 
biofertilizer, application of Azospirilium, mycorrhiza (Glomus Intraradices), both 
application of mycorrhiza and Azospirilium), foliar application with nano iron oxide 
at four levels (0, 0.3, 0.6 and 0.9 g L-1), soil salinity in four levels (0, 50, 25 and 75 
mM NaCl). A two- part linear model was used to quantifying the grain filling 
parameters.In this study, total chlorophyll, chlorophyll a, b, carotenoid, grain filling 
components, yield and yield components of barley were investigated.Means 
comparisonshowed that the highest yield (2.46 g per plant), grain filling rate (0.00279 
g.day-1), effective grain filling period and grain filling period (39.96 and 26.53 days 
respectively), chlorophyll a (1.87 mg g-1 FW), chlorophyll b (0.6 mg g-1 FW), total 
chlorophyll (2.55 mg g-1 FW) and carotenoid (0.6 mg g-1 FW) were obtained at both 
application Azospirilium and mycorrhiza, foliar application of 0.9 g L-1 nano iron 
oxide and no salinity. While the lowest of these traits was obtainedin salinity 75 mM, 
no application of bio fertilizer and no foliar application of nano Fe oxide.Increasing 
salinity in the soil decreased quantumyield, relative water content and grain yield of 
barley, whereas soluble sugars, proline content, electrical conductivity and the 
activities of Catalase, Peroxidase and Polyphenol Oxidase enzymes increased.
Inoculation of plants with bio fertilizers and nano iron oxide application improved 
these traits (except electrical conductivity) under salinity conditions as well as normal 
conditions. Salinity of 25, 50 and 75 mM NaCl decreased 5.23, 21.93 and 26.14%, 
respectively from grain yield and application of biofertilizers and nano Fe oxide 
compensated 11.79%, 12.64% and 15.45% respectively from yield reduction in 
compared to control. It seems that both application of biofertilizers and nano Fe oxide 
can be suggested as stabilizers stress in barley under soil salinity conditions.
In order to study the effects of irrigation withholding, bio fertilizers and foliar 
application of iron on yield and some morphophysiological traits of barley 
(Hordeumvulgare L.), a factorial experiment was conducted based on randomized 
complete block design with three replications in 2015. The factors in experiment were 
included irrigation in three levels (full irrigation, moderate water limitation or 
irrigation withholding at heading stage; severe water limitation or irrigation 
withholding at boot stage), bio fertilizers in four levels (no bio fertilizers, application 
of mycorrhiza, Azosprillium, both application Azosprillium and mycorrhiza) and foliar 



application of nano iron oxide in four levels (0,0.3, 0.6 and 0.9 g L-1).The results 
showed that yield, yield components and chlorophyll content were decreased in 
irrigation withholding at heading and booting stages. Maximum of grain weight 
(0.065), grain filling rate (0.00236 g.day) and grain filling period (42.5 days), 
chlorophyll a and carotenoid (2.52 and 0.96 mg.g-1 FW, respectively) were observed 
in both application Azosprillium and mycorrhiza, foliar application of 0.9 g L-1 nano 
iron oxide and full irrigation, whereas the least amount of these traits were obtained in 
severe water limitation, no nano iron oxide and biofertilizers application. The results 
showed in cause of irrigation withholding, the grain yield was reduced 22.06% and 
30.11%, respectively, in compared with full irrigation at the booting and heading 
stages. The increasing 8.96% of grain yield was observed with combined use of 
Azosprillium and Mycorrhiza, as well as increasing 4.63% of this trait was observed 
with use of 0.9 g L-1 nano iron oxide in compared with the control. So, it seems that 
both application of biofertilizers and nano Fe oxide can be suggested as stress 
stabilizers in barley under water limitation conditions.
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