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 :چکیده

 شیآزما نانو ذرات سیلیکون و تیتانیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دوروم،اثر  یبه منظور بررس

 هی دانشکدقاتیمزرعه تحقدر  59-59کامل تصادفی طی سال زراعی  بلوکهایفاکتوریل در قالب طرح پایه 

معرفی شده از مرکز  دوروم گندم پیشرفته ژنوتیپ 82 در این آزمایش اجرا شد. مغان یعیو منابع طب یکشاورز

بعنوان فاکتور اول و محلول پاشی ذرات نانو در ( ICARDAالمللی پژوهش کشاورزی در مناطق خشک )بین

 3طول هر کرت آزمایشی  گرفتند.سه سطح تیتانیوم، سیلیکون و شاهد بعنوان فاکتور دوم مورد بررسی قرار 

محلول پاشی نانو ذرات در  بوته در متر مربع است. 922متر و تراکم کشت سانتی 82متر و فاصله بین ردیف 

طی سه مرحله اواخر مراحل رویشی قبل از ورود به مرحله زایشی، اوایل به ساقه رفتن و اوایل مرحله سنبله 

بوته از هر کرت به صورت تصادفی انتخاب شده و  82وژیکی، تعداد بعد از رسیدگی فیزیول .انجام شددهی 

ها از ژنوتیپ نینشان داد که ب انسیوار هیتجز جینتا برداری شد.آن یادداشتو سایر صفات مرتبط با عملکرد 

 سیلیکون و تیتانیوم ذراتبا نانو یاثر محلول پاش. وجود دارد یداریاختالف معن مورد بررسی صفت همهنظر 

ازجمله طول بوته، طول پدانکل، طول خوشه، تعداد و وزن دانه در خوشه، وزن کاه و  صفت اکثر یرونیز 

های مورد بررسی ژنوتیپهمچنین نتایج نشان داد که  .دار بوداز نظر آماری معنی عملکرد دانه در بوته

و  G2 ،G3های ژنوتیپد. دهنپاشی از خود نشان میهای متفاوتی در مقابل تیمارهای مختلف محلولپاسخ

G13 پاشی با نانو تیتانیوم در محلول. به خود اختصاص دادند بوته را کل در دانه وزن به ترتیب بیشترین

داری مجموع بیشترین عملکرد در بوته را نسبت به شاهد و نانو سیلیکون نشان داد. در حالیکه تفاوت معنی

 مشاهد نشد.عملکرد در پاشی با نانو سیلیکون و شاهد بین محلول

 تیتانیوم، سیلیکون، عملکرد دانه، گندم دوروم، نانو تکنولوژی. واژه های کلیدی:
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 و هدف  مقدمه  -8

 دوروم گنلدم . باشلد ملی  انسلانها  غلذای اصللی   کننده تأمین و زمین کره غذایی گیاهان مهمتریناز  غالت

(Triticum turgidum L. var. durum Desf. ) تولیلد  در هلم  و نلان  تولیلد  در هم مردم، یهتغذ در هموارهنیز 

گنلدم   .شلد ابمی فراهم کشور سطح از وسیعی بسیار گستره در آن تولید شرایط و داشته اساسی نقش ماکارونی

گیرد. عالرغم سطح زیر کشت پلایین گنلدم   درصد مناطق رشد گندم مورد کشت و کار قرار می 82در  دوروم 

هلای  باشلد. دانله  های منحصر به فلرد آن ملی  باشد که به علت ویژگیی میدوروم دارای اهمیت اقتصادی زیاد

هلا هملراه بلا محتلوی     باشلد. ایلن ویژگلی   گندم دوروم معموالً بزرگ، کهربایی طالیی رنگ و نیمه شلفاف ملی  

 Mohammadi etسلازد ) پروتئین باال و گلوتن مستحکم گندوم دوروم برای تواید غذاهای متنوع مناسلب ملی  

al., 2011ای به صورت دیلم کشلت   (. گندم دوروم یکی از گیاهانی است که به طور وسیعی در مناطق مدیترانه

 ,.Araus et alباشد )های تولید میشود. در این مناطق تنش رطوبتی و دمای باال از مهمترین محدود کنندهمی

متعلددی وجلود دارد    عواملل  شد.باچند که این شرایط فرصتی برای تولید دوروم با کیفیت باال می (. هر2002

 مواد تولید افزایش در شیمیایی کودهای اثر می توان به جمله از گیاهان تاثیر می گذارد نمو و رشد یرو رکه ب

تواننلد رشلد   یکسری عناصر و مواد دیگری نیز وجلود دارنلد کله ملی     ی رایج،اشاره کرد. عالوه بر کودها غذایی

سیلیکون و تیتلانیوم   های زنده و غیر زنده شوند.یا باعث مقاومت آنها به تنشگیاهان را تحت تاثیر قرار داده و 

 از جمله این عناصر مورد نیاز گیاهان می باشد.

 اثر سیلیکون بر روی رشد گیاهان -1-1

 قرار گیاهان رشد برای ضروری عناصر دسته در اینکه دلیل به اما است، خاك در فراوان عناصر از سیلیکون یکی

صورت  به عمده طور به را سیلیکون گیاهان .است نشده گیاه در آن بیولوژیکی نقش زیادی به توجه نگرفته

 درصد  10تا درصد یک از توجهی قابل طور به گیاه در آن تجمع میزان وجذب  (4Si(OH)) اسید سیلیسیلیک

 در خیراً(. اMimmo et al., 2012؛ Liang et al., 1996) است متفاوت مختلف هایگونه در خشک وزن

 هایتنش بروز زمان در ویژه به است، شده اشاره گیاهی گونه چندین در آن مفید اثر به شده انجام تحقیقات

 ایجاد در را مهمی نقش هااسمولیت محتوای بردن باال و اکسیدکننده های آنزیم فعالیت در افزایش با محیطی،
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 Gong et al., 2003) کند می ایفا گندم در خاص طور به و گیاهان در غیرزنده و زنده های تنش به مقاومت

دارند  یا سیلیسیوم عموماً گیاهان زراعی برای کنترل استرسهای محیطی نیاز به سیلیکون(. Epstein., 1999؛

(Ma, 2004سیلیکون اثر فلزات سمی را کاهش می .)سرعت فتوسنتز در  نیمصرف آب و همچن دهد و کارایی

 آن ییتوانابارها  است و فراوان در خاك یعنصر معدن نیدوم کونیلیسدهد. یش میی را افزامحصوالت کشاورز

( است. مطالعات Kafi and Rahimi, 2011گزارش شده است ) اهیرشد گ در NaCl یبهبود اثر منف یبرا

مختلف از جمله جو  یدر محصوالت زراع یتحمل به شورباعث  ،کونیلیبا س اند که تیمارنشان داده متعدد

(Liang et al. 2005( و ذرت )Parveen and Ashraf, 2010 )شده است. 

 برای شده است. استفاده یرشد محصوالت کشاورزبرای به عنوان کود  یلیکونسمنابع مختلف از  ،یبه تازگ

 فعالیت افزایش به توانمی آنها جمله از که دارد وجود فرضیه چندین گیاهان بریلیکون س مفید تأثیر

 همکاران و مقدم کمالی .(Matichenkov and Kosobrukhov, 2004)کرد  اشاره آنزیمی و فتوسنتزی

 پروتئین میزان و عملکرد عنصر بر این تأثیر بررسی بهیلیکون س دارای کودی مختلف سطوح اعمال با( 8329)

 تشدید و تحرك نتیجه در و نور جذب کارآیی افزایش موجبیلیکون س که اندداده نشان آنها پرداختند.   گندم

 برنج روی آزمایشاتی انجام با (8228) و همکاران داتنوف گردد.می محصول تولید افزایش نهایت در و فتوسنتز

 سوندهری یابد.می افزایش داریمعنی به طور گیاه نمو و رشدیلیکون س کاربرد با که است رسیده نتیجه این به

 و اندکرده مطالعه غرقابی شرایط در گندم رشد بر را کاتسیلی سدیم و ژیپس مثبت تاثیر( 8228) همکاران و

 حالیکه در، یابدمی افزایش ریشه خشک وزن و برگ سطح و بوته ارتفاع ،یلیکون س افزودن با که اندداده نشان

 .یابد نمی داری معنی تغییر محصول نهایی عملکرد

نملوده  بررسلی  برنج گیاه بر را آن بردکار زمان ویلیکون س مختلف سطوح تاثیر (8222) همکاران  و سینگ

 دانله  در فسلفر  و نیتروژن مقدار هکتار دریلیکون س کیلوگرم 822 کاربرد با که اندرسیده نتیجه این به آنها. اند

 ویلیکون سل  عنصلر  پاشلی محللول  مختللف  سطوح تاثیر( 8321 همکاران، و )نصری. یافت افزایش گیاه ساقه و

 بلا  هلا بوتله  خوابیلدگی  درصلد  کله  کردند گزارش آنها. نمودند بررسی را کلزا کمّی خصوصیات بر کاشت تراکم

 چنلدان  گیاه، دریلیکون س نقش به توجه با هایافته این. یافت کاهش درصد 8 به درصد 38 ازیلیکون س مصرف

 جلود و معتقدنلد  کله ( 8222) همکلاران  و موریلوآملادور  جملله  از محققلانی  نظلر  با و است نبوده انتظار از دور



 

3 

 بلا  کله  کردنلد  عنلوان  اینگونه آنها دارد. مطابقت شودمی خمیدگی برابر در گیاه تحمل افزایش باعثیلیکون س

 جللوگیری  زیلاد  تعلر   شلرایط  در آونلدها  ریختن فرو از چوبی آوند سلولی، دیوارۀ دریلیکون س شدن نشینته

 هلای عاملل  از یکلی  خلاك  مطللوب  حاصللخیزی  شود.می بوته ورس کاهش موجب ساقه استحکام با و کندمی

 رودملی  شلمار  به آن عملکرد کاهش عامل ترینمحدودکننده نیتروژن کمبود و است گندم تولید افزایش اصلی

(Davis, et al., 2002) 

اثلر   کونیلی(. سل 8229دارند )ملا،   کونیلیبه س ازین یطیمح یهاکنترل استرس یبرا یزراع اهانیعموماً گ

را  یسلرعت فتوسلنتز در محصلوالت کشلاورز     نیمصرف آب و همچنل  ییو کارآ دهدیرا کاهش م یفلزات سم

 یبهبلود اثلر منفل    یآن برا ییفراوان در خاك است و بارها توانا یعنصر معدن نیدوم کونیلی. سدهدیم شیافزا

NaCl اهیدر رشد گ ( گزارش شده استKafi and Rahimi, 2011است. مطالعات متعدد نشان داده )   انلد کله

( و Liang et al. 2005مختللف از جملله جلو )    یدر محصوالت زراع یباعث تحمل به شور کون،یلیبا س ارمیت

 ( شده است.Parveen and Ashraf, 2010ذرت )

ارقلام بلرنج    تاثیر محلولپاشی سیلیس و پتاسیم و کاربرد نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکلرد نتایج تحقیق 

با محلولپاشی تنهلا نلانو   ( نشان داد که 8353لمراسکی و همکاران،  قاسمی)ی ایرانی طارم هاشمی و طارم محل

کیلوگرم در هکتار( حاصلل شلد در حلالی کله بلاالترین شلاخ         21/9192) بیشترین عملکرد دانه ،سیلیکون

بیشلترین شلاخ     دسلت آملد.  توأم نانو سیلیکون و نانو کالت پتاسلیم بله  با محلولپاشی  ( %82/99برداشت ) 

 و همچنین با مصرف توأم نیتروکسین و نلانو سلیلیکون  ( %39/92محلی ) ا مصرف نیتروکسین در رقمبرداشت ب

 آمد. دست( به85/92%)

عملکرد  یعملکرد و اجزا ،یمورفولوژ اتیبر خصوص تروژنیو نیلیکون سمختلف  ریمقاد ریتاث پژوهش نتایج

 یعملکرد دانله و اجلزا   داریبب افزایش معنسیلیکون سنشان داد که  (8353)اسدی و همکاران،  دو رقم گندم

. با توجه به بررسی های انجلام شلده ورس عاملل    گردید( سنبله، وزن هزار دانه، شاخ  برداشت وزن)عملکرد 

 یمل  (برداشلت  مشلکالت  بطور مستقیم و غیرمستقیم با بلروز بیماریهلای قلارچی و   )مهمی در کاهش عملکرد 

 داد که این افزایش سبب مقاومت گیاه به ورس خواهلد  شیقه را افزاجرم واحد طول سایلیکون سباشد. مصرف 

که در مقاومت به ورس نیز اهمیلت دارد.   افتیارتفاع بوته بصورت آرام و کند افزایش  ،یلیکون س. با کاربرد شد
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را افلزایش داد کله برگرفتله شلده از     یلیکون سل جلذب   ییدر خلاك کلارا   تلروژن ین کود کاربرد سطوح مختلف

سلبب   تلروژن یو ن ومیسل یلیس للوگرم یبر ک گرمیلیم 222و  922باشد. تیمارهای  یدو عنصر م نیا برهمکنش

دو عنصلر   نیل ا همزملان  . کلاربرد دیدار وزن هزار دانه و شاخ  برداشت در هر دو رقم گندم گردیمعن شیافزا

یلیکون سل  للوگرم یرکب گلرم یلیم 922در سلطح   کهیبر عملکرد دانه دو رقم گندم داشت. بطور یدار یمعن ریتاث

نشلان  یلیکون سل عملکرد دانه مشاهده شد. ارقام گندم پیشتاز و روشن پاسخ های متفاوتی به کاربرد  نیشتریب

 بود. شتریرشد و عملکرد از روشن ب یهایژگینظر و از شتازیدادند. پاسخ رقم پ

 اثر تیتانیوم بر روی رشد گیاهان -1-2

 محللول  در شلود. کلاربرد تیتلانیوم   ملی  رشد تحریک و ایشافز باعث عنصر سودمند یک به عنوان تیتانیوم

شده است  گیاهی مختلف هایگونه رشد و زیست توده افزایش گیاه باعث هایبرگ روی پاشیمحلول یا و غذایی

(Carvajal and Alcaraz, 1998.) گردد. می نیز محصوالت کیفیت باعث افزایش تیتانیوم رشد، افزایش بر عالوه

 گیاهان از بسیاری بر آن اثر همچنان اما شروع شده، تیتانیوم مثبت آثار روی های قبلسال در یزیاد تحقیقات

 فسلفر،  نیتروژن، نظیر عناصر برخی جذب تواندمی است که عنصری است.  تیتانیوم مختلف مجهول شرایط در

 مثلل  عواملل  برخلی  بله  تحریک این میزان( Pais, 1983) کند تحریک را روی و منگنز آهن، منیزیوم، کلسیم،

 .(Kuzel et al., 2003) دارد بستگی خاك در غذایی عناصر وضعیت و رطوبت ،pH گیاه، رقم و گونه

 نیتلرات  کاتلاالر،  آنزیمهلای  فعالیلت  افلزایش  باعث و دارد اثر نیز گیاه بیوشیمیایی هایفعالیت بر تیتانیوم

 ایلن  فعالیلت  افلزایش  دلیلل  محققلین،  ایلن (. Martínez-Sánchez et al., 1993)شود می پراکسیداز و ردکتاز

 .دانستند آهن جذب افزایش از ناشی را تیتانیوم تیمار تأثیر تحت هاآنزیم

 افلزایش  بله  منجلر  نیتلروژن  جلذب  افزایش با تیتانیوم که بود هابوته طول افزایش از ناشی فلفل گیاه رشد

 افلزایش  اثلر  در آن قنلد  میلزان  و فلفلل  کیفیلت  یشافزا. شد فلفل هایبوته طول افزایش نتیجه در و فتوسنتز

طبلق   .(Martínez-Sánchez et al., 1993شلده اسلت )   گلزارش  نیلز  تیتلانیوم  تیملار  اعمال از ناشی کلروفیل

هلای فلفلل باعلث    پاشی روی بلرگ صورت محلول( کاربرد تیتانیوم به8552گزارش مارتینز سانچز و همکاران )

 انتین )مسئول ایجاد رنگیزه قرمز( در میوه فلفل شد.افزایش اسید اسکوربیک و کاپس
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هیلدروپونیک   سیسلتم  گوجه فرنگی در فتوسنتزی تغییرات و رشد بر نانوتیتانیوم و تیتانیوم اثر در مقایسه

 ساقه از بیش ریشه رشد بر غذایی محلول به نانوتیتانیوم افزودن اثر ( نشان دادند که8358)حقیقی و همکاران 

. شلدند  ایروزنله  داخل کربن دی اکسید و فتوسنتز تعر ، افزایش باعث نانوتیتانیوم و . تیتانیومتتاثیرگذار اس

 افلزایش  آن مثبلت  آثلار  بیشتر، غلظتهای در و بود تیتانیوم از بیش فتوسنتز و تعر  بر میزان نانوتیتانیوم تأثیر

 تلأثیر تیمارهلای   تحلت  گلل  یناولل  ظهلور  زملان  و تر سلاقه  و خشک وزن ریشه، حجم کلروفیل، میزان. یافت

 کوچک یاندازه نانوتیتانیوم به دلیل و بیشتر غلظت در تیتانیوم به طورکلی،. نگرفت قرار نانوتیتانیوم و تیتانیوم

 ملثثر  گوجله فرنگلی   فتوسلنتزی  و رشدی هایویژگی برخی بر توانندمی ریشه، به راحت تر نفوذ امکان و ذرات

 باشند.

 و اووالد توسلط  تیتلانیوم  هکتلار  در لیتلر میللی 889 تیملار  تحلت  بلبلی چشم یالوب محصول میزان افزایش

 تیتلانیوم  نقلش  را بلبلی چشم لوبیا محصول افزایش دلیل محققین، این .است شده گزارش( 8222)  همکاران

 ,Carvajal and Alcaraz) کلروفیلل  میلزان  افلزایش  بلا  تیتلانیوم  بنابراین، .دانستند فتوسنتز نوری فعالیت در

(،  Ram et al., 1983) 8 بله  8 فتوسیسلتم  از الکتلرون  انتقلال  افلزایش  طریلق  از خصوصلاً  فتوسنتز، و( 1998

، تولید کلروفیل و فتوسنتز نظیر آهلن  ( و جذب عناصر مثثر درOwolade et al., 2008فعالیت نوری فتوسنتز )

 شود.(، باعث افزایش رشد میMartínez-Sánchez, et al., 1993) و نیتروژن (،Carvajal et al., 1994منیزیم )

زنی برخی از گیاهان و رشد درخت بید بررسی شده اسلت. نلانوذرات اکسلید    اثر ذرات نانوتیتانیوم بر جوانه

اثلر مثبلت    (.Seeger et al., 2008تیتانیوم بر رشد بید اثری نداشت، هرچند سریعاً توسط ریشله جلذب شلد )   

 Yang etنیز گلزارش شلده اسلت )    تروژنشد گیاهچه اسفناج و متابولیسم بهتر نیزنی و رنانوتیتانیوم بر جوانه

al., 2006). 

در بررسی اثر محلول پاشی نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم بر روی برخی خصوصیات زراعی در گندم تحلت  

شلکی و  (، نتایج نشان داد که این صفات تحت تأثیر تلنش خ 8325شرایط تنش خشکی )جابرزاده و همکاران، 

زمان اعمال تنش خشکی قرار گرفته و میزان این صفات کاهش پیدا کرد. همچنین نتایج نشان داد که عملکرد 

نسبت بله علدم    %83درصد،  28/2دانه در شرایط تنش خشکی با محلول پاشی نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم 

 محلول پاشی در شرایط تنش خشکی افزایش نشان داد.
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خاك گلزارش   یها سمیکروارگانیگندم و م یبر رو ومیتانینانوذرات ت ریتاث یدر بررس( 8289) نفوسجنیکل

حرکلت متمرکلز نلانوذرات     شیافزا نیبر گندم نگذاشت و همچن یگونه اثر سم چیه ومیتانیکرد که نانوذرات ت

 مشاهده شد. زیاز خاك به دانه گندم ن ومیتانیت

ربرد تیتانیوم روی برگ و رشد گیاه بسلیار کمتلر از زملانی    های محققین نشان داده که اثر کانتایج آزمایش

 (.Kuzel et al., 2003است که تیتانیوم در محلول غذایی استفاده شود )

 تیتلانیوم  اکسلید  دی نلانو  از استفاده اثر بر را زنیجوانه و اسفناج عملکرد افزایش( 8229) همکاران و ژنگ

 تللأثیردی اکسللید تیتللانیوم  نللانو کلله نمودنللد اظهللار( 8222) همگللاران و یانللگ آن از پللس. کردنللد گللزارش

 .دارد رشد تحریک جهت در اسفناج بذر وزن افزایش در ایالعادهفو 

بر اساس نتایج تحقیق بررسی تاثیر نانوذرات تیتانیوم دی اکسید )آناتاز( بر روی خصوصلیات فیزیوللوژیکی   

گلرم بلر   میللی  9/88، نانو آناتاز در باالترین غلظت )توت فرنگی رقم کویین الیزا  در شرایط کشت هیدروپونیک

که حداکثر میزان مشاهده شده بلرای هلر یلک از صلفات ملورد      لیتر( باعث افزایش همه صفات گردید. بطوری

تیتلانیوم  دی اکسلید  ذرات  اندازه گیری مربوط به این غلظت بود. همچنین این غلظت با سایر غلظت های نانو

داری از لحاظ آماری نشان داد گرم بر لیتر برای وزن خشک ریشه( اختالف معنیمیلی 9/5به استثنای غلظت )

 شلد گلزارش   ومیتلان یپاسخ رشد گندم به کاربرد نانوذرات ت یقیتحق در (.8359)هاشمی دهکردی و همکاران، 

 (.Rafique, et al., 2004قرار گرفتند ) ماریت ریتحت تاث یریبطور چشمگ وماسیطول ساقه و ب شه،یکه ر

 نانو یفناور تیاهم -8-3

 آنهلا،  روزافلزون  تولیلد  علیلرغم  و اسلت  حلال افلزایش   در علملی  مباحلث  در آنها کاربرد و نانو ذرات تولید

عاملل   یکشلاورز  فنلاوری در  راتییل تغ .دارد وجلود  گیاه رشد بر مواد این اثر در خصوص بررسیهای محدودی

 گلاه یجااز نلانو   یفنلاور  ،آوریخلط از فلن   نیآخلر  انمیل  در. اسلت  بلوده  نوین یشکل دادن به کشاورز یاصل

-ی. توسعه از نانو ابزارها و نانو ملواد مل  باشدبرخوردار می یدیتول ییو مواد غذا یکشاورز لیدر تبدای برجسته

نانو با استفاده ار دانلش   یفناور .کند ایجاد یو کشاورز یاهیگ یوتکنولوژیدر ب دیجد یکاربرد هایبرنامه تواند

و  یمتنوع از جمله در کشلاورز  یها نهیبشر در زم یزندگ تیفیدر بهبود ک ییباال لیپتانس یدارا ،یلمو ع یفن
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تواند در جذب عناصر یم یستیز ینانو ذرات و نانو حسگرها یریبا بکارگ یفناور نیباشد. ایمحصوالت م دیتول

کلاهش مصلرف سلموم و     اهان،یگ ییاناتو شیله با آفات، افزاب، مقازایماریب لعوام عیسر یی، شناسا یمغذ زیر

و  یوربهلره  شیو رطوبلت باعلث افلزا    یدی، تابش خورشل دما مانند یطیمح طیشرا یو حت یاریها، آبکشآفت

 یسلالمت  ایل و  ستیز طیمضر که باعث صدمه رساندن به مح یو کاهش محصوالت فرع داریپا یتوسعه کشاورز

مردم جهلان   یاقتصاد و زندگ ،یبر صنعت، کشاورز یمیعظ راتیتاث ینانو دارا یفناور باشد.یشود، میانسان م

 یندازه نانو و کاربرد آن در بهبلود زنلدگ  ابا  یمواد یستیو ز ییایمیو ش یکیزیبا خواص ف فناوری نیباشد. ایم

 بلا یذرات به انلدازه تقر  ینانو مواد، حاو 8متحده االتیا ستیز طیحمسازمان حفاظت  برطبق .بشر سروکار دارد

موجلب   راه نیل بسلازد و از ا  ایکنترل کرده و  سیامق نیرا در ا یباشد و قادر است تا موادینانومتر م 822ا ت 8

به عنلوان   ،نانو ی. فناور(Ditta, 2012) گردد یمختلف علم یهازهدر حو دیجد یهایژگیو استفاده از و ینوآور

 ییمواد غذا نیتام ستمیبزرگ و تحول در س انقالب کی جادیا یبرا ییقدرتمند است که توانا نوین یفناور کی

گردیلده و   8وری اسلتفاده غلذایی  کودهای نلانو باعلث افلزایش بهلره     (.Andreta, 2003) است یدر حوزه جهان

 باشد.ها آهسته و کارآمد میبخشند و انتشار آنبندی خاك را بهبود میهمچنین دانه

 یو کشاورز فناوری نانو -8-9

کله بله    یبله خصلوص توسلط کسلان     یتوسط محققان در افلراد کشلاورز   یادیز از نانو ذرات توجه استفاده

اسلت   ملورد مطالعله قلرار نگرفتله     یخود را از اقدامات به خوب سمیمطالعه خواص دانه داده است، اگر چه مکان

(Haghighi et al., 2012.) تواننلد   یمل آنهلا   بطوریکله  دهلد،  ینشان م یمنحصر به فرد یها یژگینانو مواد و

  .(Monica and Cremonini, 2009ند )ده رییرا تغ غیر نانوبا مواد  سهیدر مقا ییایمیو ش یکیزیف خواص

محصلوالت اصلالح شلده     شلتر یتوسلعه ب  یراه را برا فناوریو گسترش نانو  پژوهش ها، یبخش کشاورز در

گرچله آفلت کلش    سلازد. ا یهموار مل  ق،یدق یهاکیو استفاده از تکن ییایمیش یهاکشآفت دیو تول یکیژنت

بلوده و   هیل اول احلل آن هنلوز در مر  یکاربردهلا  ریاستفاده هستند اما سلا  هم اکنون مورد ییایمینانو ش یها

ها و تیاز محدود یبر برخبه طور عمده کاربردها  نی. انجامدیها به طول ب شدن آن سال یممکن است تجار

                                                   
1 EPA Us 

1 Nutrient use efficiency ( NUE) 
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 قیل دق تیریزرگ تمرکز داشته و شامل مدب اسیبر و با مق هیسرما یکشاورز یهاستمیمشکالت مربوط به س

 یاهیمحصوالت گ دیکنترل آفات، تول یابر دیسم جد ونیها، فرموالسخاك، استفاده موثر و هدفمند از نهاده

و  عیوسل  اسیل محصلوالت در مق  دیل و تول یکشلاورز  یهلا تیل فعال زیتنلوع و تملا   د،یبا صفات جد یوانیو ح

 ابل  یفنلاور  نیل و گسلترش ا  هلا پلژوهش  (.Biswal et al., 2012باشلد ) یمل  کپارچهی یکشاورز یهاستمیس

 ،یکشلاورز  یهلا اسلتفاده ملوثر از نهلاده    ،یملار ینانو ذرات و نانو حسگرها، باعث کنترل آفات و ب یریبکارگ

 طیو عملکرد باال و عدم خسارت بله محل   تیفیمحصوالت با ک دیها، تولکشها و علفکشکاهش مصرف آفت

رسلد کله در   یبوده و بله نظلر مل    اریبس یکاربردها یدارا یرزدر بخش کشاو ناوریفشد. نانو  خواهد ستیز

 عیو صلنا  ینانو قادر است تا به طور کامل کشلاورز  یفناور .ابدی شیکاربردها افزا نیا زانیم کینزد یاندهیآ

زا، یماریعوامل ب عیسر  یتشخ ،یاهیگ یهایماریشده جهت درمان ب دیتول دیجد یابزارهاراه را از  ییغذا

پلنج  و  یبه س 8222در سال  زین رانیدهند. کشور ا رییتغ رهیو غ یدر جذب مواد مغذ اهانیگ ییبهبود توانا

غللذا اقللدام کللرد. نللانو سنسللورها،  دیللولت یبللرا یفنللاور نیللدر خصللوص اسللتفاده از ا یشللگاهیبرناملله آزما

ذرات  نلانو  وسلنتز یب یبلرا  اهلان یه از گو اسلتفاد  یاهیل رشلد گ  یهاکننده میکودها، تنظها، نانوکشنانوآفت

و  شیدر افلزا  توانلد یم فناورینانو  کاربرد است. یعلم نانو در بخش کشاورز ریاخ یهاشرفتیاز پ ییهانمونه

 یبله طراحل   توانیم یدر کشاورز فناورینانو  یهاجنبه نیترموثر باشد. از مهم یزراع اهانیبهبود عملکرد گ

 ایل نلانومتر   822 ییعناصر غلذا  ایه داشت که در آنها ابعاد ذرات فعال قابل جذب نانو اشار یو ساخت کودها

 ایل  8یکلود  یهلا نانو در سنتز حاملل  فناوری(. عالوه بر آن استفاده از 2014et al Ekinci ,.باشد ) یم کمتر

اهم را فلر  8نلانو  ندهوشلم  یکودهلا  دیل کله امکلان تول   گرددیاستفاده م یجیتدر شیبا رها یکود یهاحامل

نلانو ممکلن اسلت در اشلکال کپسلول شلده بلا         یکودها .(Chinnamuthu and Boopathi, 2009) سازدیم

بلا   ییکالت کلردن عناصلر غلذا    قیممکن است از طر ایدر ابعاد نانو ارائه شوند و  یحفرات یحاو یهاپوشش

در  (.2012et al, Rai ,.ئه شوند )ذرات فعال با ابعاد نانو ارا میعرضه مستق ای 3گرعامل کالت یابعاد نانو بر رو

و جذب توسط  یاز منبع کود ییانتشار عناصر غذا زانیم انیتعادل م کردن راه بیشینهکودها از  نیمجموع ا

                                                   
ertilizer carrierF1 

nano fertilizer-martS2 

3Chelating agent 
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 بلرهم  نیو همچنل  کننلد یمل  یرا بلازدار  یو آبل  یمنابع خاک یو آلودگ شوندیم اهیگباعث بهبود رشد  اهیگ

(. در Derosa, et al., 2010) رسلانند یرا به حلداقل مل   یخاک یاه سمیکروارگانینامطلوب کود با م یکنشها

در رشلد   داریمعن شیگر مشترك  موجب افزاها کالتنانو لوله انیدر م ییعناصر غذا ورود ها افتهی نیترتازه

خلود   انیل انلد کله در م   شلده  لیتشلک  یچربل  یاهیدو ال یهاها از ورقهلوله نیشده است ا یمحصوالت زراع

در  ییو عرضه کنترل شلده عناصلر غلذا    شی(. رهاRai, et al., 2012دهند ) یرا جا ییعناصر غذا دتواننیم

از ملوارد   ی. در برخل ردیل گیها صورت مرطوبت و هجوم قارچ راتییگرما، تغ رینظ یطیمح هایفرستندهبرابر 

کله   یتوجه به مشکالت. با دهد یمحصوالت ارائه م تیریمد یهاکیدر بهبود تکن ینانو نقش مهم یفناور زین

الزم است که بتلوان   یابرنامه رو نیاز ا تابش یرویتوسط ن هیاز جمله شسته شدن، تجزدارند  ییایمیمواد ش

 یابله گونله   دیل . مواد نانو باابدیآب کاهش  ینامطلوب مانند آلودگ اثرات از یاز نانو مواد استفاده کرد تا برخ

( زملان  یبخش باال، ثبات و اثر تیم از جمله غلظت موثر )با حاللهمه خواص الز یشده باشند که دارا یطراح

 للت و حا شتریب تیکمتر و امن تیهدفمند و سم یها تیفعال شیخاص، افزا یها انتشار در پاسخ به محرك

 ن،ینلو  یفناور کینانو به عنوان  یفناور (.Green and Beestman, 2007؛ Tsuji, 2001) باشند لیآسان تحو

نموده است که از جملله   جادیا ستیز طیو مح یتحوالت بزرگ در کشاورز جادیدر جهت ا یخوب یتهایظرف

 یزایملار یاز جملله عواملل ب   زایماریعوامل ب عیسر ییو شناسا یابیابزارها و مواد نانو جهت رد یریآنها بکارگ

ملوارد   یدر تملام  ابل یتقر یاهیگ یماریب کیو موثر  یمنطق تیریکرد. مد شارهآنها ا یمولکول ماریو ت یاهیگ

 (.Fry, 1982ارتباط دارد ) زایماریعامل ب قیو شناخت دق ییبه شناسا

 نانو یمصرف کودها یطیمح ستیز تیاهم -8-9

گذاشلته اسلت    ییمواد غلذا  تیفیو ک ستیز طیاثرات سو بر مح ریاخ یهادر سال جیرا یاستفاده از کودها

در  .توجه به نظر پژوهشگران استفاده از نلانو کودهاسلت  ا ب اهیگ هیتغذ یبرا دیجد یهااستفاده از روش نیبنابرا

 سلت یز طیحفاظت مح یها نهیهز کمینه کردنو به  یوربهره ه،یبهبود تغذ یبرا ییکارها نانو راه یواقع فناور

باعلث   یدر کشلاورز  جیل را یکودها یکودها به جانانو ینیگزی(. جاNaderi and Abedi, 2012ارائه داده است )

را  یدنیآب آشلام  یآللودگ  یجلوشده و از این راه به خاك آزاد  شده کنترل یاوهیبه ش یمواد مغذشود که یم
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 نله یو کاهش هز ییو مصرف مواد غذا یوربهره شیافزا یبرا دیجد یهافرصت فناوری. در واقع نانو گرفته شود

 .کرده است جادیا ستیز طیحفاظت از مح

 اهداف:

 به نیاز کشور، هوای خشک و آب گرفتن نظر در با نیز و محصول این به مردم شدید نیاز و گندم اهمیت توجه با

اثرنانوسیلیکون و نانو تیتانیوم  بررسی هدف با آزمایش این لذا شود، می احساس تنش اثر کاهش جهت اقداماتی

 .آمد در اجرا به شرایط کشت دیم در صفات زراعی گندم و بر عملکرد
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 هامواد و روش  -8

 ایعهآزمایشات مزر -2-1

 درکله  تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغلان   مزرعه در 59-52 زراعی سال طی تحقیق این

 .، اجلرا شلد  قرار گرفته اسلت  دقیقه 98و  درجه 35 جغرافیایی عرض و دقیقه 82 درجه و 91 طول جغرافیایی

خلاك محلل   . باشدمی وسلسیس درجه 89 متوسط آن درجه حرارت و میلی متر 899 سالیانه متوسط بارندگی

 رسی می باشد. -آزمایش دارای بافت لومی

 مواد گیاهی -2-2

الملللی پلژوهش کشلاورزی در    معرفی شده از مرکلز بلین   دوروم گندم پیشرفته ژنوتیپ 82 در این آزمایش

 از با سه تکرار بلوکهای کامل تصادفی پایه قالب طرح یک آزمایش فاکتوریل در ( درICARDAمناطق خشک )

 گرفتنلد.  قلرار  بررسلی  مورد و تاثیر نانوذرات تیتانیوم و سیلیکون بر روی عملکرد و اجزای عملکرد لکردعم نظر

ژنوتیپ پیشرفته گندم دوروم و فاکتور دوم شامل محلول پاشی ذرات نلانو در سله سلطح     82فاکتور اول شامل 

 .رده شده استآو  8-8جدول ها در نام و شجره ژنوتیپ تیتانیوم، سیلیکون و شاهد بودند.
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 های مورد مطالعه در آزمایشکد و شجره ژنوتیپ -8-3جدول 

 نام و شجره ژنوتیپ  کد ژنوتیپ

8 
Dehdasht 

8 
Saimareh 

3 SORA/2*PLATA_12/3/SORA/2*PLATA_12//SOMAT_3/4/AJAIA_13/YAZI//DI
PPER_2/BUSHEN_3CDSS02B00849T-0TOPB-0Y-0M-7Y-2M-04Y-0B 

9 

PLATA_10/6/MQUE/4/USDA573//QFN/AA_7/3/ALBA-D/5/AVO/ 
HUI/7/PLATA_13/8/ RAFI97/9/MALMUK_1/SERRATOR_1/10/ 
ARMENT//SRN_3/NIGRIS_4/3/CANELO_9.1/11/SHAG_21/DIPPER_2//PATA_
2/6/ARAM_7//CREX/ALLA/5/ENTE/MEXI_2//HUI/4/YAV_1/3/LD357E/2*TC60//J
O69CDSS04Y00993T-0TOPB-16Y-0M-06Y-1M-1Y-0B 

9 
CNDO/VEE//7*PLATA_8/6/PLATA_8/4/GARZA/AFN//CRA/3/GTA/5/RASCO

N/9/USDA595/3/D67.3/RABI//CRA/4/ALO/5/HUI/YAV_1/6/ARDENTE/7/HUI/YA
V79/8/POD_9CDSS05Y00323S-11Y-0M-3Y-0M-3Y-0B 

2 NUS/SULA//5*NUS/4/SULA/RBCE_2/3/HUI//CIT71/CII*2/5/ARMENT//SRN_
3/NIGRIS_4/3/CANELO_9.1CDSS04Y00888T-0TOPB-26Y-0M-06Y-2M-1Y-0B 

1 
Quarmal/Gbch-2//Terbol97-4ICD04-1055-TA-4AP-0AP-2AP-0AP 

2 
Arislahn-8//Bidra1/MikiICD03-0318-TA-3AP-0AP-4AP-0AP-3AP-0AP 

5 
Quarmal/Gbch-2//Terbol97-4ICD04-1055-TA-4AP-0AP-1AP-0AP 

82 CM829/Cando cross-H25ICD02-0977-T-2AP-0TR-1AP-0AP-5AP-0AP-3AP-
0AP 

88 CM829/Cando cross-H25ICD02-0977-T-2AP-0TR-1AP-0AP-7AP-0AP-3AP-
0AP 

88 Ouasloukos-1/5/Azn1/4/BEZAIZ-SHF//SD-19539/Waha/3/GdrICD03-0342-
TA-2AP-0AP-11AP-0AP-1AP-0AP 

83 Bushen-4/2*Green-18//Miki-1/3/Icasyr-1//Saadi 1989/ChanICD04-0059-CA-
9AP-0AP-2AP-0AP 

89 
Geromtel-1/Icasyr-1ICD04-1101-TA-1AP-0AP-2AP-0AP 

89 Ouasloukos-1/5/Azn1/4/BEZAIZ-SHF//SD-19539/Waha/3/GdrICD03-0342-
TA-2AP-0AP-6AP-0AP-1AP-0AP-3AP-0AP-1AP-0THTD 

82 Ouasloukos-1/5/Azn1/4/BEZAIZ-SHF//SD-19539/Waha/3/Gdr2ICD03-0342-
TA-2AP-0AP-6AP-0AP-3AP-0AP 

81 
Firat-93 

82 
SoriQarak-98 
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 عملیات زراعی   -8-3

انجام و بذور گنلدم بعلد از بارنلدگی و گلاورو      59عملیات شخم، دیسک زنی و تسطیح زمین در پاییز سال 

متلر و   3کشت شد. طول هلر کلرت آزمایشلی    اتوماتیک شدن زمین در آذر ماه با استفاده از بذرکار تحقیقاتی 

آذر   82 خیربلع اسلت. کاشلت ارقلام در تلار     بوته در متلر م  922متر و تراکم کشت سانتی 82فاصله بین ردیف 

 بلود.  یدهل و شلروع سلاقه   یدر مرحله پلنج برگل   ومیتانیو ت کونیلیبا نانوذرات س یانجام شد. زمان محلول پاش

های گرانستار و تاپیک اسلتفاده شلد. مخللوط    های هرز باریک برگ و پهن برگ از علف کشجهت کنترل علف

  ر اواخر فروردین ماه بر روی مزرعه اسپری شد.های مذکور با نسبت مناسب دعلف کش

میلی موالر پیشنهاد شلده اسلت    82( nSiO2پاشی با نانودی اکسید سیلیکون )غلظت مناسب برای محلول

گرم از نانو سیلیکون در یک لیتر آب مخلوط شد تلا سوسپانسلیون تهیله شلود.  غلظلت       2/2که برای تهیه آن 

گلرم   22/8موالر پیشنهاد شده است که برای تهیله آن  میلی 82( نیز nTiO2)مناسب برای نانواکسید تیتانیوم 

 نانو اکسید تیتانیوم در یک لیتر آب مخلوط شد. 

اواخلر مراحلل رویشلی قبلل از ورود بله مرحلله زایشلی         -8محلول پاشی در طی سه مرحله انجام گردیلد:  

ای اندامهای زایشلی در حلل شلکل گیلری ملی      اوایل به ساقه رفتن )در این مرحله پرایمودی -8)مرحله روزت(،

در مرحلله   -3باشند و محلول پاشی احتمال می تواند تعداد دانه را به صورت بالقوه تحت تلاثیر قلرار دهلدد(،    

چکمه پوش یا اوایل مرحله سنبله دهی )احتماال محلول پاشی در این مرحله از طریق تلاثیر در نحلوه پرشلدن    

 تواند عملکرد را تحت تاثیر قرار دهد(.قدرت منبع و مخزن میدانه و تحت تاثیر قرار دادن 

 گیری صفاتاندازه -8-9

بعد از استقرار گیاهان در مزرعه مراحل مختلف نموی شامل مراحل ساقه دهی، گلرده افشلانی و رسلیدگی    

ورد درصد گیاهان یک کرت آزمایشی مراحل مل  92فیزیولوژیک دانه برای کلیه ارقام تعیین گردید. هنگامی که 

نظر را نشان دادند، آن مرحله نموی برای آن رقم ثبت شد. با توجه به تعداد باالی رقم و وجلود تنلوع زیلاد در    

 مراحل نموی، بازدید از مزرعه هر دو روز یکبار انجام شد. 

بوته از هر کرت بله صلورت تصلادفی انتخلاب شلده و عملکلرد آن        82بعد از رسیدگی فیزیولوژیکی، تعداد 
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بوتله   82برداری شد. سنبله ها از ساقه اصلی جدا شده و وزن آنها مشخ  شد. سنبله های اصلی هلر  یادداشت

با استفاده از خوشه کوب دستی سابیده شده، دانه ها جدا، وزن و میانگین آنها ثبت شد. تعداد دانه هلا سلپس   

رد دانله بله تعلداد دانله     از تقسلیم عملکل   .توسط دستگاه بذر شمار مشخ  گردید و میانگین آنها محاسبه شد

متوسط وزن تک دانه بدست آمد. شاخ  برداشت برای تک ساقه از تقسیم عملکرد ساقه به عملکرد بیولوژیک 

بدست آمد. عالوه بر این یک متر مربع از هر کلرت برداشلت و عملکلرد آن بلرای محاسلبه میلزان عملکلرد در        

 هکتار مورد استفاده قرار گرفت.

 تجزیه های آماری -8-9

. مقایسله  دیانجام گرد SPSS v23 افزارها با استفاده از نرمانگین ژنوتیپیها و مقایسه مانس دادهیه واریتجز

 درصد انجام گردید. 9در سطح احتمال  دانکنها با استفاده از آزمون  میانگین
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 نتایج و بحث  -3

 گیری شدهتجزیه واریانس صفات اندازه -3-8

 گیری انجلام شلد  های درون گروهی برای صفات مورد اندازهریانسها و یکنواختی واآزمون نرمال بودن داده

هلای درون گروهلی در ملورد کلیله صلفات یکنواخلت       ها دارای توزیع نرمال بوده و واریلانس دادهکه نشان داد 

 آمده است.   8-3. نتایج حاصل از تجزیه واریانس در جدول باشدمی

 ارتفاع بوته  -3-8-8

صفت  نیها از نظر اژنوتیپ نیگندم دوروم نشان داد که ب پیژنوت 82طول بوته  انسیوار هیتجز جینتا

  متریسانت 2/828با ، G4 پی(. ژنوت8-3 ( وجود دارد )جدول28/2)در سطح احتمال  یداریاختالف معن

 زین G18 پیوتقرار گرفتند. ژن یدر رتبه بعد G12و  G14 ،G13 یهاطول بوته را داشت. ژنوتیپ نیشتریب

در صفت  نیا یرو سیلیکون و تیتانیوم ذراتبا نانو یاثر محلول پاش (.8-3 جدولته را داشت )طول بو نیترکم

. شدمشاهده ننانوذرات  یمارهایها و تژنوتیپ نیب داریاثر متقابل معن یول دار بوددرصد معنی 9سطح احتمال 

 اند ارتفاع بوته را افزایش دهند.درصد توانسته  9و  9به ترتیب  سیلیکون و تیتانیوم ذراتنانوبه طور متوسط 

 در و همچنین زراعی گیاهان عملکرد و ارتفاع و رشد در سیلیکون که کردند گزارش زیادی محققان

 گنگ و(. 8358همکاران،  و میباشد )امیری دارا را بیشماری مثبت اثر مختلف، گیاهان متابولیسم و فیزیولوژی

 اعمال محققین با مشاهده کرده اند. را بوته ارتفاع افزایش گندم، رب سیلیکون بررسی تاثیر در (2005) همکاران

  گندم پروتئین میزان و عملکرد بر عنصر این تأثیر بررسی به سیلیسیوم دارای کودی مختلف سطوح

 مطابق تحقیقات کمالی .شودرسد سیلیسیوم سبب افزایش فعالیت فتوسنتزی گیاه میبنظر می .اندپرداخته

 و فتوسنتز تشدید و تحرك نتیجه در و نور جذب کارآیی افزایش موجب سیلیسیوم( 8329) انهمکار و مقدم

و  پسیمثبت ژ ری( تاث8228و همکاران ) یسوندهرهمچنین  .گرددمی بیشتر محصول تولید افزایش نهایت در

 وم،یسیلیفزودن ساند که با ااند و نشان دادهمطالعه کرده یغرقاب طیرا بر رشد گندم در شرا کاتیلیس میسد

  .ابدیمی شیافزا شهیارتفاع بوته و سطح برگ و وزن خشک ر

 تعداد پنجه و پنچه نابارور -3-8-8

که  نشان دادگندم دوروم  پیژنوت 82 و تعداد پنجه بارور تعداد پنجههای حاصل از داده انسیوار هیتجز



 

88 

 

(. 8-3 ( وجود دارد )جدول28/2)در سطح احتمال  یداریت اختالف معناصف نیها از نظر اژنوتیپ نیب

  G16و  G2از بین این سه ژنوتیپ، . دارا بودندرا  بارور تعداد پنجه نیشتریب G16و  G18 ،G2 هایپیژنوت

 شوند.از ژنوتیپهای با عملکرد باال محسوب می

پاشی مشاهده نشد ولی وجود اثر متقابل داری بین تیمارهای مختلف محلولبا وجود اینکه تفاوت معنی

حاکی از واکنش متفاوت ژنوتیپها به نانو سیلیکون و نانو تیتانیوم پاشی دار بین ژنوتیپ و تیمار محلولعنیم

پاشی آب مقطر بیشترین تعدا با تیمار محلول G8نوتیپ ژبا تیمار نانو سیلیکون و  G4دارد. برای مثال ژنوتیپ 

پاشی در تیمار محلول G18(. همچنین ژنوتیپ پنجه را به خود اختصاص دادند )داده ها نشان داده نشده است

نشان (1390) همکاران  و محمدی نانو سیلیکون بیشترین تعداد پنجه بارور را به خود اختصاص داده است.

 موالر میلی 9/8  محلولپاشی تیمار یابد امامی کاهش خشکی تنش در اثر مترمربع در تعداد سنبله دادند که

دارا بود. آقاری و همکاران  پاشیمحلول عدم در مقایسه با  مترمربع در د سنبله راتعدا ترینبیش اسیدسیلیکون

 .شد برنج در سنبله تعداد افزایش نتیجه در و پنجه تعداد افزایش باعث ( نیز نشان دادند که سیلیکون8553)

تحقیق نشان می دهد در این  باشد و نتایج اتعداد پنجه بارور از اجزای عملکرد تاثیر گزار در عملکرد غالت می

ها باعث افزایش عملکرد ها نانوذرات سیلیکون توانسته است از طریق افزایش باروری سنبلهبرخی از ژنوتیپ

نانو تیتانیوم باعث افزایش تعداد ( نیز نشان داد که کاربرد 8283یقات جابرزاده و همکاران )قنتایج تح شود.

پاشی با نانوذرات تیتانیوم بیشترین تعداد پنجه بارور را ایجاد کرده شود. در تحقیق حاضر نیز محلولسنبله می

 باعث سیلیکون نمودند گزارش( 8553) همکاران و یراقآ داری با شاهد ندارد.است ولی از نظر آماری معنی

مشاهده  نیز( 8352) همکاران و محمدی .شد برنج در سنبله تعداد افزایش نتیجه در و پنجه تعداد افزایش

 پاشیمحلول عدم و مترمربع در سنبله ترینبیش سیلیکون اکسید موالر میلی 9/8پاشیمحلول دند که تیمارکر

 .کنندایجاد می را مترمربع در سنبله تعداد ترین کم

 و طول سنبله طول پدانکل  -3-8-3

 8ل )در سطح احتما یداریاختالف معن نشان داد کهگندم دوروم  پیژنوت 82طول پدانکل  انسیوار هیتجز

و  82/93با به ترتیب  G13 و G4 پی(. ژنوت8-3 )جدول وجود داردصفت  نیها از نظر اژنوتیپ نی( بدرصد

 سیلیکون و تیتانیوم ذراتبا نانو یمحلول پاش تیمارهای اثر. ندطول پدانکل را داشت نیشتریب متریسانت 28/98

 یمارهایها و تژنوتیپ نیب داریبل معناثر متقا یول دار بوددرصد معنی 8در سطح احتمال صفت  نیا یرو

سیلیکون و تیتانیوم به  ذراتبا نانو یمحلول پاشنتایج مقایسات میانگین نشان داد که  .شدمشاهده ننانوذرات 

ولی با اینحال این افزایش زیاد محسوس  اندطور معنی داری باعث افزایش طول پدانکل نسبت به شاهد شده
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 (.3-3 )جدول نبود

پاشی با نانو ذرات ار گرفته است ولی با این تفاوت که محلولره نیز تحت تاثیر تیمارها قطول خوش

تیمار و ن تیتانیومپاشی با نانو داری بین محلولکون باعث کاهش طول سنبله شده است و تفاوت معنیسیلی

اص دادند د اختصوطول خوشه را به خ  نیشتریب G8و  G17 ،G12 هایپیژنوت شود.مین همشاهد شاهد

ها به تیمارهای دار در این صفت نیز حاکی از واکنش متفاوت ژنوتیپوجود اثر متقابل معنی (.8-3 )جدول

 بین در را خوشه طول بیشترین سیلیکون نانو با پاشیمحلول در G17 ژنوتیپ بطوریکه باشد.می پاشیمحلول

 سیلیکون باعث کاهش این صفت گردیده است.داشته است درحالی که در اکثر ژنوتیپها نانو تیماری ترکیبات

 شاخ  دقیقی جهت دارد اما دانه عملکرد میزان در ایکننده تعیین نقش سنبله با وجود اینکه صفت طول 

 محیط اثر تحت تر کم و پذیری باالیی داشتهوراثت معموالً صفت نیست. این شده تولید دانه وزن یا دانه تولید

 کم تراکم و گرددمی بیشتر خوشه روی بر هاگره میان فاصله باشد مساعدتر یطشرا قدر هر گیرد.می قرار

 و ننماید کافی رشد خوشه محور که گرددمی موجب خشکی ویژه به محیط نامساعد شرایط و برعکس شودمی

 راستا همین در (.8352 همکاران، و )محمدی گردد زیاد تراکم و یابد تقلیل خوشه در ها گره میان فاصله

 سیلیکون اسید موالرمیلی 9/8و  8پاشی محلولدادند که  نشان تحقیقی طی (8329) همکاران و محمدی

 دادند.  نشان شاهد به نسبت را سنبله طول درصد افزایش 39و  83ترتیب  به پاشی محلول عدم به نسبت
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 ندم دورومرقم گ 82در  عملکرد،اجزای عملکرد و صفات مرتبط با آنتجزیه واریانس  -8-3 جدول

 درجه آزادی منابع تغییرات

 میانگین مربعات

 تعداد پنجه طول بوته
تعداد پنجه 

 بارور
 طول خوشه طول پدانکل

تعداد دانه در 

 خوشه

وزن دانه در 

 خوشه
 وزن کاه

وزن دانه در 

 کل بوته

وزن صد 

 دانه

 ns 0.34 ns 0.15 ns 25.26 ns 0.97 ns 69.90 ** 0.14 ** 1.25 * 1.69 ** 0.03 ns 94.83 2 تکرار

 ** 17 279.21 ** 0.54 ** 0.52 ** 70.05 ** 2.99 ** 278.86 ** 0.49 ** 1.43 ** 1.44 ** 1.72 (Gژنوتیپ )

 ** 2 339.37 * 0.11 ns 0.14 ns 54.87 ** 1.81 ** 128.72 ** 0.16 ** 2.65 ** 1.83 ** 0.91 (Tتیمار )

G × T 34 124.06 ns 0.57 ** 0.27 ** 12.95 ns 0.84 ** 43.54 ** 0.07 ** 2.15 ** 0.91 ** 0.10 ** 

 0.06 0.20 0.39 0.02 22.39 0.46 10.45 0.07 0.16 ** 90.73 106 خطای آزمایشی

 5.85 13.32 11.56 8.16 10.63 11.20 8.32 11.31 13.38 9.88  ضریب تغییرات )%(

   ns  درصد. 8و  9ر سطح احتمال دار ددار و معنیبه ترتیب غیر معنی **و  *و 
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 تحت تیمارهای مختلف محلول پاشی گندم دوروم ژنوتیپ 82 مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه برای اثر اصلی -8-3 جدول

رتعداد پنجه بارو تعداد پنجه طول بوته ژنوتیپ  طول خوشه طول پدانکل 
تعداد دانه در 

 خوشه

وزن دانه در 

 خوشه
کل بوتهوزن دانه در  وزن کاه  وزن صد دانه 

G1 
90.1 BCD 3.38 AB 2.48 BCDE 38.83 CDE 6.26 ABCD 45.90 BCD 1.65 FG 5.50 BCDE 2.88 H 3.60 HI 

G2 
97.9 AB 3.27 ABCD 2.68 B 35.73 EFGH 6.52 ABC 43.19 CDE 2.05 AB 5.72 ABC 4.21 A 4.73 AB 

G3 
97.8 AB 3.31 ABCD 2.45 BCDE 33.64 H 6.07 BCDE 43.93 CDE 1.99 ABC 6.20 A 3.97 AB 4.53 BC 

G4 
102.8 A 3.51 A 1.98 G 43.28 A 5.93 BCDE 53.74 A 2.11 A 5.36 BCDE 3.46 CDEF 3.93 EF 

G5 
99.5 AB 2.77 E 2.22 DEFG 39.45 BCD 5.55 DEF 44.26 CDE 1.78 EF 5.04 CDEF 3.15 DEFGH 4.05 E 

G6 
100.3 AB 2.71 E 2.37 CDEF 41.12 ABC 6.15 ABCD 45.11 BCD 1.87 CDE 5.25 BCDEF 3.47 CDE 4.14 DE 

G7 
95.7 ABC 2.96 BCDE 2.21 EFG 38.93 CDE 6.56 ABC 40.75 DEF 1.98 ABC 5.81 AB 3.54 BCD 4.88 A 

G8 
96.3 ABC 3.35 ABC 2.52 BC 38.29 CDEF 6.67 AB 46.64 BC 1.88 CDE 5.78 AB 3.92 ABC 4.02 E 

G9 
100.0 AB 3.10 ABCDE 2.41 BCDE 40.47 ABCD 5.37 EF 39.34 EF 1.53 GH 4.83 EF 3.03 EFGH 3.89 EFG 

G10 
96.3 ABC 3.00 BCDE 2.45 BCDE 38.41 CDEF 6.15 ABCD 49.58 AB 1.82 DE 5.54 ABCD 3.41 DEFG 3.68 GHI 

G11 
96.0 ABC 2.89 DE 2.06 G 38.47 CDEF 5.85 CDE 52.26 A 1.94 BCD 5.28 BCDEF 3.37 DEFG 3.73 FGH 

G12 
101.6 A 2.80 E 2.35 CDEF 40.50 ABCD 6.67 AB 53.67 A 1.77 EF 5.88 AB 3.39 DEFG 3.29 J 

G13 
101.9 A 2.88 DE 2.51 BCD 42.82 AB 5.70 DEF 45.49 BCD 1.60 GH 5.06 CDEF 2.97 FGH 3.53 HIJ 

G14 
102.4 A 2.93 CDE 2.48 BCDE 41.44 ABC 6.48 ABC 45.89 BCD 1.84 CDE 5.29 BCDEF 3.63 BCD 4.01 E 

G15 
86.0 CD 2.90 DE 2.36 CDEF 35.32 FGH 5.37 EF 37.27 FG 1.48 H 4.62 F 2.93 GH 3.97 EF 

G16 
93.0 ABC 2.99 BCDE 2.66 B 41.25 ABC 5.59 DEF 36.55 FG 1.59 GH 5.36 BCDE 3.52 BCDE 4.38 CD 

G17 
95.8 ABC 2.67 E 2.11 FG 37.08 DEFG 6.85 A 43.44 CDE 1.88 CDE 5.31 BCDE 3.18 DEFGH 4.33 CD 

G18 
82.7 D 3.06 BCDE 2.99 A 34.33 GH 5.00 F 34.39 G 1.19 I 5.01 DEF 2.73 H 3.45 IJ 
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 ژنوتیپ گندم دوروم 81مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه برای اثر اصلی محلول پاشی در  -3-3 جدول

تیمار 

پاشیمحلول  
رتعداد پنجه بارو تعداد پنجه طول بوته  طول خوشه طول پدانکل 

تعداد دانه در 

 خوشه

وزن دانه در 

 خوشه
 وزن صد دانه وزن دانه در کل بوته وزن کاه

 B 2.98 A 2.40 A 37.69 B 6.05 AB 43.13 B 1.72 B 5.16 B 3.20 B 4.00 B 93.6 شاهد

ننانو سیلیکو  98.1 A 3.02 A 2.36 A 39.45 A 5.90 B 44.26 B 1.82 A 5.38 AB 3.35 B 4.14 A 

منانو تیتانیو  97.6 A 3.07 A 2.46 A 39.42 A 6.17 A 46.18 A 1.79 A 5.60 A 3.57 A 3.88 C 

 4.01 3.38 5.38 1.78 44.52 6.04 38.85 2.40 3.03 96.5 کل
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 و تعداد دانهوزن   -3-8-9

ها و همچنین بین تیمارهای د دانه در خوشه نشان داد که بین ژنوتیپو تعدا دانه صد وزن واریانس تجزیه 

 G4 ،G12(. ژنوتیپهای 8-3 درصد وجود دارد )جدول 8داری در سطح احتمال پاشی تفاوت معنیمختلف محلول

پاشی نانو (. تیمار محلول8-3 به ترتیب بیشترین تعداد دانه در خوشه را به خود اختصاص دادند )جدول G11و 

(. تفاوت 3-3 داری بیشتر از نانو سیلیکون و شاهد دانه در خوشه تولید کرده است )جدولتیتانیوم نیز بطور معنی

 پاشی نانو سیلیکون در این صفت مشاهده نشد.داری بین شاهد و محلولمعنی

داری در تعداد یتانیوم تاثیر معنیت یداکس ( نشان داد که نانوذرات دی8282نتایج تحقیقات رباب و همکاران )

تولید تعداد دانه در سنبله  یرمقاد یانگینم ینباالتر یتانیوم،ت یداکس درصد نانوذرات دی 23/2دانه دارد و غلظت 

پاشی در محلول مربعتعداد دانه در متر داری درصفت( در تحقیقی تفاوت معنی8283جابرزاده و همکاران ). کندمی

، یتانیومت یداکس یا یتانیومت یداکس یمانند نانوذرات د یتانیوم،. کاربرد تکردندمشاهده  یتانیومت با نانو دی اکسید

درصد(  28/2) یتانیومت یداکسینانوذرات دو  داد یشبا کنترل افزا یسهتعداد دانه در هر متر مربع را در مقا

 ه است.کرد یدتعداد دانه را تول یشترینب

(. 8-3 داد دانه در خوشه را به خود اختصاص دادند )جدولبه ترتیب بیشترین تع G3و  G7 ،G2های ژنوتیپ

پاشی با داری توانسته است وزن صد دانه را نسبت به محلولپاشی با نانو سیلیکون نیز بطور معنیهمچنین محلول

پاشی با نانو سیلیکون توانسته است بطور متوسط محلول(. 3-3 نانو تیتانیوم و تیمار شاهد افزایش دهد )جدول

داری با شاهد پاشی با نانو تیتانیوم نیز تفاوت معنیمحلولدرصد هزن دانه را در مقایس با شاهد افزایش دهد.  9/3

 .کمتری نسب به شاهد تولید کرددر این صفت نشان داد اما وزن دانه 

ده پاشی مشاهده شد که نشان دهنها و تیمارهای محلولاثر متقابل معنی دار در هر دو صفت بین ژنوتیپ

به ترتیب در تیمار  G12و  G4باشد. بطوریکه رقم پاشی میپاسخ متفاوت ارقام در مقابل تیمارهای مختلف محلول

پاشی همچنین با وجود اینکه اثرات اصلی محلولشاهد و نانوسیلیکون بیشترین تعداد دانه را در خوشه دارا بودند. 

بیشترین  G7با این ماده در ژنوتیپ محلول پاشی  دهد ولیمیتاثیر منفی نانو تیتانیوم را در وزن صد دانه نشان 

 درصد وزن دانه را نسبت به شاهد افزایش دهد. 82وزن دانه را تولید کرده است وتوانسته است حدود 
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 عملکرد دانه  و کاه در بوته -3-8-9

 از هاژنوتیپ بین که داد نشان گندم دوروم ژنوتیپ 82 بوته کل در و وزن کاه دانه وزن واریانس تجزیه نتایج

همچنین اثر اصلی تیمار  (.8-3 جدول) دارد وجود( 28/2 احتمال سطح در) داریمعنی اختالف صفت این نظر

 جدول) دار بوددرصد معنی 8پاشی نیز در سطح احتمال پاشی و اثر متقابل بین ژنوتیپ و تیمارهای محلولمحلول

3-8). 

 بوته را کل در دانه وزن بیشترین گرم 99/3و  51/3، 88/9لکرد عم بابه ترتیب  G13و  G2 ،G3های ژنوتیپ

پاشی با نانو تیتانیوم در مجموع بیشترین عملکرد در بوته را نسبت به محلول. (8-3 به خود اختصاص دادند )جدول

شاهد پاشی با نانو سیلیکون و شاهد مداری بین محلولنشان داد. در حالیکه تفاوت معنی شاهد و نانو سیلیکون

 نشد.

با وجود اثر متقابل گرم بیشترین تولید کاه را داشتند.  32/9و  22/9نانو تیتانیوم و نانو سیلیکون به ترتیب با 

پاشی با نانو ذرات توانسته دار بررسی ترکیبات تیماری نشان می دهد که در اکثر ارقام مورد بررسی محلولمعنی

 G2و  G8زایش دهد )داده ها نشان داده نشده است(. برای ثال ژنوتیپ است عملکرد دانه و وزن کاه را در بوته اف

پاشی با نانو تیتانیوم بیشتری وزن دانه در بوته را داشتند. در محلول G2پاشی با نانو سیلیکون و ژنوتیپ در محلول

به  و دون استرسب در شرایط عملکرد دانهحداکثر و حداقل  ( در تحقیقی نشان داد که8283جابرزاده و همکاران )

( در ٪28/2) یتانیومت یداکس ( و نانوذرات دی٪28/2) یتانیومت یداکس ینانوذرات د پاشی بادر محلول یبترت

 است رسیده نتیجه این به برنج روی آزمایشاتی انجام با( 8228) و همکاران داتنوف .به دست آمد مرحله گلدهی

 . یابدمی افزایش داریمعنی طور به گیاه نمو و رشد سیلیسیوم کاربرد با که

بطور کلی مطالعات اندکی در خصوص نقش نانوسیلیکون و نانو تیتانیوم در گیاهان بویژه در گندم دوروم انجام 

 مقابل در برگها گیریجهت باعث سیلیکون مصرف رسد می نظر گرفته است. در معدود تحقیقات صورت گرفته به

 رسوب به آناتومیکی تغییرات به سیلیکون مفید اثر شود. اینمی گیاه ملکردع و فتوسنتز نتیجه افزایش در و آفتاب

 کاربرد تیتانیوم نیز اغلب باعث(. Ma and Takahashi, 2002است ) شده داده نسبت سلولی دیواره در سیلیکون

 (.Carvajal and Alcaraz, 1998شده است ) گیاهی مختلف هایگونه رشد و زیست توده افزایش
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 گیری و پیشنهادهایجهنت  -9

ها را افزایش دهد و در صفات رشد رویشی اکثر ژنوتیپاند دهد که نانو ذرات توانستهنتایج این تحقیق نشان می

طول بوته، طول پدانکل و طول خوشه، تعداد و وزن دانه در خوشه،  وزن صد دانه، وزن کاه و عملکرد دانه در بوته 

 اند.د بررسی گندم دوروم داشتههای مورتاثیر مثبتی در اکثر ژنوتیپ

شود تاثیر این نانوذرات در تنشهای مختلف ژنده و غیر زنده بویژه تنش خشکی که قسمت اعظم زمینهای زراعی کشور پیشنهاد می

للوژیکی  تر تغییرات صفات مختللف، دالیلل فیزیو  شود با بررسی دقیقرا تحت تاثیر قرار داده است، مورد بررسی قرار گیرد. پیشنهاد می

 گیرد. برداری قراراین تغییرات مشخ  و در کارهای اصالحی آتی مورد بهره
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 .812-821 :823. نشریه زراعت. عملکرد دو رقم گندم یعملکرد و اجزا ،یمورفولوژ
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 .322-859 :9. شماره یزراع اهانیگ
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(.Oryza sativa L)21-91 :8های نوین کشاورزی. . یافته. 
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 .31. صفحه زیآبخ انتشارات نشرچاپ اول. 

 تنش شرایط در گندم عملکرد بر سیلیکون تاثیر. 8352. ج حمزئی و .ع.م ابوطالبیان ،.ع سپهری ،.ص محمدی

 آزاد دانشگاه ،8352 ماه اسفند 88و  88کشاورزی.  در نو های ایده ملی همایش ششمین .رشد پایان خشکی
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 ایران. کشاورزی خصوصیات کمی کلزا د ر شرایط آب و هوایی ورامین. دانش بر کاشت سیلیسیوم و تراکم
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Study of Nano Silicon and Nano Titanium role in yield and yield 

components of durum wheat 

 
Abstract 

For study of the effect of silicon and titanium nanoparticles on yield and yield 

components of durum wheat, a factorial experiment was conducted in a randomized 

complete block design at Moghan Faculty of Agriculture and Natural Resources in 

the 2016-17 crop seasons. In this sdudy, 18 advanced durum wheat genotypes, 

introduced from the International Center for Agricultural Research in Arid Areas 

(ICARDA), as the first factor and foliaring nanoparticles at three levels of titanium, 

silicon and control as the second factor were studied. The length of each 

experimental plot is 3 meters and the distance between the rows is 20 cm and the 

planting density is 400 plants per square meter. Nanoparticle foliar spraying was 

carried out at three stage includs late vegetative, Early to shoot and early spike 

stages. After physiological maturity, 10 plants per plot were selected randomly and 

their performance and other related traits were recorded. Analysis of variance 

showed that there was a significant difference between genotypes for all studied 

traits. The effect of spraying with silicon and titanium nanoparticles was also 

significant on most traits such as plant length, peduncle length, spike length, number 

and weight of grain per spike, straw weight and grain yield per plant. Also, the 

results showed that the genotypes showed different responses to treatments of foliar 

spraying application. G2, G3 and G13 genotypes had the highest grain weight per 

plant. Overall, nano-titanium application showed the highest yield per plant 

compared to control and nano-silicon. However, no significant difference was 

observed between spraying with nano-silicone and control in grain yield. 

Key words: Titanium, Silicon, Grain yield, Durum wheat, Nanotechnology. 
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