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تأثیر تنش خشکی و محلولپاشی نانواکسید آهن بر عملکرد دانه ،محتوای یونی
و رنگدانههای نورساختی کنجد
مصطفی حیدری ،*1مریم گلیج ،2هادی قربانی 3و مهدی برادران فیروزآبادی
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 3 ،2 ،1و  .4دانشيار ،دانشجوی کارشناسی ارشد و دانشياران ،گروه زراعت ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه شاهرود
(تاریخ دریافت - 1334/3/11 :تاریخ تصویب)1334/6/4 :

چکیده
به منظور بررسی تأثير تنش خشکی و محلولپاشی نانواکسيدآهن بر عملکرد کنجد (رقم اولتان)،
آزمایشی به صورت کرتهای خردشده و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در
سال  1333در مزرعة دانشگاه شاهرود اجرا شد .تيمارهای آزمایش شامل سه سطح تنش خشکی:
 =W1=7شاهد W2=12 ،و  W3=17روز دور آبياری به عنوان عامل اصلی و چهار سطح
محلولپاشی نانواکسيدآهن =F1=0 :شاهد F3=1 ،F2=0/5 ،و  F4=1/5کيلوگرم نانواکسيدآهن در
 1000ليتر آب به عنوان عامل فرعی لحاظ شدند .نتایج نشان داد اثر متقابل خشکی و نانو تأثير
معنیداری بر عملکرد دانه ،زیستتوده ،هدایت روزنهای ،رنگدانة سبزینة (کلروفيل)  ،bکارتنوئيد
و درصد نيتروژن دانه داشت .بيشترین عملکرد دانه و زیستتودة توليدی از تيمار  ،W1F3هدایت
روزنهای از تيمار  ،W1F2سبزینة  bاز تيمار  ،W1F4کارتنوئيد برگ از تيمار  W2F3و درصد نيتروژن
دانه از تيمار  W3F3بهدست آمد .در بين دیگر صفات ،تنها شمار شاخة فرعی در بوته و غلظت
پتاسيم دانه تحت تأثير دو تيمار اصلی قرار گرفتند .اما شمار دانه و وزن دانه در کپسول تنها تحت تأثير
تنش خشکی واقع ،با افزایش تنش از  W1به  W3به ترتيب به ميزان  12/3و  27/7درصد از آنها کاسته
شدند .در این بين غلظت فسفر و پتاسيم برگ و نيز فسفر دانه تحت تأثير هيچکدام از تيمارها واقع
نشدند .بهطورکلی میتوان گفت در شرایط تنش خشکی ،محلولپاشی نانواکسيد به ميزان  1کيلوگرم
در  1000ليتر آب میتواند تا حدی مانع تأثير سوء خشکی بر عملکرد کنجد شود.
واژههای کلیدی :پارامترهای فيزیولوژیکی ،تنش خشکی ،عناصر غذایی ،کنجد (رقم اولتان)،
نانوآهن.
مقدمه
تنش خشکی یکی از مهمترین عاملهای محدودکنندة
رشد و تولید گیاهان زراعی در مناطق خشک و
نیمهخشک جهان است .پاسخ گیاهان به تنش خشکی
بستگی به نوع ،شدت و مدت تنش و همچنین گونة
گیاهی و مرحلة رخداد تنش دارد ( & Good
 .)Zaplachiniski, 1994تنش خشکی تأثیر زیادی بر
* تلفن53411945392 :

عملکرد گیاهان زراعی دارد ،این تأثیر بهطور عمده با
افت نورساخت (فتوسنتز) صورت میگیرد .در این
شرایط ،تنش خشکی با عاملهای روزنهای و
غیرروزنهای بر شدت نورساخت تأثیر میگذارد .از آنجا
که برای نورساخت و تبادلهای گازی باز بودن روزنهها
ضروری است ،بنابراین در اثر کمبود آب و بسته شدن
روزنهها ،تبادلهای گازی کاهش یافته ،دیاکسیدکربن
E-mail: Haydari2005@gmail.com
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کمتری در دسترس گیاهان قرار میگیرد و شدت
نورساخت کاهش مییابد .کاهش نورساخت همراه با
کاهش رشد و عملکرد تولیدی در گیاهان خواهد بود
(.)Reddy et al., 2004
در بین گیاهان زراعی کنجد به دلیل مقاومت به
خشکی و گرما اهمیت زیادی در توسعة کشاورزی در
مناطق خشک و نیمهخشک به عنوان کشت تابستانه
دارد .اما این گیاه در مرحلة استقرار گیاهچه و
همچنین در دورة گلدهی تا پر شدن دانه به تنش
خشکی حساس است ( .)Weiss, 2000کنجد یکی از
کهنترین دانههای روغنی است که در بیشتر مناطق
گرمسیری و نیمهگرمسیری کشت میشود .در ایران
کشت کنجد در استانهای خوزستان ،بوشهر،
سیستانوبلوچستان ،فارس و سمنان متداول است .به
دلیل نیاز آبی کم ،کنجد بهصورت زراعت اصلی یا
کشت مخلوط همراه با پنبه در بهار و همچنین به
عنوان کشت دوم پس از برداشت غالت کشت شد
( (2010) Eskandari et al. .)Bagheri et al., 2012در
ارزیابی کارایی مصرف آب و عملکرد دانة کنجد در
شرایط تنش خشکی گزارش کردند ،با افزایش شدت
تنش ارتفاع بوته ،شمار برگ در بوته ،عملکرد
زیستتوده (بیوماس) و عملکرد دانه کاهش مییابد.
 (2005) Rezvani Moghaddam et al.نیز بیان
داشتند که تیمارهای مختلف خشکی تأثیر معنیداری
بر ارتفاع بوته ،شمار شاخههای فرعی ،شمار کپسول در
بوته ،عملکرد دانه ،روغن و شاخص برداشت در کنجد
دارد.
سازوکار (مکانیسم)های جذب و انتقال عناصر
غذایی در گیاهان همانند جریان تودهای ،انتشار و یا
جذب و انتقال با پدیدة اسمز همگی تابعی از میزان
رطوبت موجود در خاک است .در صورت کاهش
رطوبت ،جذب عناصر غذایی دستخوش تغییر میشود
( .)Vannier & Marchal, 1992در بین عناصر غذایی،
آهن نقش بسیار مهمی در توسعة کلروپالست ،دریافت
انرژی نورانی و انتقال الکترون از آب به  NADP+دارد
) .(Grattan & Grieve, 1999رنگدانههای
دریافتکنندة نور در کلروپالست گیاهانی که در
شرایط کمبود آهن قرار دارند ،کاهش یافته و رنگ بین

رگبرگهای آنها زرد میشود .آهن همچنین در انتقال
الکترون در نظام نوری (فتوسیستم)  Iتأثیر فراوانی
دارد .بررسیها نشان داده ،کمبود آهن سبب کاهش
تبادلهای گازی ،هدایت روزنهای و کم شدن کارایی
مصرف آب و افزایش تعرق در گیاهان میشود
) .(Bertamini et al., 2004آهن همچنین به عنوان
یک عامل کمکی (کوفاکتور) در برخی از آنزیمهایی در
مسیر زیستساخت (بیوسنتز) سبزینه (کلروفیل) نقش
دارند ،عمل میکند .از اینرو در اثر کمبود آهن غلظت
پروتئین و سبزینه در برگها کاهش مییابد ( Bisht et
.)al., 2002
حاللیت عناصر کممصرف مانند آهن ،منگنز ،مس،
روی و مولیبدون در شرایط نبود رطوبت کافی در
خاک کاهش مییابد ،از اینرو گیاهان در این شرایط از
نظر عناصر نامبرده دچار کمبود میشوند .محلولپاشی
یا تغذیة برگی یکی از راههای مؤثر در رفع نیاز گیاهان
به عناصر کممصرف است)2008( Babaeian et al. .
گزارش کردند محلولپاشی عناصر کممصرف مانند
آهن و روی در شرایط تنش خشکی ،عملکرد
آفتابگردان را با بهبود بازده (راندمان) فتوشیمیایی و
غلظت سبزینه ،افزایش میدهد.
امروزه فناوری نانو در همة عرصههای علمی از
جمله بخشهای مختلف کشاورزی در حال گسترش
است .نانو ذرات شامل مخلوطی از ذرات با ابعاد بین 4
تا  455نانومترند که میتوانند ویژگیهای فیزیکی و
شیمیایی مواد اولیة خود را تغییر دهند ( & Monica
 .)Cremonini, 2009در سالهای اخیر چگونگی تأثیر
تغذیة عناصر مورد نیاز به شکل نانو ذرات بر رشد و
نمو گیاهان توجه شده و نتایج مثبتی در این زمینه نیز
گزارش شده است .برای مثال )2010( Pandy et al.
در آزمایشی روی نخود گزارش کردند ،کاربرد
اکسیدروی به شکل نانو تأثیر بیشتری در افزایش رشد
گیاه نسبت به حالت معمول آن دارد.
تاکنون در زمینة تأثیر تغذیة نانو ذرات اکسیدآهن
بر رشد ،میزان و چگونگی جذب عناصر کانی و نیز
عملکرد دانه در گیاه کنجد در شرایط تنش خشکی
بررسی جامعی صورت نگرفته است .لذا هدف از این
تحقیق بررسی تأثیر غلظتهای مختلف محلولپاشی
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جغرافیایی  94درجه و  23دقیقة شمالی و ارتفاع
 4944متر از سطح دریا انجام شد .میانگین بارندگی
سالیانة منطقه  411میلیمتر ،میانگین کمینه و
بیشینة دمای سالیانة آن به ترتیب  -3/4و  93درجة
سلسیوس است و از لحاظ اقلیمی جزء مناطق سرد و
خشک به شمار میرود .نتایج بهدستآمده از تجزیة
شیمیایی خاک محل آزمایش پیش از کاشت در
جدول 4آورده شده است.

نانواکسیدآهن بر عملکرد کمی ،محتوای یونی و
رنگدانههای نورساختی در کنجد در شرایط بروز تنش
خشکی بوده است.
مواد و روشها
این بررسی در تابستان  4939در دانشکدة کشاورزی
دانشگاه شاهرود واقع در منطقة بسطام با طول
جغرافیایی  11درجه و  19دقیقة شرقی ،عرض

جدول  .4نتایج تجزیة خاک محل آزمایش در عمق  5-95سانتیمتری
بافت خاک
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آزمایش به صورت کرتهای خردشده و در قالب
طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد.
تیمارهای خشکی که با استفاده از دور آبیاری اعمال
شد شامل  =W1شاهد (دور آبیاری  9روز) = W2 ،دور
آبیاری  42روز و  =W3دور آبیاری  49روز به عنوان
عامل اصلی و چهار سطح محلولپاشی نانواکسیدآهن
شامل =F1 :شاهد (بدون کاربرد هیچ نوع کود)=F2 ،
 5/1کیلوگرم در  4555لیتر آب 4 =F3 ،کیلوگرم در
 4555لیتر آب و  4/1 =F4کیلوگرم در  4555لیتر آب
به عنوان عامل فرعی در لحاظ شدند .اندازة ذرات نانو
 25نانومتر ،درصد خلوص  33/2درصد ،دارای شکل
کروی ،چگالی  5/66گرم برمترمکعب و از شرکت نانو
پیشگامان ایرانیان تهیه شد.
در این آزمایش اندازة هر کرت  9×6متر ،فاصلة
بین کرتها  5/1متر و فاصلة بین بلوکها  2متر در
نظر گرفته شدند .پیش از اجرای طرح و بنابر نتایج
تجزیة شیمیایی خاک ،میزان 415کیلوگرم در هکتار
کود نیتروژن از منبع اوره 455 ،کیلوگرم کود فسفره از
منبع سوپر فسفات تریپل و  15کیلوگرم کود پتاس از
منبع سولفات پتاسیم استفاده شد .کودهای فسفر و
پتاس پیش از کاشت با خاک مخلوط شدند .همچنین
یک سوم کود نیتروژنه پیش از کاشت و باقیماندة آن
بهصورت سرک و پس از تنک کردن به گیاهان داده
شدند .عملیات کاشت بر پایة میزان بذر مصرفی9

()%
5/44

کیلوگرم در هکتار ،با فاصلة بین خطوط 45
سانتیمتر و روی ردیف  41سانتیمتر در تاریخ
 4939/9/9صورت گرفت .رقم بذر اولتان در این
آزمایش بررسی شد .بیدرنگ پس از کاشت آبیاری
صورت گرفت .پس از جوانهزنی ،استقرار و تنک کردن،
اعمال تنش خشکی از مرحلة  6برگی بر گیاهان اعمال
و تا انتهای دورة رشد ادامه یافت.
برای اعمال تنش خشکی ،در آغاز ظرفیت زراعی
مزرعه ) (Field Capacityتعیین شد .برای این کار
کرتی به ابعاد  2×2تهیه و بهطور کامل از آب پر شد.
سپس روی آن با پالستیک محصور تا خاک بهطور
کامل اشباع شود .پس از  26ساعت که آب موجود در
خلل و فرجهای درشت توسط نیروی ثقل خارج شد،
پالستیک برداشته شد .در این زمان نمونهای از خاک
تهیه ،پس از توزین در آون با دمای  451درجة
سلسیوس به مدت  26ساعت قرار داده شد .سپس
نمونه با ترازوی دقیق وزن و میزان رطوبت تبخیرشده،
محاسبه شد .در هنگامیکه پالستیک از روی کرت
برداشته شد ،میزان  FCبا دستگاه رطوبتسنج ()TDR
نیز اندازهگیری شد ،دو روش با هم مقایسه و تفاوت
چندانی دیده نشد .اعمال تیمار تنش بدین صورت
انجام گرفت که رطوبت خاک پس از اینکه به میزان
مورد نظر میرسید (کنترل رطوبت با دستگاه
رطوبتسنج) آبیاری انجام میشد (تنش بر پایة دور
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آبیاری) .در تیمار شاهد  FC = %35حدود هر  6روز
یکبار آبیاری ،تیمار FC = %95هر  42روز یکبار آبیاری
و در تیمار  FC=%15حدود هر  49روز یکبار آبیاری
انجام گرفت .در طول دورة آزمایش برای تعیین دور
آبیاری در تیمارهای مختلف تنش از دستگاه TDR
استفاده شد .برپایة وضعیت رطوبت خاک دور آبیاری
گاهی یک تا دو روز تغییر میکرد .در نهایت بهطور
میانگین دور آبیاری برای تیمارها برابر با دور آبیاری
تعیین شده بود.
در این بین محلولپاشی نانواکسیدآهن در دو
مرحلة  4و  41برگی صورت گرفت .برای اندازهگیری
رنگدانههای نورساختی سبزینة  b ،aو کارتنوئید از
روش  )1967( Arnonاستفاده شد .برای این منظور در
مرحلة  44برگی ،نمونههایی از بافت تر برگهای جوان
گیاه برداشته شد و اندازهگیری روی آنها صورت گرفت.
همچنین در این مرحله میزان هدایت روزنهای با
استفاده از دستگاه هدایتسنج روزنهای (پرومتر) مدل
 SC1ساخت امریکا صورت گرفت .در پایان دوره و پس
از رسیدگی نهایی گیاهان ،برای تعیین عملکرد دانه و
میزان زیستتوده ،پس از حذف حاشیة بوتههای واقع
در  4مترمربع وسط هر کرت برداشت شدند .همچنین
برای اندازهگیری اجزای عملکرد دانه شامل؛ شمار
کپسول در بوته ،شمار شاخههای جانبی در بوته ،وزن
دانه در کپسول و وزن هزاردانه ،سه بوته از هر کرت
فرعی بهصورت تصادفی برداشت و این اندازهگیریها
روی آنها صورت گرفت .برای اندازهگیری میزان پتاسیم
دانهها در مرحلة رسیدگی ،از روش خاکسترگیری خشک
استفاده شد .میزان پتاسیم با استفاده از دستگاه نورسنج
شعلهای (فلیم فتومتر) قرائت پس از تهیة منحنی
استاندارد ،میزان آنها برحسب میلیگرم در کیلوگرم
مادة خشک محاسبه شدند .میزان فسفر دانه به روش
طیفسنج نوری (اسکتروفتومتری) و در طول موج
 695نانومتر و نیتروژن به روش کجلدال اندازهگیری
شدند ( .)Emami, 2006در پایان دادههای
بهدستآمده با استفاده از نرمافزار رایانهای  SASتجزیه
و مقایسة میانگینها بر پایة آزمون چنددامنهای دانکن
در سطح  1درصد انجام شد .برای رسم نمودارها و
جدولها از برنامة  EXCELاستفاده شد.

نتایج و بحث
عملکرد و اجزای عملکرد دانه

نتایج بهدستآمده از تجزیة واریانس دادهها (جدول )2
نشان داد اثر متقابل تنش خشکی و محلولپاشی
نانواکسیدآهن تأثیر معنیداری بر عملکرد دانه و میزان
زیستتودة تولیدی در گیاه کنجد (رقم اولتان) داشت
(جدول  .)2در شکلهای  4و  2مشاهده میشود،
بیشترین میزان عملکرد دانه و زیستتودة تولیدی از
تیمار تنش خشکی شاهد و محلولپاشی  4/1کیلوگرم
در  4555لیتر آب بهدست آمد .در این بین در اثر
اعمال تنش خشکی ،هر چند از میزان این دو صفت
نسبت به تیمار شاهد کاسته شد اما این کاهش در بین
دو تیمار  W2و  W3چشمگیر نبود .بنابر نظر Weiss
( )2000کنجد در مرحلة استقرار گیاهچه و نیز در
دورة گلدهی تا پر شدن دانهها ،حساس به تنش
کمآبی است ،اما در کل این گیاه مقاوم به شرایط تنش
خشکی است و در مناطق گرم و خشک میتواند به
خوبی رشد کرده و عملکرد شایان پذیرشی تولید کند.
در بین عناصر کممصرف ،آهن برای انجام بسیاری
از فعالیتهای سوختوسازی گیاهان مورد نیاز است.
بنابراین گیاهان برای ادامة رشد خود نیاز به میزان
کافی آهن دارند .کمبود آهن بسته به عاملهای
پرشمار خاکی ،محیطی و ژنتیکی گیاهان ،سبب
کاهش شایان مالحظة عملکرد و کیفیت محصول
میشود .روشهای مختلفی برای رفع کمبود آهن در
گیاهان پیشنهاد شده که عملکرد دانه حاصل برآیند
مجموعهای از اجزا است .نتایج تجزیة آماری دادههای
این آزمایش (جدول  )2نشان داد که تنش خشکی در
بین اجزای عملکرد دانه در گیاه کنجد (رقم اولتان)،
تنها تأثیر معنیدار بر شمار دانه در کپسول و وزن دانه
در کپسول داشت و شمار شاخة فرعی تحت تأثیر دو
تیمار تنش خشکی و محلولپاشی نانواکسیدآهن قرار
گرفت .اما دو تیمار اعمالشده در این آزمایش تأثیر
معنیداری بر شمار کپسول در بوته نداشت .مقایسة
میانگین چنددامنهای دانکن در سطح  1درصد نشان
داد ،در طی اعمال تنش خشکی و همراه با باال رفتن
سطح تنش خشکی از شاهد به  W3از شمار دانه در
کپسول ،وزن کپسول و شمار شاخة فرعی در بوته

حیدری و همکاران :تأثیر تنش خشکی و محلولپاشی نانواکسید آهن بر عملکرد ...

کاسته شد .این کاهش در سطح  W3نسبت به تیمار
شاهد ( )W1برای شمار دانه در کپسول ،وزن دانه در
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کپسول و شمار شاخة فرعی در بوته به ترتیب معادل
 29/9 ،42/9و  49/4درصد بودند (جدول .)9

جدول  .2تجزیة واریانس عملکرد دانه ،اجزای عملکرد دانه ،رنگدانههای نورساختی و میزان عناصر کانی در کنجد
وزن
درجة
دانه در
آزادی
کپسول

منابع
تغییرات
تکرار
خشکی
خطای a
نانواکسیدآهن
خشکی × نانواکسیدآهن
خطای b

2
2
6
9
4
46

CV%

5/55591ns
**5/5599
5/55542
5/5525ns
*5/5522
5/55564
49/6

شمار
شاخة
فرعی
در بوته

شمار
کپسول
در بوته

615/6ns 5/69ns
*63/2ns 1/52
915/1 4/96
**131/9ns 1/12
945/6ns 4/ 14ns
954/9 5/631
43/6
49/9

شمار
عملکرد
دانه در عملکرد دانه
زیستتوده
کپسول
ns

2/9
**233/4
61/24
26/4ns
*43/5
94/4
9/6

عناصر کانی

رنگدانههای نورساختی

سبزینة سبزینة کارتنوئید نیتروژن فسفر
a

1/1 ns 446/6ns
414/9ns
**69/6** 4521/2** 332/2
4/3
491/1
69/4
**24/9* 43335/1** 2969/6
**26/2ns 652/6** 4464/6
45/1
419/6
69/6
42/4
3/6
44/4

b

4/6 ns
**41/9
4/6
*9/3
*6/9
4/6
49/2

2/4ns
**41/4
9/6
* 6/9
*9/4
4/3
49/6

5/64ns
5/23ns
5/69
*4/6
*4/9
5/66
44/2

هدایت
روزنهای

پتاسیم

633/ 9ns 4/9ns
29942/4** 45/6ns
4651/6 2/9
*6466/3** 49/2
2529/6* 49/6
669/9 21/4
49/4 43/2

6491/9ns
*3544/9
4169/4
**19915/4
**14636/4
9592/6
49/2

 * ،nsو ** :به ترتیب غیرمعنیدار ،معنیدار در سطح احتمال  1و  4درصد.

جدول  .9مقایسة میانگینهای تیمار خشکی و نانواکسیدآهن بر عملکرد دانه ،اجزای عملکرد دانه ،رنگدانههای نورساختی و میزان
عناصر کانی در کنجد
رنگدانههای نورساختی

شمار
وزن دانه
شمار شمار عملکرد عملکرد
تیمار در کپسول شاخة فرعی کپسول دانه در دانه زیستتوده سبزینة
در بوته در بوته کپسول
(گرم)
(میکروگرم گرم وزن تر)
(گرم در مترمربع)
a

سبزینة

b

عناصر کانی

کارتنوئید نیتروژن

فسفر

پتاسیم

(درصد)

(میلیگرم در گرم مادة خشک)

9/39 a 45/46a 1/19a 41/96a 494/66 a 31/99 a 96/93a 44/99a
6/26 a 44/99 a 4/42 a 44/46 a 425/56 b 96/56 b 92/39a 19/61a
6/42 a 3/51 b 9/31 b 44/46 b 425/36 b 64/36 b 41/45b 16/99a

265/66 a
242/39b
466/29 b

هدایت
روزنهای
(ثانیه بر سانتیمتر)

تنش خشکی
W1

5/29 a
5/22 a
5/46 b

9/14 a
4/61 a
4/29 b

F1

5/43 b
5/29 a
5/24 ab
5/22 ab

4/43 ab
9/ 99a
9/44 a
1/66 b

W2
W3

21/64 a
29/49 a
21/16 a

694/55 a
629/64ab
969/96b

نانو اکسیدآهن
F2
F
B4

14/5 a
14/99a
12/64a
94/52a

95/51a
92/11a
94/39a
46/4 a

92/33 b
39/62 a
43/22 b
455/66a

444/23 b
491/43 a
441/52 b
464/24 a

3/49 a 6/63 b 42/36b
3/66 a 6/66ab 49/12ab
45/94 a 1/31a 44/1 a
45/66 a 1/14ab 41/93ab

23/39 a 9/49b
21/14 ab 9/36ab
21/49 ab 6/14a
29/42 a 6/21ab

211/96 a
225/92bc
255/43c
292/42 ab

651/44b
643/93b
146/44a
946/15c

 =W1شاهد (دور آبیاری  9روز)  = W2 ،دور آبیاری  42روز و  =W3دور آبیاری  49روز
 =F1شاهد (بدون کاربرد کود)5/1 =F2 ،کیلوگرم در  4555لیتر آب 4 =F3 ،کیلوگرم در  4555لیتر آب و  4/1 =F4کیلوگرم در  4555لیتر آب.

در آزمایشی به منظور بررسی تأثیر تنش خشکی
بر ویژگیهای فیزیولوژیکی و عملکرد چهار رقم کنجد
مشخص شد ،تنش خشکی موجب کاهش عملکرد
دانه ،عملکرد مادة خشک ،شمار کپسول در بوته و
شمار دانه در کپسول شد ( Mehrabi & Ehsanzadeh,
 .)2001عملکرد دانه در کنجد به شمار بوته در واحد
سطح ،شمار شاخههای فرعی ،شمار غالف در بوته،
شمار دانه در غالف و وزن هزاردانه بستگی داردDilip .
 )1991( et al.گزارش کردند با افزایش دور آبیاری
شمار شاخههای فرعی ،شمار کپسول در بوته و میزان

زیستتودة تولیدی گیاه کنجد افزایش مییابد .هرگونه
کاهش در میزان آب قابل دسترس و بروز تنش
خشکی ،به کاهش اجزای عملکرد و در نهایت کاهش
عملکرد دانه منجر خواهد شد.
در این آزمایش مشخص شد ،با افزایش غلظت
نانواکسیدآهن از  F1تا سطح  F3بر شمار شاخة فرعی
در بوته افزوده شد .این افزایش معادل  42/4درصد
بود .در این بین با باال رفتن غلظت نانواکسید و رسیدن
به سطح  ،F4از شمار شاخة فرعی در بوته کاسته شد
(جدول  .)9همسان نتایج این آزمایشNazaran et ،

426

علوم گیاهان زراعی ایران ،دورة  ،64شمارة  ،6زمستان 4936

 )2008( al.در بررسی اثر زمان محلولپاشی نانوکود
آلی کالتآهن بر صفات کمّی و کیفی گندم دیم نشان
دادند که محلولپاشی تأثیر معنیداری بر ارتفاع سنبله،
شمار دانه در هر سنبله و میزان آهن بذر دارد .در هر سه
صفت ،محلولپاشی در مرحلة ساقهدهی در باالترین
سطح آماری قرار گرفت )2009( Mazaherinia et al. .نیز
با کاربرد نانواکسیدآهن به همراه کمپوست دانهای
(گرانوله) گوگردی در یک خاک آهکی نتیجه گرفتند که
عملکرد دانه ،ارتفاع گیاه و وزن خشک گیاه گندم به طور
معنیداری نسبت به تیمار شاهد افزایش داشت.

شکل  .4اثر متقابل محلولپاشی نانواکسیدآهن و تنش
خشکی بر عملکرد دانه

در سطح  W3نسبت به  W2به ترتیب برای سبزینة ،a
سبزینة  bو کارتنوئید معادل  91/3 ،23/6و 25/4
درصد بودند (جدول .)9
 )2000( Zarco Tejada et al.سبزینة برگ را یکی
از مهمترین شاخصهای نشاندهندة فشار محیطی
وارده بر گیاهان دانسته و بیان کردند که میزان
سبزینه در گیاهان تحت تنش کاهش مییابد .بنابر
نظر آنان کاهش میزان سبزینه در شرایط تنش خشکی
به سبب افزایش تخریب این رنگدانهها و یا کاهش
ساخت آنها و نیز اختالل در فعالیت آنزیمهای مسئول
ساخت رنگدانههای نورساختی است .با افزایش شدت
تنش آبی یا کاهش آب خاک ،روند تخریب رنگدانههای
سبزینه با سرعت بیشتری صورت میگیرد.
تیمار محلولپاشی نانواکسیدآهن و اثر متقابل
تنش خشکی و محلولپاشی نانواکسیدآهن در این
بررسی تأثیر معنیداری بر میزان هدایت روزنهای
برگها ،رنگدانة سبزینة  bو کارتنوئید برگ در گیاه
کنجد (رقم اولتان) داشت (جدول  .)2در شکل 9
مشاهده میشود ،بیشترین میزان هدایت روزنهای برگ
در وضعیت شاهد (بدون تنش) و در طی استفاده از
غلظت  5/1کیلوگرم نانواکسیدآهن در  4555لیتر آب
بهدست آمد ( .)W1F2در این بین کمترین هدایت
روزنهای از تیمار  W1F1بهدست آمد.

شکل  .2اثر متقابل محلولپاشی نانواکسیدآهن و تنش
خشکی بر عملکرد زیستتوده
رنگدانههای نورساختی و میزان هدایت روزنهای برگ

نتایج تجزیة آماری دادهها در جدول  2نشان داد تنش
خشکی تأثیر معنیداری بر میزان رنگدانههای سبزینة
 ،aسبزینة  ،bکارتنوئید و نیز میزان هدایت روزنهای
برگها داشت .مقایسة میانگین دادهها در جدول 9
نشان داد ،با باال رفتن سطح تنش از  W1به  W3معادل
 45/4درصد از میزان هدایت روزنهای برگها کاسته
شد .در این بین کاهش در میزان رنگدانههای
نورساختی از سطح خشکی  W2آغاز شد .این کاهش

شکل  .9اثر متقابل محلولپاشی نانواکسیدآهن و تنش
خشکی بر هدایت روزنهای برگ

باز شدن روزنهها نتیجة افزایش پتانسیل فشاری
یاختههای محافظ روزنهها نسبت به یاختههای اطراف
آن است .این آماس به سبب واکنش گیاه نسبت به
محرک محیطی ،که گاهی موجب ورود یونهای
پتاسیم که بر تنظیم فشار اسمزی اثر میگذارند ،است.

حیدری و همکاران :تأثیر تنش خشکی و محلولپاشی نانواکسید آهن بر عملکرد ...

نور ،پایین بودن غلظت گازکربنیک ،اسید آبسیسک و
آب کافی از جمله عاملهایی هستند که ورود یون
پتاسیم به درون یاختههای روزنه را تحریک میکنند.
بنابراین تنش آبی میتواند اندازة شکاف روزنهها را
کاهش دهد .ممکن است این عمل با اسید آبسیسک
انجام گیرد و سبب کاهش هدایت روزنهای در برگ
گیاهان تحت تنش خشکی شود .تنش خشکی با
کاهش هدایت روزنهای و نیز تأثیر بر سازوکارهای
درونی برگ از فرآوری  CO2در دسترس نیز جلوگیری
میکند و بازدارندة انجام مناسب نورساخت در برگها
میشود (.)Ritchie et al., 1990
یونهای فلزی همچون آهن ،روی ،مس و منگنز
در ساختمان بسیاری از آنزیمهای پاداکسنده
(آنتیاکسیدان) و نیز آنزیمهای درگیر در فرایندهای
حیاتی گیاهان مشارکت دارند .نتایج مطالعات گویای
آن است که در شرایط تنش خشکی ،به سبب
تغییراتی که در جذب این دسته از عناصر بهوجود
میآید ،فعالیت بسیاری از این آنزیمها دچار اختالل
میشود ( .)Javanmardi et al., 2003از سوی دیگر
افزایش آهن چه بهصورت معمول و یا نانوذره با افزایش
محتوای سبزینة برگ ،سبب بهبود نورساخت خواهد
شد .از اینرو در این شرایط هدایت روزنهای برگها
افزایش مییابد (.)Chatterjee et al., 2006
در این آزمایش مشخص شد افزایش در غلظت
نانواکسیدآهن موجب افزایش محتوای رنگدانههای
نورساختی (سبزینة  bو کارتنوئید) در گیاه کنجد شده
است .همانطور که در شکلهای  6و  1مشاهده
میشود با افزایش غلظت نانواکسیدآهن از سطح  F1به
 F4بر میزان سبزینة  bافزوده شد و این افزایش برای
کارتنوئید تا سطح  F3بود .در این بین باالترین میزان
سبزینة  bدر شرایط نبود تنش خشکی و در غلظت
 4/1کیلوگرم نانواکسیدآهن در  4555لیتر آب
( )W1F4و کارتنوئید در تیمار  W2F3بهدست آمد .اما
در مورد سبزینة  ،aهر چند بین دو تیمار  W1و W2
تفاوتی در میزان سبزینة  aمشاهده نشد ،کمترین
میزان سبزینة  aدر تیمار  W3بهدست آمد که نسبت
به تیمار شاهد ( )W1کاهشی معادل  24/4درصد
داشت (جدول .)9
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در شرایط تنش خشکی به دلیل افزایش فعالیت
آنزیم کلروفیالز و پراکسیداز از میزان سبزینة برگها
کاسته میشود )1999( Loggini et al. .بیان کردند،
به سبب کاهش میزان رنگدانههای نورساختی در گیاه
گندم از میزان کارایی نظام نوری  IIکاسته شده ،این
امر موجب کاهش نورساخت و رشد در شرایط تنش
خشکی میشود )2012( Bagheri et al. .بیان کردند
تنش خشکی از میزان رنگدانههای نورساختی سبزینة
 ،aسبزینة  bو کارتنوئید در کنجد میکاهد .در این
بین  )2007( Hong & Ji-Yunبیان کردند مصرف
برگی عناصر کممصرف در شرایط تنش خشکی
عملکرد ذرت را با بهبود بازده فتوشیمیایی ،افزایش
غلظت سبزینه و کاروتن ،افزایش میدهدPeyvandi .
 )2011( et al.نیز گزارش کردند کاربرد نانوکالتآهن
در غلظتهای  9 ،4و  1کیلوگرم در هکتار موجب
افزایش محتوای سبزینة  )a+b( ،b ،aو کارتنوئید در
گیاه ریحان شد .افزایش غلظت سبزینه در شرایط
تنش با کاربرد ترکیبات نانو افزایش تولید در گیاهان را
به دنبال خواهد داشت.

شکل  .6اثر متقابل محلولپاشی نانواکسیدآهن و تنش
خشکی بر میزان سبزینة  bبرگ

شکل  .1اثر متقابل محلولپاشی نانواکسیدآهن و تنش
خشکی بر میزان کارتنوئید برگ
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عناصر کانی

نتایج تجزیة واریانس دادهها (جدول  )2نشان داد ،اثر
متقابل تنش خشکی و محلولپاشی نانواکسیدآهن تنها
تأثیر معنیداری بر درصد نیتروژن دانه داشت .در
شکل  4مشاهده میشود در هنگام تیمار بدون تنش
خشکی (شاهد) ،افزایش سطح تنش از  W1به  W3و
نیز غلظت نانواکسیدآهن بر درصد نیتروژن دانهها
افزوده شده است .این افزایش تا سطح  F3بود .در این
بین مشخص شد بیشترین درصد نیتروژن دانه مربوط
به تیمار  W3F3است )2011( Heidari et al. .در
بررسی کودهای آهن و گوگرد در شرایط تنش خشکی
در گیاه کنجد گزارش کردند ،تنش خشکی سبب
افزایش درصد نیتروژن دانهها میشودEl-Fouly et .
 )2011( al.بیان کردند ،محلولپاشی آهن و منگنز
سبب افزایش غلظت پتاسیم ،نیتروژن ،آهن و منگنز
در اندام هوایی و دانة گندم شد .با توجه به نقش
ساختاری عناصر ریزمغذی از جمله آهن در برخی
آنزیمها و نیز نقش مؤثری که در ساخت پروتئینها
دارند ،مشخص شد با افزایش کاربرد آنها بر عملکرد و
مقاومت گیاهان تحت تنش افزوده میشود .در این
آزمایش نیز مشخص شد در شرایط بروز تنش خشکی،
تا سطح  F3تیمار نانواکسید بر درصد نیتروژن دانهها
در کنجد (رقم اولتان) افزوده است (شکل .)4

شکل .4اثر متقابل محلولپاشی نانواکسیدآهن و تنش
خشکی بر درصد نیتروژن دانه

نتایج تجزیة آماری این آزمایش نشان داد در بین
دیگر عناصر مورد بررسی ،تنها غلظت پتاسیم دانه
تحت تأثیر دو تیمار تنش خشکی و محلولپاشی
نانواکسیدآهن قرار گرفت (جدول  .)2مقایسة میانگین

دادهها برپایة آزمون چنددامنهای دانکن در سطح 1
درصد نشان داد ،بیشترین میزان پتاسیم دانه در دور
آبیاری هفتگی (شاهد) با میانگین  265/6میلیگرم در
گرم وزن خشک دانه بهدست آمد و با باال رفتن سطح
تنش از میزان آن نیز کاسته شد .بهطوریکه کمترین
میزان پتاسیم دانه در سطح تنش خشکی  W3بهدست
آمد که نسبت به تیمار شاهد کاهشی معادل 92/6
درصد داشت (جدول  .)9همسان نتایج این آزمایش،
 )2010( Bagheriدر بررسی تنش خشکی بر محتوای
یونی چهار رقم گندم گزارش کرد ،خشکی روی جذب
کلسیم توسط گیاه اثری نداشته اما موجب کاهش
غلظت پتاسیم در دانهها شد .وی مشاهده کرد که هر
چند در آغاز در نتیجة بروز تنش خشکی غلظت
پتاسیم افزایش یافت اما با افزایش سطح تنش از غلظت
پتاسیم دانهها کاسته شد )2011( Aein .گزارش کرد،
قطع آبیاری در مرحلة رویشی (مرحلة  6-4برگی تا
شروع گلدهی) و درپی آن بروز تنش خشکی موجب
افزایش میزان پتاسیم در برگهای کنجد شد .اما در
تیمار قطع آبیاری در مرحلة گلدهی تا پایان دورة رشد
موجب کاهش میزان پتاسیم برگ شد.
تیمار محلولپاشی نانواکسیدآهن در این بررسی،
تأثیر معنیداری بر میزان پتاسیم دانهها در کنجد
داشت ،اما بیشترین میزان پتاسیم دانهها در شرایط
بدون کاربرد نانواکسید (شاهد) بهدست آمد .با افزایش
غلظت نانواکسید ،از میزان پتاسیم دانهها نیز کاسته
شد (جدول  )2005( Hu & Schmidhalter .)9اعالم
کردند پتاسیم عنصری است که در ساخت برخی از
پروتئینها ،تنظیم اسمزی و نیز در باز و بسته کردن
دهانة روزنهها برای نورساخت دخالت دارد و بیشتر در
ریشه و اندام هوایی گیاهان به کار گرفته میشود و
میزان کمی از آن در دانهها اندوخته میشود.
نتیجهگیری کلی

از نتایج بهدستآمده در این آزمایش میتوان نتیجه
گرفت ،گرچه گیاه کنجد تا حدی مقاوم به خشکی
است اما تنش خشکی هنگامی میتواند بر این گیاه
تأثیر سوء داشته باشد که دور آبیاری از  42روز بیشتر
شود .ممکن است بتوان با توجه به نتایج این تحقیق و
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از میزان عملکرد و اجزای عملکرد دانه کنجد کاسته
 اما از طریق محلولپاشی نانواکسیدآهن تا حدی،شد
 جذب عناصر کانی و،میزان رنگدانههای نورساختی
اجزای عملکرد دانة آن افزوده و در نهایت به افزایش
 در این بین در شرایط.عملکرد دانه در آن منجر شد
بروز تنش خشکی بهترین سطح نانوکود اکسیدآهن
. بودندF3  وF2 مربوط به سطوح
سپاسگزاری
این طرح با حمایت مالی ستاد ویژة توسعة فناوری نانو
 بدین وسیله از حمایتهای آن ستاد.انجام گرفت
.قدردانی ویژه میشود

 با افزایش زمانی،دیگر تحقیقات تأییدکنندة این نتایج
 از کاربرد بیهودة آب پرهیز کرد و در،دور آبیاری
شرایط کمآبی کشاورزان نیز تشویق به کشت گیاهان
 همچنین در این شرایط از.کمتوقع نسبت به آب شوند
 کاسته و بر میزان مقاومتb  وa میزان سبزینة
 این نتایج میتواند تا حدی.روزنهای در آن افزوده شد
توجیهکنندة کاهش میزان نورساخت در بروز تنش
 کاربرد بهینة کود در.خشکی باال در این گیاه باشد
گیاه کنجد ضمن افزایش عملکرد دانه موجب افزایش
مقاومت گیاه در مقابل تنشهای محیطی مانند
 هر.خشکی و افزایش بازده مصرف آب در آن میشود
،چند در این آزمایش و در سطوح باالی تنش خشکی
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ABSTRACT
In order to study the effects of drought stress and foliar application of iron oxide nanoparticles on sesame
plants, a field experiment was laid in Faculty of Agriculture, University of Shahrood in 2014. The design
of experiment was in split plot with blocks completely randomized in three replicates. Drought stress,
W1=7, W2=12 and W3=17 irrigation time, were randomized in main plots with four concentrations of
foliar application of iron oxide nanoparticles, F1 = 0, F2 = 0.5, F3 = 1 and F4 = 1.5 kg at 1000 l water, in
sub-plots. Results showed that the interaction between drought stress andiron oxide nanoparticles had
significant effect on grain yield, biomass, leafstomatal conductance, chlorophyll "b" and carotenoids
content in leaves, and seed nitrogen. The results indicated that the highest grain yield and biomass were
obtained at W1F3, stomatal conductance at W1F2, chlorophyll "b" at W1F4, carotenoids at W2F3 and seed
nitrogen at the W3F3 treatments. Moreover, the number of branches per plant and the concentration of
potassium in seeds were significantly affected by both treatments. However, phosphorus in seeds, and
potassium and phosphorous in leaves remained unchanged under treatments. Number of seeds and seed
weight per capsule decreased about 12.3 and 27.7%, respectively by worsening the drought condition
from W1 to W3. In general, it can be stated that in the drought stress condition, foliar application of iron
oxide nanoparticles about 1 kg per thousand liters of water improves the physiological characteristics of
sesame and grain yield.
Keywords: drought stress, nano-iron, nutrient elements, physiological parameters, sesame (oltan cultivar).
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