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تأثیر کاربرد نیتروپروساید سدیم بر سطح برگ ،رشد و کارایی مصرف آب
ارقام لوبیا قرمز ( )Phaseolus vulgaris L.تحت تنش کمآبی
فرخ اميدي 1و علی سپهري *2
 .1دانشجوي کارشناسی ارشد ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکدۀ کشاورزي ،دانشگاه بوعلی سينا ،همدان ،ایران
 .2استادیار ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکدۀ کشاورزي ،دانشگاه بوعلی سينا ،همدان ،ایران

تاریخ پذیرش مقاله1392/08/26 :

تاریخ وصول مقاله1391/07/09 :

چكيده
بهمنظور بررسی تأثیر كاربرد نیتروپروساید سدی بر شاخ
تحت تنش ك آبیآ آزمایشی بهصور

هاي رشد و كارایی مصرف آب ارقام لوبیا قرمتز Phaseolus vulgaris L.پ

اسپلیت فاكتوریل در قالب طرح بلوکهاي كامتل تصتادفی بتا سته تکترار در مزريتة پهوهشتی

دانشگاه بويلی سیناي همدان در سال  1391انجام گرفت .تیمارها شامل تنش در مرحلتة رویشتیآ تتنش در مرحلتة زایشتیآ تتنش در
مراحل رویشی و زایشیآ بدون تنشآ محلولپاشی در سه غلظت صفرآ  150و  300میکرومو ر نیتروپروساید سدی پ و رق هاي ‘اختر’
و ‘درخشان’ بود .تنش زایشی سیح برگآ سريت رشد محصول و تجمتع متادۀ خشتک در هتر دو رقت بررستیشتده را كتاهش داد.
محلولپاشی  300میکرومو ر نیتروپروساید سدی در تنش زایشیآ شاخ

هاي م كور را در رق ‘اختر’ بتهترتیتب 28آ  26و  20و در

رق ‘درخشان’ 28آ  20و  20درصد نسبت به شرایط بدون محلولپاشی افزایش داد .كارایی مصرف آب دانته و زیستتتتوده در تتنش
رویشی نسبت به شرایط آبیاري كامل بیشتر بود .بیشتریه كتارایی مصترف آب بتراي رقت ‘اختتر’ بتا محلتولپاشتی  300میکرومتو ر
نیتروپروساید سدی بهترتیب  0/72و  2/9درصد براي دانه و زیستتوده بود .محلولپاشی نیتروپروساید سدی موجب تعدیل آثار منفی
تنش رویشی و تنش زایشی شد .محلولپاشی با غلظت  300میکرومو ر تركیب م كور در رژی هاي مختلتف آبتیآ تتأثیر بیشتتري بتر
بهبود ويعیت رشد و يملکرد داشت .ازایهرو مصرف  300میکرومو ر نیتروپروساید سدی براي محلولپاشی لوبیا قرمز تحت شترایط
تنش ك آبی میلوب بهنظر میرسد.
كلیدواژهها :تنش ك آبیآ خشکیآ شاخ

* نویسنده مسئول

هاي رشدآ يملکرد دانهآ لوبیا.

Email: sepehri110@yahoo.com

فرخ امیدی و علی سپهری

دارد [ .]27تنش خشکی در آفتابگردان 4با كاهش شتاخ

 .1مقدمه
غ ایی زیاد و قابلیت نگهتداري مناستب

ستتیح بتترگآ موجتتب كتتاهش ستتريت رشتتد محصتتول و

حبوبا

با ارز

پس ازغال آدومیهمنبعغ اییبشر محسوب میشوند .لوبیتا

سرانجام كاهش تجمع مادۀ خشک میشتود [ .]5همچنتیهآ

قرمز در بیه حبوبا آ داراي اهمیت خاصی است .در ایرانآ

تنش خشکی در مراحل زایشی به طتور معنتاداري موجتب

انواع لوبیا با تولید حدود  181هزار تهآ رتبة دوم را پس از

كاهش تجمتع متادۀ خشتکآ ستريت رشتد گیتاه زرايتیآ

نخود 1به خود اختصات داده است [.]19

سريت رشد نسبی و يملکرد دانة ارقام لوبیا چیتی شد [.]4

در میان متغیرهاي محییی مؤثر بر رشد و نمو گیاهتانآ

در میان تركیباتی كه ستبب بهبتود روابتط آبتی گیتاه و

تنش ك آبی مه تریه يامل است .تنش رطوبتی در گیاهانآ

تحمل به خشکی در گیاهان زرايی میشودآ نیتروپروستاید

تابعی از میزان حساستیت آنهتا در مراحتل مختلتف رشتد

سدی  5كمتر بررسی شده است .نیتروپروساید ستدی آ متادۀ

است .بهطور كلیآ تجمع مادۀ خشک در لوبیتا بتا افتزایش

تولیدكنندۀ اكسید نیتریک 6به شمار میرود .اكستید نیتریتک

شد

تنش رطوبتیآ كاهش متییابتد و بتیه متادۀ خشتک

مولکول گازي كوچک و قابل انتشاري است كه بهصتور

تولیدي و تبخیر و تعر گیاه رابیة خیی وجتود دارد [.]3

درونزا در بسیاري از سیست هاي زیستتی نظیتر جتانورانآ

گلدهی حساستریه مرحلة رشد و نمو لوبیا قرمتز نستبت

گیاهتتان و بتتاكتريهتتا تولیتتد متتیشتتود و داراي وظتتایف

به تنش خشکی است و با كتاهش فتوستنتز و تولیتد متواد

فیزیولوژیکی متعدد است [ .]16اكستید نیتریتک در انتقتال

فتوسنتزي سبب كتاهش انتقتال متواد بته دانته و درنهایتت

پیام و همچنیه پاس بته تتنشهتاي زیستتی و غیرزیستتی

كاهش يملکرد دانه میشود [ .]8همچنیه زمانی كه كمبتود

دخالت دارد .اكسید نیتریک موجب افزایش سنتز آبسیسیک

آب در مرحلة گلدهی و غالفبندي رخ میدهتدآ يملکترد

استتید 7تحتتت تتتنش خشتتکی متتیشتتود [ .]39كتتاربرد

بیشتر از مراحل دیگر كاهش مییابد [ .]2تنش كت آبتی در

نیتروپروساید سدی سبب كاهش تلفا

تحت

زمان گلدهیآ بهسريت يملکترد ستویا 2را كتاهش داد كته

تنش خشکی شد [ .]21همچنیه محلولپاشی نیتروپروساید

يلت آن تشکیل كمتر غالف در بوته و كاهش تعتداد دانته

سدی روي گیاهچههاي برنج8آ به بهبود روابط آبی گیتاه و

در غالف ذكر شتده استت [ .]24كت آبتی در اوایتل رشتد

افزایش تحمل گیاه به خشکی انجامید [.]17

رویشی ذر 3آ به طورآهسته شاخ

ستیح بترگآ ارتفتاع

یک شاخ

آب در ذر

مه جهانی بتراي تبتدیل انترژي گیتاهیآ

گیتتاهآ ستتريت رشتتد محصتتولآ ج ت ب نیتتتروژن و تولیتتد

كتتارایی مصتترف آب 9یعنتتی نستتبت تولیتتد بتتر واحتتد آب

زیست توده را كاهش میدهدآ ولی ك آبتی در اواختر دورۀ

مصرفی بوده استت [ .]38افتزایش كتارایی مصترف آب از

رشد و در مرحلتة رشتد زایشتی ایته گیتاه ممکته استت

طریق كاهش تبخیر و تعر و افزایش يملکرد دانهآ مستئلة

بیشتري كاهش دهد [ .]31قیع

مهمی در مناطق خشک و نیمهخشک محستوب متیشتودآ

آبیاري در مرحلة رشد رویشی برخالف مراحتل گلتدهی و

ازایتتهرو مهتت تتتریه مستتئله بتتراي كشتتاورزانآ توستتعة

پارامترهاي رشد را با شد

تشکیل دانهآ تأثیر كمتري بر يملکرد نهایی گیاهتان زرايتی
4. Helianthus nnus L.
5. Sodium NitroPrusside
6. Nitric Oxide
7. Abscisic acid
8. Oryza sativa L.
9. Water Use Efficiency

1. Cicer arietinum L.
2. Glycine max L.
3. Zea mays L.
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تأثیر كاربرد نیتروپروسايد سدي بر سطح برگ ،رشد و كارايی مصرف آب ارقام لوبیا قرمز ( )Phaseolus vulgaris L.تحت تنش ك آبی

فاصلة بوتهها روي ردیف  5سانتیمتر درنظتر گرفتته شتد.

راهکارهاي زرايی و فناوري براي بهبتود كتارایی مصترف

يملیتتا

آب است [22آ.]36

كاشتتت در تتتاری  1391/3/1بتتا دستتت بتتر روي

هتتدف از اجتتراي پتتهوهش حايتترآ بررستتی اثتتر

ردیفهاي كاشت انجام گرفت .محلولپاشی نیتروپروستاید

هتاي رشتد و

اولیة صبح اجرا شتد

محلولپاشی نیتروپروساید سدی بر شتاخ

سدی در مراحل  V4و  R6در سايا

كارایی مصرف آب لوبیا قرمز تحت تنش ك آبی در شرایط

16آ17پ .تعییه مرحلة گلدهی براساس  50درصد گلتدهی

همدان بود.

بوتهها در هر تیمار بود .قبتل از كاشتتآ براستاس آزمتون
خاک كودهاي اورهآ سوپرفسفا

تریپل و سولفا

پتاستی

 .2مواد و روشها

بتتهترتیتب 100آ  150و  70كیلتتوگرم در هکتتتار بتته ختتاک

ایتته آزمتتایش در مزري تة آموزشتتی  -پهوهشتتی دانشتتکدۀ

ايافه شد .مبتارزه بتا يلتفهتاي هترز در چنتد نوبتت و

كشاورزي دانشگاه بويلی سیناي همدان با طول جغرافیایی

بهصور

 48درجه و  32دقیقة شرقی و يرر جغرافیایی  34درجته

آب ورودي به كر ها توسط كنتور تا رسیدن بته ظرفیتت

و  52دقیق تة شتتمالی در ستتال  1391اجتترا شتتد .آزمتتایش

در هر بار

بهصور

دستی انجام گرفت .در هر مرحلة آبیتاري حجت

زرايی كنترل شد .حج آب مصرفی در هر كر
آبیاري برحسب حجمی از رابیة زیر محاسبه شد:

اسپلیت فاكتوریل در قالب طرح بلوکهاي كامتل

1پ

تصادفی با سه تکرار انجام گرفت .يوامل بررسیشده شامل

])Vw = [(Fc - Sm) (Bd × D × A

تولیدكننتدۀ

در ای ته رابیتتهآ  :Fcدرصتتد وزن تی رطوبتتت ختتاک در

اكسید نیتریکپ و دو رق لوبیا قرمز بود .انتخاب ارقام لوبیا

ظرفیت زرايی  :Smدرصد وزنتی رطوبتت ختاک هنگتام

ملتی لوبیتاي كشتور

نمونهبرداري  :Bdجرم مخصوت ظاهري خاک گترم بتر

خمیهپ و با توجه به فرم ایستادۀ بوته و يملکرد زیاد ایته

سانتیمتر مکعبپ  :Dيمق توسعة ریشه و  :Aمساحت هر

تنش ك آبیآ محلول پاشی نیتروپروساید سدی
قرمز براساس توصیة مركز تحقیقتا

كر

ارقام و همچنیه مناسب بودن آنها براي كاشتت در منتاطق
معتدله نظیر همدان صور

است.
نمونهبرداري گیاهان از مرحلة سهبرگچهاي از خیوط

گرفتت .ارقتام استتفادهشتده از

مورد نظر در كر هاي آزمایشی بهتعداد پنج بوته شروع

لحاظ يملکردآ طول دورۀ رشد و درصد پتروتئیه متفتاو
قیتع آبیتاري بعتد از ظهتور

شد و در دوران رشد بهفواصل  14روز یکبار انجام

سومیه سهبرگچه V4پ تا قبتل از گلتدهی بتهينتوان تتنش

گرفت .در هر بار نمونهبرداري سیح برگ و وزن خشک

رویشیآ بعد از گلدهی تا قبل از ظهور غالف R6پ بهينوان

اندامهاي مختلف بوته اندازهگیري شد .سیح برگ بهرو

بودند .تنش ك آبی بهصتور

تنش زایشیآ قبل و بعد از گلدهی تنش رویشی  +زایشیپ

دستی و با استفاده از كاغ

و آبیتتاري كامتتل بتتدون تتتنشپ در كتتر هتتاي اصتتلی و

برداشت نهایی در اواسط شهریور و براساس قهوهاي شدن

فاكتورهاي محلولپاشی با نیتروپروساید سدی در سه سیح

 75درصد غالفها انجام گرفت .محاسبه كارایی مصرف

صتتفرآ  150و  300میکرومتتو ر نیتروپروستتاید ستتدی پ و

آب براي دانهآ از نسبت يملکرد دانه كیلوگرمپ بر مقدار آب

رق هاي ‘اختتر’ و ‘درخشتان’ در كتر هتاي فريتی قترار

مصرفی متر مکعبپ و مقدار كارایی مصرف آب براي

فريی شش ردیف كاشتت بتهطتول 6

زیستتودۀ كلآ از نسبت زیستتودۀ كل تولیدشده

گرفتند .در هر كر

شیرنجی اندازهگیري شد.

كیلوگرمپ بر مقدار آب مصرفی متر مکعبپ تعییه شد ].[6

متر درنظر گرفته شد .فاصلة بیه ردیفهتاي كاشتت  50و
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آماري با استفاده از نرمافزار آماري  SASو

حدود  20و  25درصد بود .تنش رویشی  +زایشی موجتب

مقایسة میانگیهها با استفاده از آزمون چنددامنهاي دانکه در

 39درصد كاهش حداكثر شتاخ

ستیح بترگ در ارقتام

سیح احتمال  P<0/05و ترسی نمودارها با استفاده از

بررسیشده در مقایسه با شاهد شد جدول 2پ.

محاسبا

نرمافزار اكسل 1انجام گرفت.

محلولپاشی نیتروپروساید سدی سبب بهبود اثتر تتنش
شد .غلظت  300میکرومو ر مادۀ م كور اثر بیشتري نسبت

 .3نتايج و بحث

بتته غلظتتت  150میکرومتتو ر داشتتت .بتتهطتتور كلتتیآ

 .1. 3حداكثر ااخص سطح برگ

محلولپاشی  300میکرومو ر نیتروپروساید سدی حتداكثر

بررسی تجزیة واریانس حداكثر شاخ

سیح بترگ نشتان

شاخ

سیح برگ را در تنش رویشی حتدود  21درصتد

داد كه تنش ك آبی و محلولپاشی تأثیر معناداري بر حداكثر

نسبت به حالت بدون محلولپاشی افزایش داد .ایه افزایش

سیح برگ در سیح  1درصد داشتندآ ولی بیه دو

در تنش زایشی حدود  28درصد بودآ درحتالیكته غلظتت

آماري در ایه زمینه مشاهده نشتد .اثتر متقابتل

 150میکرومو ر نیتروپروساید سدی در تنشهاي رویشتی

رق و محلولپاشیآ اثر متقابل تنش و محلتولپاشتی و اثتر

و زایشی به ترتیب موجب  10و  11/5درصد بهبود حداكثر

شاخ
رق تفاو

متقابل سهگانه نیز معنادار بود جدول 1پ.

شاخ

بررسی يوامل سهگانه نشان داد كه با آبیاري كاملآ بیه

سیح برگ در مقایسه با شرایط بدون محلولپاشی

در هر دو رق شد جدول 2پ.

سیوح مختلف محلول پاشی نیتروپروساید سدی در هر دو

بتترگهتتاي توستتعهیافتتته در شتترایط كمبتتود آب معمتتو ً

معنادار وجود داشتتآ درحتالیكته بتیه ارقتام

ستیح

رق تفاو

كوچکترند [ .]10همچنیه تنش خشکی بتر شتاخ

اختالف معنتاداري از ایته لحتاظ مشتاهده نشتد .حتداكثر
شتتاخ

برگ و سريت رشد ذر

ستتیح بتترگآ در شتترایط آبیتتاري كامتتل و بتتا

كتتاهش  25درصتتدي شتتاخ

محلتتولپاشتتی  300میکرومتتو ر نیتروپروستتاید ستتدی و
كمتریه شاخ

و ستورگوم 2اثتر داشتت و ستبب
ستتیح بتترگ در ذر و 20

درصدي در سورگوم شد [ .]33تنش خشکی از طریق كاهش

سیح برگ نیز در تنش رویشی  +زایشتی

تولید و رشد برگها [ ]13و افزایش پیري آنها [ ]37شتاخ

و يدم محلول پاشی نیتروپروستاید ستدی در هتر دو رقت

سیح برگ را كاهش میدهد .اثر حفاظتی اكستید نیتریتک بتر

تحت بررسی حاصل شد جدول 2پ .در سیوح دیگر تنش

حفظ و افزایش كلروفیل و سبزینگی بترگ و تتأثیر آن بتر در

معناداري بیه ارقام بررسیشتده مشتاهده

دسترس بودن آهه []17آ بر اثر مثبت آن بر تولید بیشتر بترگ

ك آبی نیز تفاو

بهخصوت در شرایط تنش د لت دارد [.]36

نشتتد جتتدول 2پ .در هتتر یتتک از ارقتتام متتورد آزمتتایشآ
محلولپاشی نیتروپروساید سدی سبب افزایش معناداري در
حتتداكثر شتتاخ

 .2. 3دوام ااخص سطح برگ

ستتیح بتترگ نستتبت بتته شتترایط بتتدون

محلولپاشی شد و اثر سیوح مختلف محلتولپاشتی بتراي

تأثیرا اصتلی يوامتل تحتت بررستی و بترهمکنش تتنش و

هر دو رق یکسان بتود .تتنش زایشتی اثتر منفتی بیشتتري

سیح برگ در سیح 1

نسبت به تنش رویشی بتر حتداكثر شتاخ

محلولپاشی در خصوت دوام شاخ

ستیح بترگ

درصد و برهمکنش رق و محلولپاشی و برهمکنش ستهگانتة

گ اشتآ بهطوريكه كاهش صفت م كور در هر دو رق در

يوامل بررسیشده در سیح  5درصد معنادار بود جدول 1پ.

تنشهاي رویشی و زایشی نسبت به آبیاري كامل بهترتیتب
2.Sorghum vulgare L.

1.Excel
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در بررسی تأثیرا
بیشتریه دوام شاخ

يوامل ستهگانته مالحظته شتد كته

به ترتیب در حتدود  2و  3درصتد در رقت هتاي ‘اختتر’ و

ستیح بترگ در دو رقت در آبیتاري

‘درخشان’ نسبت به شرایط بدون محلولپاشی بود.

كامل حاصل شد و اختالف معناداري بیه ارقام و همچنتیه
بیه سیوح مختلف محلولپاشتی نیتروپروستاید ستدی در

 .3. 3سرعت راد محصول

شرایط آبی م كور مشاهده نشد جدول 2پ .تتنش كت آبتی

نتایج تجزیة واریانس دادهها نشان داد كه اثر تنش ك آبی و

سیح برگ شد.

محلولپاشی بر حداكثر سريت رشد محصتول در ستیح 1

م كور در تنش رویشتی  +زایشتی

درصد و اثتر رقت و بترهمکنش تتنش و محلتولپاشتی و

مشاهده شد .همچنیه تنش زایشی اثر كاهشتی بیشتتري در

برهمکنش سهگانة يوامل بررسیشتده در ستیح  5درصتد

سیح بترگ ارقتام

معنادار شدند .برهمکنش رق و محلول پاشی و بترهمکنش

بهطور معناداري سبب كاهش دوام شاخ
كمتریه مقادیر شاخ

مقایسه با تنش رویشی بر دوام شاخ

بررسیشده داشت .تنش رویشی بهترتیب سبب كتاهش 17

تنش و رق تفاو

و  19درصدي در رق هاي ‘اختر’ و ‘درخشتان’ نستبت بته

نداشت جدول 1پ.

معنتاداري در خصتوت ایته شتاخ

شرایط آبیاري كامل شد .ایه كاهش در تنش زایشی بهطور

بررستتی بتترهمکنش يوامتتل ستتهگانتته نشتتان داد كتته

تقریبتتی معتتادل  18و  20درصتتد بتتود جتتدول 2پ .تتتنش

محلول پاشی نیتروپروساید سدی حتتی در شترایط آبیتاري

تأثیرگت ار استت

كامتتل نیتتز بتته افتتزایش ستتريت رشتتد محصتتول در ارقتتام

[ .]7همبستگی قوي و مثبتی بیه وزن خشتک دانته و دوام

بررسی شده انجامیتده استت جتدول 2پ .بیشتتریه مقتدار

خشکی بر دوام شاخ

سیح برگ ذر

شاخ

سیح برگ از گردهافشانی تا رستیدگی دانتة ذر

شاخ

گزار

شد و تأكید شد كه پیري برگ به اندازۀ تولید برگ

محلول پاشی  300میکرومو ر نیتروپروساید سدی حاصتل
شد .تنش ك آبی سبب كاهش سريت رشد محصتول شتد.

در تعییه يملکترد دانته اهمیتت دارد [ .]37دوام شتاخ
ستیح بترگ

كمتریه سريت رشد محصول در تنش رویشتی  +زایشتی

ستیح بترگ را از طریتق

مت كور

سیح برگ ویهگتیاي استت كته از شتاخ
نشأ

میگیرد .تتنشآ شتاخ

م كور در رق ‘اختر’ در شرایط آبیاري كامل و بتا

مالحظه شد .تأثیر تنش رویشی بر كاهش شاخ

كاهش رشد و توسعه و افزایش پیري برگهتا تحتت تتأثیر

در هر دو رق بررسیشدهآ كمتر از تأثیر تنش زایشتی بتود.

قرار میدهد و ازایه رو انتظار میرود كه دوام ستیح بترگ

تنش رویشی در شرایط بدون محلتول پاشتی در رقت هتاي

نیز بهواسیة تنش كاهش یابد.

‘اختر’ و ‘درخشان’ در مقایسته بتا آبیتاري كامتلآ حتداكثر

محلول پاشی نیتروپروساید سدی در كاهش اثر تنش بر

سريت رشد محصول را بهترتیب حتدود  23و  25درصتد

سیح برگ تأثیر چندانی نداشتآ بهطوريكته

در تنش زایشتی

دوام شاخ

كاهش دادآ درحالیكه كاهش ایه شاخ

در ارقام م كور بهترتیب  34و  32درصد بود جدول 2پ.

در تمام سیوح تنش ك آبیآ بیه غلظتت  300میکرومتو ر

محلولپاشی نیتروپروساید سدی آ سبب افزایش حداكثر

نیتروپروساید ستدی و غلظتت  150میکرومتو رآ تفتاو

سريت رشد محصول در شرایط تنش كت آبتی نستبت بته

آماري مالحظه نشد .در تنش رویشتیآ محلتولپاشتی 300
میکرومتتو رآ دوام شتتاخ

شرایط بدون محلولپاشی در هتر دو رقت شتد .در تمتامی

ستتیح بتترگ هتتر دو رقتت

بررسی شده را در مقایسه بتا شترایط بتدون محلتول پاشتی

سیوح تنش ك آبیآ غلظت  300میکرومو ر متادۀ مت كور

حدود  6درصد افزایش داد .ایه افزایش در تتنش زایشتیآ

تأثیر بیشتري نسبت به غلظت  150میکرومو ر در كتاهش
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اثتتر تتتنش داشتتت .در تتتنش رویشتتی محلتتولپاشتتی 300

ایتته خصتتوت در ستتیح  5درصتتد معنتتادار شتتدندآ امتتا

میکرومتتو ر نیتروپروستتاید ستتدی در رقت هتتاي ‘اختتتر’ و

بتترهمکنش تتتنش و رق ت و بتترهمکنش ستتهگان تة يوامتتل

‘درخشتتان’ بتتهترتیتتب موجتتب  13و  15درصتتد افتتزایش

بررسی شده اثر معناداري در حتداكثر تجمتع متادۀ خشتک

حداكثر سريت رشتد محصتول نستبت بته شترایط بتدون

نشان ندادند .بیشتریه تجمع مادۀ خشک در رقت ‘اختتر’ و

محلولپاشی شد .میزان افزایش در تتنش زایشتی  26و 20

بتتا محلتتولپاشتتی نیتروپروستتاید ستتدی در غلظتتت 300

درصد بود .در تنش رویشتی  +زایشتی نیتز محلتولپاشتی

میکرومو ر مشاهده شد شکل 1پ .در هر دو رق آ غلظتت

نیتروپروساید سدی با غلظت  300میکرومو ر بته افتزایش

 300میکرومو ر محلول پاشی نیتروپروساید سدی بیشتریه

معنادار حداكثر سريت رشد محصول ارقام بررسیشتده در

مقتتدار تجمتتع متتادۀ خشتتک را داشتتت .در رقتت ‘اختتتر’

مقایسه با شرایط بدون محلولپاشی منجر شد جدول 2پ.

غلظتتتتهتتتاي  150و  300میکرومتتتو ر محلتتتولپاشتتتی

سريت رشد محصول تحت تأثیر تتنش كت آبتی قترار
میگیرد و بهشد

نیتروپروساید سدی به ترتیتب بته  8و  11درصتد افتزایش

كاهش نیز مییابدآ بهطوريكته در ذر

حداكثر تجمع متادۀ خشتک در مقایسته بتا شترایط بتدون

در یک دورۀ رشدآ تا  40درصد كاهش مشاهده شتد [.]14

محلول پاشی منجر شتدآ درحتالیكته در رقت ‘درخشتان’آ

افزایش تنش رطوبتی به تدریج سبب كاهش ستريت رشتد

غلظتتت  150میکرومتتو ر نیتروپروستتاید ستتدی افتتزایش

محصول در گیاه چغندرقند 1میشود [ .]31حساسیت زیتاد
شاخ

معناداري را در پی نداشت و غلظتت  300میکرومتو ر آن

سیح بترگ و ستريت رشتد محصتول بته تتنش

سبب افزایش  6درصدي صفت م كور شد.

رطوبتی در گیاهتان دیگتري نظیتر پنبته]18[ 2آ آفتتابگردان
[]32آ ذر
گزار

محلتتولپاشتتی نیتروپروستتاید ستتدی بتتا غلظتتت 300

[]11آ سورگوم و لوبیا چشت بلبلتی ]29[ 3نیتز

میکرومو ر در شرایط آبیتاري كامتل بته افتزایش معنتادار

شده است .در چنیه شراییی بهبتود رشتد در اثتر

حداكثر تجمع مادۀ خشک منجر شد شکل 2پآ ولی غلظت

كاربرد نیتروپروساید سدی ممکته استت ناشتی از حفتظ
محتواي رطوبت نستبی بترگآ كتاهش محتتواي پراكستید

 150میکرومو ر تركیب م كور تأثیر چنتدانی نداشتت .در

هیدروژن تولیدشده [ ]35و بهبود سیست آنزیمی گیاه []36

تنش رویشی محلول پاشتی نیتروپروستاید ستدی در هتیچ

باشد.

كدام از سیوح محلول پاشیآ تأثیر معناداري در تجمع متادۀ
خشک نداشتآ اما در تنش زایشیآ محلتولپاشتی موجتب
افزایش معنادار حداكثر تجمع مادۀ خشک شدآ بهطوريكته

 .4. 3تجمع مادۀ خشک
نتایج تجزیة واریانس دادهها نشان داد كته تتأثیرا

اصتلی

غلظتتت  150و  300میکرومتتو ر نیتروپروستتاید ستتدی

يوامل بررسیشده بر حداكثر تجمع مادۀ خشتک در ستیح

بهترتیب به  8و  20درصتد افتزایش حتداكثر تجمتع متادۀ

 1درصد معنادار بود جدول 1پ .همچنیه برهمکنش سرق

خشک در مقایسه با شرایط بدون محلولپاشی انجامیتد .در

و محلول پاشی و برهمکنش تنش ك آبی و محلولپاشی در

تنش توأم رویشی  +زایشی نیز محلول پاشی نیتروپروستاید
سدی تأثیر معناداري در افزایش مقدار تجمع متادۀ خشتک
در مقایسه با شرایط بدون محلولپاشی داشت.

1. Beta vulgaris L.
2. Gossypium hirsutum L.
3. Vigna unguiculata L.
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شکل  .2اثر متقابل تنش ك آبی و محلولپاشی بر حداكثر تجمع مادۀ خشك

نیتروپروساید سدی موجب بهبتود ويتعیت كلروفیتل

بیشتریه تتأثیر را در كتاهش يملکترد زیستت تتودۀ ارقتام

سلولهاي گیاهی در شرایط تنش خشکی متیشتود [ ]36و

بررسیشده داشته است جدول 2پ .در ایه ستیح از تتنش

با افزایش فتوستنتز گیتاه متیتوانتد افتزایش متادۀ خشتک

ك آبیآ محلولپاشی تأثیري در بهبود يملکرد زیستتتتوده

تولیدي را در پی داشته باشد و نیز با محافظتت انتدامهتاي

نداشتتت .تتتنش رویشتتی كمتتتر از تتتنش زایشتتیآ يملکتترد

هوایی گیاه در شرایط تنش خشکیآ در نهایت بته افتزایش

زیستتوده را كتاهش داد .تتنشهتاي رویشتی و زایشتیآ

تجمع مادۀ خشک تحت ایه شرایط منجر میشود [.]17

يملکرد زیستتتوده را در رقت ‘اختتر’ در حتدود  9و 28
درصد كاهش دادند .ایه كاهش در رق ‘درخشتان’ حتدود

 .5. 3عملكرد زيستتوده

 11و  30درصد بود .بیشتریه يملکرد زیستتوده در رقت

تمامی يوامل آزمایششده و اثتر متقابتل آنهتا بتر يملکترد

‘اختر’ و شرایط آبیاري كامل و محلول پاشی نیتروپروستاید

زیستتودۀ ارقتام معنتادار بتود جتدول 1پ .بررستی تتوأم

سدی با غلظت  300میکرومو ر مشاهده شد كه نسبت بته

يوامل سهگانة آزمایششده نشان داد تنش رویشی  +زایشی

رق ‘درخشان’ برتري معناداري داشت .ایه برتري در تمام
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سیوح تنش و محلولپاشی نیز مشاهده شد .محلتولپاشتی

شرایط بدون محلول پاشی حاصل شتد .در تتنش رویشتیآ

در تنش رویشی و یا تنش زایشتی ستبب افتزایش معنتادار

بیشتریه يملکترد دانته در رقت ‘اختتر’ و بتا غلظتت 300

يملکتترد زیستتتتتتوده شتتد .غلظتتت  300میکرومتتو ر

میکرومو ر محلول پاشی نیتروپروساید سدی مشاهده شتدآ

نیتروپروساید سدی تأثیر بیشتتري نستبت بته غلظتت 150

درحالیكه كمتریه يملکترد دانته را رقت ‘درخشتان’ و در

میکرومو ر در بهبود اثر منفی تنش ك آبی داشتت .غلظتت

شرایط بدون محلولپاشتی نیتروپروستاید ستدی بته ختود

 300میکرومو ر ایه ماده در تتنش رویشتی در رقت هتاي

اختصات داد .تنش زایشی اثر كاهشی بیشتتري نستبت بته

‘اختر’ و ‘درخشان’ يملکرد زیستتوده را بهترتیب حتدود

تنش رویشی بر يملکرد دانه داشت .در ایه سیح از تنشآ

 7و  8درصد نسبت به بدون محلولپاشی بهبود بخشید كته

رق ‘اختر’ با محلولپاشی  300میکرومتو ر نیتروپروستاید

ایه افزایش در تنش زایشی  23و  22درصد بتود .در تتنش

سدی آ بیشتریه مقدار دانه را تولید كرد .رق ‘درخشان’ در

رویشی  +زایشیآ محلول پاشی نیتروپروساید سدی افزایش

همتتیه ستتیح از تتتنش و در شتترایط بتتدون محلتتولپاشتتی

معناداري در صفت م كور بتههمتراه نداشتت جتدول 2پ.

نیتروپروساید ستدی آ كمتتریه يملکترد دانته را نشتان داد

دیگر محققان نیز به تتأثیر نیتروپروستاید ستدی در بهبتود

جدول 2پ.
در تنش رویشی  +زایشی تفاو

ويعیت كلروفیل گیاه تحت شرایط تتنش خشتکی [ ]36و

معناداري بتیه ارقتام

جلوگیري از تخریب اندامهاي هوایی در ایه شرایط اشتاره

بررستتیشتتده و همچنتتیه ستتیوح مختلتتف محلتتولپاشتتی

كردهاند كه خود دلیلتی بتر تتأثیر نیتروپروستاید ستدی در

نیتروپروساید سدی آ از لحاظ يملکرد دانته مشتاهده نشتد.

افزایش يملکرد زیستتتودۀ گیاهتان تحتت شترایط تتنش

تنش زایشی بهمقدار بیشتري در مقایسه با تنش رویشتی در

خشکی در مقایسه با گیاهان شاهد است [.]17

كاهش يملکرد دانه در هر دو رق بررسیشتده متؤثر بتود.
تنش رویشتی در رقت هتاي ‘اختتر’ ‘درخشتان’ بتهترتیتب

 .6. 3عملكرد دانه
در خصتتوت يملکتترد دانتتهآ تمتتامی تتتأثیرا

موجب  17/5و  18/5درصد افت يملکرد دانته نستبت بته

اصتتلی و

آبیاري كامل شدآ درحالیكه تنش زایشی در ارقتام مت كور

برهمکنش دوگانه و سهگانه يوامل بررسیشده در ستیح 1

بهترتیب  23و  25درصد كاهش يملکرد دانه را نستبت بته

درصد معنادار بود جدول 1پ .تنش ك آبی موجب كتاهش

آبیاري كامل در پی داشت .در تنش زایشتیآ محلتولپاشتی

معنادار يملکرد دانه در هتر دو رقت تحتت بررستی شتد.

با غلظت  300میکرومتو ر نیتروپروستاید ستدی يملکترد

محلول پاشی نیتروپروساید سدی به بهبود يملکرد دانته در

دانه در رق هاي ‘اختر’ و ‘درخشان’ را بتهترتیتب  17و 16

شرایط تنش و حتی بدون تنش منجر شد .در بتیه ستیوح

درصد نسبت به بدون محلولپاشی افتزایش داد .تحقیقتا

مختلف تنشآ بیشتتریه يملکترد دانته در هتر دو رقت در

دربارۀ آفتتابگردانآ بیتانگر همبستتگی مثبتت و قتوي بتیه

آبیاري كامل و كمتریه يملکترد دانته در تتنش رویشتی +

حداكثر سريت رشد محصولآ دوام سیح برگ و يملکترد

زایشی مشاهده شد جدول 2پ .در شترایط آبیتاري كامتلآ

دانه بود [ .]30ارقام مختلتف بتهدلیتل تفتاو

رق ت ‘اختتتر’ بتتا محلتتولپاشتتی غلظتتت  300میکرومتتو ر

در پتانستیل

ژنتیکیآ يملکردهاي متفاوتی دارند .تنش خشکی در لوبیتا

نیتروپروساید سدی آ بیشتریه يملکرد دانته را نشتان داد و

موجب كاهش طول دورۀ رشتد زایشتی متیشتود و تتنش

كمتریه يملکرد دانه مربوط به رق ‘درخشان’ بتود كته در

زایشی تأثیر منفتی بیشتتري بتر يملکترد دارد [ .]12تتنش
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تأثیر كاربرد نیتروپروسايد سدي بر سطح برگ ،رشد و كارايی مصرف آب ارقام لوبیا قرمز ( )Phaseolus vulgaris L.تحت تنش ك آبی

زایشی سیوح فتوسنتزكنندۀ گیاه را كاهش داد و با اختتالل

محلتتولپاشتتی  300میکرومتتو ر نیتروپروستتاید ستتدی و

در سريت رشد محصول و توزیع مادۀ خشکآ سبب تولید

كمتتتریه كتتارایی در رقت ‘درخشتتان’ در تتتنش رویشتتی +

دانههاي كوچتک و كت وزن شتد كته در نهایتتآ كتاهش

زایشی و بدون محلول پاشتی حاصتل شتد .تتنش رویشتی

يملکرد دانه را در پی داشتآ درحالیكه تنش رویشی تأثیر

كارایی مصرف آب زیستتوده را در رقت هتاي ‘اختتر’ و ‘

كمتري بر يملکرد دانه داشت كه با نتایج دیگتر تحقیقتا

درخشان’ بتهترتیتب حتدود  2و  2/5درصتد افتزایش دادآ
درحالیكه تنش زایشی شتاخ

میابقت دارد [.]15
محلول پاشی نیتروپروساید سدی سبب افزایش يملکرد

فتو را حتدود  22و 25

درصد نسبت به آبیاري كامل كاهش داد جدول 2پ.

دانه در ارقام بررسیشده در تمتام ستیوح تتنش آبتی شتد

كاربرد نیتروپروستاید ستدی در تمتام ستیوح آبیتاري

جدول 2پ .مصرف مادۀ م كور در شرایط تنش با بهبود اثر

سبب بهبود كارایی مصرف آب زیستتتتوده شتد .در ایته

سیح برگ و ستريت

خصوتآ غلظت  300میکرومو ر متادۀ مت كور بیشتتریه

رشد محصولآ در نهایت سبب حفتظ يملکترد دانته شتد.

تأثیر را در بهبود صفت یادشده داشتآ بهطوريكه در تنش

محققان دیگر تأثیر تركیب م كور را در بهبود رشد گیاهتان

رویشتتی غلظتتت  150و  300میکرومتتو ر نیتروپروستتاید

بهبتتودبخش كتتاربرد

سدی به ترتیتب در رقت ‘ اختتر’ موجتب  8و  20درصتد

نیتروپروساید سدی در گندم 1تحت تنش اسمزي []26آ در

افزایش كارایی مصرف آب زیستتوده نسبت بته ويتعیت

گندم تحت تنش خشتکی []34آ در نختود فرنگتی 2تحتت

بدون محلولپاشی شد .ایه افزایش در رق ‘درخشان ’  8و

تنش شوري []35آ در نخود تحت تنش كادمیوم [ ]25و در

 21درصد بود .همچنیه در تنش زایشی غلظتهاي  150و

برنج تحت تنش خشکی [ ]17مشاهده شد .بهبود در رشتد

 300میکرومو ر مادۀ م كور در رقت ‘اختتر’ بته  10و 24

و يملکرد میتواند ناشی از حفظ محتواي رطوبتت نستبی

درصد و در رق ‘درخشتان’ بته  14و  26درصتد افتزایش

برگ و كاهش محتواي پراكسید هیدروژن تولیدشده [ ]34و

كارایی مصترف آب زیستتتتوده نستبت بته تیمتار بتدون

بهبود سیست آنزیمی گیاه در اثر كاربرد نیتروپروساید سدی

محلولپاشی نیتروپروساید سدی منجر شد جدول 2پ.

تنش ك آبی و تأثیر مثبت بر شاخ

مختلتتف گتتزار

كتتردهانتتد .تتتأثیرا

بتتهطتتور كلتتیآ تتتنش كت آبتتی موجتتب كتتاهش مقتتدار

باشد [.]35

زیستتوده در گیاه شد .در شرایط تتنشآ ستاقه و بترگ و
 .7. 3كارايك مصرف آب زيستتوده

ارتفاع گیاه كاهش مییابد .محققان بیان داشتند كه خشتکی

نتایج تجزیة واریتانس دادههتا نشتان داد كته تمتام يوامتل

موجب كاهش زیستتودۀ لوبیا متیشتود [ .]20در شترایط

متقابل آنها اثر معناداري در ستیح 1

تنش رویشیآ با مصرف كمتر آبآ مقدار زیستتودۀ گیاهی

درصد بر كارایی مصرف آب زیستتتوده داشتتند جتدول

اندكی كاهش یافتآ ایه شرایط موجب استفادۀ بهینه از آب

1پ .تنش ك آبی به كاهش كارایی مصرف آب زیستتتتوده

و در نتیجه افزایش كارایی مصرف آب شد .در شرایط تنش

در ارقام بررسی شده منجتر شتد .در ایته زمینتهآ بیشتتریه

زایشی افت زیستتودۀ گیاهی در اثر كمبود آبآ بیشتر بود

كارایی مصترف آب در رقت ‘اختتر’ در تتنش رویشتی بتا

و درنتیجه كارایی مصرف آب دچار كتاهش شتد .افتزایش

بررسی شده و تأثیرا

1. Triticum aestivum L.
2. Pisum sativum L.
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فرخ امیدی و علی سپهری

كارایی مصرف آب نیز در اثر كاهش آب مصرفی در كلتزا
گزار

1

محلتتولپاشتتی افتتزایش دادآ درحتتالیكتته غلظتتت 150
میکرومو رآ شاخ

شد [.]9

م كور را حدود  5و  7درصد افزایش

نیتروپروساید سدی با افزایش سیح بترگ و دوام آن و

داد .در تتتنش زایشتتی غلظتتت  150و  300میکرومتتو ر

همچنیه با افزایش سريت رشد محصتولآ ستبب افتزایش

نیتروپروساید سدی در رق ‘اختر’ كارایی مصرف آب دانته

مادۀ خشک گیتاهی و درنهایتت يملکترد زیستتتتوده در

را بتتهترتیتتب  6و  25درصتتد نستتبت بتته ويتتعیت بتتدون

شتترایط تتتنش رویشتتی و زایشتتی شتتد .تتتأثیر افزایشتتی

محلول پاشی افزایش داد ایه افتزایش در رقت ‘درخشتان’

نیتروپروساید سدی در شرایط تتنش رویشتی بتر يملکترد

بهترتیب حدود  6و  24درصتد بتود .كتاربرد نیتروپروستاید

زیستتوده بیشتر بود جدول 2پ.

سدی در تنش رویشتی  +زایشتی بته افتزایش معنتاداري در
كارایی مصرف آب دانه منجر نشد .بیشتریه كارایی مصترف

 .8. 3كارايك مصرف آب دانه
نتایج تجزیة واریانس شاخ

آب دانتته مربتتوط بتته رق ت ‘اختتتر’ و در تتتنش رویشتتی بتتا

كارایی مصرف آب براي دانه

محلول پاشی نیتروپروساید سدی با غلظت  300میکرومو رآ

برحسب كیلوگرم دانه به ازاي متر مکعب آب مصرفی نشان

معادل  0/739كیلوگرم بر متر مکعب بود .كارایی مصرف آب

داد كه اثر تیمارهاي ك آبیآ رق آ محلولپاشتی و همچنتیه

دانة رق ‘درخشان’ در شرایط مشتابه بتا  5درصتد اختتالف

برهمکنش دوگانه و سهگانة آنها در سیح  1درصد معنتادار

حدود  0/705كیلوگرم بر متر مکعتب بتود .كمتتریه كتارایی

شد جدول 1پ .بر ایه اساس بیشتریه كارایی مصترف آب

مصتترف آب دانتته در تتتنش رویشتتی  +زایشتتی و بتتدون

دانه در قیع آبیاري در مرحلتة رویشتیآ و كمتتریه مقتدار

محلولپاشی در رق ‘درخشان’ حاصل شد جدول 2پ.

صفت م كور در تنشهاي رویشی  +زایشتی حاصتل شتد.

قیع یک نوبت آبیاري در مرحلة رویشی بدون كتاهش

تنش رویشی سبب افزایش كارایی مصرف آب دانه در هتر

جدي در يملکرد دانه و زیستتوده سبب افتزایش كتارایی

دو رق ت بررستتیشتتده در مقایستته بتتا آبیتتاري كامتتل شتتدآ

مصرف آب شد .یکتی از د یتل ایته ويتعیت متیتوانتد

مت كور

الگتتوي رشتتد بوتتتههتتا در شتترایط تتتنش ك ت آبتتی باشتتدآ

داشت .در میان دو رق بررسی شتدهآ رقت ‘اختتر’ كتارایی

بهطوريكه از طریق شاخ

سیح برگ مناسب در شترایط

مصرف آب دانتة بیشتتري در مقایسته بتا رقت ‘درخشتان’

بروز تتنشآ بتا ستایهانتدازي بتر ستیح زمتیه از تبخیتر و

داشت جدول 2پ .كارایی مصرف آب دانه در تنش رویشی

همچنیه از تعر گیاه كاسته متی شتود و بته ایته ترتیتبآ

در مقایسه با آبیاري كامل در رق هاي ‘اختر’ و ‘درخشتان’

كارایی مصرف آب افزایش مییابد .محققان دیگتر افتزایش

بهترتیب  2/5و  3/5درصد افزایش نشتان دادآ درحتالیكته

كارایی مصترف آب در شترایط تتنش رویشتی را گتزار

تنش زایشی كارایی مصترف آب دانته را  25و  27درصتد

كردهاند .در تنش زایشی كاهش سیح برگ و سريت رشتد

كتتاهش داد .در تتتنش رویشتتی غلظتتت  300نیتروپروستتاید

محصولآ يملکرد دانه را كاهش داد و موجب افت كتارایی

سدی كارایی مصترف آب دانته را در رقت هتاي ‘اختتر’ و

مصرف آب دانه شد [1آ  5آ.]23

درحالیكه تنش زایشتی تتأثیر منفتی بتر شتاخ

‘درخشان’ بهترتیب حدود  12و  13درصد نسبت به بتدون

كاربرد نیتروپروساید ستدی بتهصتور
سبب افزایش حداكثر شاخ
شاخ

1. Brassica napus L.

سیح برگ و همچنتیه دوام

سیح برگ شد و از ایه طریقآ كارایی مصرف آب
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محلتولپاشتی

تأثیر كاربرد نیتروپروسايد سدي بر سطح برگ ،رشد و كارايی مصرف آب ارقام لوبیا قرمز ( )Phaseolus vulgaris L.تحت تنش ك آبی

را افزایش داد .از سوي دیگرآ مادۀ مت كور موجتب بهبتود

مسابع

يملکرد دانه در شرایط تنش شد كه ایه امر نیز به افتزایش

 .1پازوكی عآ نورمحمدي آ شتیرانیراد ا ح و حبیبتی د

كارایی مصرف آب براي دانه انجامیتد .همچنتیه در همتیه

1384پ بررسی اثر تنش آب بر كارایی مصرف آب دو

شده است كه كاربرد نیتروپروساید ستدی بتا

رق ت كلتتزا Brassica napus L.پ در شتترایط آب و

كاهش بسته شدن روزنهها و تعتر تحتت تتنش خشتکی

هوایی پاكدشت و كرج .يلوم كشاورزي1 11 .پ-13 :

میتواند از اتالف آب گیاه جلوگیري كند و سبب افتزایش

.21

زمینه گزار

كارایی مصرف آب شود [.]28

 .2ريتتایی ع و كامگتتار حقیقتتی ع ا 1388پ اثتتر تتتنش
رطوبتی در مراحل مختلف رشد بر يملکرد گیاه لوبیتا

 .4نتيجهگيري

چش بلبلی .پهوهشهاي خاک يلتوم آب و ختاکپ.

بهطور كلیآ تتنش خشتکی موجتب كتاهش ستیح بترگآ

1 23پ..5-1 :

سريت رشد محصول و يملکترد دانته در دو رقت لوبیتاي

 .3زيفرانی

بررسی شده شد .در ایه خصوتآ تنش بعد از گلتدهی در

آ رايی يآ قاسمی گلع انی ک و محمتدي

س ا 1390پ اثر ك آبی بر رشد و يملکرد ارقام لوبیتا.

مقایسه با تنش قبل از گلدهی تأثیر منفی بیشتري بر صفا

دانش كشاورزي و تولید پایدار4 21 .پ.95-85 :

م كور داشت .از سوي دیگرآ تنش رویشی ستبب افتزایش
كارایی مصرف آب دانته و زیستت تتوده در دو رقت لوبیتا

 .4ستتترمدنیا غ ح و كتتتوچکی ع 1374پ جنبتتتههتتتاي

نسبت به آبیاري كامل شدآ درصورتیكته در تتنش زایشتی

فیزیولوژیکی زرايت دی

جهتاد

نهتنها چنیه نتیجهاي حاصل نشدآ بلکه كارایی مصرف آب

دانشگاهی مشهد 424 .ت.

ترجمتهپ .انتشتارا

دانه و زیستتوده كاهش معنتاداري در مقایسته بتا آبیتاري

 .5كریمی كاخکی م و سپهري ع 1388پ اثر كت آبیتاري

كامل داشت .تنش توأم رویشی  +زایشی بیشتتریه تتأثیر را

در دورۀ زایشی بر كارایی مصرف آب و تحمل خشکی

هاي وابسته به رشد و يملکرد

ارقام جدید آفتابگردان .يلوم و فنون كشاورزي و منابع

در كاهش صفا

و شاخ

در دو رق ت لوبیتتاي بررستتیشتتده داشتتت .محلتتولپاشتتی
نیتروپروساید سدی موجب تعدیل و بهبود تتأثیرا

طبیعی50 13 .پ.176-163 :

منفتی

 .6يبدزاد گوهري عآ امیري ا و مجد ستلیمی ک 1390پ

تنش رویشی و تنش زایشی شدآ درحالیكه در تتنش تتوأم

ارزیابی يملکرد و كارایی مصرف آب در بادام زمینتی

رویشی  +زایشی تأثیر چنتدانی نداشتت .محلتولپاشتی بتا

تحت سیوح مختلف آبیتاري و كتود نیتتروژن .آب و

غلظت  300میکرومو ر از تركیب م كور در هر دو رقت و

خاک يلوم و صنایع كشاورزيپ5 25 .پ.1004-944 :

در تمام سیوح تنش آبیآ تأثیر بیشتري در مقایسه با غلظت

 .7نوري اظهر ج و احسانزاده

 150میکرومو ر در بهبود ويعیت رشد و يملکرد داشت.

برخی شاخ

ازایهرو مصرف  300میکرومو ر نیتروپروساید سدی براي

1386پ بررسی روابط

هاي رشد و يملکرد پنج هیبریتد ذر

در دو رژی آبیاري در منیقة اصتفهان .يلتوم و فنتون

محلولپاشی لوبیا تحت شرایط تنش ك آبی میلوب بهنظتر

كشاورزي و منابع طبیعی41 11 .پ.273-261 :

میرسد.
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