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چکیده
بهمنظور مطالعه عملکرد و برخی شاخصهای رشدی گندم در واکنش به کاربرد کودهای بیولوژیک و سایکوسل در شرایط کمآبی،
آزمایشی بهصورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشکده علوم کشاورزی
دانشگاه محقق اردبیلی در طول فصل زراعی  1393-1394اجرا شد .فاکتورهای موردبررسی شامل محدودیت آبیاری در سه
سطح (آبیاری کامل بهعنوان شاهد ،قطع آبیاری در  %50مراحل سنبلهدهی و آبستنی بهترتیب بهعنوان محدودیت مالیم و شدید
آبی بر اساس کد  45و  59زادوکس) ،کاربرد باکتریهای محرک رشد در چهار سطح (عدم کاربرد به عنوان شاهد ،کاربرد ازتوباکتر
کروکوکوم استرین  ،5سودوموناس پوتیدا استرین  186و کاربرد توأم این دو) و محلولپاشی با سایکوسل در چهار سطح (عدم
مصرف ،کاربرد  800 ،400و 1200میلیگرم در لیتر) بود .مقایسه میانگینها نشان داد باالترین عملکرد دانه ( 3822کیلوگرم در
هکتار) ،بیوماس کل ( 2320گرم در مترمربع) ،سرعت رشد محصول ،سرعت جذب خالص و درصد پروتئین دانه و محتوای
کلروفیل در کاربرد ازتوباکتر و سودوموناس و محلولپاشی  1200میلیگرم در لیتر سایکوسل در شرایط آبیاری کامل به دست
آمد .وزن خشک ریشه در کاربرد توأم باکتریهای ازتوباکتر و سودوموناس و محلولپاشی  1200میلیگرم در لیتر سایکوسل
افزایش معنیداری نشان داد .محلولپاشی 1200میلیگرم در لیتر سایکوسل و تلقیح بذر با ازتوباکتر و سودوموناس عملکرد گندم
را بهترتیب  52/90 ،63/41و  62/46درصد در شرایط آبیاری کامل ،آبیاری در  50درصد مرحله خوشهدهی و مرحله چکمهدهی
نسبت به عدم کاربرد سایکوسل و کودهای زیستی افزایش داد .به نظر میرسد کاربرد کودهای زیستی و سایکوسل میتواند
بهعنوان یک ابزار مناسب برای افزایش عملکرد گندم تحت شرایط کمبود آب مطرح باشد.
کلیدواژگان :پروتئین ،سرعت رشد محصول ،کمبود آب ،کودهای زیستی
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مقدمه
گندم از مهمترین گیاهان زراعی است که به دلیل سازگاری
گسترده با شرایط متنوع اقلیمی و تأمین بیش از نصف
پروتئین مصرفی جهان ،در سطح وسیعی کشت میشود.
یکی از راههای ارزیابی عملکرد ،بررسی شاخصهای
فیزیولوژیک مؤثر بر عملکرد و مدیریت مزرعه در جهت
بهبود این شاخصها میباشد .سرعت رشد محصول و سرعت
جذب خالص شاخصهای رشدی مهمی هستند که عالوه بر
ژنوتیپ ،تحت تأثیر فاکتورهای محیطی و روشهای
مدیریتی ،عملکرد گیاهان را تحت تأثیر قرار میدهند
(.)Gollagi et al., 2009
آب یکی از منابع اصلی در رشد و توسعه گیاه به شمار می
رود .فرآیندهای اصلی گیاه مانند فتوسنتز ،تنفس و جذب
مواد غذایی با حضور آب در گیاه تحریک میشوند.
محدودیت آب یکی از مهمترین تنشهایی است که ساخت
و متابولیسم را تحت تأثیر قرار میدهد Kumar .و همکاران
( )2005بیان داشتند با افزایش محدودیت آبی ،سهم
مادهخشک ذخیرهشده در ساقهها و برگها برای پر شدن
دانهها افزایش مییابد .در چنین شرایطی بستهشدن روزنه
ها موجب کاهش فتوسنتز و سرعت گسترش کانوپی گیاهی
شده و بهواسطه ریزش زودهنگام برگهای پایین کانوپی،
گیاه سطح برگ خود را با سرعت بیشتری از دست میدهد؛
در نتیجه ،اندازه برگها کوچکتر شده و منجر به کاهش
شاخص سطح برگ تحت شرایط کمآبی میگردد ( Aduloju
 .)et al., 2009با توجه به مشاهدات  Rodriguezو همکاران
( )2005تنش خشکی موجب کاهش محتوای کلروفیل،
سطح برگ و بیوماس در کتان شد .کاهش میزان کلروفیل
در شرایط تنش خشکی میتواند عامل محدودکنندهی
غیرروزنهای کاهش فتوسنتز باشد (.)Memari et al., 2011
به عبارت دیگر ،تقریب ًا کلیه واکنشهای متابولیکی و
هورمونی گیاه ،تولید و فعالیت آنزیمها و درنتیجه سنتز
پروتئینها تحت تأثیر کمبود آب قرار میگیرد ( Aduloju
.)et al., 2009
امروزه روشهای مختلفی برای کاهش و یا تعدیل اثرات
ناشی از تنش در نظر گرفته شده است .در این راستا کاربرد
برخی هورمونها و ریزوباکترهای محرک رشد گیاه ،مقاومت
گیاه را در برابر شرایط تنشزای محیط افزایش میدهند.
ارزیابی شاخصهای رشدی کمک قابلتوجهی به درک
عوامل فیزیولوژیکی مؤثر بر تغییرات عملکرد در محصوالت



مختلف و کسب اطالعات کافی در مورد تأثیر محرکها و
تنظیمکنندههای رشد بر شاخصهای رشد مینماید .باکتری
های محرک رشد در شرایط طبیعی با تعداد و تراکم پایینی
در خاک وجود دارند ،اما تلقیح بذر گیاهان با این باکتریها
میتواند جمعیت آنها را در خاک به حد مطلوب رسانده و
به بروز اثرات مفید آنها در خاک منجر گردد ( Cakmakci
 Bashan .)et al., 2007و همکاران ( )2004افزایش معنی
دار سرعت رشد گیاه ذرت در تلقیح با ازتوباکتر و
آزوسپیریلیوم را ،به بهبود سرعت جذب مواد غذایی ،بهبود
ساختار فیزیکی خاک و افزایش مواد معدنی و نیتروژن در
همزیستی با گیاه نسبت دادند )2003( Vessey .اظهار
داشت باکتریهای محرک رشد قادرند با استفاده از مکانیسم
های مختلفی همچون تثبیت نیتروژن ،تولید هورمونهایی
نظیر اکسین و جیبرلین ،ترشح سیدروفور و اسیدهای آلی
در ریزوسفر ،افزایش تارهای کشنده ریشه و کمک به جذب
عناصر غذایی از خاک ،به بهبود رشد گیاه کمک کنند.
 Bashanو همکاران ( )2004گزارش کردند تلقیح گیاهان
با ازتوباکتر و آزوسپیریلیوم بهطور معنیداری شاخصهای
مختلف رشدی مانند عملکرد دانه ،بیوماس کل گیاه ،جذب
مواد غذایی ،ارتفاع بوته غالت را افزایش داد.
 Soleymanifardو همکاران ( )2013اثربخشی باکتریهای
محرک رشد در افزایش عملکرد دانه را به بهبود برخی از
شاخصهای فیزیولوژیک مانند شاخص سطح برگ ،سرعت
رشد محصول ،سرعت جذب خالص و انتقال مجدد مواد از
برگهای مسنتر به برگهای جوانتر نسبت دادندSeyed .
 )2011( Sharifiبیشترین شاخص سطح برگ ذرت را در
تلقیح بذر با ازتوباکتر در مقایسه با تیمار شاهد گزارش نمود.
 Dobbelaereو همکاران ( )2003گزارش کردند PGPRها
میتوانند عملکرد و تجمع مادهخشک را به دلیل افزایش
سطح برگ و تأخیر در پیری برگ افزایش دهند.
 Cakmakciو همکاران ( )2007نشان دادند تلقیح گیاهان
با آزوسپیریلیوم میتواند به تغییرات معنیداری در شاخص
های رشدی ازجمله افزایش مادهخشک کل ،اندازه برگ و
شاخص سطح برگ گندم منجر گردد.
سایکوسل از مهمترین کُند کنندههای رشد گیاهی است که
موجب بهبود توازن آب و جلوگیری از پژمردگی گیاه شده
و ظرفیت فتوسنتزی و تخصیص مواد فتوسنتزی به بذرها را
افزایش میدهد ( Grewal .)Wang et al., 2009و Kolar
( )1990شواهد غیرمستقیمی از بهبود فعالیتهای
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فتوسنتزی با افزایش میزان کلروفیل و حفظ شاخص سطح
برگ باالتر در محلولپاشی سایکوسل را گزارش کرده و
اظهار داشتند در کشت مزرعهای کلزا محلولپاشی
سایکوسل بهطور معنیداری شاخص سطح برگ را کاهش
داد .برخی محققان افزایش عملکرد دانه جو تیمارشده با
سایکوسل را به افزایش رشد ،مقاومت روزنهای و بهبود
پتانسیل آب برگ نسبت دادند (Emam and ,1997
 .)Dasfalاهمیت کودهای بیولوژیک و سایکوسل در بهبود
عملکرد گندم تحت شرایط کمآبی و کمی مطالعات در
خصوص برهمکنش توأم این عوامل موجب شد تا اثر این
عوامل بر عملکرد دانه ،خصوصیات ریشه و برخی شاخص
های رشد گندم در شرایط کمبود آب مورد ارزیابی قرار
گیرد.
مواد و روشها
آزمایش بهصورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای
کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی  1393-1394در
مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
با ارتفاع  1350متر از سطح دریا اجرا شد .بافت خاک لومی
رسی و دارای  ،8/2 pHشوری  1/59دسی زیمنس بر
سانتیمتر ،درصد نیتروژن  0/12و میزان فسفر  8/3میلی
گرم در کیلوگرم بود .فاکتورهای موردبررسی شامل
محدودیت آبیاری در سه سطح (آبیاری در تمام مراحل رشد
گیاه بر اساس روش مرسوم زارعین محلی بهعنوان سطح

شاهد ،آبیاری تا  %50مرحله سنبلهدهی و آبیاری تا %50
مرحله چکمهایشدن به ترتیب بهعنوان محدودیت مالیم و
شدید آبی) ،تلقیح بذر با باکتریهای محرک رشد در چهار
سطح (عدم تلقیح بهعنوان شاهد ،تلقیح با ازتوباکتر
کروکوکوم استرین  ،5سودوموناس پوتیدا استرین  186و
کاربرد توأم این دو باکتری) و محلولپاشی با سایکوسل در
چهار سطح (عدم مصرف 800 ،400 ،و 1200میلیگرم در
لیتر) بود .برای تلقیح بذر از مایه تلقیحی که هر گرم آن
حاوی  107عدد باکتری زنده و فعال در هر گرم بود ،استفاده
شد .همچنین از محلول صمغ عربی برای چسبندگی بهتر
مایه تلقیح به بذرها استفاده شد .باکتریها از مؤسسه
تحقیقات آب و خاک تهیه شد .رقم مورداستفاده رقم بهاره
آتیال  4بود که از شرکت کشت و صنعت مغان تهیه شد .هر
واحد آزمایشی شامل پنج خط کاشت به طول دو متر و
فاصله بین ردیف  20سانتیمتر بود .بذرها با تراکم  400بذر
در مترمربع که تراکم مطلوب و توصیهشده برای این رقم
است کشت شدند .زمان کاشت  20اردیبهشت و برداشت
 20مردادماه بود .کنترل علفهای هرز بهصورت دستی و در
دو مرحله رشد رویشی و زایشی انجام گرفت .کود اوره به
میزان  200کیلوگرم در هکتار در مرحله رشد رویشی مورد
استفاده قرار گرفت .متوسط دما و بارندگی ماهانه منطقه
مورد آزمایش در طول فصل رشد در جدول  1آورده شده
است.

جدول  -1متوسط دما و بارندگی ماهانه منطقه مورد آزمایش طی فصل رشد در سال 1393
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نمونهبرداری برای شاخصهای رشدی هر  10روز یکبار و
هر بار  10سانتیمتر از خطوط اصلی هر واحد آزمایشی با
رعایت اثر حاشیهای انجام شد .نمونهها بعد از انتقال به
آزمایشگاه به مدت  72ساعت و یا بیشتر (تا زمان تثبیت
وزن خشک نهایی) در آون الکتریکی تهویهدار در دمای
 70±5درجه سانتیگراد خشک و با ترازوی دیجیتالی با
دقت یکهزارم گرم توزین شدند .شاخص سطح برگ ،وزن

خشک کل ،سرعت رشد محصول و سرعت جذب خالص با
استفاده از روابط  1تا  4به شرح زیر برآورد شدند.
(1: LAI =e (a + bt + ct2
)2: TDM= e (a + bt + ct2 + dt3
)3: CGR= (b + 2ct + 3dt2) e (a + bt + ct2 + dt3
4: NAR= CGR/LAI
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در این روابط t ،زمان بین مراحل نمونهبرداری و  c ،b ،aو d

ضرایب معادله هستند .ضریب تبیین باال و معنیدار ،توزیع
مناسب نقاط واقعی در اطراف منحنی ،منطقیبودن روند
تغییرات از نظر فیزیولوژیک دلیل اصلی انتخاب صحیح این
معادالت برای کلیه تیمارهای موردبررسی بود .از  46روز
بعد از سبز شدن هر چهار روز یکبار در هر تیمار شاخص
سبزینگی بهطور تصادفی روی  6برگ پرچم توسعهیافته (در
فاصله زمانی ساعت 8-10صبح) توسط دستگاه کلروفیلمتر
( SPAD-502مینولتای ژاپن) اندازهگیری شد .بهمنظور
تعیین اثر تیمارها بر خصوصیات ریشه ،در خطوط اصلی هر
واحد آزمایشی کیسههای پالستیکی که کف آنها سوراخ
شده تا امکان تهویه مناسبتر بوتههای مورد کشت در آنها
فراهم شود به عمق و ارتفاع  40سانتیمتر در نظر گرفته
شد .تراکم کاشت در این کیسههای پالستیکی همانند تراکم
دیگر خطوط کاشت در نظر گرفته شد ( Namvar et al.,
 .)2011در مرحله رسیدگی ،ریشهها بهطور کامل جدا شده
و پس از شستشو ،وزن ریشه با ترازوی دیجیتالی با دقت
 0/1گرم برآورد گردید .حجم ریشه از طریق اختالف حجم
ایجادشده پس از قرارگیری ریشهها در حجم مشخصی از
آب استوانه مدرج با دقت  0/1میلیلیتر تعیین شد .عملکرد
دانه از خطوط اصلی هر کرت و از بین بوتههای رقابتکننده
از سطحی معادل  0/4مترمربع به دست آمد .برای اندازه-
گیری پروتئین کل محلول برگ از روش برادفورد ()1976
و برای محتوای پروتئین دانه با استفاده از روش کجلدال،
میزان نیتروژن برآورد شده و با ضرب عدد حاصل در 6/25
مقادیر پروتئین دانه برآورد شد ( (Seyed Sharifi and
 .Gholinejad, 2021برای تجزیه دادهها و رسم نمودارها از
نرمافزارهای  SASو  EXCELاستفاده شد و میانگینها با
استفاده از آزمون  LSDدر سطح احتمال پنج درصد مقایسه
شدند.
نتایج و بحث
شاخص سطح برگ
برگها مهمترین اندام فتوسنتزکننده گیاهی بوده و شاخص
سطح برگ (نسبت سطح برگ گیاه به سطح زمین اشغالی
توسط سایهانداز گیاه) بهعنوان مهمترین معیار تولید
مادهخشک گیاهی شناخته شده است (.)Watson, 1947



ازآنجاییکه تابش خورشیدی بهصورت یکنواخت روی زمین
پخش میشود ،شاخص سطح برگ اندازه تقریبی سطح برگ
در واحد سطح زمین است که تابش نور خورشید در دسترس
میباشد ( .)Grewal and Kolar, 1990تغییرات شاخص
سطح برگ در واکنش به محدودیت آب در طول فصل رشد
برای تمامی تیمارها روند نسبتاً مشابهی داشت (شکل  .)1با
این تفاوت که مدتزمان رسیدن به حداکثر  LAIدر
محدودیت شدید آبی بسیار کمتر از قطع آبیاری در مرحله
خوشهدهی و آبیاری کامل بود .بهطوریکه در ابتدای فصل
رشد میزان این شاخص با شیب کم و بعد از آن تا حداکثر
 65روز پس از سبزشدن بهسرعت افزایش یافت و سپس در
انتهای فصل رشد به دلیل زردشدن و همچنین ریزش برگ
ها ،روند نزولی مشاهده شد .نتایج نشان داد کاربرد توأم
سایکوسل و تلقیح بذر بیشترین اثر را بر  LAIداشته است.
بهطوری که ترکیب تیماری آبیاری کامل در شرایط
محلولپاشی  1200میلیگرم در لیتر سایکوسل و کاربرد
ازتوباکتر و سودوموناس از بیشترین مقدار  LAIدر مقایسه
با عدم پیشتیمار بذر با باکتریهای محرک رشد و
سایکوسل در شرایط قطع آبیاری در مرحله چکمهدهی
برخوردار بودند (شکل  .)1به نظر میرسد این کاهش
درنتیجه افزایش سن گیاه ،پیری برگها و تالش باالی گیاه
برای پرکردن دانهها ،کاهش محتوای نسبی کلروفیل (جدول
 )2و عدم توانایی آنها در ساخت مواد فتوسنتزی بوده و در
نهایت با ریزش برگها همراه است .کاهش سطح برگ در
اثر کاربرد سایکوسل ممکن است به دلیل ممانعت از سنتز
جیبرلین ،افزایش محتوای آبسیزیک اسید و ممانعت از
طویلشدن سلول درون برگ باشد ،که با نتایج بهدست آمده
توسط  Gopiو همکاران ( )2005مطابقت دارد .با توجه به
نتایج بهدست آمده میتوان اظهار نمود افزایش غلظت
سایکوسل ،موجب کاهش سطح برگ در تمام سطوح تنش
میشود (شکل  Saeed .)1و همکاران ( )2002و Aduloju
و همکاران ( )2009گزارش کردند کاربرد کودهای زیستی
با افزایش شاخص سطح برگ و تحریک رشد رویشی
گیاهان ،موجب بهبود جذب و دسترسی به مواد غذایی و نور
توسط گیاه زراعی میگردد Kar .و همکاران ( )1989نیز
نتایج مشابهی را با کاربرد سایکوسل در گلرنگ گزارش
کردند.
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بیوماس کل
مادهخشک کل ( )TDM1در واحد سطح ،عملکرد محصول
در طول فصل رشد را نشان داده و یکی از شاخصهای مهم
در آزمایشهای مزرعهای است .روند تغییرات این شاخص
نشان داد از  15تا  25روز پس از کاشت ،تجمع مادهخشک
با سرعت کمی در تمامی ترکیبهای تیماری افزایش یافت
و پس از آن با سرعت بیشتری افزایش و در  75روز پس از
کاشت به حداکثر مقدار خود رسید .سپس به دلیل افزایش
سن گیاه ،پیری و ریزش برگها ،مقدار مادهخشک کاهش
یافت (شکل  .)2در حالت آبیاری کامل ،کاربرد توأم کودهای
بیولوژیک و محلولپاشی با سایکوسل ،میزان تجمع
مادهخشک نسبت به حاالت محدودیت آبی ،عدم کاربرد
کودهای بیولوژیک و عدم محلولپاشی سایکوسل ،روند
افزایشی نشان داد .بیشترین مادهخشک تولیدی (2320
گرم در مترمربع) به ترکیب تیماری آبیاری کامل ،کاربرد
توأم ازتوباکتر و سودوموناس و محلولپاشی  1200میلیگرم
در لیتر سایکوسل و کمترین آن در  75روز پس از سبزشدن
( 1341گرم در مترمربع) در آبیاری تا مرحله چکمهدهی،
عدم کاربرد کودهای بیولوژیک و عدم محلولپاشی با
سایکوسل (شکل  )2تعلق داشت .نتایج مشابهی در مورد
افزایش معنیدار زیستتوده اندام هوایی در حالت تلقیح بذر
با باکتریهای محرک رشد توسط  Zaiedو همکاران
( )2003و  Ravikumarو همکاران ( )2004در گندم
گزارش شده است .به نظر میرسد کاهش وزن خشک کل
در تمامی ترکیبات تیماری با افزایش محدودیت آبی ناشی
از کاهش میزان فتوسنتز باشد .در این بررسی افزایش
شاخص کلروفیل در برگهای گیاهان تیمارشده با
سایکوسل ممکن است به دلیل تأثیر این ماده در به تأخیر
انداختن پیری برگ و در نتیجه حفظ رنگدانه سبز ناشی از
تجزیه کلروفیل باشد ( )Wafsy, 1995که با نتایج
بهدستآمده از بررسیهای  )1996( Hosniمشابه است.
 )1947( Watsonگزارش کرد شاخص سطح برگ اثر
بارزتری بر بازده مادهخشک در مقایسه با سرعت
اسیمیالسیون خالص دارد ،زیرا شاخص سطح برگ تحت
تأثیر شرایط محیطی تغییر بیشتری پیدا میکند .در پژوهش
حاضر به نظر میرسد باال بودن شاخص سطح برگ ناشی از

تلقیح بذر با ازتوباکتر و سودوموناس (شکل  ،)1از طریق
دریافت تشعشع و تولید مواد فتوسنتزی بیشتر ،در نهایت به
تولید مادهخشک بیشتر در گیاه منجر شده است .نتایج
مشابهی نیز در مورد افزایش معنیدار بیوماس اندام هوایی
گندم در حالت تلقیح بذر با باکتریهای محرک رشد توسط
 Zaiedو همکاران ( )2003گزارش شده است .این محققان
اظهار داشتند باکتریهای محرک رشد با تأمین منابع
نیتروژن اضافی یا تولید هورمونهای رشد و همچنین
افزایش وزن و حجم ریشه و کمک به جذب بهینه آب و
امالح ،امکان بهبود رشد گیاه را فراهم مینمایند .بررسی
های  Kumarو همکاران ( )2001نشان داد مادهخشک
گیاهی در شرایط تلقیح با ازتوباکتر بیشتر از شرایط عدم
تلقیح بوده است.
سرعت رشد محصول
بررسی روند تغییرات سرعت رشد محصول نشان میدهد که
 CGR2در تمامی تیمارها در اوایل فصل رشد ،ابتدا افزایش
یافته و به حداکثر مقدار خود رسید ،سپس با شیب تندی
کاهش یافته و در نهایت منفی شد (شکل  .)3دلیل این امر
را میتوان به تأثیر مثبت محرکهای رشد گیاهی و کاربرد
سایکوسل بر سطح سبز برگها نسبت داد که ضمن افزایش
شاخص سطح برگ ،منجر به افزایش سرعت جذب خالص و
به دنبال آن افزایش سرعت رشد محصول میشود .همان
طور که مالحظه میگردد ترکیب تیماری آبیاری کامل،
کاربرد توأم ازتوباکتر و سودوموناس و محلولپاشی 1200
میلیگرم در لیتر سایکوسل از بیشترین مقدار  CGRدر
مقایسه با آبیاری تا مرحله چکمهای ،عدم کاربرد کودهای
بیولوژیک و عدم محلولپاشی با سایکوسل برخوردار بودند
(شکل  .)3بررسیهای  )2011( Seyed Sharifiنشان داد
پیشتیمار بذر ذرت با ازتوباکتر از سرعت رشد محصول
باالتری در تمامی ارقام موردبررسی در مقایسه با تیمار شاهد
برخوردار بود Nadeem .و همکاران ( )2006بهبود رشد گیاه
توسط باکتریهای محرک رشد حاوی  ACCدآمیناز در
شرایط تنش را به کاهش غلظت اتیلن درونی گیاه بهواسطه
 ACCد آمیناز نسبت دادند.

Total Dry Matter
Crop Growth Rate

1
2
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سرعت فتوسنتز خالص

شاخص کلروفیل

سرعت فتوسنتز خالص یا NAR1میزان تولید خالص (عمدت ًا
فتوسنتز) در واحد سطح برگ در واحد زمان است که در
واقع ،کارایی فتوسنتزی را نشان میدهد .با افزایش رشد و
توسعه گیاه ،برگها در معرض تابش خورشیدی بیشتری
قرار میگیرند و میزان مواد فتوسنتزی افزایش مییابد؛ در
این شرایط اگرچه سطح برگ کوچک میشود ولی به دلیل
اینکه مادهخشک در واحد سطح برگ افزایش مییابدNAR ،
نیز افزایش پیدا میکند .با افزایش سایهانداز گیاهی میزان
فتوسنتز کاهش یافته و سرعت تولید مادهخشک در واحد
سطح برگ کاهش مییابد که به دنبال آن  NARکاهش
یافته و نمودار آن با روند نزولی مواجه میشود .به عبارت
دیگر ،وابستگی سرعت اسیمیالسیون خالص به سطح برگ
مثبت بوده و با افزایش سطح برگ ،سرعت اسیمیالسیون
خالص افزایش مییابد .از طرفی ،همزمان با رشد گیاه و
افزایش شاخص سطح برگ ،برگهای بیشتری در سایه قرار
میگیرند و این امر موجب میشود که در طول فصل رشد
با افزایش  ،LAIسرعت اسیمیالسیون کاهش یابد.
در شرایط آبیاری کامل و قطع آبیاری در مرحله خوشهدهی
اختالف معنیداری در مقدار  NARدر تیمارهای مختلف
دیده نمیشود .ولی با افزایش محدودیت آبی ،اختالف بین
تیمارها در کاربرد توأم باکتریهای ازتوباکتر و سودوموناس
و محلولپاشی  1200میلیگرم در لیتر سایکوسل
قابلمالحظه است (شکل  .)4باکتریهای تثبیتکننده
نیتروژن مثل ازتوباکتر و سودوموناس نهتنها توانایی تثبیت
نیتروژن را دارند بلکه توانایی آزادسازی فیتوهورمونهایی
مثل جیبرلیکاسید و ایندول استیکاسید را نیز دارند که
میتوانند رشد گیاه ،جذب مواد غذایی و فتوسنتز را افزایش
دهند (  Jeyakumar .)Mahfouz & Sharaf-Eldin, 2007و
 )1996( Thangrajگزارش کردند کاربرد سایکوسل موجب
افزایش  CGRو  NARدر شرایط تنش خشکی گردیدKar .
و همکاران ( )1989نتایج مشابهی با کاربرد سایکوسل در
گیاه گلرنگ بهدست آوردند.

مقدار شاخص کلروفیل در ابتدای فصل رشد باال بود ولی با
گذشت زمان به دلیل نزدیکشدن به مرحله رسیدگی
فیزیولوژیکی و همچنین پیرشدن برگها روند نزولی پیدا
کرد .بهطوریکه شدت این کاهش در شرایط محدودیت
شدید آبی بیشتر و با کاربرد سایکوسل ،روند تغییرات عدد
کلروفیلسنج ،نوسان کمتری نشان داد .در تمامی تیمارهای
مورد آزمایش ( 70روز پس از سبزشدن) بیشترین میزان
این شاخص ( )48/9مربوط به محلولپاشی  1200میلیگرم
سایکوسل و تلقیح بذر با ازتوباکتر و سودوموناس در شرایط
آبیاری کامل و کمترین آن ( )12/3به تیمار عدم محلول
پاشی و عدم کاربرد باکتری در شرایط قطع آبیاری در مرحله
چکمهای مربوط میشد (جدول  Schutz .)2و Fangmier
( )2001کاهش عدد کلروفیلسنج در اثر تنش خشکی را،
به افزایش تولید رادیکالهای آزاد اکسیژن نسبت دادند که
با پراکسیداسیون و تجزیه رنگدانههای فتوسنتزی ،در نهایت
موجب کاهش شاخص سبزینگی گیاه میشود .اما در برگ
های گیاهان تیمارشده با سایکوسل ممکن است به دلیل
تأثیر این ماده در کندی رشد و تأخیر در پیری برگ ،امکان
حفظ رنگدانهها فراهم شده و موجب بهبود شاخص
سبزینگی گیاه شود ( .)Wafsy, 1995نتایج بهدست آمده از
پژوهش  )1996( Hosniنیز مؤید این مطلب است.
همچنین Kazaz ،و همکاران ( )2010نشان دادند سایکوسل
بهطور معنیداری شاخص کلروفیل را بهبود بخشید.
 Chandrasekharو همکاران ( )2005اثرات مفید تلقیح
باکتری بر افزایش محتوای کلروفیل را به افزایش دسترسی
نیتروژن بهواسطه تثبیت آن توسط ازتوباکتر نسبت دادند.
وزن و حجم ریشه
وزن و حجم ریشه بهطرز معنیداری تحت اثرات اصلی و اثر
متقابل کودهای بیولوژیک و سایکوسل قرار گرفت (جدول
 .)3بیشترین وزن ( 13/09گرم) و حجم ریشه (26/97
سانتیمتر مکعب) در ترکیب تیماری تلقیح بذر با ازتوباکتر
و سودوموناس و محلولپاشی  1200میلیگرم در لیتر
سایکوسل و کمترین وزن ( 8/77گرم) و حجم ریشه
( 17/91سانتیمتر مکعب) در عدم کاربرد سایکوسل و

Net Assimilation Rate

1
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باکتریهای محرک رشد بهدست آمد (جدول .)4
و همکاران ( )2008اظهار داشتند کاهش در وزن ریشه
احتماالً بهدلیل کاهش سطح جیبرلین و آنزیمهای
هیدرولیتیک صورت میگیرد Nadeem .و همکاران ()2006
عنوان کردند کودهای زیستی ،ساخت اتیلن داخلی را کاهش
میدهند و تحمل گیاه به تنش با کاهش تولید اتیلن ،افزایش
مییابد Zaied .و همکاران ( )2003نشان دادند گیاهانی که
با آزوسپریلیوم تلقیح شده بودند طول ،حجم و وزن خشک
ریشه باالتری در مقایسه با گیاهان شاهد داشتند.
 Dobbelaereو همکاران ( )2003مشاهده کردند گیاهان
تلقیحشده با انواع باکتریهایی که توانایی تولید اکسین را
داشتهاند در مقایسه با تیمار شاهد از ریشههای بلندتر،
تارهای کشنده طویلتر و انشعابات ریشه فرعی بیشتری
برخوردار بودند .به نظر میرسد در تلقیح توأم بذر با ازتوباکتر
و سودوموناس ،اثرات همافزایی که بین این باکتریها با
یکدیگر وجود دارد ،موجب افزایش وزن و حجم ریشه شده
است Emam .و  )1997( Dasfalنیز تخصیص مواد
فتوسنتزی بیشتر به سمت ریشه را در اثر استفاده از
سایکوسل در شرایط تنش خشکی در گیاه جو گزارش
نمودند )1991( Panwar .نیز مشاهده کرد در گندم
تلقیحشده با مایکوریزا و باکتری آزوسپیریلیوم ،باکتریها
عمدت ًا رشد ریشه را تشدید میکنند Feng .و همکاران
( )2002افزایش وزن خشک ریشه و اندامهای هوایی در
نتیجه همزیستی با مایکوریزا (جنس گلوموس) 1را به
افزایش غلظت کربوهیدراتهای محلول و مقدار الکترولیت
در ریشهها و ظرفیت باالی چنین گیاهانی برای تنظیم
اسمزی نسبت دادند De .و همکاران ( )1982اظهار داشتند
محلولپاشی کلرومکوات کلراید (2)cccدر گندم ،با افزایش
رشد ریشه ،موجب استخراج آب از الیههای عمیقتر خاک
میشود که نتیجهی آن افزایش عملکرد گندم است.
Soltani

محتوای پروتئینهای محلول برگ پرچم
بیشترین محتوای پروتئینها ( 12/08میکروگرم برگرم) به
ترکیب تیماری محلولپاشی  1200میلیگرم در لیتر

سایکوسل و تلقیح بذر با ازتوباکتر و سودوموناس و کمترین
آن ( 10/01میکروگرم برگرم) به عدم محلولپاشی
سایکوسل و عدم تلقیح بذر تعلق داشت (جدول .)4
مقایسهی میانگینها نشان داد بیشترین پروتئینهای
محلول برگی ( 12/22میکروگرم بر گرم) از ترکیب تیماری
تلقیح بذر با ازتوباکتر و سودوموناس در شرایط آبیاری کامل
و کمترین آن ( 9/64میکروگرم بر گرم) از عدم تلقیح بذر
در شرایط قطع آبیاری در مرحله چکمهای بهدست آمد
(جدول  .)5باال بودن درصد پروتئین و محتوای کلروفیل در
ترکیب تیماری محلولپاشی  1200میلیگرم در لیتر
سایکوسل و کاربرد توأم ازتوباکتر و سودوموناس نسبت به
سایر تیمارها ،احتماالً ناشی از افزایش محتوای کلروفیل
برگ (جدول  )2و جلوگیری از تجزیه پروتئینها باشد .با
افزایش محدودیت آبی در گیاه ،تمام فرایندهای عمده گیاه
مثل فتوسنتز ،سنتز پروتئین و آنالیزهای رشد تحت تأثیر
قرار گرفت .قطع آبیاری در مرحله چکمهای موجب کاهش
معنیدار سطح برگ ،محتوای کلروفیل و پروتئینهای
محلول برگ شد که با نتایج بهدستآمده توسط  Adulojuو
همکاران ( )2009مطابقت داشت Farooq .و )2006( Bano
افزایش در پرولین ،محتوای کلروفیل و پروتئین کل در اثر
محلولپاشی سایکوسل را در گیاه ماش گزارش کردند.
 Movahhediو همکاران ( )2010افزایش معنیدار پروتئین
دانه ،قندهای محلول و پرولین را با محلولپاشی سایکوسل
در مقایسه با گیاهان شاهد گزارش کردند .سایکوسل بر
بیوسنتز جیبرلین ،استرولها و اسید آبسیزیک اثر میگذارد
و این مواد ثانویه بهطور غیرمستقیم بر درصد نشاسته اثر
گذاشته و موجب افزایش پروتئین دانه میشوند ( Sawan,
 .)2001تجزیه پروتئینهاى کلروپالستى منبع باارزشی براى
اشکال قابلتحرک نیتروژن بهمحض ورود به شرایط تنش
است .در کل ،مقدار پروتئین بافتهای گیاه تحت شرایط
خشکی یا شوری به دلیل افزایش پروتئولیز و کاهش سنتز
پروتئین کاهش مییابد .به نظر میرسد تنش خشکی موجب
تجزیه و کاهش غلظت پروتئین در برگها شده است
(.)Martin et al., 1993

Glomus
)Chlormequat chloride (CCC

1
2



تأثیر سایکوسل و کودهای بیولوژیک بر عملکرد و برخی شاخصهای رشدی...
جدول  -3اثرات سایکوسل ،کودهای بیولوژیک و محدودیت آبیاری بر عملکرد و برخی خصوصیات گندم

عملکرد دانه

درصد پروتئین دانه

پروتئین برگ پرچم

حجم ریشه
3

وزن ریشه

)(µg.g Fw

) (cm

)(g

2897/16a
2288/11b
1886/25c

11/28a
10/21b
9/76c

11/71a
10/96b
9/93c

25/05a
21/61b
18/42c

12/41a
10/55b
9/31c

197/53

0/064

0/38

1/83

0/72

2146/9b
2167/9b
2411/4b
2724/4a

10/11a
10/37c
10/52a
10/66a

10/95a
10/73a
10/80a
11/00a

18/87b
20/56b
23/01a
24/32a

10/08b
10/06b
11/04ab
11/83a

283/01

0/074

0/44

2/26

0/97

6/6820c
2176/5bc
2402/3a
2781/3a

10/16d
10/29c
10/36b
10/85a

10/47c
10/52c
10/99b
11/49a

19/75c
20/93c
22/29ab
23/78a

9/67c
10/12bc
10/90b
12/32a

273/28

0/074

0/44

2/37

0/91

ns
ns
*
*

**
**
**
**

**
ns
**
ns

**
**
**
ns

**
**
*
ns

13/08

1/51

8/69

16/03

12/16

محدودیت آبی
=I1

آبیاری کامل
آبیاری تا مرحله سنبلهدهی=I2
آبیاری تا مرحله چکمهزنی=I3
)LSD (p<0.05

کودهای بیولوژیک
عدم تلقیح بهعنوان شاهد =F0
ازتوباکتر =F1
سودوموناس =F2
ازتوباکتر +سودوموناس =F3
)LSD (p<0.05

سایکوسل (میلیگرم در لیتر)
عدم کاربرد سایکوسل بهعنوان شاهد = C0
کاربرد  400میلیگرم در لیتر = C1
کاربرد  800میلیگرم در لیتر سایکوسل = C2
کاربرد  1200میلیگرم در لیتر = C3
)LSD (p<0.05
I*F
I*C
F*C
I*F*C
C.V.

 * ،nsو ** به ترتیب غیر معنیدار ،معنیدار در سطح احتمال یک و پنج درصد

درصد پروتئین دانه
تیمارهای موردبررسی اثر معنیداری بر درصد پروتئین دانه
داشتند (جدول  .)3درصد پروتئین دانه در ترکیب تیماری
محلولپاشی  1200میلیگرم در لیتر سایکوسل و تلقیح بذر
با ازتوباکتر و سودوموناس در شرایط آبیاری کامل نسبت به
تیمار شاهد بهصورت معنیداری افزایش یافت (جدول .)6
بیشترین درصد پروتئین دانه ( 12/37درصد) به ترکیب
تیماری محلولپاشی  1200میلیگرم در لیتر سایکوسل و
تلقیح بذر با ازتوباکتر و سودوموناس در شرایط آبیاری کامل
و کمترین آن ( 9/20درصد) به عدم محلولپاشی سایکوسل،
عدم تلقیح بذر و قطع آبیاری در مرحله چکمهای تعلق
داشت (جدول  Mohsenzadeh .)6و همکاران ()2003

اظهار داشتند مصرف سایکوسل در جلوگیری از تخریب
کلروفیل و تجزیه پروتئین موجود در برگ گندم در موقع
پرشدن دانه مؤثر میباشد .به نظر میرسد باکتریها با تأمین
نیتروژن اضافی برای گیاه در شرایط کمبود آب ،در افزایش
پروتئینهای دانه نقش مؤثر و مفیدی دارند ( Zamber et
 Shehata .)al., 1984و  )2003( EL-Khawasافزایش
پروتئین دانههای آفتابگردان را در اثر کاربرد کودهای
زیستی گزارش کردند .در این راستا  Kimو Paulsen
( )1986معتقدند کودهای نیتروژنی ،مقدار واردات نیتروژن
از قسمتهای رویشی به دانه را در مقایسه با کربوهیدراتها
افزایش داده و موجب افزایش غلظت نیتروژن یا پروتئین
دانه میشوند.

تولید و ژنتیک گیاهی ،جلد  ،3شماره 1401 ،2



جدول  -4مقایسه میانگین اثر ترکیب تیماری محلولپاشی سایکوسل و کودهای بیولوژیک بر پروتئینهای محلول برگ پرچم و وزن و
حجم ریشه در شرایط محدودیت آبیاری
پروتئینهای محلول برگ پرچم

وزن ریشه

حجم ریشه
3

سایکوسل

)(µg.g Fw

) (cm

)(g

1±01/10/81
1±13/10/92
2±57/11/04
3±66/11/10

6±91/17/56
7±04/19/08
7±20/21/02
5±32/17/49

2±77/8/43
2±32/9/80
3±56/10/02
2±69/11/50

C0
C1
C2
C3

2±71/10/03
1±57/10/91
2±75/10/18
2±90/10/07

6±94/18/18
5±76/18/71
6±18/20/48
6±36/24/18

2±23/9/48
2±13/9/23
3±05/10/06
3±84/11/13

C0
C1
C2
C3

2±76/10/16
2±79/10/16
1±31/10/91
2±33/11/20

5±45/20/97
8±91/23/00
5±20/21/42
5±48/26/54

2±80/9/49
3±56/11/48
2±13/10/58
2±66/12/78

C0
C1
C2
C3

2±39/10/35
2±60/10/33
3±34/11/28
2±08/12/08

6±73/21/46
4±02/22/94
5±58/26/87
5±97/26/65

3±88/10/21
2±49/10/35
2±86/12/99
2±09/13/80

C0
C1
C2
C3

1/14

4/22

1/70

کودهای بیولوژیک

F0

F1

F2

F3

)LSD (p<0.05

 F2 ،F1 ،F0و  F3به ترتیب عدم تلقیح ،تلقیح بذر با ازتوباکتر ،سودوموناس و تلقیح توأم این دو باکتری؛  C2 ،C1،C0و  C3بهترتیب عدم
مصرف و مصرف  800 ،400و  1200میلیگرم در لیتر سایکوسل

جدول  -5مقایسه میانگین اثر متقابل کاربرد باکتریهای محرک رشد و محدودیت آبیاری بر پروتئینهای محلول برگ پرچم گندم
پروتئینهای محلول برگ پرچم
F3
12/22±2/90
10/98±2/56
9/79±2/34

F2
10/93±2/36
11/14±1/98
10/32±1/84

)(µg.g Fw

F1
11/66±2/04
10/55±1/88
9/98±1/74
0/84

تیمارها
F0
12/04±2/34
11/16±1/84
9/64±1/36

I1
I2
I3
)LSD (p<0.05

 I2 ،I1و  I3آبیاری کامل ،آبیاری تا مرحله خوشهدهی و آبیاری تا مرحله چکمهدهی؛  F2 ،F1 ،F0و  F3به ترتیب عدم تلقیح ،تلقیح بذر
با ازتوباکتر ،سودوموناس و تلقیح توأم این دو باکتری
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تولید و ژنتیک گیاهی ،جلد  ،3شماره 1401 ،2

عملکرد دانه
عملکرد دانه تحت تأثیر محدودیت آبیاری ،کاربرد
سایکوسل ،تلقیح بذر با باکتری محرک رشد و اثرات ترکیب
تیماری این عوامل قرار گرفت (جدول  .)3بیشترین عملکرد
دانه ( 3822/2کیلوگرم بر هکتار) در تیمار محلولپاشی
 1200میلیگرم در لیتر سایکوسل و تلقیح بذر با ازتوباکتر
و سودوموناس در شرایط آبیاری کامل مشاهده شد و
کمترین آن ( 1409/7کیلوگرم بر هکتار) مربوط به عدم
محلولپاشی سایکوسل و عدم تلقیح بذر در شرایط قطع
آبیاری در مرحله چکمهدهی بود (جدول  .)6در سطح ثابت
از محلولپاشی  1200میلیگرم در لیتر سایکوسل و تلقیح
بذر با ازتوباکتر و سودوموناس ،در شرایط آبیاری کامل
عملکرد گندم  ،63/41در شرایط قطع آبیاری در مرحله
خوشهدهی  52/90و در شرایط قطع آبیاری در مرحله
چکمهدهی  62/46درصد نسبت به عدم کاربرد سایکوسل و
عدم تلقیح بذر با کودهای زیستی ،افزایش نشان داد (جدول
 .)6به نظر میرسد بخشی از افزایش عملکرد در کاربرد
سایکوسل به دلیل افزایش محتوای کلروفیل (جدول  )2و
افزایش وزن و حجم ریشه (جدول  )4باشد .کاربرد
سایکوسل ممکن است محتوای کلروفیل برگها را به دلیل
بستهشدن روزنه و کاهش سطح برگ ،افزایش دهد .این امر
میتواند به افزایش طول دوره منبع برای بهبود کارایی
تخصیص و افزایش بهرهوری منجر گردد .برخی از محققان
معتقدند سایکوسل اندازه مقصد را قبل و بعد از گلدهی به
دلیل اثرات فیدبک مثبت و سرعت فتوسنتزی مقصد گیاه،
و حجم مواد انتقالی برای پرشدن دانه افزایش میدهد
( .)Emam and Dasfal, 1997بنابراین محلولپاشی
سایکوسل ممکن است یک عمل امیدبخش برای بهبود
عملکرد تحت شرایط رشد نامطلوب باشد .محلولپاشی
سایکوسل در خردل عملکرد دانه و اجزای عملکرد را تا %50
افزایش داد ( .)Saini, 1987بخشی از افزایش عملکرد دانه
در شرایط کمآبی را میتوان به افزایش شاخص سطح برگ
در این تیمار بهواسطه کاربرد باکتریهای محرک رشد
نسبت داد (شکل )1؛ به نظر میرسد این افزایش در شاخص
سطح برگ ،به دلیل افزایش فتوسنتز جاری ،موجب بهبود
عملکرد شده است .تلقیح بذر با باکتریهای محرک رشد به
دلیل تأثیر مثبتی که طی فرآیندهای مختلفی از قبیل
تثبیت نیتروژن ،تولید هورمونهای محرک رشد و ترشح
آنزیمهای فسفاتاز و اسیدهای آلی دارند سبب افزایش



عملکرد در گیاهان میشود (.)Vessey, 2003
( )2005اظهار داشت باکتریهای محرک رشد با
فراهمکردن عناصر غذایی ماکرو و میکرو برای رشد گیاه،
تحریک تولید مواد و توسعه سیستم ریشه ،تثبیت نیتروژن
و رهاسازی آن در مراحل حساس نیاز کودی ،موجب بهبود
رشد گیاه میزبان میشوند Rudresha .و همکاران ()2005
توانایی باکتریها در حذف عوامل بیماریزای خاکزی،
تولید مواد محرک رشد و تنظیمکنندههای رشد گیاهی
مانند جیبرلینها ،سیتوکینینها و اکسین ،افزایش قابلیت
دسترسی به عناصر غذایی و توسعه سیستم ریشهای
بهمنظور دستیابی بیشتر به آب و موادغذایی را از عوامل
مؤثر در افزایش عملکرد بهوسیله باکتریها عنوان نمودند.
 Jamesو  )2004( Paulsenافزایش اجزای عملکرد را به
نقش مؤثر باکتریهای محرک رشد در تثبیت نیتروژن و
رهاسازی آن در مراحل حساس نیاز کودی نسبت دادندRai .
و  )1998( Caurدر بررسی اثر تلقیح منفرد و دوگانه
ازتوباکتر و آزوسپریلیوم در گندم نشان دادند تلقیح دوگانه
سویههای کارآمد ازتوباکتر و گلوموس در ژنوتیپهای گندم
در شرایط تنش ،میتواند در به حداکثر رساندن تولید گندم
سودمند باشد.
Shaalan

نتیجهگیری کلی
با افزایش کمبود آب عملکرد دانه ،محتوای کلروفیل،
شاخص سطح برگ ،تجمع وزن خشک ،سرعت رشد
محصول ،سرعت جذب خالص ،وزن خشک و حجم ریشه و
پروتئین دانه کاهش یافت .کاربرد سایکوسل و باکتریهای
محرک رشد در مقایسه با عدم کاربرد و عدم محلولپاشی
به بهبود این صفات منجر گردید .به نظر میرسد کاربرد توأم
باکتریهای محرک رشد و محلولپاشی با سایکوسل با
تعدیل اثرات محدودیت آبی میتوانند در بهبود عملکرد دانه
مؤثر واقع شوند.
سپاسگزاری
این مقاله مستخرج از بخشی از پایاننامه دکتری نویسنده
اول میباشد .نویسندگان مراتب سپاس و قدرشناسی خود
را از یکایک همکاران ارجمند در دانشکده کشاورزی و منابع
طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی که همکاریهای ارزشمندی
را در تمامی مراحل اجرای طرح معطوف داشتهاند اعالم
میدارند.
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Abstract
In order to study of yield and some growing indices of wheat (Triticum aestivum L.) in response to the biofertilizers
and cycocel under water limitation conditions, a factorial experiment based on a randomized complete block design
with three replications was conducted at the research farm of faculty of agricultural sciences, University of
Mohaghegh Ardabili, during 2015-2016 cropping season. Factors were water limitation at three levels (full
irrigation as control, irrigation withholding in 50% of heading and booting stages as moderate and severe water
limitation respectively, according to 45 and 59 Zadoks code), seed inoculation with biofertilizers at four levels
(without inoculation as control, seed inoculation with Azotobacter chrocoocum strain 5, Pseudomonas putida
strain 186 and inoculation with Azotobacter+ Pseudomonas) and foliar application of cycocle at four levels (0,
400, 800 and 1200 mg L-1). Means comparison showed that maximum grain yield (3822 kg ha-1), total dry matter
(2720 g m-2), crop growth rate, net assimilation rate, seed protein and chlorophyll content, increased due to seed
inoculation with Azotobacter+ Pseudomonas and foliar application of 1200 mg L-1 cycocle under normal
irrigation. The combined use of Azotobacter and Pseudomonas bacteria and foliar application of 1200 mg.L-1
showed a significant increase in root dry weight. Foliar application of 1200 mg.L-1 cycocle and seed inoculation
with Azotobacter and Pseudomonas increased grain yield 63.41, 52.90 and 62.46%, respectively, at full irrigation,
irrigation to 50% of heading and booting stages in comparison with no application of bio fertilizers and cycocel.
Generally, it seems that the application of biofertilizers and cycocel can be a proper tool for increasing wheat yield
under water limitation.
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