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НОМГЎИ ИХТИСОРАЊО 

 

ПК-пайвастагии комплексї 

ДМТ-Донишгоњи миллии Тољикистон 

ИДМ-Иттињоди давлатњои мустаќил 

КОА-Комиссияи Олии Аттестатсионї 

а-пайвастагии комплексӣ намнокии оптималии хок 75-80%,  

б-пайвастагии комплексӣ намнокии оптималии хок 45-50%,  

в-об намнокии оптималии хок 75-80%,  

г-хушкӣ намнокии хок 45-50% 

см-сантиметр 

мм-милиметр 

г-грам 
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МУҚАДДИМА 

Муҳимияти мавзӯи интихобшуда 

 

Растаниҳои кишоварзӣ дар агросенозҳо зери таъсири омилҳои стрессии 

муҳити атроф қарор доранд, ки ба афзоиш ва маҳсулнокии онҳо таъсири 

манфӣ мерасонанд. Омилҳои стрессии абиотикӣ метавонанд ҳосили 

зироатҳоро то 50% коҳиш диҳанд [89]. 

Дар солҳои охир масъалаҳои мутобиқшавии организмҳои зинда ба 

муҳити зист, таъминоти бехатарии озуқаворӣ дар шароити тағйирёбии иқлим 

таваҷҷуҳи олимони соҳаҳои гуногуни биологияро ба худ ҷалб кардаанд. Аз 

ин лиҳоз омўхтани таъсири омилҳои стрессии хушкӣ ба маҳсулнокї ва 

сифати дони гандум яке аз вазифаҳои таҳқиқоти мо ба ҳисоб меравад [126]. 

Таҳқиқотҳои бисёрсолаи пайвастагиҳои комплексӣ ба олимон имкон 

дод, ки онҳоро барои истифода дар соҳаҳои пахтапарварӣ, токпарварӣ, 

парвариши растаниҳои ситрусӣ ва ғ., дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун 

фаъолкунандаҳои инкишоф, нуриҳои микроэлементӣ, иловаҳои хуроки чорво 

тавсия диҳанд [115].  

Устувории растанӣ ба стресс як хусусияти мураккабест, ки аз ҷиҳати 

генетикӣ муайян шудааст ва танҳо дар зери таъсири омилњои стрессї зоҳир 

мешавад. Омили стрессї нашъунамо ва инкишофи растаниҳо, фаъолияти 

мубодилаи моддаҳои онҳоро боз медорад ва ба њолати ҳуҷайраҳо таъсир 

мерасонад [1]. 

Дар шароити хушкӣ механизмҳои мутобиқшавии дастгоҳи 

фотосинтетикӣ нақши асосиро бозида, ба растанӣ имкон медиҳанд, ки 

стрессро бартараф созанд. Солҳои охир барои зиёд кардани ҳосил ва баланд 

бардоштани тобоварии растаниҳо ба омилҳои номусоид миқдори зиёди 

моддаҳои фаъоли биологї истифода бурда мешавад. Ба инҳо пайвастагиҳои 

комплексии микроэлементҳо дохил мешаванд, ки ба сифати фаъолкунандаи 

афзоиш ва инкишоф истифода мешаванд, ки дар растанипарварї ва 

чорводорї истифода мешаванд [9]. 
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Аз ин лиҳоз, омӯзиши механизмҳои устувории навъҳои гандум аҳамияти 

муҳим дорад, чунки бо истифода аз пайвастагиҳои комплексӣ дар шароити 

стрессї дар масоҳати хурди киштзор ҳосили хубро ба даст овардан мумкин 

аст. 

Дараҷаи коркарди илмии проблемаи мавриди омўзиш. Имрӯзҳо таъмини 

аҳолии кураи Замин бо ғизо, аз он ҷумла, гандум тамоми давлатҳоро ба 

ташвиш овардааст. Аз ин рӯ, баланд бардоштани ҳосилнокии растаниҳои 

ғалладона-яке аз вазифаҳои актуалии илми биологияи муосир мебошад, ки 

дар ҳалли он физиология ва биохимияи растаниҳо низ саҳмгузор аст [67]. 

Яке аз омилҳои муҳими баландбардории ҳосилнокии зироатҳо – ин 

истифодаи пайвастагињои комплексї мебошад, ки ба рушду нумӯъ ва 

равандҳои физиологию-биохимиявӣ таъсири мусбат расонида, ба қобилияти 

мутобиқшавӣ ва дар масоҳати хурди киштзор ҳосили хуб гирифтан, мусоидат 

мекунанд [120]. 

Устувории растаниҳо нисбат ба таъсири омилҳои берунӣ (хушкӣ, 

ҳарорати баланд ва паст, шӯрӣ) бо тағйирёбиҳои ҷараёнҳои биохимиявӣ ва 

физиологӣ асос ёфтааст ва ба растаниҳо имконият медиҳад, ки ба шароитҳои 

номусоиди муҳити атроф мутобиқ шаванд. Қобилияти мутобиқшавии 

организмҳо якхела нест. Аз як тараф онҳо аз хусусияти наслӣ, давраи 

инкишоф, ҳолати физиологӣ, аз дигар тараф-аз шароити сабзиши растаниҳо 

ва таъсири дуру дарози омилҳои беруна вобаста аст [104]. 

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо, мавзӯъҳои илмӣ 

Яке аз ҳадафҳои Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

давраи то соли 2030 – таъмин намудани амнияти озуқаворӣ ва дастрасии 

аҳолӣ ба ғизои хушсифат мебошад, ки татбиқ гардидани он бе таҳқиқотҳо ва 

навовариҳо дар соҳаи илми биология ғайриимкон аст. Яке аз самтҳои 

афзалиятноки таҳқиқоти илмӣ (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3-

юми марти соли 2010 таҳти № 167) – ин «Мутобиқгардонӣ (адаптатсия)-и 

физиологиву биохимявӣ ва механизмҳои танзимкунандаи устувории 

организмҳои зинда ба таъсири шароити номусоиди муҳит (стрессҳо)» 
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мебошад. Таҳқиқоти гузаронидашуда дар мувофиқа бо мавзӯи илмии 

кафедраи биохимия “Мутобиқатии организмҳои зинда дар сатҳи 

механизмҳои физиологию биохимиявӣ” рақами давлатии мавзӯъ 0116TJ00735 

анҷом дода шудааст. 
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ТАВСИФИ УМУМИ ТАҲҚИҚОТ 

МАҚСАДИ ТАҲҚИҚОТ 

 

Мақсади рисолаи мазкур бо омӯзиши қобилияти мутобиқшавии гандуми 

мулоимдона ва сахтдона дар зери таъсири омилҳои стрессӣ ҳангоми пеш аз 

кишт коркард намудани тухмӣ бо пайвастагиҳои координатсионӣ 

нигаронида шудааст. 

Дар асоси мақсади гузошташуда вазифаҳои омӯзиш чунин гурӯҳбандӣ 

карда шуд: 

1. Дар шароити лабораторӣ омӯзиши нишондиҳандаҳои морфометрӣ ва 

физиологию биохимиявӣ (энергияи сабзиш, рушду нумуъ, миқдори 

пигментҳо) дар навъи гандуми мулоимдона ва сахтдона дар шароити 

стрессӣ. 

2. Муайян намудани таъсири коркарди пеш аз кишти тухмии гандум бо 

пайвастагиҳои комплексӣ ба наврустаҳои гандум ва интихоб намудани 

пайвастагии комплексии аз ҳама самаранок ва консентратсияи 

самараноки ин моддаро интихоб намудан. 

3. Омўзиши таъсири хушкии хок ба баъзе нишондиҳандаҳои физиологӣ ва 

биохимиявии навъњои гандуми мутобиқшуда бо роҳи ташкил намудани 

таҷрибаҳои саҳрої. 

4. Омӯзиши нишондиҳандаҳои маҳсулнокии навъҳои гандум пас аз 

коркарди тухмӣ бо пайвастагии комплексӣ дар зери таъсири стресси 

хушкии хок. 

Объекти таҳқиқот Ба ҳайси объекти таљрибавӣ 4 навъи гандуми 

мулоимдонаи Triticum aestivum L. Ориён, Старшина, Алмалӣ, Сомонӣ ва 2 

навъҳои гандуми сахтдонаи Triticum durum Desf. Лалмикор-2 ва Ватан 

истифода шудаанд. 

Мавзўи таҳқиқот: Барои ҳалли мушкилоте, ки аз таъсири стрессҳои 

абиотикӣ ба вуҷуд меоянд, усулҳои махсус лозиманд, ки таъсири манфии 

онҳоро ба растаниҳо паст кунанд. Дар солњои охир масъалаҳои 
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мутобиқшавии организмњои зинда ба муҳити зист, тағйирёбии иқлим, 

таъсири омилҳои антропогенӣ ва техногенӣ таваҷҷӯҳи олимону 

мутахассисони соҳаҳои гуногуни биологияро ба худ ҷалб кардаанд [125]. 

Хушкии хок барои аксари растаниҳои кишоварзӣ номусоид буда, боиси 

паст шудани ҳосилнокӣ ва сифати зироатҳои кишоварзӣ мегардад [94]. Дар 

технологияи муосири парвариши гандум барои баланд бардоштани 

ҳосилнокӣ ба усулҳои гуногуни пеш аз кишт коркард кардани тухмии 

растанӣ бо пайвастагиҳои аз ҷиҳати экологӣ тоза, ки афзоиш ва рушди 

растаниҳоро баланд мекунанд, инчунин маҳсулнокӣ ва устуворӣ ба фишори 

онҳоро зиёд мекунанд, аҳамияти калон дода мешавад [2]. Аз ин лиҳоз, 

омӯзиши механизмҳои устувории навъҳои гандум аҳамияти муҳим дорад. 

Пойгоњи асосии иттилоотї ва озмоишии тањќиќот: Ќисмати асосии кори 

диссертатсионї дар зери њошияи мавзўъњои илмии кафедраи биохимияи 

факултети биологияи ДМТ иљро карда шуд. 

Навоварии илмӣ ва аҳамияти назариявию истеҳсолии натиҷаҳои таҳқиқ: 

Якумин маротиба таъсири коркарди тухмии навъҳои гандум бо 

пайвастагиҳои комплексӣ дар шароити лабораторӣ ва саҳрої зери таъсири 

омилҳои стрессӣ таҳқиқ шуд.  

Таъсири пайвастагии комплексӣ ба равандҳои физиологию биохимиявӣ 

ва маҳсулнокӣ дар давраҳои гуногуни онтогенетикии навъҳои гандуми 

мулоимдона дар шароити хушкии хок баҳодиҳи карда шуд. 

Дар шароити хушкии хок коркард намудани донаҳо пеш аз кишт бо 

пайвастагии комплексӣ барои сифатан хуб шудани таркиби биохимиявии 

донањо мусоидат намуд. 

Таҳлили муқоисавии нишондињандањои физиологию биохимиявӣ муайян 

намуд, ки дар шароити стрессии хушкӣ гандуми навъи ватании Ориён нисбат 

ба навъњои Старшина ва Алмалӣ бартарї дорад. 

Ањамияти амалии тањќиќот: Натиҷахои омўзиши усули самараноки 

коркарди тухмии гандум пеш аз кишт бо пайвастагињои комплексиро 
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њангоми парвариши растанињои кишоварзї дар шароити стрессї истифода 

бурдан мумкин аст. 

Маълумотњои ба даст овардашуда барои омода намудани тавсияњои 

амалї оид ба парвариши растанињо дар шароити хушкии хок бо назардошти 

усули коркардшудаи истифодаи пайвастагињои комплексиро дар соњаи 

кишоварзї пешнињод карда мешавад. 

Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда: 

1. Омўзиши онтогенетикии нишондињандањои физиологию биохимиявии 

навъњои гуногуни гандум дар шароити стрессї бо коркарди тухмї пеш 

аз кишт бо мањлули 0,050%-аи пайвастагии гетероядрои FeIIFeIIIZnIIAc 

1:1:2. 

2. Интихоб намудани мањлули 0,050%-и координатсионии (FeIIFeIIIZnIIAc 

1:1:2) аз байни мањлулњои 0,025%, 0,050%, 0,100%-аи пайвастагињои 

комплексии њетеровалентї (FeIIFeIIISaL 1:1 ва 1:2) ва гетероядрои 

(FeIIFeIIIZnIIAc 1:1:2 ва 1:2:2) бо назардошти самаранокии таъсири онњо 

ба наврустањо. 

3. Таъсири коркарди тухмї пеш аз кишт бо мањлули 0,05% -и пайвастагии 

комплексии гетероядроии FeIIFeIIIZnIIАс 1:1:2 ба нишондињандањои 

морфометрии навъњо, миќдори пигментњои фотосинтетикї, мубодилаи 

об, дар шароити хушкии хок дар онтогенез. 

4. Тањлили муќоисавии 3 навъи гандуми интихобшуда ошкор кард, ки 

навъи Ориён нисбати дигар навъњо дар шароити стрессии хушкї 

бартарият дошт. Дар шароити хушкии хок зиёд шудани њосилнокї ва 

миқдори крахмал дар ҳамаи навъҳои таҳқиқшуда баъд аз коркард 

намудани донаҳо пеш аз кишт бо пайвастагии комплексӣ. 

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳо 

Асоснок ва эътимоднок будани њар як натиҷа бо коркарди миқдори 

зиёди маводњои эксперименталӣ исбот карда мешавад. Таҳқиқот бо истифода 

аз усулҳои классикии маъмулӣ ва муосир гузаронида шуд. Ҳамаи усулҳои 

таҳқиқот ба вазифаҳои ба миёнгузошташуда мувофиќ буданд, ки ба ноил 
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шудан ба мақсад мусоидат карданд. Натиҷаҳои таҳқиқот бо усулҳои 

коркарди математикӣ таҳлил шуданд. 

Муҳокимаи натиҷаҳои бадастомада бо назардошти маълумоти дар 

адабиёт мавҷудбуда оид ба проблемаи таҳқиқот гузаронида шуд (150 манбаъ 

таҳлил карда шуд). Муқаррароти асосӣ ва натиҷаҳои амалии таҳқиқот дар 

конференсияҳо, семинарҳои байналмилалӣ муҳокима гардида, дар 

маҷаллаҳои илмӣ чоп шудаанд. 

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ 

Натиҷаҳои бадастомада ба талаботҳои шиносномаи аз рӯи ихтисоси 

6D060718 - Физиология ва биохимияи растанињо мувофиқанд. 

Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот  

Муаллифи кори диссертатсионӣ дар тамоми зинаҳои таҷрибаҳои 

таҳқиқотӣ, таҳлилу тафсири адабиётҳо ба даст овардан, коркард ва таҳлили 

натиҷаҳои таҷрибаҳо, хулосабарорӣ ва тайёр кардани маводи илмӣ аз рӯйи 

мавзӯи таҳқиқотӣ, омода ва таҳияи диссертатсия бевосита ширкат намудааст.  

Таҷрибаҳои илмию амалӣ оид ба рисолаи мазкур дар шароити саҳро ва 

озмоишгоҳ бевосита аз тарафи муаллиф иҷро гардида, аз тарафи устоди 

рисолаи илмӣ роҳнамоӣ шудааст. Саҳми муаллиф дар татбиқи таҷрибаҳои 

саҳроӣ, озомоишӣ, таҳлилу баррасии илмии натоиҷи таҷрибаҳо беш аз 95 

фисад аст. 

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия  

Натиҷаҳои асосии таҳқиқотҳо дар семинарҳои илмӣ ва ҷаласаҳои 

кафедраи биохимияи ДМТ (солҳои 2019-2022), дар конференсияҳои солонаи 

илмӣ назариявии ҳайати профессорон ва омӯзгорони ДМТ (солҳои 2019-

2022), IX Межд. науч. конф. «Регуляция роста, развития и продуктивности 

растений» (г. Минск, 24-26 октября 2018 года), межд. научно-практ. конф. 

«Образование и наука в 21 веке: современные тенденции и перспективы 

развития», посвящ. 70-й годовщине дня образования Таджикского 

национального университета (2018), VIII и IX межд. конф. «Экологические 

особенности биологического разнообразия (Худжанд 2019, Душанбе 2021), IV 
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Международной научной конференции «Генетика и биотехнология XXI века: 

проблемы, достижения, перспективы» (НАН Беларуси, Минск, 3–4 ноября 

2020), V научно-практ. Межд. Конф. по теме «Вопросы физической и 

координационной химии», посвященной памяти докторов химических наук, 

профессоров Х.М. Якубова и З.Н. Юсупова (2021) Москва 2021), Матер. 

Межд. Научно-практич. конф. «Становление и развитие экспериментальной 

биологии в Таджикистане», посвящ. 90-летию со дня рожд. акад. НАНТ Ю.С. 

Насырова. – Душанбе, 2022, Экспериментальная биология растений и 

биотехнология: история и взгляд в будущее» Всероссийская научная 

конференция с международным участием и школа для молодых ученых, 

посвященные 130-летию ИФР РАН и 100-летию со дня рождения чл.-корр. 

РАН Р.Г. Бутенко. Москва, ИФР РАН. 27 сентября - 1 октября 2021. 

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия: Диссертатсия дар 127 сањифаи матни 

компютерї тањия шуда, аз муќаддима, 3 боб, хулоса, тавсияњои амалї ва 

рўйхати адабиёт иборат аст. Дар рисола 21 љадвал ва 13 расм пешнињод 

гардидаанд. Фењристи адабиёти истифодашуда аз 150 номгўй, аз љумла 24 

асари муаллифони хориљї иборат аст. 

Интишорот аз рӯйи мавзӯи диссертатсия 

Аз рӯйи мавзӯи диссертатсия 17 корҳои илмӣ, аз ҷумла 3 мақолаи илмӣ 

дар маҷаллаҳои тақризшавандаи КОА-и назди Президенти ҶТ нашр карда 

шудаанд, патенти ихтироотӣ оиди мавзӯи илмӣ гирифта шуд.  
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БОБИ I. ШАРҲИ АДАБИЁТ 

1.1. Аҳамияти биологӣ ва иқтисодии растании гандум 

 

Баланд бардоштани ҳосилнокии растаниҳои кишоварзӣ яке аз вазифаҳои 

актуалии илми биологияи муосир аст, ки барои ҳалли он истифодаи 

самараноки алоқамандии генетикию селексионӣ ва физиологию биохимиявӣ 

зимнан дар назар дошта мешаванд. Маҳсулнокии умумии растаниҳо аз 

таъсири омилҳои гуногун вобастагӣ дорад, ки аз байни онҳо барои 

фотосинтез мақоми асосӣ дода мешавад. Барои фаҳмидани ин хусусиятҳо 

омӯхтани навъҳои гуногуни гандум муҳим мебошад, ки онҳоро аз рӯйи 

самаранокии фотосинтез ва ҳосилнокӣ фарқ мекунанд [14]. 

Гандум зироати асосиест, ки дар ҳама қитъаҳо, аз он ҷумла дар 

Тоҷикистон, ҳамчун сарчашмаи ғизо барои инсон истифода мешавад. Дар 

Тоҷикистон парвариши зироати ғалладонагӣ пас аз пахтапарварӣ ҷойи 

дуюмро ишғол мекунад. Ҳалли муаммои ғалла имкон медиҳад ки аҳолӣ бо 

нон таъмин карда шуда, барои инкишофи чорводорӣ пойгоҳи мустаҳками 

хӯрокаро ба вуҷуд орад. Арзиши он пеш аз ҳама аз хусусиятҳои химиявию 

технологӣ ва ғизоии он вобаста аст. Ин хусусиятҳо асосан аз генотипи гандум 

ва шароити иқлими парвариши он вобаста мебошад [2].  

Зиёда аз 30 фоизи заминҳои корами чаҳонро зироатҳои ғалладона ишғол 

мекунанд. Зироатҳои тирамоҳӣ дар заминҳои гуногун ва дар минтақаҳои 

гуногуни иқлимӣ парвариш карда мешаванд. Зироатҳои гандуми тирамоҳӣ 

асосан дар Авруосиё 71,8% (аз ҷумла дар ИДМ – 21,8%, ё 48 млн. га) ва 

Амрико – 20,2% (аз ҷумла дар ИМА – 16,0%), камтар дар Африқо – 3,8% ва 

Океания – 4,2% кишт карда мешаванд. Зиёда аз нисфи зироатҳои гандум 

(55%) дар мамлакатҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ тараққикарда воќеъ гардидааст 

[30]. 

Ин кишварҳо 57,5%-и ғалларо (истеҳсоли умумїи ҷаҳон 510 млн. тонна) 

бо ҳосили миёна 2,4 т/га истеҳсол менамоянд. Дар истеҳсоли ғаллаи гандум 

саҳми асосиро ИМА, Канада, Австралия, Русия, Италия, Испания, Руминия, 
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Ирландия, Олмон, Фаронса, Британияи Кабир мегузоранд. Аз ҳама 

баландтарин ҳосили ғалларо Фаронса, Британияи Кабир - 6–7,5 ц/га 

мегиранд. Дар минтақаҳои субтропикӣ ва тропикӣ истеҳсолкунандагони 

асосии гандум инҳоянд: Чин, Ҳиндустон, Туркия, Покистон, Эрон, 

Аргентина, Мексика, Бразилия, Марокаш, Алҷазоир, Африқои Ҷанубӣ. 

Инчунин, минтақаҳои назарраси ин растанӣ дар Ироқ, Миср, Эфиопия, Чили 

мутамарказ шудаанд. Он инчунин дар Непал, Бангладеш, Афғонистон, Перу, 

Уругвай, Кения, Танзания, Судон, Зимбабве ва баъзе дигар кишварҳои 

тропикӣ парвариш карда мешавад. Қимати баланди ғизоии ғалла ва 

хосиятҳои биологии гандум барои паҳншавии он қариб дар тамоми 

кишварҳои ҷаҳон мусоидат мекунад [1].  

 Гандум ба оилаи Roaceae авлоди Triticum таалуқ дошта, ин авлод зиёда 

аз 30 намудро дар бар мегирад. Ду намуди бештар паҳншудаи гандум ин: 

Triticum durum Desf – гандуми сахтдона ва Triticum aestivum L. - гандуми 

мулоимдона маълуманд. Онҳо аз ҷиҳати генетикӣ ва биохимиявию 

физиологӣ аз ҳамдигар кулан фарқ мекунанд. Шаклҳои қадимаи гандумҳои 

мулоим (Triticum aestivum L.) дар ҳудуди Эрони қадима пайдо шудааст, ки 5-

ҳазор сол қабл дар онҷо парвариш мешуданд [91]. 

 Гандумҳои мулоим дар Аврупои муосир 3 ҳазор сол пеш аз милод 

оварда шудаанд. Он дар миқёси ҷаҳон аз ҷиҳати аҳамияти озуқавӣ ва 

майдони кишт яке аз ҷойҳои аввалро ишғол менамояд. Дони гандумҳо дорои 

миқдори зиёди сафеда (аз 14 то 24%), крахмал (аз 49 то 73%) мебошанд, ки 

онҳо вобаста аз генотип ва шароити парвариш тағйир ёфта, аҳамияти ғизоии 

онҳоро муайян менамоянд. Аз орди навъҳои гандуми мулоим асосан нон ва 

маҳсулотҳои қанодии босифат ва аз орди навъҳои гандуми сахтдона ярма ва 

маҳсулотҳои макаронӣ омода менамоянд. Гандумҳои кишти баҳорӣ яке аз 

қадимтарин ва паҳншудатарин зироат дар ҷаҳон буда, онҳо дар ҳамаи 

қитъаҳо васеъ парвариш карда мешавад [85]. 

Таркиби биохимиявии гандум, ки арзиши онро муайян менамояд, пеш аз 

ҳама аз навъ, шароити иқлими парвариш, риояи қоидаҳои агротехникӣ ва 
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таъсири омилҳои стрессӣ алоқаманд мебошад. Яке аз вазифаҳои асосии 

илмҳои бо организми растаниҳо робитадошта, аз он ҷумла биохимияи 

растанӣ ин баланд бардоштани маҳсулнокии онҳо мебошад [99]. 

 

1.2. Хусусиятҳои физиологию биохимиявии навъҳои гуногуни гандум дар 

ҳолати стрессӣ 

Гандум зироати ғизои муҳим буда, дони он аз сафедаи мукаммал, чарб ва 

карбогидратҳо бой мебошад. Илми имрӯза мавҷуд будани зиёда аз 22 намуди 

биологии гандумро тасдиқ намудааст. Дар ноҳияҳои дурдасти кӯҳистони 

водии Зарафшон, Рашту Хатлон ва Помир то ҳол намудҳои гуногуни 

гандуми ёбоиро дарёфт намудан мумкин аст, ки аз ғанӣ будани захираҳои 

генетикии ин растанӣ дар табиати Тоҷикистон шаҳодат медиҳад. Аз ин боис, 

академик Н.И. Вавилов Тоҷикистонро ба марказҳои гуногуни растаниҳои 

парваришӣ шомил намуда, яке аз марказҳои пайдоиши гандум номида буд 

[3]. 

Намудњои ёбоии гандум аз љињати илмї арзиши баланд доранд, зеро 

онњо дорои хосиятњои нодири мутобиќат ба мањалњо, устуворї ба касалию 

зараррасонњо сифати хуби дон мебошад ва дар барномањои селексионї барои 

баровардани навъњои нав истифода мешаванд. Дар таљрибаи кишоварзї 

бошанд танњо ду намуд – гандуми мулоим (Triticum aestivum L.) ва гандуми 

сахт (Triticum durum Desf) васеъ кишт мешаванд. Миќдори сафеда дар 

таркиби дони гандуми сахт нисбатан зиёдтар аст (17-18%) ва дони он асосан 

барои истењсоли мањсулоти макаронї истифода мешаванд. Гандуми мулоим 

бошад маводи асосї барои истењсоли нону кулча, кулчаќанд ва дигар 

мањсулоти ќанодї мебошад. Дар Тољикистон асосан гандуми мулоим кишт 

мешавад, гарчанде якчанд навъњои гандуми сахт аз љониби селексионерони 

тољик бароварда шудаанд (Ватан, Шамъ, Президент) [2]. 

Вобаста аз хусусиятњои биологї гандум тирамоњӣ ва бањорї мешавад. 

Гурўњи дигари гандум низ мављуд аст, ки он дуфасла ва ё дубањра мебошад. 
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Дар Тољикистон аз ќадим асосан гандуми бањорї ва дуфасларо кишт 

мекунанд. Зеро кишти гандуми тирамоњї талаботи махсуси ваќтї дорад. 

Гандуми тирамоњї бояд пеш аз фарорасии сармо неш зада барояд ва дар 

давраи панљарониаш ба он бояд њарорати паст таъсир кунад. Танњо дар 

њолати риоя шудани ин шарт, гандуми тирамоњї ба нумўъ мерасад ва хўша 

мебандад. Дар њолати нарм будани зимистон ва ё риоя нагардидани мўњлати 

кишт, гандуми тирамоњї хўша намебандад [99]. 

Таљрибаи кишоварзї нишон медињад, ки бештар дар водињо аз сабаби 

дертар ѓунучин намудани њосил дар тирамоњ ва дар заминњои лалмї аз 

сабаби кам будани боришот мўњлати кишти гандум тўл мекашад. Баъзан 

дењќонон наметавонанд кишти тирамоњии гандумро сари ваќт анљом дињанд 

ва он дар давраи зимистон ва аввали бањор гузаронида мешавад. Дар ин 

њолатњо агар гандуми аз љињати биологї тирамоњї кишт шавад, пас он 

наметавонад хўша бандад. Аз ин рў, дењќонон бештар гандуми бањорї ва ё 

дуфасларо дар тирамоњ кишт менамоянд ва онро гандуми «тирамоњї ё 

хазонї» меноманд [99]. 

Кишт намудани гандум дар тирамоњ афзалияти зиёд дорад, зеро растанї 

аз барфу боронї, тирамоњу зимистон ва гармии аввали бањор самаранок 

истифода бурда, тезтар рушд менамояд ва барои њосили баланд замина 

мегузорад. Аз љињати иќтисодї низ кишти гандуми тирамоњї самара ва 

даромади бењтар меорад. Давраи рушду нумўи гандуми кишти бањорї 

кўтоњтар аст ва аз ин рў њосили он низ нисбат ба гандуми кишти тирамоњї 

пастар мешавад. Аз ин рў дар бањор танњо дар минтаќањое кишт мешавад, ки 

шароити кишти тирамоњи дар он љо вуљуд надорад [71]. 

Гандум растании рушноидўст мебошад. Аз ин рў бояд зичии растанї дар 

кишт риоя гардад то рељаи рўшної халалдор нагардад. Аммо бештари 

дењќонон меъёри кишти тухмии гандумро нињоят зиёд мекунанд ва ба ин 

фосила мехоњанд бо алафњои бегона мубориза баранд. Мутаасифона аз 

сабаби норасоии рўшної ин амал ба паст шудани њосил оварда мерасонад 

[104]. 
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Гандум инчунин растании гармидўст мебошад. Аммо талаботи он ба 

гармї дар даврањои рушду нумўъ гуногун аст. Тухми гандум дар њарорати 1-

20С неш мезанад, аммо растании гандум рушди худро дар њарорати 3-40С 

оѓоз менамояд ва дар 15-180С кишт саросар неш зада месабзад. Дар давраи 

зимистон кишти гандум дар њолати паст шудани њарорати њаво то 17-190С ва 

наборидани барф пурра талаф меёбад. Ќабати барф метавонад кишти 

гандумро то њарорати -250С эмин нигоњ дорад [22]. 

Барои рушди минбаъдаи гандум њарорати 12-150С муътадил ба њисоб 

меравад. Баландшавии њарорат зиёда аз 25 0С ба рушди гандум таъсири 

манфї мерасонад. Дар ваќти хўшабандии гандум њарорати муътадил 18-200С 

ва дар ваќти пухтарасии дон бошад 22-250С мебошад. Дар ин давра 

баландшавии њарорат то 35-400С ба хушкии њаво ба рушди дон бетаъсир 

намемонад. Баландшавии њарорат ба сифати дон низ таъсири манфї 

мерасонад. Дар заминњои оби таъсири манфии њарорати баланди њаворо 

тавассути обёрї пастар намудан мумкин аст. Аммо баъзе навъњои гандум аз 

ин њолат аз вазни хўша ба замин хоб мекунад. Аз ин ру бояд барои ѓунучини 

њосил дар давраи кўтоњ бояд њама ќувваро сафарбар намуд, то ки миќдор ва 

сифати дон талаф наёбад [19]. 

Даврањои зерини рушду нумўъи гандум муќаррар гардидаанд [99]. 

1. Нешзании тухмї; 

2. Панљазанї; 

3. Ќадкашї (найчаронї) ва ё рушди тана; 

4. Хўшабандї; 

5. Гулкунї; 

6. Пухтарасии дон: ширмол; хамира; пухтарасии пурраи дон. 

Одатан найчаронии гандум баъди 25-35 рўз баъди панҷазанӣ оѓоз 

меёбанд. Гулкунии гандум бошад баъди 2-3 рўзи хўшабандї мушоњида 

мешавад ва ќариб як њафта тўл мекашад. Давомнокии њосилшавии дон ва 

пухтарасии он вобаста аз навъњои гандум ва шароити обу њаво таќрибан 30-

35 рўзро ташкил медињад. Њангоми сербориш ва паст будани њарорат ин 
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мўњлат тўл кашида дар шароити гарму хушк бошад, кўтоњ мегардад (расми 

1).  

 

 

Расми 1. Даврањои рушду нумӯи растании гандум аз назари Задокс [99]. 

 

Талабот ба омилҳои муҳит 

Гандум дар давоми давраи нашъунамо миќдори зиёди обро истифода 

мебарад. Ба њисоби миёна барои њосил намудани њар як киллограм маводи 

хушк, гандум то 450-500 литр обро бухор мекунад. Аз ин рў бояд ба танзими 

рељаи об ањамият дод ва дар заминњои обёришаванда барои рўёнидани 

њосили баланд бояд намнокии хокро то 70-75% нигоњ дошт. Талаботи 

растанї дар даврањои рушду нумўъ вобаста аз њолати физиологии он таѓйир 

меёбанд. Ба ин омил инчунин зичии растанињо њарорати њаво дараљаи 

инкишофи системаи реша ва миќдори оби дар хок буда низ таъсир 

мерасонанд [1]. 

Таќрибан 70% - и обе, ки гандум дар давраи нашъўнамояш истифода 

мебарад дар фосилаи аз сабзиши бањорї то хўшабандї ва 20% - и он дар 

давраи аз гулкунї то пухтарасиши дон харљ мешавад. Давраи аз њама њасос 

нисбати талаботи гандум ба об дар фосилаи найчаронї – хўшабандї ба њисоб 
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мераванд. Аммо намии зиёд низ ба рушду нумўъ ва њосили гандум зарар 

мерасонанд. Аз ин ру барои он, ки тухмии гандум хуб неш зада барояд бояд 

дар ќабати болоии хок (0-10см) на камтар аз 10мм намии самаранок мављуд 

бошад. Барои панљаронии муътадил бошад бояд дар ќабати 0-20см на камтар 

аз 30мм намнокї бояд вуљуд дошта бошад [114]. 

Гандуми тирамоњї вобаста аз мўњлати кишт ва шароити иќлим пеш аз 

фарорасии фасли зимистон ва аввали бањор панља мезанад. Њарорати 

мусбати паст (6-100С) ва намнокии муътадил барои рушди растанї ва 

панљазании он мусоидат менамоянд. Панљазании гандум тањти таъсири 

нурињои нитрогенї ављ мегирад. Вобаста ба хусусиятњои биологии навъ ва 

зичии кишти њар як растанї 3-5 ва њатто 10-15 танаи хўшадор њосил мекунад 

[104]. 

Барои рушду нумўи хуби гандум дар давраи тирамоњу зимистон њавои 

гарми рўзона (то 10-120С) ва пастшавии њарорат шабона бештар мусоидат 

мекунад, зеро он ба њосилшавї ва захирагардии моддањои ѓизої ва рушду 

нумўи растанї хеле мувофиќ аст.  

Њангоми дар давраи тирамоњу зимистон паст шудани њарорат то 4-50С 

растании гандум аз инкишоф боз мемонад. Бо саршавии бањор бошад бо 

мурури баланд шудани њарорат то 50С растании гандум рушди худро шурўъ 

менамояд. Дар ин давраи тези таѓйирёбии обу њаво, ки рўзона метавонад то 

10-150С баланд шавад ва шабона якбора то њарорати манфї паст шавад, ба 

растании гандум таъсири сахти манфї мерасонад. Растании гандум одатан ба 

паст шудани њарорати њаво то -16-180С тоб меорад [104]. 

Мутобиќшавии растаниҳо ба шароити стрессї 

Масъалаи устувории организм ва мутобиқшавии он ба омилҳои 

тағйирёбандаи муҳити зист яке аз проблемаҳои марказии биология боқӣ 

мемонад. Мутобиқшавӣ ин инкишофи ҳама гуна хусусиятест, ки ба зинда 

мондани намуд ва афзоиши он мусоидат мекунад. Дар байни таъсироти зиёди 

стрессї, хушкї муҳимтарин омили абиотикӣ мебошад, ки барои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бо иқлими континенталӣ аҳамияти калон дорад [145]. 
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Устуворї ба хушкї - ин қобилияти ирсии растанӣ барои устувории онњо 

ба норасоии муваќќатии об бидуни оқибатҳои назаррас барои афзоиш, рушд 

ва мањсулнокӣ мебошад [26]. 

Умуман, устуворї ба хушкї ҳамчун ќобилияти хоси растанӣ буда 

њангоми хушкї имконияти бадастории ҳосили баланди босифатро муайян 

мекунад. Устуворї ба хушкї хусусияти мураккаб ва динамикӣ мебошад, ки 

дар гандум, аз як тараф, бо қобилияти ба ҳам пайвастани ритми равандҳои 

ҳаёти он бо ҷараёни омилҳои агроиқлимӣ ва аз тарафи дигар, бо мавҷудияти 

системаҳои танзимкунанда муайян карда мешавад, ки реаксияҳои мубодилаи 

моддаҳоро дар шароити номусоид устувор мекунанд [43]. 

Устувории гандум ба хушкї бо механизмҳои гуногуне, ки дар сатҳҳои 

гуногуни ташкили растанӣ фаъолият мекунанд, муайян карда мешавад. 

Устуворї ба хушкӣ аз ҳисоби механизмҳои физиологӣ, аз ҷумла механизмҳои 

обнигоҳдорї, ҷузъи асосии устуворї ба хушкии саҳрої мебошад [59]. 

Танзими осмотикӣ, инкишоф ва фаъолияти системаи решањо, ноқилҳои 

пасти масомавӣ, устувории мембранаҳои ҳуҷайра ва нигоҳ доштани заминаи 

сохтории ҳуҷайраҳо барои барқарорсозии босуръати функсионалӣ дар нигоҳ 

доштани сатњи баланди миќдори об дар растанӣ дар ҳолати норасоии намӣ 

нақши асосиро мебозанд [104]. 

Ду намуди устуворї ба хушкӣ вуҷуд дорад. Намуди якум – растанињо бо 

таѓйир додани давомнокии давраи нашъунамо таъсири зараровари хушкиро 

«тарк» карда, тавассути ворид шудани решањо ба ќабатњои поёни хок худро 

бо об таъмин намуда, шиддатнокии транспиратсияро паст менамоянд [56]. 

Намуди дуюми устувории растанӣ ба хушкӣ аз он иборат аст, ки 

протоплазмаи ҳуҷайра қобилияти бе денатуратсияи барнагардандаи сафедањо 

ба камобї мутобиќат менамояд [26]. Чи тавре ки маълум аст, ҳарорати 

денатуратсияи сафедаҳо барои зироатҳо ва навъҳои гуногун фарќ мекунад, 

ки ин аз ќобилияти ба хушкї устувории гуногун доштани онхо шањодат 

медиҳад [140]. 
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Барои соњаи кишоварзӣ навъҳое лозиманд, ки ба хушкӣ устувории 

бофтаҳои онҳо, самаранок истифодабарии намӣ барои ташаккули биомассаи 

рӯизаминӣ таъмин гардад [94]. 

Қайд шудааст, ки навъҳои растаниҳое, ки дорои устуворї ба хушкї ва 

ҳосилнокии баланди потенсиалї дар шароити намии кофї мебошанд, мароќи 

махсус ва мақсади парвариши онҳо мебошанд.  

Шароити хушкї ва устувории растанї ба хушкї. 

Хушкї – ин маљмааи шароити номусоид аст, ки боиси дар хок ва 

растанињо кам шудани миќдори об мегардад. Таъсири боздорандаи хушкӣ ба 

номувофиқатии байни талаботи растанӣ ба об ва аз хок гирифтани он 

вобаста аст. Дараҷаи ин тафовут шиддати хушкиро нишон медиҳад. Одатан 

намудњои гуногуни хушкиро фарќ мекунанд, мисол хушкии хокї, њавої, 

хушкии омехта ва шамолҳои хушк [4]. 

Хушкии хокї бо дастнорас будани намӣ барои растаниҳо дар хок дар 

ҳарорати нисбатан пасти ҳаво вобаста аст. Хушкии њавої дар натиҷаи намии 

пасти нисбӣ, ҳарорати баланди рӯзона ба амал меояд ва метавонад дар 

сурати мавҷуд будани намии кофӣ дар хок ба амал ояд.  

Аксар вақт, унсурҳои дигар навъҳои хушкӣ метавонанд дар ҳама гуна 

хушкиҳои дар боло тавсифшуда мавҷуд бошанд. Дар хушкии омехта, 

набудани намӣ дар хок бо ҳарорати баланди ҳаво ва шамоли хушк ҳамроҳ 

мешавад [23]. 

Аз рӯи фасли пайдоиш се намуди хушкӣ вуҷуд дорад: баҳорї, тобистона 

ва тирамоҳї. Хушкии баҳорї бо шамолҳои хушк дар ҳарорати нисбатан 

пасти ҳаво хос аст. Ба хушкии тобистона намии нисбии паст, ҳарорати 

баланд ва бухоршавии баланд хос аст. Хушкии тирамоҳӣ - баланд шудани 

ҳарорат, боришоти нињоят кам, хушк шудани замин ба чуқурии кишти 

тухмии зимистона вобаста аст [66]. 

Хушксолиҳо низ аз рӯи шиддат ҷудо мешаванд: заиф, миёна, қавӣ (сахт). 

Намудҳои гуногуни хушкӣ ва омехтаи онҳо хосиятҳои муҳофизатии 

растаниҳоро муайян мекунанд. Устуворї ба хушкӣ ин қобилияти растанӣ дар 



22 
 

шароити камобї бо камтарин зарар нашъунамо, инкишоф ва афзоиш ёфтан 

мебошад. Ин хусусияти динамикист, ки дар онтогенез дар зери таъсири 

хушкї аз сабаби мавҷудияти як қатор хосиятҳое, ки дар филогенез дар зери 

таъсири интихоби табии ба вуљуд омадаанд, инкишоф меёбад [72]. 

Тавре ки медонем, ҳар як организм системаи худтанзимкунанда аст. 

Шарти ҳатмӣ барои мутобиқшавӣ бояд дар генотип мавҷуд будани чунин 

меъёри љавобгардонї ба омилҳои тағйирёбандаи муҳити зист бошад, ки 

боиси тағйироти гуногуни фенотипии организм мегардад, ки қобилияти 

ҳаёти онро дар шароити нав таъмин мекунад. Доираи таъсироти беруна, ки 

дар дохили он қобилияти мутобиқшавӣ нигоҳ дошта мешавад, пластикии 

генотипро тавсиф мекунад [105]. 

Шаклҳои бештар тобовар аксар вақт маҳсулнокии паст доранд, ки ин 

инчунин бо суръати пасти метаболизми онҳо шарҳ дода мешавад. 

Муносибати баръакси байни дараҷаи устувории организм ва шиддатнокии 

мубодилаи моддаҳо ошкор карда шуд. Њол он ки истеҳсолот ба навъҳои 

устувор ва сермаҳсул ниёз дорад ва селексияи муосир саъй дорад, ки чунин 

навъҳои дорои маҳсулнокии баланд, иммунитет, устуворї ба сардї ва хушкӣ 

ба вуҷуд оварад [15]. 

Ҳолати об дар растанӣ дар шароити хушкӣ. 

Хушкии хокї, пеш аз ҳама, боиси аз таркиби растанӣ беш аз меъёр хориљ 

шудани об, беобшавии ҳуҷайраҳо мегардад, ки ба ин вайроншавии 

мубодилаи об, ба вуљуд омадани норасоии об ҳамроҳ мешавад.  

Сохтори об дар ҳуҷайраи зинда аз сабаби реаксияҳои мубодилаи 

моддаҳо пайваста тағйир меёбад. Ҳолати об дар ҳуҷайра одатан тавассути 

тақсим кардани он ба ду шакл бо ёрии омилҳои гуногуни обпайвасткунанда 

баҳо дода мешавад. Оби кандашуда шартан оби озод номида мешавад, 

ќобилияти ҳаракаткунандагии зиёд дорад. Оби боқимондаро оби 

пайвастшуда меноманд, вай бештар мустањкам нигоҳ дошта мешавад, 

ҳаракаткунандаи пасттар дорад. Ба хориљшавии об аз ҳуҷайраҳо на танҳо 
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ҳолати об дар онҳо ва қувваи омили обпайвасткунанда, балки ҳолати 

(обгузаронии) мембранаҳои ҳуҷайра низ таъсир мерасонад [114]. 

Азбаски молекулаҳои оби пайвастшуда ҳаракати кам доранд, интиќоли 

механикии онҳо душвор аст, дар реаксияҳои химиявӣ камтар иштирок 

мекунад ва нисбат ба оби озод ҳалкунандаи бадтар аст. Аз ин рӯ, оби 

пайвастшуда назар ба оби озод фаъолнокии камтар дорад. 

Фарқи хосиятҳои оби озод ва пайвастшуда аҳамияти гуногуни 

физиологии ин шаклњои обро муайян мекунад. Миқдори зиёди оби озод ба 

тезонидани равандҳои биохимиявї мусоидат мекунад ва миќдори оби 

пайваста устувориро ба омилҳои номусоиди муҳити атроф зиёд мекунад.  

Зиёдшавии миқдори оби озод бо фаъолгардидани равандҳои афзоиш, 

мубодилаи моддаҳо ва нафаскашӣ алоқаманд аст ва аз ин рӯ боиси 

баландшавии ҳосилнокии растаниҳо дар шароити муќаррарї мегардад. Бо 

вуҷуди ин, мавҷудияти миқдори зиёди оби озод дар растанӣ метавонад ба 

хушкшавии шадидтар дар вақти хушкӣ сабаб шавад, зеро оби озод нисбат ба 

оби пайвастшуда осонтар бухор мешавад [23]. 

Бисёре аз муаллифон, ки вазъи обро дар ҳуҷайраҳои растании гандуми 

тирамоҳӣ ва баҳорӣ омӯхтаанд, нақши муҳофизатии афзоиши сохтори обро 

дар бофтаҳо бо афзоиши хушкии хокї тасдиқ мекунанд [3, 26, 36, 150]. Ҳатто 

пешниҳод карда мешавад, ки устувории растанӣ ба хушкӣ аз рӯи сатњи 

қобилияти обнигоҳдорї дар шароити шадиди гидротермалӣ арзёбӣ карда 

шавад. 

Навъҳое, ки ба хушкӣ бештар тобоваранд, на ҳамеша инчунин қобилияти 

баландтари обнигоҳдорӣ доранд, зеро муқовимат ба хушкии онҳо инчунин 

бо дигар хусусиятҳои сохторӣ, анатомӣ ё физиологӣ муайян карда мешавад, 

ки ҳангоми набудани об дар хок ба ҷаббиши об ё нигоҳ доштани об мусоидат 

мекунанд. Нигоҳ доштани сохти протоплазма ва аз ин ру қобилияти 

устувории растаниҳо ба хушкӣ, аз ҳисоби қобилияти протоплазма ба 

беобшавии љиддї ва аз ҳад зиёд гармшавӣ бе коагуляцияи бебозгашти 
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сафедаҳо тоб оварда метавонад. Дар раванди мутобиқшавии растанӣ ба 

шароити обтаъминкунӣ ҳардуи ин омилҳо амалӣ гаштанаш мумкин аст [39]. 

Дар баъзе навъҳои гандуми тирамохї иқтидори баланди обнигохдорї ва 

зиёд будани миќдори оби баргњо бо роҳи печу тоб хўрдани баргҳо дар 

шароити хушкӣ ба вуљуд меояд, ки ин ба мањсулнокии онњо таъсири мусбї 

мерасонад.  

Бешубҳа, ҳолати обтаъминшавї бисёр ҷиҳатҳои ҳаёти растаниро 

инъикос мекунад, вале устуворї ба хушкї хусусияти мураккаб, полигенӣ 

буда, характеристикаи танњо мубодилаи обӣ, танњо як хусусият дар вақти 

баҳо додан ба устувории навъ нокифоя аст [62]. 

Хусусияти гузаронандагии мембранаҳои ҳуҷайра. Аз таркиби бофтаҳо дар 

шароити хушкї бухор шудани об љараёни физикию химиявии протоплазмаро 

таѓйир дода, гузаронандагии мембранаҳо баланд мешавад ва дар навбати 

аввал плазмалемма таъсир мекунад. Дар бораи афзоиши гузаронандагии 

протоплазма дар зери таъсири камобї гузариши электрикии экстракти обии 

объекти тањкикшаванда маълумот медиҳад. Дараҷаи таѓйирёбии 

гузаронандагии плазмалемма (ин нишондиҳандаро метавон «мустаҳкамии 

сохторҳои хучайравӣ» низ номид) ҳангоми хушкї низ меъёри баҳодиҳии 

устувории растанӣ ба хушкист. Навъҳои ба хушкӣ тобовари гандум ҳангоми 

хушкӣ бо гузаронандагии пасти протоплазма (дараљаи баланди сохтории 

ҳуҷайра) нисбат ба навъҳои ноустувор фарқ мекунанд. Афзоиши миқдори 

моддаҳои аз ҳуҷайраҳо дар натиҷаи экзоосмоз хориљшуда нишонаи 

устувории сусти организм ба таъсири омилҳои номусоиди муҳити зист 

мебошад [59]. 

Беобшавии бофтахо, ки дар вақти хушкӣ ба амал меояд, равандҳои 

физиологї ва биохимиявиро таѓйир дода, дар навбати худ ба љараёни 

нашъунамо, анатомия ва морфологияи растанӣ таъсир мерасонад. Њатто 

хушкии кутоҳмуддат суръати нашъунамои растаниро паст мекунад. Дар 

баробари ин дар зироатҳои ѓалладона муҳлати найчазанї ќохиш ёфта, 

андозаи хӯша, дарозии барг ва масофаи байни буѓумхо кам мешавад [67]. 
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Фаъолнокии баргҳо дар шароити хушкӣ. Устуворї ба хушкии растаниҳо аз 

бисёр ҷиҳат ба ҳолати маљмӯи баргҳо вобаста аст, ки масоҳати он ва 

давомнокии умри он ба инкишофи умумии массаи растанӣ ва ҳосилнокии он 

зич алоқаманд аст ва нишондиҳандаи фаъолияти фотосинтетикии он 

мебошад. Муќаррар карда шудааст, ки барги калонтарини растанӣ низ барои 

ҷамъоварии ҳосил бештар масъул аст ва аз рўи масоҳат ва давомнокии 

умраш ба хушкӣ тобовар будани тамоми растаниро баҳо додан мумкин аст 

[113]. 

Боздоштани равандҳои нашъунамо, кам шудани ҳаҷми узвҳои растанӣ ва 

пеш аз ҳама баргҳо яке аз нишонањои аввалин ва муҳимтарини таъсири 

хушкї мебошад. Ѓайр аз ин, хушкї раванди пиршавӣ ва нобудшавии 

баргҳоро метезонад, давраи нашъунамои растаниҳоро кӯтох мекунад.  

Миќдор ва мустањкамии пигментҳо. Фаъолияти баргҳо дар шароити 

хушкї бештар ба ҳолати комплекси хлорофилл-протеин вобаста аст. 

Муносибати мусбати байни қобилияти обнигоҳдорї ва устувории комплекси 

хлорофилл-протеин ошкор карда шуд. Дараҷаи мустањкамии комплекси 

хлорофилл-протеин яке аз нишондиандаҳои устуворї ба хушкии растаниҳо 

ба њисоб меравад [20]. 

Устувории бештари хлоропластҳои растаниҳои ба хушкӣ тобовар 

инчунин аз устувории бештари миќдори хлорофиллњо дар муқоиса бо 

растаниҳои ноустувор шаҳодат медиҳад.  

Омӯзиши таркиби пигментҳои пластидаҳо дар растаниҳои дар шароити 

норасоии об ва ҳарорати баланд парваришёфта нишон дод, ки миқдори 

хлорофилл кам шуда, миќдори каротиноидҳо зиёд шудааст [65]. 

Бисёре аз олимон қайд карданд, ки пайвастшавии хлорофилли «а» бо 

липопротеидҳо суст мебошад, вай нисбат ба хлорофилли «b» ҳангоми хушкӣ 

ба нобудшавӣ бештар осебпазир аст [23, 40].  Аммо баъзе муаллифон 

афзоиши миќдори пигментҳои сабзро њангоми кам шудани намии хок 

мушоҳида кардаанд [46, 129]. Бо таъсири сахттари хушкӣ вайроншавии 

пластидаҳои сабз мушоҳида мешавад, ки ин боиси камшавии миқдори 
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хлорофилл мегардад. Дар ҳолати беоб гардидани нисбатан сабук, дар 

натиҷаи ба хушкӣ мутобиқ шудани растаниҳо афзоиши миқдори хлорофилл 

низ мушоҳида карда мешавад. 

Муқаррар карда шудааст, ки зиёдшавии миқдори каротиноидҳо ҳангоми 

хушкӣ хлорофиллро аз вайроншавӣ эмин нигоҳ медорад. Афзоиши миқдори 

каротиноидҳо дар растанӣ дар натиҷаи таъсири омилҳои номусоиди муҳити 

зист, яке аз реаксияҳои муҳофизатӣ ва мутобиқшавии растанӣ мебошад [122]. 

Муайян карда шудааст, ки каротиноидҳо дар бисёр равандҳо, аз ҷумла 

оксидкунии моддаҳои заҳрнок, ки хангоми тағйирёбии метаболизм ба вучуд 

меояд, иштирок мекунанд.  

Ҳамин тариқ, дар растаниҳои ба омилҳои абиотикии муҳити зист 

устувор таносуби хлорофиллҳо ба каротиноидҳо паст аст. Навъҳои тобовар 

дар зери таъсири омилҳои зараровар миқдори хлорофиллҳоро то андозае аз 

камшавӣ нигоҳ медоранд. 

Далелҳо мавҷуданд, ки дар шароити хушкӣ генотипҳои гандуми 

тирамоҳӣ, ки дорои хлорофилли зиёд мебошанд, давомнокии зиёди 

фотосинтетикї доранд ва аз ин рӯ, ҳосилнокии онњо баландтар аст. Инро бо 

он шарњ додан мумкин аст, ки љаббиши нури рушної аз тарафи растанї бо 

баланд рафтани консентратсияи пигментњои сабз дар баргњои растанї зиёд 

мешавад [88]. 

Нешзании тухмї дар муҳити номусоид. Бисёре аз олимон дар байни 

зиёдшавии нишондињандањои осмотикии тухмии сабзанда ва як ќатор 

хусусиятњои биологї, аз љумла устуворї ба хушкї робитаи мусбї муќаррар 

кардаанд [87]. 

Афзоиши хосиятҳои осмотикӣ бо об таъмин будани наврустаҳоро беҳтар 

мекунад ва ин ташаккули решаҳои ҷанинро метезонад, боиси зиёд шудани 

шумораи онҳо мегардад ва ба растанињо имкони ташаккули системаи решаи 

ибтидоии пурқувватро фароҳам меорад [90]. 

Муайян карда шуд, ки энергияи сабзиши тухмии як ќатор зироатњо аксар 

ваќт ба мањсулнокии онњо вобаста аст. Аммо ин гуна таносуб дар гандуми 
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тирамоњї аниќ дида намешуд. Дар ҷав генотипҳои дорои энергияи баланди 

сабзиш (тухмии дар об нешзада) дар шароити номусоиди муҳити зист 

наврустаҳои инкишофашон беҳтар ва ҳосилнокии баланд доштанд [46]. 

Мутобиќшавии растанињо ба хушкї. Устувории растаниро ба хушкӣ ба 

таври сунъӣ зиёд кардан мумкин аст. П.А.Генкель усули пеш аз кишт устувор 

кардани растаниро ба муќобили хушкї бо роњи тар кардан ва хушк кардани 

тухмї кор карда баромад. Усул ба таѓйирпазирии пластикии баланди 

организм дар ҳолати наврустањо асос ёфтааст (дар ин ҳолат, тухмии нешзада 

лозим аст) [26]. 

Таѓйироти раванди физиологӣ дар натиҷаи беоб гардидани организм, ки 

афзоиш ва инкишофро оғоз кардааст, дар оянда дар тамоми равандҳои 

ҳаётан муҳими он инъикос меёбад. Мутобиќшавии пеш аз кишт сабаби ба 

вуҷуд омадани системаи решаи тавонотар аст, ки дар натиља ин растанињо 

дар давраи хушкї хубтар обро нигоњ медоранд. Растаниҳои мутобиќшуда 

иқтидори обнигоњдории беҳтар инкишофёфта дараҷаи баланди шиддатнокии 

фотосинтез доранд. Њамаи ин боиси бештар ҷамъ шудани моддаҳои хушк ва 

зиёд шудани мањсулнокї нисбат ба растаниҳои мутобиќнашуда дар шароити 

хушкї муътадил мегардад [16]. 

Ҳамин тариқ, аз адабиёт дида мешавад, ки устуворї ба хушкӣ, ки дар 

марҳилаҳои гуногуни рушд тағйир меёбад, бо хусусиятҳои гуногун муайян 

карда мешавад. Ҳар як нишондиҳандаи алоњида танҳо тасаввуроти 

яктарафаро дар бораи устувории растанӣ инъикос менамояд. Як нуќтаи 

назар пешниҳод шудааст, ки эътимоднокии баҳодиҳӣ тавассути таҳлили 

якљояи якчанд хусусиятҳои устуворї ба хушкӣ баланд мегардад [1]. Бо вуҷуди 

ин, дар ин масъала маълумоти таҷрибавӣ вуҷуд надорад. Барои баҳодиҳии 

пурраи устуворї ба хушкии њар як навъ, омӯхтани тамоми нишондиҳандаҳое, 

ки ин хусусияти растаниро дар инкишоф назорат мекунанд, зарур аст. 

Фаъолияти фотосинтетикии растаниҳо дар шароити стрессии эдафикї. 

Бо зиёд шудани мањсулноки потенсиали зироатҳои ѓалладона танњо дар 

асоси усулҳои анъанавї селексия гузаронидан торафт душвортар мегардад. 
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Тањқиқи фаъолияти фотосинтетикии растаниҳо дар аксар лабораторияҳои 

физиологии марказҳои селексионї гузаронда мешавад. Ин комилан асоснок 

аст. Роли фотосинтезро мутлақ накарда, бо назардошти он ки ҳосил бо 

маҷмўи равандхои физиологї муайян карда мешавад, ханӯз аз он хулоса 

баровардан лозим аст, ки синтези ибтидоии моддаҳои органикї бо истифода 

аз энергияи офтоб, ки фотосинтез мебошад, асоси тамоми гардиши моддаҳо 

ва энергияро дар растаниҳо ташкил медиҳад [58].  

Бисёр олимон [1, 30, 50, 124] қайд намуданд, ки истифодаи 

нишондињандаҳои фотосинтетикї барои тањлили њолати физиологии 

растаниҳо ва интихоби навъҳои сермаҳсул дар селексияи растаниҳои 

кишоварзї имкониятҳои нав фароҳам меоварад.  

Аммо маводи таҷрибавии дар ҳоли ҳозир вуљуд дошта муайян карда 

наметавонад, ки хусусияти фотосинтетикии навъҳои серҳосил аз кадом 

омилњо вобаста аст ва кадом зинаҳои раванди фотосинтез барои баланд 

бардоштани маҳсулнокӣ заруранд [112]. 

Оид ба аќидаи И.А. Тарчевский [93], миќдори хлорофилл ва 

каротиноидҳо дар тамоми растанӣ оид ба иқтидори азхудкунии CO2-и 

растаниҳо ва љамъ кардани ҳосили биологӣ тасаввурот медиҳад. Таносуби 

мусбати байни миќдори хлорофилл ва мањсулнокии растанињо нишон дода 

шудааст [20]. 

Инчунин фикру ақидаҳо мавҷуданд, ки байни миқдори хлорофилл ва 

мањсулнокии растанӣ на ҳамеша робитаи рости мутаносиб вуҷуд дорад [34]. 

Байни фотосинтез, ки дар хлоропластҳо ба амал меояд, ва узвҳои 

истеъмолкунанда робитаҳои мустақим ва баръакс мавҷуданд. Бисёре аз ин 

робитаҳо то ҳол ба таври кофӣ дарк карда нашудаанд ва баъзеҳо шояд ҳатто 

номаълум бошанд [125]. 

Маҳсулнокии растанӣ як хусусияти мураккабест, ки натиҷаи мубодилаи 

моддаҳо ва табдили энергияро дар тамоми мавсими кишт инъикос мекунад. 

Дар натиља аз он хулоса баровардан лозим аст, ки мањсулнокии умумии 

фотосинтез асоси он аст, ки тамоми равандњои мубодилаи моддањо ва 
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шаклбавуљудої ба амал меоянд [50]. Миқдори пигментҳо дар растанӣ 

хусусияти объективии иқтидори потенсиалии фотосинтези онҳо мебошад. 

Таркиби миқдорӣ ва динамикаи ҷамъшавии хлорофиллҳо ва каротиноидҳо 

дар баргҳо аз табиати генетикии организм, шароити муњит, ғизои минералӣ 

ва дигар нишондиҳандаҳои фаъолияти ҳаётии он вобаста аст [3, 56]. Аз ин рӯ, 

онро метавон ҳамчун нишондиҳандаи физиологие истифода бурд, ки 

хусусиятҳои онтогенетикӣ, даврањои инкишоф ва генетикии растаниҳоро 

тавсиф кунад.  

Таркиби миқдории хлорофиллҳои a ва b ва каротиноидҳо, ҳосилнокии 

холиси фотосинтез, андозаи сатҳи майдони баргҳо, дараҷаи истихроҷи 

хлоропласт аз барг, шиддатнокии мубодилаи газњо њангоми фотосинтез аз 

рӯи нишондиҳандаҳои фотосинтетикӣ метавонад ҳамчун хусусияти 

муоинавии объективии устувории растанӣ ба омилҳои номусоид хизмат 

кунад [7, 9, 26]. 

Далелҳо мавҷуданд, ки љаббиши энергияи офтоб аз тарафи растаниҳо 

бевосита аз мавҷудияти намнокӣ вобаста аст. Норасоии намнокӣ дар хок 

ташаккулёбии андоза ва давомнокии фаъолияти кории баргњоро маҳдуд 

менамояд, шиддатнокиии фотосинтезро коҳиш медиҳад [53]. 

Мувофиќи дар навъи гандуми баҳорӣ ба хушкии барваќт устувор 

шиддатнокии фотосинтез то андозае нигоњ дошта мешавад. Дар навъи 

камустувор дар зери таъсири хушкӣ миқдори умумии хлорофиллҳо кам 

мешавад, дар навъҳои тобовар бошад, 20% зиёд мешавад [115]. Ба таври 

таҷрибавӣ муайян гардид, ки дар гандуми баҳорӣ шумораи хлоропластҳо ва 

миқдори хлорофилл бо њисоби як воњиди андозаи сатњи барг дар давраи 

хушксолї назар ба соли меъёрї 20-30% зиёд буд [77]. 

Барои зироатҳои гуногун (гандум, ҷав, ҷуворимакка, соя ва ғ.) доираи 

васеи тағйирпазирї ва фарқияти бараълои навъ аз рўи нишондињандањои 

маҳсулнокии холиси фотосинтез, шиддатнокии азхудкунии CO2, миқдори 

хлорофилл, майдони баргҳои асосї мушоњида шуданд. Аз онҳо намунаҳои 
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беҳтарин интихоб карда шуданд, ки хусусиятҳои онҳо аз сатҳи миёна 30 то 

50% зиёдтар буданд [32]. 

Вобаста ба он ки иќтидори мутобиқшавии растаниҳо бевосита ба 

самаранокии кори механизмҳои дохилии танзимкунанда, ки ба муносибатњои 

байнињамдигарї бо муҳити зист вобастаанд, омӯзиши реаксияњои 

фотосинтетикии растаниҳо дар шароити таѓйирёбанда барои таҳия ва дар 

амал татбиќкунї ба корњои селексионӣ усулҳои физиологии бањодињии 

навъҳои гуногун ба устуворї ба стрессњои абиотикӣ муҳим аст [50]. 

 

1.3. Характеристикаи пайвастагињои координатсионї ва имкониятњои 

истифодаи онњо дар соњаи кишоварзї 

Раванди химиявии пайвастагињои координатсионии оњани II ва III бо 

анионњои кислотаи атсетат бо методи оксидшавї потенсиали Кларк – 

Николский омўхта шудааст [117]. Вобастагии таљрибавии потенсиали 

оксидшавии системаи Fe (II) - Fe (III) кислотаи атсетат ва об аз 

нишондињандаи гидрогени нишон дод, ки комплексњо дар интервали васеъи 

рН аз 0,26 то 7,8 њосил мешавад. 

Ќиматњои раќамии хаткаљњои таљрибавї имконият доданд, ки миќдори 

атомњои Fe (II) ва Fe (III) ва нишондињандаи g ва p ва I,k ва s –ро, миќдори 

лигандњои атсетатро протон ва гурўњњои гидрооксилиро дар сфераи 

координатсионии дарунаи комплекс мафњумњои (базистные) номида мешавад 

[81]. 

Комплекси дувалентаи оњан устувор буда константаи њосилшудаи он аз 

2,08 – 3,38 зиёд мешавад. Одатан пайвастагињои комплексї вобаста аз сохти 

фазогиашон, таркиб ва устуворї банди химиявии њосилшуда хосияти 

биологии худро таѓйир медињанд [120]. 

Табиати лиганд ва миќдори он дар сфераи дохилаи комплекс инчунин ба 

хосияти комплекс таъсир мерасонад. Ба ѓайр аз ин иони металлњо хосияти 

биологии њам лиганд ва њам комплексро метавонанд фаъол кунанд. Дар 

бисёр њолатњо таъсири манфии доруворї, тиббї ва ветеринариро бартараф 
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мекунанд. Фаъолнокии биологии комплексњои атсетати оњан омўхта 

шудаанд, инчунин санљишњои лабораторї, вегетатсионї ва истењсоли 

таъсири яке аз пайвастагињои комплексии гетеровалентии FeIIIFeII(L)2(OH)2 

(H2O)8]+ дар пахта, мевањо тањќиќотњо бурда шудаанд [117, 118].  

Ин комплекс шартан FeГА номгўзорї шудааст. Тавсияномањо ва патент 

оид ба истифодаи FeГА дар соњањои гуногуни хољагии халќ вуљуд дорад [120]. 

Азбаски оњан њамчун d элемент бояд пайвастагињои комплексии устуворро бо 

лигандњои оксиген ва нитрогендошта њосил кунад ва њамчун оксидкунанда 

њосил шавад. Метавонад њамчун оксидкунанда ба реаксияњои оксиду 

барќароршавї дохил шавад, бинобар ин омўзиши физикию химиявии чунин 

системањо ва хосиятњои биологии онњо боз њам фаъол гашта истодаанд. 

Масъалаи танзими рушди растанињоро аз назари бехатарӣ барои инсон, 

муњити атроф ва самаранокӣ барои соњаи растанипарварӣ баррасӣ намудан 

лозим аст. Муносибати маќсаднок, ҷустуҷӯ, тањияи усулњои тањќиќот, њосил 

кардани моддањои органикӣ, фаъолияти физиологию биохимиявии онњо, 

санҷиши ин моддањо дар коркарди тухмии зироатњои кишоварзӣ, метавонанд 

дар бештари њолатњо рушду инкишофи растанињоро танзим кунанд ё боз 

доранд, ба баланд бардоштани њосилнокӣ ва сифати дон аз рӯйи 

нишондињандањои муњими хоҷагӣ мусоидат кунад [84]. 

Нешзании тухмӣ ва рушди минбаъдаи майсаҳо ба мавҷудияти захираи 

моддаҳои ғизоӣ, шароити оптималии фаъолгардии ферментҳо, мавҷудияти 

миқдори зарурии фитоњормонҳои танзимкунандаи раванди нешзанӣ 

алоқаманд аст. Танзимкунандагони рушди растанињо дар фаъолгардии 

равандњои физиологию биохимиявии растанињо ањамияти муњим дошта, ба 

суръати нешзании дона, ба рушду нумӯи майсањо, ба мўњлати гулкунӣ ва 

њосилбандӣ, ба сифати мањсулот ва давомнокии њаётгузаронии растанињо 

таъсири љиддї мерасонанд [121]. 

 Пайвастагињои комплексї (координатсионї) дар табиат хеле паҳн 

шудаанд, ки онҳоро дар саноат, кишоварзї, илм ва тиб истифода мебаранд. 

Мисол, хлорофилл як пайвастагии комплексии магний бо порфиринҳо 
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мебошад, гемоглобин дорои маљмўи оҳан (II) бо сиклҳои порфирин мебошад 

[116]. 

 Дар соҳаи кишоварзї онњоро барои мубориза бо хлорози растаниҳо, 

барои њал намудани карбонатњо ва гидроксидҳои оҳан ва рафъи норасоии 

руҳ истифода мебаранд. Пайвастагињои комплексї вазифаҳои мушахасро 

иљро мекунад њангоми љараёни фотосинтез, нафаскашї, катализи 

ферментативї ва ѓ. 

Онҳо заҳролуд нестанд, дар об ба осонї ҳал мешаванд, бо хок адсорб 

карда мешаванд ва аз тарафи микроорганизмҳо нест карда намешаванд, дар 

муқоиса бо намакҳои минералї консентратсияҳои камтари онњо таъсирбахш 

аст [116]. 

Минералҳои сершумор, чун қоида, пайвастаҳои координатсионии 

металҳо мебошанд. Аксарияти пайвастагиҳои металњои зергурўҳҳои иловагї 

(d- ва f-металлњо) аз љумлаи пайвастаҳои номбаршудаи комплексї мебошанд. 

Ин моддаҳо дар маҳлул, ҳолати сахт устувор мебошанд ва стехиометрї 

эътимоднок мебошанд, аммо дар айни замон онҳо омехтаи дигар 

пайвастагиҳои химиявї мебошанд, ки худашон устуворанд [149]. 

Пайвастагињои комплексӣ ба растаниҳо ворид шуда, равандҳои 

мубодилаи моддаҳоро дар онњо таѓйир медињанд, истифодаи онҳо яке аз 

роҳҳои баланд бардоштани ҳосили зироатҳои кишоварзї дар хокҳои 

карбонатї, муњиташ турш, хокҳои шўр мебошад. Дар организми растанї, 

пайвастагиҳои муракаби барасишуда дар љараёни муракаби рақобаткунанда 

иштирок мекунанд. Ҳамзамон, катионҳои воридшаванда бо катионҳои дар 

шираи ҳуљайра мављудбуда барои пайвастшавї бо лигандҳои равандҳои 

мубодилаи моддаҳо рақобат мекунанд. Моддаҳои органикї (лигандҳо), ки ба 

растаниҳо ворид мешаванд, бо лигандҳои равандҳои мубодилаи моддаҳо 

барои пайвастшавї ба катионҳои афшураи ҳуљайра, ки аллакай дар 

реаксияҳои фотосинтез иштирок мекунанд, рақобат мекунанд [136]. 
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Комплексҳои пайвастагињои органикї дар хок ҳалшаванда ва нуриҳои 

органикї бо микроэлементҳо аз тарафи растаниҳо љаббида шуда нашъунамо 

ва инкишофи растаниро беҳтар мекунанд [143].  

Таҳқиқи пайвастагињои комплексии 3d-элементњои иловагї дар кафедраи 

химияи физикї ва коллоидї ва лабораторияи илмии химияи координатсионї 

ба номи Якубов Х.М. - и Донишгоҳи миллии Тољикистон солњои зиёд 

гузаронида мешавад. 

Пайвастагињои комплексии 3d-элементњои иловагї дар илм, технология, 

тиб ва дигар соҳаҳои саноат васеъ татбиқ гардиданд. Масалан, 

пайвастагиҳои комплексии Мn(II), Fe(II), Fe(III), Co(III), Со (II), Ni(II), 

Cu(II), Zn(II) бо кислотањои алифатикї, оксикислотањо ва аминокислотањо 

моддањои фаъоли биологї буда наќши манбаъи микроэлементњоро мебозанд. 

Онњо ба афзоиш, рушд ва ташаккулёбии њосили зироатњо таъсири 

барангезанда дошта, наќши катализаторњоро барои равандњои оксидшавї 

мебозанд, ба таркиби бисёри ферментњо, сафедањо ворид шудаанд, њамчун 

интиќолдињандањои биологии оксиген хидмат мекунанд, дар реаксияњои 

оксиду-барќароршавии њуљайра иштирок мекунанд [117-121]. 

Усули синтези саноатии препаратњои дар таркибашон оњан ва руњ дошта 

коркард шудааст, инчунин истифодаи онњо њамчун нурињои микроэлементї 

ва фаъолкунандањои афзоиш тавсия дода шуд. 

Тавсияњо оид ба истифодаи пайвастагињои комплексии оњан ва руњ дар 

истењсоли пахта, ангурпарварї, боѓдорї, лимўпарварї ва истењсоли хўроки 

чорво тањия шудаанд, ки татбиќи онњо имкон медињад, ки мањсулоти аз 

љињати экологї тоза ва хушсифати кишоварзї ба даст оварда шавад.  

Таќвият додани энергияи сабзиш ва нашъунумўъи тухмињо, инчунин 

фаъолгардонидани рушду инкишоф, афзоиши мутобиќати растанињо ба 

гармї ва сардї тавассути истифодаи моддањои фаъоли биологї метавонад ба 

вуљуд ояд. 
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Пайвастагињои комплексии синтезшуда барои коркарди пеш аз кишти 

тухмии пахта бо полимерњо дар таркибашон микроэлементњои оҳан, кобалт, 

мис, руњ, молибден дошта истифода шудаанд [114, 115]. 

Маводњои дар таркибашон оҳан ва руҳ дошта барои ѓизодињии 

дарахтони лимў ва афлесун истифода шудаанд. Мушоњидањои фенологї 

нишон доданд, ки пас аз ѓизодињї шиддатнокии фотосинтез ва мевабандї 

меафзояд ва меварезонӣ паст меравад. Дар муќоиса бо намакњои 

ѓайриорганикї, пайвастагињои комплексии металлњо бо кислотањои карбонї 

ба таркиби биохимиявии мевањои ситрусї таъсири хуб мерасонанд [63]. 

Пайвастагињои комплексии микроэлементдошта инчунин барои 

ѓизодињии решавї ва ѓайрирешавї (тавассути баргњо)-и токзор истифода 

шуданд. Пас аз ѓизодињї баргњои зардшуда тадриљан ба сабз шудан сар 

карданд, таркиби хлорофилл дар онњо 1,5-2 маротиба боло рафт ва 

мубодилаи умумии моддањо бештар гардид, сифати афшураи ангур хуб шуд, 

ќанднокї зиёд шуд. Аз ҳар гектар то 40-50 сентнер њосили иловагї ба даст 

оварда шуд [120]. 

Њамин тавр, тањќиќотњои бисёрсолаи маводњои фаъоли биологї, ки дар 

заминаи пайвастагиҳои комплексии оҳан ва руҳ ба даст омадааст, ба олимон 

имкон дод, ки онҳоро барои истифода дар соҳањои пахтапарварӣ, 

токпарварї, парвариши ситрусї, боғдорї, сабзавотпарварї, истеҳсоли 

хўроки чорво ва чорводории Љумҳурии Тољикистон ҳамчун 

фаъолкунандаҳои афзоиш, нуриҳои микроэлементҳо, иловаҳои хўроки чорво 

тавсия диҳанд. Илова бар ин, пайвастагиҳои тавсияшаванда метавонанд 

барои беҳтар намудани вазъи экологии муҳити зист муфид бошанд, зеро онҳо 

интиқоли радионуклидҳо ва баъзе моддаҳои заҳролудро аз хок ба растаниҳо 

паст мекунанд [117].  

Оҳан дар фаъолияти элементҳои асосии занљирҳои электрони 

интиқолдиҳандаи нафаскашї ва фотосинтез, дар барқароршавии нитрогени 

молекулавї ва нитрат то аммиак иштирок менамояд, зинаҳои аввали синтези 

молекулаи хлорофиллро катализ мекунад. Норасоии оҳан, ки бештари вақт 
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ҳангоми аз ҳад зиёд намнок шудани хокҳои карбонатї вомехўрад, дар 

зардшавии баргҳо (хлороз) ва паст шудани шиддатнокии равандҳои оксиду 

барқароршавї зоҳир мегардад [67]. 

Оҳан тавассути интиқолдиҳандаи мушаххаси Fe тавассути мембрана 

интиқол дода мешавад. Дар ғалладонагӣ ҷаббиши оҳан (стратегияи II) бо 

иштироки моддаҳои махсуси хелаткунанда фитосидерофорҳо 

аминокислотаҳои ғайрипротеиногенӣ, ки ионҳои Fe3+-ро махсус 

мепайвандад ва ба ҳуҷайра интиқол дода мешавад, ба амал меояд. Металл 

инчунин ба флоем дар шакли хелат бор карда мешавад [76]. 

Кобалт ба растаниҳои дараљаи олї барои љаббиши нитрогени 

молекулавии бактероидҳо лозим аст ва аз ҳамин сабаб дар лундаҳо љамъ 

мешавад. Аломати зоҳирии норасоии кобалт ба аломатҳои гуруснагии 

нитрогенї монанд аст [67]. 

Баландшавии ҳосилнокї ба камшавии элементҳои таркиби хок оварда 

расонида аст ва аҳамияти микроэлементҳо ба монанди элементҳои дар боло 

зикргардида зиёд гардидаанд. Чунки ин микроэлементҳо ҳамчун қисми 

простетикии ферментҳои равандҳои биохимиявї дар ҳуљайраҳои растаниҳо 

иштирок менамоянд ва дар ҳолати стрессї иштироки онҳо дучанд мешавад, 

пас зарурати ин пайвастагиҳо дар шакли пайвастаҳои комплексї мувофиқи 

матлаб аст [143]. 

Фаъолнокии биологии комплексњои атсетати оњан омўхта шудаанд, 

инчунин санљишњои лабораторї, вегетатсионї ва истењсоли таъсири яке аз 

пайвастагињои комплексии гетеровалентии FeIIIFeII(L)2(OH)2 (H2O)8]+ ба 

пахта, мевањо тањќиќотњо бурда шудаанд [117-118]. 

Њамин тариќ, тањлили манбањои адабиёти истифодашуда муайян 

намуданд, ки истифодаи пайвастагињои комплексї барои фаъолкунии 

равандњои физиологию-биохимиявии растанињои кишоварзии дар шароити 

стрессї ќарордошта натиљањои мусбї нишон медињад. Солњои ќабл аз тарафи 

якчанд олимони тољик хусусиятњои биологии якчанд пайвастагињои 

комплексї аз љумла дар мевањо, пахта, ангурпарварї тањќиќотњо гузаронида 
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шуда буд, ки самаранокии онњо тасдиќ гардид [115-121]. Аммо бояд ќайд 

кард ки дар растанињои хӯшадор махсусан навъњои гуногуни гандуми 

мулоимдона ва сахтдона ин гуна тањќиќотњо нисбати усулњои истифодабарии 

пайвастагињои комплексї амали нагаштааст. 
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БОБИ II. МАВОД ВА МЕТОДЊОИ ТАЊЌИЌОТ 

2.1. Объектњои тањќиќот 

 

Ба њайси объекти таљрибавї 4 навъи гандуми мулоимдонаи Triticum 

aestivum L. Ориён, Старшина, Алмалї, Сомонї ва 2 навъи гандуми сахтдонаи 

Triticum durum Desf. Лалмикор-2 ва Ватан истифода шудаанд. Гандумњо дар 

шароити лабораторї ва дар ќитъаи таљрибавии кафедраи биохимияи 

факултети биологияи ДМТ парвариш карда шудаанд. Навъњои номбурда аз 

Маркази инноватсионии биологї ва тиббии Академияи миллии илмњои 

Тољикистон дастрас гардид.  

Гандумњои мулоимдона (Triticum aestivum L.) 

Навъи Алмалї-бо усули убури наврасон парвариш карда мешавад. 

Навъи серњосил ба таври истисно пластикӣ мебошад, ки дар ҷанубу шарќии 

Ҷумњурии Ќазоќистон ва Ќирѓизистон њамчун ояндадор шинохта шудааст. 

Навъ дар минтаќаи Алмато босуръат меафзояд. Навъи интенсивї, њосили 

потенсиалӣ ба 80 кг / га. Мувофиќи мавсими нашъунамо буда ба гурӯњи 

мавсимӣ тааллуќ дорад. Дар навъсанҷии давлатии навъњо 25 навъи он дар 

њосили ѓалладона дар чор минтаќањои зимистонаи Ҷумњурии Ќазоќистон 

ҷойи аввалро ишѓол кардааст. Навъ барои касалињои занбурўѓї, занги зард 

ва қаҳваранг хеле устувор аст. Њассосияти навъ (1-2,0 балл), дар стандартҳои 

Прогресс ва Безостая 1-4,5 балл, Витреус 24-3 балл, ба септория ва 

микроорганизмҳо сахт таъсир мерасонанд. Сифатҳои орд ва нонпазӣ: 

нишондиҳандаи алвеографи 270-290 Ҷ., Ҳаҷм нон 850-900 мл. Ин ба гандуми 

пурқиматтарин тааллуқ дорад. 

Навъи Старшина – интихоби инфиродӣ аз популятсияи гибридии Colt x 

Спартанка. Зернамуди эритроспериум мебошад. Пӯшидани муми дар гӯш, 

гиреҳи болоӣ, барг ва ғилофи барги парчам миёна аст. Хӯшаи fusiform, зичии 

миёна, сафед дар тамоми дарозии хӯша, дароз дар охири хӯша ҷойгир карда 

мешаванд. Шишаи поёнии дарун дорои тобиши ночиз ва намунаи миёна аст. 

Китф баланд, паҳнои миёна, дандон мӯътадил каҷ, дароз, (Caryopsis 
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elongated) ранга аст. Вазни 1000 дон 36 - 50 г ташкил медихад. Дар ноњия 

хосили миёна 48,0 центнерро ташкил медихад. Миёнаи барвақт. Давраи 

вегетатсия 223-270 рӯзро ташкил мекунад. Баландии растани 64-92 см 

мебошад. Муқовимат ба хушксолӣ ва муқовимати резиш аз стандарт ё каме 

болотар аст. Сифатҳои нониаш аъло мебошанд. Гандуми қавӣ аст. Ба занги 

баргҳо, септорияҳо, милдезияи хокӣ ҳассос аст. Ба занги зард хеле осебпазир 

аст. 

Навъи Ориён – соли 2013 дар Фењристи навъњои тиљоратї ва 

њифзшавандаи растанї ба ќайд гирифта шудааст. Навъ дар Институти 

зироаткории Академияи илмњои кишоварзии Тољикистон бо усули интихоби 

ба такрор аз намунаи Аттила (МХ), ки аз Маркази байналмилалии бењдошти 

љуворимакка ва гандум (СИММИТ, Мексика) дастрас шудааст, бароварда 

шудааст. Зернамуди Грекум мебошад. Мўњлати кишти тавсияшаванда 

тирамоњї мебошад. Ба хобравї ва резиши дон устувор аст. Хўшањои навъ 

сафед, шаклашон слиндрї, дарозї ва зичии хўшањо миёна мебошад. Шакли 

донњояш байзашакл ва рангашон сафедтобанд. Вазни 1000 дона 37,5 – 47,0 г. 

Навъ навъи миёнапаз буда, давраи нашъунамои он 184 – 215 рўз идома 

меёбад. Њосилнокии миёна 4,4 – 5 т/га. Гирифтории нав ба касалии занги зард 

то 20% ба ќайд гирифта шудааст. Сифати ордию нониаш хуб аст.   

Навъи Сомонї - соли 2008 – дар Фењристи навъњои тиљоратї ва 

њифзшавандаи растанї ба ќайд гирифта шудааст. Селексияи Институти 

зироаткорї Академияи илмњои кишоварзии Тољикистон мебошад. Зернамуди 

навъ Эритролеуком аст. Мўњлати кишт дуфасла. Донњояш калон ва рангашон 

сафед. Вазни 1000 донааш – 36,3 – 38,1 г буда дараљаи устувории нав ба 

хобравї ва резиши дон баланд аст. Навъи мазкур ба ѓайр аз заминњои обї ба 

шароити лалмї бо намї таъмин ва нимтаъмин тавсия карда мешавад. 

Њосилнокии миёна – 3,9 г/га. Устувории навъ ба касалињои занги зард ва 

сиёњтоб миёна мебошад. Сифати ордию нониаш ќаноатбахш аст. 

Гандумњои сахтдонаи Triticum durum Desf. 

Навъи Ватан - соли 1978 дар Фењристи навъњои тиљоратї ва 

њифзшавандаи растанї ба ќайд гирифта шудааст. Навъ дар Институти 
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зироаткорї Академияи илмњои кишоварзии Тољикистон бо усули 

љуфтикунонии навъњои Таджикская Черноколосая х Хоранка – 46 

(TADZHIKSKAYA – CHERNOKOLOSYA/KHORANKA – 46) ба даст 

оварда шудааст. Зернамуди Леукурум мебошад. Мўњлати кишт тирамоњї 

мебошад. Устувориаш ба хобравї, резиши дон баланд аст.  

Хўшааш сафедтоб, шакли хўшањои тирмонанд, дарозиашон миёна буда, 

хўшањо зич мебошанд. Донњои калон дошта, рангњои дон сафедтоб 

мебошанд. Вазни 1000 дона – 46,6 – 47,6г. навъи миёнапаз, давраи 

нашъунамояш 220 - 223 рўз идома меёбад. Њосилнокии миёна – 2,8 – 3 т/га. Ба 

касалињои занги зард ва сиёњаки сахт устувории миёна дорад. Ба хушкї 

тобовар аст. Сифати нониаш ќаноатбахш, миќдори миёнаи сафеда – 17,1%, 

миќдори ширешаки хом – 47,5% аст. Сифати макаронии навъ хуб арзёбї 

гардидааст. 

Навъи Лалмикор 2 – яке аз навъњои Леукурум – Афине мебошад. Аз 

тарафи кормандони институти зироаткорї бароварда шудааст. 

Муаллифонаш Эшонова З.Ш., Саидов С.Т., Ќосимов Ф.Ш. мебошанд.  

Хӯшаи ин навъ сафеди силиндршакл буда дарозии миёнааш ба 7-8см 

баробар аст. Донањои хўша пўлакчаи кўтоњ дорад, ва ранги дон зард аст. 

Вазни 1000 донааш 44,4 гр – ро ташкил медињад.  

Навъи пешпазак буда баландии растанї ба 78,8 – 80,0см расида пояи 

гандум пурра мустањкам, устувориаш ба хоб рафтан нисбат ба навъи 

стандартии Ватан ба 2 баробар болотар мебошад.  

Барои касалињои занбурўѓи, занги зард ва ќањва хеле усувор мебошад. Ба 

хушкӣ тобовар буда, давраи нашъунамояш ба њисоби миёна 210 – 215 рўзро 

дар бар мегирад. Сифати нониаш ќаноатбахш, миќдори миёнаи сафеда – 

16,4% аст. Сифати макаронии навъ хуб арзёби гардидааст. 

 

2.2. Методњои тањќиќот 

Њамаи таљрибањои пешнињодшуда дар 2-зина гузаронида шуд. 

1. Шароити лабораторї-парвариш намудани наврустањои гандум дар 

косачањои Петрї. 
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2. Шароити сањрої-парвариш намудани растанињо дар чор давраи 

онтогенез дар зарфњои махсуси вегетатсионї.  

Коркарди растаниҳои омӯхташавандаи гандум пеш аз кишт кардан 

тухмињо дар муддати 18 соат бо мањлули пайвастагии комплексии оњану руњ 

(FeIIFeIIIZnIIАс (1:1:2) 0,05%) тар карда шудааст.  

Растаниҳои омӯхташавандаи гандум дар зарфҳои махсуси вегетатсионӣ 

(125кг хок) парвариш карда шуданд [3]. Кишт дар фасли зимистон гузаронида 

шудааст.  

Зарфҳо бо растаниҳо ба 4 - гурӯҳ тақсим карда шуданд:  

1. Гурӯҳи аввал - растаниҳо дар шароити таъсири пайвастагии 

комплексї ва намнокии хок дар ҳудуди 75-80% аз намиғунҷоиши 

умумӣ - варианти «таҷрибавӣ».  

2. Гурӯҳи дуюм - растаниҳо дар шароити таъсири пайвастагии 

комплексї ба хушкии хок, ки намнокии хок дар ҳудуди 45-50% аз 

намиғунҷоиши умумӣ - варианти «таҷрибавӣ».  

3. Гурӯҳи сеюм – растаниҳо дар шароити муътадили обёрӣ ва намнокии 

хок дар ҳудуди 75-80% аз намиғунҷоиши умумӣ - варианти 

«назоратӣ». 

4. Гурӯҳи чорум – дар шароити хушкии хок, ки намнокии хок дар ҳудуди 

45-50% аз намиғунҷоиши умумӣ - варианти «таҷрибавӣ».  

Солњои охир якчанд пайвастагиҳои комплексии 3d-элементњои иловагии 

Fe(II), Fe(III), Co(III), Со(II), Zn(II) бо кислотањои алифатикї аз тарафи 

олимони озмоишгоњи “Кимиёи физикии мувозанатњои гомогенї”-и 

Донишгоҳи миллии Тољикистон синтез карда шуда ба кафедраи биохимияи 

ДМТ барои омўзиши хусусиятҳои биологиашон пешкаш гардидаанд. 

Барои коркарди пеш аз кишти тухмињо мањлулњои 0,1, 0,05%, 0,025% -и 

пайвастагињои гетеровалентї ва гетероядроии комплексии оњан ва руњ 

истифода шудаанд. 

Бо мақсади муайян намудани таъсири танзимкунандагии рушду 

инкишофи навъҳо аз байни 5-номгӯи пайвастагиҳои комплексии омӯхташуда 
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дар навъи гандуми Ориён пайвастагии гетероядроии FeIIFeIIIZnIIAc 1:1:2 

0,05% нисбати дигар пайвастагиҳо самаранокии бештар дошт, ки ин 

комплекс дар шароитҳои лабораторӣ ва вегетатсионӣ барои 

нишондиҳандаҳои физиологию биохимиявӣ интихоб карда шуд. 

Баъд аз гузаштани 3 ва 7 рӯзи таљриба дар њар як вариант энергияи 

сабзиш ва нешзании тухмињоро муайян намуда, минъбад косачањои Петриро 

дар рушної гузоштем ва нишондињандањои физиологї-биохимиявии 

наврустањоро муайян кардем. 

 

2.2.1.  Муайян кардани энергияи сабзиш ва сабзиши тухмиҳо 

Аз рӯи усули Н.Н.Третьяков анҷом дода шудааст [98]. 30 дона тухмии 

солимро дар давоми як шабонарӯз пешакї дар маҳлули пайвастагии 

комплексї тар карда, баъд тухмиҳоро ба қоѓази филтр дар косачаҳои Петрӣ 

гузошта, барои сабзидан дар термостат дар ҳарорати 250С мегузоранд. 

Тухмиҳои дар оби ќатронидашуда таркардашуда ҳамчун назорат хизмат 

мекунанд. Таҷрибаҳо се маротиба такрор карда шудаанд. Дар рӯзи сеюм 

миқдори донаҳои сабзидаро барои муайян кардани энергияи сабзиш, дар 

рӯзи ҳафтум - барои муайян кардани нашъунамо ба ҳисоб гирифтаанд.  

 

2.2.2. Муайян намудани нишондињандаҳои афзоиш, рушд ва маҳсулнокӣ 

(майдони барг, биомассаи тар ва хушк, дарозии поя, вазни 1 растанӣ, дарозии 

хўша, вазни 1 хӯша, шумораи хӯшачаҳо, миқдори донаҳо дар як хӯша, вазни 

1000 дона) мувофиқи В.А.Доспехов (1985) гузаронида шудааст [33]. 

 

2.2.3. Ҷудо кардани (экстраксия)-и пигментҳо ва муайянкунии миқдори 

онҳо дар барг 

Пигментњоро аз маводи тару тоза људо кардан мумкин аст. Њангоми 

интихоби моддањои њалкунанда бояд ба назар гирифт: њалшавии пигментњо 

ва имкониятњои људокунии онњо бо њалкунандаи мазкур аз комплекси 

пигменти-липопротеидии пластидањо [20]. 
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Хлорофиллњо ва каротиноидњо асосан пайвастагињои липофили 

мебошанд ва дар њама гуна њалкунандањои органикї (спирт, атсетон, эфир, 

бензин, эфири петролейни в ѓ.) наѓз њал мешаванд вале аз маводи растанї 

пурра људо кардани пигментњо танњо њангоми истифода бурдани 

њалкунандањои ѓайриќутбнок мумкин мешавад. Одатан барои људо намудани 

пигментњо атсетони 80-85 % ё спирти 96 %-ро истифода мебаранд. 

Мањлули пигментњоро ба воситаи филтри шишагї полоиш мекунанд. 

Тамоми кори омодагӣ бо пигментҳо дар бинои торику салќин бурда 

мешавад. 

Миќдори хлорофиллҳои а ва b (хл а ва хл b) ва суммаи каротиноидҳоро 

(кар) баъд аз ҷудокуни аз барг бо этаноли 96% тибќи формулањо аз кори 

Lichtenthaler (1983) муайян намудем [137]. 

Шираи спиртии ба дастомада суммаи пигментњои сабз ва зардро дар бар 

мегирад. Зичии оптикии шираро дар спектрофотометри S2100+UNICO 

њангоми мављ то ба 440, 649 ва 665 нм чен мекунанд. 

Миќдори хлорофиллњоро ба воситаи формулаи (Wintermйans, De Mots, 

1965) ва миќдори каротиноидњоро аз рӯи формулаи Холм-Веттштейн 

[Wettctein, 1957] њисоб намудем [148]. 

Таркиби пигментњоро дар маводи растанигї бо мг/г вазни ашёи хоми он 

аз рўи формулаи зерин њисоб кардем: 

А=
С V

P
мг г с в

*

*
( / . . .)

100
, ки дар ин ҷо: 

С- консентратсияи пигментњо бо мг/л; 

V- њаљми шираи пигментњо бо мл; 

Р- овезаки маводи растанигї бо г; 

А- миќдори пигментњо дар маводи растанигї бо мг/г вазни тар. 

Одатан дар баргњои муќаррари таркиби хлорофилл 0,5-3 мг/г вазни тар 

њангоми а/в=2,5-3 ташкил медињад. Таркиби каротиноидњо дар њудуди аз 0,1 

то 0,5 мг/г вазни тар таѓйирёбанда аст. Таносуби суммаи хлорофиллњо ба 

каротиноидњо одатан дар њудуди 3-8 ќарор мегирад [20]. 
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2.2.4. Омўзиши мубодилаи об 

Миқдори умумии об дар узвҳои растанӣ тавассути хушк кардани 

намунаҳои узвҳо дар термостат то вазни доимӣ дар ҳарорати +100 +105°C 

муайян карда шуд.  

Қобилияти обнигоҳдории барг бо усули вазнченкунї мувофиқи А.А. 

Ничипорович (1926) муайян карда шудааст [75]. Иќтидори обнигоњдорї аз 

рўи формулаи зерин њисоб карда шуд: Х=(В.100)/А  

Дар ин љо – Х талафи об дар объектҳои тањқиқшаванда дар давраи 

муайян (30, 60, 90, 120 дақиқа) бо фоиз ба миќдори аввалаи он дар барг ифода 

карда мешавад. А — миќдори об дар ибтидои таҷриба, В - талафи об дар 

давраи муайян њангоми пажмурдашавї. 

Муайян кардани норасоии об. Тањќиќи протсессњои физиологї ва 

биохимиявї, вобаста аз таъсири омилњо, даврањои нисбатан фаъоли рушду 

нумўи растанї, аз давраи саросар панҷазанӣ то аввали шираю хамири фаро 

гирифта буд.  

Дар таҷрибаҳои лабораторӣ барои ташкилдињии шароити сунъии хушкї, 

таъсири консентратсияњои зерини маҳлулҳои сахароза ба нашъунамо ва 

инкишофи наврустаҳо омӯхта шуд: 0,0001 М, 0,01 М, 0,1 М, 0,3 М. Тухмиҳо 

бо тар кардан дар маҳлули пайвастагии комплексї коркард карда шуданд, 

пас онҳоро дар косачаҳои Петрӣ 30 дона гузошта, баъд аз он 10 мл оби 

ќатронидашуда (назоратї) ё 10 мл маҳлули сахароза ба њар як косачаи Петрӣ 

илова карда шуд [21]. 

 

2.2.5. Омӯзиши нишондиҳандаҳои маҳсулнокии растании гандум 

Таркиби биохимиявии тухмии гандумро бо ёрии анализатори 

бисёрвазифавии DA – 7200 фирмаи Perter instruments (Шветсия – 2010) дар 

озмоишгоњи навъсанљии муассисаи давлатии «Комиссияи давлатї оид ба 

навъсанљї ва њифзи навъњо» дар назди Вазорати кишоварзии Љумњурии 

Тољикистон муайян карда шуд.  
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Вазни хушки рӯизаминии растаниро бо усули ба қисм-қисм ҷудо намуда 

дар дохили термостат дар ҳарорати +1050 С хушк намуда, сипас вазни онҳоро 

муайян намуданд [33]. 

Миќдори дон дар як ѓилофак. Барои муайян намудани миќдори донњо дар 

растанї аз њар як ѓилофак, аз њар вариант ва такрорёбї аз 3 нињол 

намунагирї карда шуда, њисоб гардид ва ќайд карда шуда, њисоби миёнаи 

дон дар 1 растанї аз њар як ѓилофак пайдо карда шуд. 

Вазни тари реша. Решањо аз 3 растанї аз њар вариант аз такрорёбї 

намунагирї шуда, тавассути тарозуи электронї баркашида ќимати миёнаи 

онњо (бо њисоби г) дарёфт гардид. 

Вазни хушки реша. Решањои 3 растанї намунагирї карда шуда, аз њар 

вариант ба озмоишгоњ интиќол гардид ва дар термостат ба муддати 24 соат 

дар њарорати 900С гузошта шуда ва баъд вазни хушки онњо тавассути тарозуи 

электронї бар кашида шуд ва ќимати миёнаи онњо (бо њисоби г) ифода 

гардид. 

Дарозии реша. Аз њар вариант 3 растанї интихоб шуда, решањои он аз 

хок берун оварда шуд. Тавассути љадвал дарозии онњо чен карда шуд, ќимати 

миёна бо њисоби см ифода ёфт. 

Вазни 1000 дон. Аз њамаи вариантњо ва такрорёбињо 1000 дони он њисоб 

карда шуда, вазни онњо тавассути тарозуи электронї баркашида ќимати 

миёна (бо њисоби г) ифода карда шуд. 

 

2.2.6. Коркардии омории натиҷаҳо 

Њамаи таљрибањо 3 маротибагӣ такрор карда шуданд. Натиљањои 

таљрибањо аз љињати оморӣ коркард шудаанд. Нишондодњои суратњо дар 

намуди ифодањои миёна бо иштибоњоти стандарти гузошта шуданд. 

Коркарди омории маълумотњои бадастомада аз рўи усули нишондодаи 

Б.А. Доспехов [1985] гузаронида шуд [33]. Тамоми ченкунињои 

нишондињандањои физиологї дар шароити сањро дар рўзњои офтобї ва 

бешамол гузаронида шудааст. Намунањо барои ташхиси биохимиявї низ дар 

ин рўзњо ва соатњои ченкунї гирифта шуданд.



45 
 

БОБИ III. НАТИҶАЊОИ АЗ ТАЊЌИЌОТ БАДАСТОВАРДАШУДА 

 

а). Таҳқиқотҳо дар шароити лабораторӣ хусусиятњои таъсири моддаҳои 

гуногуни химиявӣ ба таркиби гандуми мулоимдона, таъсири пайвастагии 

комплексии оҳан ва рӯҳ ба вазни тар ва хушки наврустаҳо, ба 

нишондиҳандаҳои физиологӣ-бохимиявї дар шароити стрессии шурӣ, ба 

рушду нумӯъи навъҳо дар шароити хушкии лабораторӣ муайян намуд. 

б). Таъсири пайвастагии комплексӣ ба нишондиҳандаҳои мубодилаи об, 

миқдори пигментҳои фотосинтетикӣ, нишондиҳандаҳои морфометрӣ, 

маҳсулнокии фотосинтетикӣ ва таркиби биохимиявии тухмии навъҳои 

гандум дар шароити стресси хушкии хок омўхта шуд. 

 

3.1. Таҳқиқотҳои дар шароити лабораторӣ амалигашта 

3.1.1. Омӯзиши таъсири моддаҳои гуногуни химиявӣ ба гандуми 

мулоимдона дар шароити лабораторӣ 

Инкишофи тамоми организмҳо дар худ раванди сабзиш ва тафриқашави 

(диференсировка)-ро дар бар мегирад. Зери мафҳуми “сабзиш” раванди 

тағйирёбии миқдории барнагарданда фаҳмида мешавад, ки ҳангоми 

инкишофи организм ба амал меояд [67]. 

Нешзании тухмӣ ва рушди минбаъдаи майсаҳо ба мавҷудияти захираи 

моддаҳои ғизоӣ, шароити оптималии фаъолияти ферментҳо, мавҷудияти 

миқдори зарурии фитогормонҳои танзимкунандаи раванди нешзанӣ 

алоқаманд аст [29]. 

Муайян гардид, ки дар чунин консентратсияи 0,025%, 0,05%, 0,1%- и 

моддаҳои химиявӣ дар навъи гандуми мулоимдонаи Ориён натиҷаҳои 

гуногун нишон дод (ҷадвали 1). Ошкор гардид, ки аз таъсири кислотаи 

салитсилат ва пайвастагиҳои комплексие, ки дар таркибашон кислотаи 

салитсилат мавҷуд аст дар ҳарсеи консентратсияҳо дар навъи гандуми Ориён 

ҳам дар рӯзҳои 3-юми сабзиш ва ҳам 7-уми сабзиш дар муқоиса (Н2О) кам 

шуд. 
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Аз таъсири пайвастагии комплексии FeIIFeIIIZnIIAc 1:1:2 бошад дар рӯзи 

3–юми сабзиш аз таъсири консентратсияи 0,1% - 19%, консентратсияи 0,05% - 

25% ва консентратсияи 0,025% бошад мутаносибан дар як сатҳ баланд 

шуданд. Дар рӯзҳои 7-уми сабзиши донаҳо бошад аз таъсири консентратсияи 

0,1%-25%, консентратсияи 0,05%-29% ва консентратсияи 0,025-6% дар 

муқоиса (Н2О) баланд гардид.  

 

Ҷадвали 1.-Таъсири моддаҳои химиявӣ ба нешзании донаҳои гандуми навъи 

Ориён 

Маҳлулҳо Консентратсия % 3-рўзи сабзиш % 7-рўзи сабзиш % 

Н2О  55 65 

Кислотаи 

салитсилат (Sal) 

0,1% 11 13 

0,05% 31 33 

0,025% 45 46 

FeIIFeIIISaI 1:1 0,1% 22 25 

0,05% 32 33 

0,025% 37 39 

FeIIFeIIISaI 1:2 0,1% 29 33 

0,05% 47 48 

0,025% 53 55 

FeIIFeIIIZnIIAc 1:1:2 0,1% 74 90 

0,05% 80 94 

0,025% 55 71 

FeIIFeIIIZnII Ас 1:2:2 0,1% 65 74 

0,05% 67 72 

0,025% 61 69 

 

Аз таъсири чунин пайвастагии комплексӣ бошад FeIIFeIIIZnIIАс 1:2:2 

гандумҳое, ки зери таъсири консентратсияи 0,1% буданд дар муқоиса (Н2О) 

дар рузҳои 3-юми сабзиш 10% баланд шуд ва аз таъсири консентратсияи 

0,05%-12% ва консентратсияи 0,025%-6 % баланд шуд. Дар рӯзҳои 7-уми 
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сабзиши донаҳо бошад аз таъсири консентратсияҳои 0,1%-9%, 0,05%-7% ва 

0,025% бошад 4% дар муқоиса (Н2О) баланд гардид. 

Истифодаи пайвастагии комплексии FeIIFeIIIZnIIАс 1:2:2 нишон дод, ки 

зери таъсири консентратсияњои 0,1%, 0,05% ва 0,025% энергияи сабзиш 

мутаносибан 10%, 12% ва 6% дар муќоиса бо варианти назоратї баланд шуд. 

Қувваи сабзиши донаҳо аз таъсири консентратсияҳои 0,1%-9%, 0,05%-7% ва 

0,025% бошад 4% дар муқоиса (Н2О) баланд гардид. 

Ҳамин тавр, аз байни пайвастагиҳои омўхташуда мањлули 0,05%-и 

пайвастагии комплексии гетероядроии FeIIFeIIIZnIIAc 1:1:2 таъсири 

самаранокии худро дар рушд ва фаъолнокии инкишофи майсаҳои гандуми 

навъи Ориён нишон дод. Дар таљрибањои минбаъда таъсири њамин 

пайвастагии комплексӣ ба нишондиҳандаҳои мубодилаи об, миқдори 

пигментҳои фотосинтетикӣ, нишондиҳандаҳои морфометрӣ, маҳсулнокии 

фотосинтетикӣ ва таркиби биохимиявии тухмии навъҳои гандум дар 

шароити стресси хушкии хок дар зарфњои махсуси вегетатсионї омўхта шуд. 

Пайвастагиҳои комплексии оҳан ва руҳ бо ионҳои ацетат барои ягон 

зироат, аз ҷумла гандум заҳрнок (бегона) нестанд. Микроэлементҳои оҳан (II) 

ва (III), инчунин руҳ ҳамчун «металлҳои ҳаётї» дар ҳама марҳилаҳои 

онтогенези растаниҳои дараљаи олӣ заруранд [116]. 

 

Ҷадвали 2. - Таъсири пайвастагињои комплексї ба энергияи сабзиши 

тухмии гандуми навъи Ватан 

Вариант ва 

консентратсия 

Энергияи сабзиш, % 

Такрори таҷриба  

1 2 3 Ҳисоби миёна 

Назоратї (H2O) 62 68 70 67 

[FeIIFeIIIAc]-0,05% 43 57 53 51 

[FeIIFeIIIZnIIAc] 1:1:2 -

0,05 % 
90 86 80 85 

[FeIIFeIIIZnIIAc] 1:2:2- 

0,05 % 
73 85 79 79 
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Маълумоти муқоисавии энергияи сабзиш ва нашъунамои тухмӣ дар 

ҷадвали 2 оварда шудааст. Мањлули 0,05%-и пайвастагиҳои комплексӣ 

њамчун консентратсияи муътадил барои коркард намудани тухмӣ пеш аз 

кишт муайян карда шуд. Таҳлили маълумотҳои ба даст овардашуда нишон 

медиҳад, ки дар байни пайвастагиҳои координатсионии истифодашуда 

комплекси гетероядроии [FeIIFeIIIZnIIAc] 1:1:2 самаранокии баланд доранд, ки 

ин бешубҳа аз он вобаста аст, ки дар таркиби он якбора се микроэлементҳои 

хаётан муҳим: FeII, FeIII ва ZnII дар таносуби муътадил мавҷуданд. 

Қобили қайд аст, ки аз байни пайвастагиҳои координатсионии 

санҷидашуда маҳлули 0,05%-и комплекси гетероядроӣ [FeIIFeIIIZnIIAc] 1:1:2 

самаранокии зиёд дорад. Фаъолияти нашъунамои тухмӣ пеш аз шинонидан 

дар маҳлули ин пайвастагии комплексї коркард карда шуда аз ҷиҳати 

энергияи сабзиш аз вариантҳои назоратї баланд буд. Њамин тавр, имконияти 

истифодабарии пайвастагиҳои координатсионии оҳану руҳ барои коркарди 

пеш аз кишти тухмї ҳамчун биостимулятор ва фаъолкунандаи равандҳои 

биохимиявии растанињо аз рузҳои аввали нашъунамо ва инкишофи он исбот 

карда шуд. 

Таъсири пайвастагињои FeIIFeIIIСоIIАс 1:1:2 ва FeIIFeIIIZnIIАс 1:1:2 ба 

энергияи сабзиш ва рушди навъҳои гандуми мулоимдона 

Нешзании тухмӣ ва рушди минбаъдаи майсаҳо ба мавҷудияти захираи 

моддаҳои ғизоӣ, шароити оптималии фаъолгардии ферментҳо, мавҷудият ва 

таъсири моддањои фаъоли биологї алоқаманд аст [66]. Ба сифати ин гуна 

моддањо мо дар таљрибањои худ њамчун танзимкунандагони рушду инкишоф 

пайвастагињои гуногуни комплексиро аз ќабили металлњои оњан, рўњ, ва 

кобалтро истифода намудем. 

Таъсири пайвастагии комплексии FeIIFeIIIZnIIАс дар рӯзи сеюми 

нешзании дон дар навъи Ориён 27% ва дар рӯзҳои ҳафтуми сабзиш бошад 

20% (нисбат ба об) баланд шуд. Аз таъсири пайвастагии комплексии 

FeIIFeIIIСоIIАс бошад дар рӯзи 3-юм 10% ва 7-уми сабзиш бошад 7% суръати 

сабзиш баланд гардид. Дар навъи Старшина бошад, аз таъсири комплекси 
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FeIIFeIIIZnIIАс дар рӯзи сеюми сабзиш 26% ва ҳафтуми сабзиш бошад 29% 

баланд шуд. Аз таъсири FeIIFeIIIСоIIАс бошад дар рӯзи 3-юм ва 7-уми сабзиш 

22% зиёд шуд. Ин нишондиҳандаҳо дар навъи Алмалӣ бошад дар рузҳои 3-

юми сабзиш аз таъсири комплекси FeIIFeIIIZnII Ас 19% ва рӯзи 7-ум 17% зиёд 

шуд. Аз таъсири комплекси FeIIFeIIIСоIIАс бошад дар рӯзи 3-юм 11% ва 7-ум 

бошад 8% баланд гардид. 

Аз ҷиҳати дарозии реша ва поя дар навъи Ориён аз таркиби пайвастагии 

комплексии FeIIFeIIIZnIIАс 18% ва 8% (нисбат ба об) баланд шуд ва аз таъсири 

комплекси FeIIFeIIIСоIIАс бошад 6% ва 3% (дарозии реша ва поя) зиёд шуд. 

Дар навъи Старшина аз таркиби пайвастагии комплексии FeIIFeIIIZnIIАс 

дарозии реша 13% ва дарозии поя 19% баланд гардид ва аз таъсири 

FeIIFeIIIСоIIАс бошад дарозии решааш ба 9% ва пояааш ба 37% зиёд шуд.  

 

Ҷадвали 3. - Таъсири пайвастагиҳои комплексї ба рушду нумӯъ ва энергияи 

сабзиш дар шароити лабораторї 

Навъњо Мањлулњо 
Нешзании 

дона 3-руз % 

Энергияи 
сабзиш  
7-рўз % 

Дарозии 
реша, мм 

Дарозии 
поя, мм 

 
Ориён 

Н2О 60 68 6,4 8,9 
FeIIFeIIIZnII Ас 

1:1:2 
87 92 7,6 9,6 

FeIIFeIIIСоIIАс 
1:1:2 

70 75 10 9,2 

 
Старшина 

Н2О 50 54 10,6 10,9 
FeIIFeIIIZnII Ас 

1:1:2 
76 83 12 10,6 

FeIIFeIIIСоIIАс 
1:1:2 

72 76 11,6 12,2 

 
Алмалї 

 

Н2О 49 53 5,1 11,9 
FeIIFeIIIZnII Ас 

1:1:2 
68 70 11,6 11,9 

FeIIFeIIIСоIIАс 
1:1:2 

60 61 10,3 12,8 

 

Ин нишондиҳандаҳо дар навъи Алмалӣ аз таъсири FeIIFeIIIZnIIАс 1:1:2 

127% ва 18% (дарозии реша ва поя) баланд гардид. Аз таъсири FeIIFeIIIСоIIАс 

1:1:2 бошад 110% ва 26% (дарозии реша ва поя) эффекти баланд дод. Бояд 
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қайд кард, ки пайвастагиҳои комплексии омӯхташудаамон ба дарозии решаи 

навъи Алмалӣ таъсири хеле зиёд расонид.  

Дар давраи тўлонї аз тарафи муњаќиќон оид ба масъалаи вобастагии 

байни њосилнокию миќдори пигментњои растанињо тањќиќотњо бурда 

мешаванд.  

Муќаррар карда шудааст, ки синтези мањсулотњои соддаи аввалаи 

фотосинтез ба њосилшавии сафедањо ва карбогидратњо оварда мерасонад, 

яъне метавонем ќайд кунем, ки миќдори хлорофиллњо ва динамикаи 

ѓуншавии онњо ба њосилнокї таъсир хоњад расонд [70]. 

Пас аз тањлили пигментњои сабзи гандуми навъи Алмалї, Старшина, 

Ориён аз таъсири пайвастагии FeIIFeIIIСоIIАс 1:1:2 нисбати варианти 

назоратї ба хулосае омадан мумкин аст, ки миќдори хлорофиллњои a ва b 

10%, 9%, 33% баланд дида мешуд. Аз таъсири пайвастагии FeIIFeIIIZnII Ас 

1:1:2 бошад дар навъи Алмалї 20%, Старшина 36%, Ориён 66% миќдори 

хлорофиллњо нисбати варианти назоратї зиёд шудаанд. Миќдори аз њама 

ками хлорофиллњо бошад, дар варианти назоратї ба ќайд гирифта шуд. 

Лекин аз љињати миќдори каротиноидњояшон ба љадвал нигарем, ќиммати 

максиамалиашон дар комплекси FeIIFeIIIСоIIАс 1:1:2 (0,30мг/г вазни тар) 

мушоњида мешавад. Ќимати минималиаш бошад дар варианти назоратї 

(0,18мг/г вазни тар) дида шуд.  

Агар мо ба љадвали 4 ба суммаи пигментњо назар афканем комплекси 

FeIIFeIIIZnIIАс нисбати дигар пайвастагии оњану кобалт бартарият дорад.  

Муайян гардид, ки суммаи пигментњои гандуми навъи Алмалї, 

Старшина, Ориён аз таъсири пайвастагии FeIIFeIIIСоIIАс 1:1:2 нисбати 

варианти назоратї 10%, 15%, ва 42%, баланд шуд. Аз таъсири пайвастагии 

FeIIFeIIIZnIIАс 1:1:2 бошад 23%, 30%, ва 71% суммаи пигментњо зиёд 

гаштаанд. Њамин тавр гуфтањои дар боло зикр шуда гувоњи онанд, ки њардуи 

комплексњои дар љадвал овардашуда нисбати варианти назоратї бартарияти 

зиёд дорад.  
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Ҷадвали 4. - Таъсири мањлули 0,05% пайвастагиҳои комплексї ба миќдори 

пигментњои навъњои гандум (мг/г вазни тар) 
Н

а
в
ъ

њ
о

 

Мањлулњо 
Хлл 

a 
Хлл 

b 
Хлл 
a+b 

Хлл a/b 
Каротин

оидњо 
Хлл/кар Сумма 

А
л

м
а
л

ї
 Н2О 0,6 0,4 1,0 1,5 0,18 5,5 1,18 

FeIIFeII СоIIIАс 
1:1:2 

0,7 0,4 1,1 1,75 0,20 5,5 1,30 

FeIIFeIIIZnII Ас 
1:1:2 

0,7 0,5 1,2 1,40 0,26 4,6 
1,46 

 

С
т
а
р

ш
и

н
а

 

Н2О 0,7 0,4 1,1 1,75 0,20 5,5 1,30 
FeIIFeII СоIIIАс 

1:1:2 
0.9 0,3 1,2 3,0 0,30 4,0 1,50 

FeIIFeIIIZnII Ас 
1:1:2 

0,9 0,5 1,5 1,80 0,20 7,5 1,70 

О
р

и
ён

 Н2О 0,4 0,2 0,6 2,0 0,1 6,0 0,70 
FeIIFeII СоIIIАс 

1:1:2 
0,5 0,3 0,8 1,66 0,2 4,0 1,00 

FeIIFeIIIZnII Ас 
1:1:2 

0,6 0,4 1,0 1,50 0,20 5,0 1,20 

 

Аз натиљањои тањќиќот муайян карда шуд, ки комплекси FeIIFeIIIZnII Ас 

1:1:2 нисбати дигар комплекс њам аз љињати рушду нумўъ ва энергияи сабзиш 

ва њам аз љињати миќдори пигментњояш бартарї дорад.  

 

3.1.2. Таъсири пайвастагии комплексии FeIIFeIIIZnIIАс 1:1:2 ба вазни тар 

ва хушки наврустаҳо дар шароити лабораторӣ 

Таҳқиқотҳо нишон доданд, ки дар давраи гузаронидани таҷрибаҳои 

илмӣ пайвастагиҳои комплексӣ метавонанд ба нишондиҳандаҳои морфологӣ 

ва физиологию биохимиявӣ ба наврустаҳои гандум таъсири назаррас 

расонанд. Аз ҷадвал бар меояд, ки вазни тари умумии навъи Ориён дар 

варианти таҷрибавӣ нисбати варианти назорати 38%, навъи Старшина 35% 

ва Алмалӣ бошад 25% баланд шудааст (љадвали 5).  

Бояд ќайд кард, ки вазни решаи ҳамаи навъҳои омӯхташудаамон аз 

таъсири пайвастагии комплексӣ нисбати варианти назоратӣ бартарият дорад. 

Ин аз он шањодат медињад, ки моддањои лозимаи њаётан муњимаш барои 

истифода дар чунин узвњо захира шудааст.  
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Вазни хушки наврустаҳои навъи Ориён ки дар варианти таҷрибавӣ 

нисбати варианти назоратӣ мавҷуд буданд 91%, навъи Старшина 75% ва 

навъи Алмалӣ бошад 66% баланд буданд. Муайян карда шуд, ки навъи Ориён 

дар ҳамаи вариантҳои парваришёфта бо нишондоди вазни хӯшк ва вазни тар 

натичаи нагзтар нишон додааст. 

 

Ҷадвали 5. - Таъсири пайвастагии комплексӣ FeIIFeIIIZnIIАс 1:1:2 ба вазни 

наврустањои гандум 

 

Навъҳо 

 

Вариант 

Вазни тар, г Вазни хушк, г 

Вазни 

умумї 

Вазни як 

реша 

Вазни як 

поя 
Вазни умумї 

 

Ориён 
Назоратӣ 0,18 0,09 0,09 0,024 

Таҷрибавӣ 0,25 0,15 0,10 0,046  

Старшина 
Назоратӣ 0,17 0,09 0,08 0,020 

Таҷрибавӣ 0,23 0,12 0,11 0,035  

Алмалӣ 
Назоратӣ 0,16 0,08 0,08 0,018 

Таҷрибавӣ 0,20 0,11 0,09 0,030 
 

Эзоњ. - Назорат-Н2О, Таҷрибавӣ-FeIIFeIIIZnIIАс 1:1:2 

 

Чуноне ки аз расми 2 маълум аст, вазни тари умумии навъи Ориён дар 

варианти таљрибавї нисбати варианти назоратї 38% дар навъи Старшина 

35% ва навъи Алмалї бошад 25% баланд аст. Вазни хушки умумї бошад дар 

навъи Ориён 91% дар навъи Старшина 75% ва Алмалї 66%зиёд шудааст.  

Вазни як решача аз таъсири пайвастагии комплексї (варианти 

таљрибавї) нисбати варианти назоратї дар навъи Ориён 66% дар навъи 

Старшина 33% ва Алмалї бошад то 37% вазни решачањо зиёд ба ќайд 

гирифта шудааст. 

Вазни як пояча дар њамаи навъњои омўхташудаамон низ аз таъсири 

пайвастагии комплексї нисбати варианти назоратї бартарияти зиёд дорад. 
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Расми 2. - Таъсири пайвастагии комплексї ба вазни наврустањои гандум (мг). 

Эзоҳ: назорат-Н2О, таҷрибавӣ-FeIIFeIIIZnIIАс 1:1:2 

 

3.1.3. Таъсири пайвастагии комплексии оҳан ва рӯҳ ба нишондињандањои 

физиологї-биохимиявии наврустаҳои гандум дар шароити стрессии намак 

Чуноне ки мо дар таҷрибаҳои худ зери таъсири моддањои комплексӣ ба 

рушду нумӯъи навъҳои гандуми мулоимдона дар шароити шурии лабораторї 

муайян кардем, ки чунин натиҷаҳоро нишон дод. Муайян карда шуд, ки зери 

таъсири стресси шурї дар навъи Сомонї ва Лалмикор-2 нишондињандањо дар 

як сатњ ќарор доштанд, ки дар рӯзи 3юми сабзиш 16%, ва ҳафтуми сабзиш 

бошад 12% нисбати варианти назоратї энергияи нешзанӣ ва энергияи сабзиш 

паст мушоҳида шуд. Зери таъсири пайвастагии комплексӣ (FeIIFeIIIZnII Ас 

1:1:2) бошад баръакс дар рӯзҳои сеюми сабзиш нисбати варианти назорати 

(Н2О) дар як сатњ 6% баланд шуд. Аз таъсири пайвастагии комплексие, ки 

(FeIIFeIIIZnII Ас 1:1:2 + шурӣ) бо илова намудани стресси шурї қарор дошт 

дар рўзи сеюми сабзиш 4%, 8% ва њафтуми сабзиш 8%, ки дар навъи 

Лалмикор-2 низ 8% паст гардид.  

Аз натиљањои бадастомада ошкор гардид, ки дарозии реша дар навъњои 

Сомонї ва Лалмикор-2 аз таъсири стресси шурї нисбати варианти назоратї 
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21% ва 23% паст шуд. Решачаҳое, ки дар ҳолати танҳо пайвастагї FeIIFeIIIZnII 

Ас 1:1:2 қарор доштанд 10% ва 7% нисбати варианти назоратї баланд шуд. 

Аммо гурўњи наврустањое, ки дар ин NaCI-0,5%+комплекс шароит буданд 

дар навъи Сомонї 5% ва дар навъи Лалмикор-2 3% дарозии реша нисбати 

варианти назоратї кам ба ќайд гирифта шудааст. 

 

Ҷадвали 6. - Таъсири пайвастагии комплексӣ FeIIFeIIIZnIIAc 1:1:2 ба рушду 

нумўъ дар шароити стрессии намак  

Навъњо Мањлулњо 

Энергияи 

нешзанї 

3-рўз % 

Энергияи 

сабзиш 7-

рўз % 

Дарозии 

реша, мм 

Дарозии 

поя, мм 

мулоимдона 

Сомонї 

Назоратӣ 84 88 7,8 9,8 

NaCl 0,5% 68 76 6,2 9,2 

NaCI-

0,5%+комплекс 
80 80 7,9 9,4 

FeIIFeIIIZnII Ас 

1:1:2 
90 94 8,6 10,1 

сахтдона 

Лалмикор-2 

Назоратӣ 88 90 8,3 10,1 

NaCl 0,5% 72 78 6,4 9,5 

NaCI-

0,5%+комплекс 
80 82 8,1 9,8 

FeIIFeIIIZnII Ас 

1:1:2 
92 98 8,9 10,4 

Эзоњ: варианти назоратӣ - Н2О 

 

Олимони солҳои пеш вобастагии байни миқдори хлорофилл ва 

шиддатнокии фотосинтезро ҳангоми миқдори зиёд будани нуриҳои минералӣ 

ва мавҷуд будани намнокӣ қайд намуданд. Умуман бояд қайд кард, ки 

консентратсияи баланд ва миқдори умумїи хлорофилл яке аз омилҳои 

муҳими фаъолнокии биологии растанӣ ба шумор меравад [125]. 

Дар ин фасл мо миқдори пигментҳои наврустаҳои гандуми навъи 

Сомонӣ ва Лалмикор-2-ро дар зери таъсири маҳлулҳои NaCI-0,5%, NaCI-

0,5% + 0,05% FeII:FeIII:ZnII:Атсетат (1:1:2) ва пайвастагии комплексии 0,05% 
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FeII:FeIII:ZnII:Атсетат (1:1:2) дида баромадем. Натиҷаҳои таҳқиқот бо 

нишондиҳандаҳои гандуми навъи Сомонӣ ва Лалмикор-2 дар ҷадвали зерин 

оварда шудааст.  

Дар ҷадвали 7 аввал миқдори хлорофилли a-ро дида баромадем, ки 

ҳангоми муқоиса он дар наврустаҳои бо об (Н2О) парваришёфта дар навъи 

Сомонӣ ба 0,52мг/г ва навъи Лалмикор-2 ба 0,43 мг/г вазни тар буд. Баъд он 

зери таъсири намаки NaCI-0,5% паст шуд, ки дар навъи Сомонӣ ба 0,37 мг/г 

ва навъи Лалмикор-2 бошад ба 0,18 мг/г вазни тар расид. Ҳамчунин тухмиҳои 

дар моддаҳои химиявии комплексии FeII:FeIII:ZnII:Атсетат (1:1:2) 0,05% 

таркардашуда, ки дар он намаки NaCI-0,5%-ро гирифта илова намудем, ки 

нисбат ба намаки NaCI-0,5% дар навъи Сомонӣ ба 0,50мг/г ва Лалмикор-2 

бошад 0,42 мг/г баланд гардид ва зери таъсири пайвастагии комплекси бошад 

дар навъи Сомонӣ 0,59 мг/г ва навъи Лалмикор-2 0,49 мг/г вазни тар дошт. Аз 

ин бармеояд, ки моддаҳои химиявии комплексии FeII:FeIII:ZnII:Атсетат (1:1:2) 

0,05% ба растанӣ ҳангоми нашъунамо ёрӣ мерасонад.  

Фоизи миқдори хлорофилли a бошад аз наврустаҳои навъҳои гандуми 

Сомонӣ ва Лалмикор-2 дар варианти назоратӣ ба 100% расид. Зери таъсири 

маҳлули NaCI-0,5% бошад дар навъҳои Сомонӣ 71% ва Лалмикор-2 42% 

расид, яъне паст гардид. Зери таъсири NaCI-0,5%+ FeII:FeIII:ZnII:Атсетат 

(1:1:2) 0,05% бошад дар навъи Сомонӣ 96% ва навъи Лалмикор-2 ба 98% ва аз 

таъсири пайвастагии комплекси бошад дар навъи Сомонӣ 113% ва Лалмикор-

2 114% расид, яъне миқдори пигментҳо баланд шуд.  

Миқдори хлорофилли b бошад ҳам ҳамин гуна натиҷаро нишон дод. Аз 

ҷумла миқдори хлорофилли b аз наврустаҳои навъҳои гандуми Сомонӣ ва 

Лалмикор-2 дар варианти назоратӣ 100%-ро ташкил дод. Зери таъсири 

маҳлули NaCI-0,5% буда дар навъи Сомонӣ 86% ва навъи Лалмикор-2 бошад 

46%-ро ташкил дод. Дар наврустаҳое, ки зери таъсири маҳлули NaCI-0,5%+ 

FeII:FeIII:ZnII:Атсетат (1:1:2) 0,05% бошад нисбат ба шӯрӣ хеле баланд шуда, 

ки дар навъи Сомонӣ 93% ва Лалмикор-2 бошад ба 104% баробар шуд, ки 

ҳатто фоизи миқдори хлорофилли b аз таъсири пайвастагии комплексӣ дар 
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навъи Лалмикор-2 нисбати об 4% баланд гардид. Аз таъсири пайвастагии 

комплексӣ буда дар навъи Сомонӣ 118% ва Лалмикор-2 бошад 119%-ро 

ташкил дод.  

Агар аз ҷиҳати суммаи хлорофиллҳои a ва b ба ҷадвал нигарем миқдори 

хлорофиллҳо дар варианти назоратӣ дар навъҳои Сомонӣ 0,81 мг/г ва навъи 

Лалмикор-2 0,69 мг/г вазни тарро ташкил мекунад. Миқдори хлорофиллҳо аз 

таъсири намак бошад паст шуд яъне дар навъи Сомонӣ 0,61 мг/г ва 

Лалмикор-2 0,30 мг/г вазни тарро ошкор кард. Инчунин суммаи 

хлорофиллҳои аз таъсири моддаҳои комплексибуда баланд шуд. Масалан дар 

навъи Сомонӣ 0,76 мг/г вазни тар ва навъи Лалмикор-2 бошад 0,69 мг/г ва аз 

таъсири пайвастагии комплексибуда бошад дар навъи Сомонӣ 0,92мг/г ва 

Лалмикор-2 0,80мг/г вазни тар баробар шуд. Агар мо навъҳои 

омухташудаамонро байни ҳам суммаи хлорофиллҳои α ва b-ро муқоиса кунем 

дар ҷои аввал навъи мулоимдонаи Сомонӣ ва дар ҷои дуюм бошад навъи 

сахтдонаи Лалмикор-2 меистад.  

Миқдори каротиноидҳо бошад хеле паст рафт. Яъне дар зери таъсири 

шӯрӣ дар навъи Сомонӣ 75%, Лалмикор-2 36% ва дар зери таъсири об (Н2О) 

ҳардуи навъҳо 100% баланд гардиданд. Инчунин дар зери таъсири моддаи 

комплексии FeII:FeIII:ZnII:Атсетат 1:1:2) 0,05%+намак бошад нисбат ба шӯрӣ 

баланд шуда, ки дар навъи Сомонӣ ба 88% ва Лалмикор-2 бошад ба 86% ва 

зери таъсири пайвастагии комплекси бошад дар навъи Сомонӣ 106% ва 

Лалмикор-2 114% расид.  

Суммаи пигментҳо ҳам бошад чунин натиҷаро нишон медиҳад. Масалан, 

фоизнокии суммаи он дар об дар навъи Сомонӣ ва Лалмикор-2 100%, дар 

NaCI-0,5% дар навъи Сомонӣ 76% ва Лалмикор-2 бошад 42%-ро ташкил дод. 

Дар NaCI-0,5%+ FeII:FeIII:ZnII:Атсетат (1:1:2) 0,05% бошад нисбати намак 

баланд гардида фоизи он дар навъи Сомонӣ 94% ва Лалмикор-2 ба 98% 

баробар гардида ва аз таъсири пайвастагии комплексии FeII:FeIII:ZnII:Атсетат 

(1:1:2) 0,05% бошад дар навъи Сомонӣ 114% ва Лалмикор-2 116% баробар 

шуд.  
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Ҷадвали 7. - Таъсири пайвастагии комплексӣ ба миқдори пигментҳои 

наврустаҳои навъҳои гандум дар шароити стрессии намак (мг/г вазни тар) 
Н

а
в

ъ
њ

о
 

Варианти  

Таљриба 

Х
л

о
р
о

ф
и

л
л

и
 a

 

Х
л

о
р
о

ф
и

л
л

и
 

b
 

Х
л

о
р
о

ф
и

л
л

и
  

a
+

 b
 

Х
л

о
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о
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и
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л

и
  

a
/b

 

К
а

р
о

т
и

н
о
и

д
њ

о
 

Х
л

о
р
о

ф
и

л
л

њ
о

/ 

К
а

р
о

т
и

н
о
и

д
њ

о
 

С
у

м
м

а
и

 

П
и

гм
ен

т
њ

о
 

%
 

С
о

м
о
н

ї
 

Назоратӣ 0,52 0,28 0,81 1,86 0,16 5,00 0,96 100 

NaCl-0,5% 0,37 0,24 0,61 1,54 0,12 5,8 0,73 76 

NaCI-

0,5%+комплекс 
0,50 0,26 0,76 1,90 0,14 5,4 0,90 94 

FeIIFeIIIZnIIАс 

1:1:2 
0,59 0,33 0,92 1,79 0,17 5,41 1,09 114 

Л
а
л

м
и

к
о

р
-2

 

Назоратӣ 0,43 0,26 0,69 1,65 0,14 4,9 0,83 100 

NaCl 0,5% 0,18 0,12 0,30 1,50 0,05 6,0 0,35 42 

NaCI-

0,5%+комплекс 
0,42 0,27 0,69 1,55 0,12 5,7 0,81 98 

FeIIFeIIIZnIIАс 

1:1:2 
0,49 0,31 0,80 1,58 0,16 5,00 0,96 116 

 

Эзоҳ: варианти назоратӣ - Н2О, комплекс (FeIIFeIIIZnIIАс (1:1:2) 0,05%)  

  

Умуман бояд қайд кард, ки аз байни навъҳои омӯхташудаамон таъсири 

манфии намак дар наврустаи гандуми сахтдонаи навъи Лалмикор-2 ба назар 

мерасад. Лекин пас аз илова намудани моддаи комплексии 

FeII:FeIII:ZnII:Атсетат (1:1:2) 0,05% миқдори пигментҳо то 98% зиёд шуд. Пас 

маълум мешавад, ки ин модда растаниро аз таъсири шӯрӣ эмин нигоҳ 

медорад.  

Натиҷаҳои таҳқиқотҳои амалӣ нишон доданд, ки пайвастагии 

комплексии оҳан ва рӯҳ ҳангоми коркарди пеш аз кишти тухмиҳо дар 

наврустаҳои навъҳои гуногуни гандум ба нишондиҳандаҳои морфометрӣ, 
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миқдори пигментҳои фотосинтетикӣ таъсири мусбӣ расонид. Бинобар ин 

пайвастагиҳои комплексӣ ҳамчун яке аз фаъолкунандаҳои рушду инкишоф, 

ҳифзкунандаи биологӣ метавонанд ҳосилнокии биологию хоҷагиро тақвият 

бахшанд. 

 

3.1.4. Таъсири пайвастагии комплексӣ ба рушду нумӯъи навъҳои гандуми 

мулоимдона дар шароити хушкии лабораторӣ 

Сабзиш яке аз зуҳуроти ба осонӣ мушоҳидашавандаи фаъолияти ҳаётии 

растаниҳо мебошад, чунки дар рафти он андозаи узвҳо ва бофтаҳои 

растаниҳо зиёд мешавад. Аммо Д.А. Сабинин навишта буд, ки раванди 

сабзишро танҳо бо зиёд шудани вазни растанӣ ифода намудан мумкин нест, 

чунки ҳангоми он «азнавҳосилшавии элементҳои сохтори организми 

растаниҳо» ба амал меояд [66].  

Нешзании тухмӣ ва рушди минбаъдаи майсаҳо ба мавҷудияти захираи 

моддаҳои ғизоӣ, шароити оптималии фаъолияти ферментҳо, мавҷудияти 

миқдори зарурии фитоњормонҳои танзимкунандаи раванди нешзанӣ 

алоқаманд аст [59]. 

Ќаблан муайян гардид, ки консентратсияи 0,025%, 0,05%, 0,1%-и 

моддаҳои химиявӣ дар навъи гандуми мулоимдонаи Ориён натиҷаҳои 

гуногун нишон дод. Ошкор гардид, ки аз таъсири кислотаи салитсилат ва 

пайвастагиҳои комплексие, ки дар таркибашон кислотаи салитсилат мавҷуд 

аст дар харсеи консентратсияҳо дар навъи гандуми Ориён ҳам дар рӯзҳои 3-

юми сабзиш ва ҳам 7-уми сабзиш дар муқоиса бо Н2О кам шуд ҷадвали 1.  

Пайвастагиҳои њетероњастаи комплексї таъсири танзимкунандагии 

худро дар рушд ва фаъолнокии инкишофи майсаҳои гандуми навъи Ориён 

нишон додаанд. Консентратсияи 0,05% ин модда нисбати дигар 

консентратсияҳо таъсири мусбаташ зиёдтар аст, аз ин хотир мо онро дар 

дигар навъњои мулоимдона барои рушду инкишоф дар зери стресси хушкї 

мавриди омўзиш ќарор додем. 
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Чуноне ки мо дар таҷрибаҳои худ бо истифода аз пайвастагиҳои 

комплексӣ ба рушду нумӯъи навъҳои гандуми мулоимдона дар шароити 

хушкии лабораторї муайян кардем, ки чунин натиҷаҳоро нишон дод. 

Муайян карда шуд, ки зери таъсири стресси хушкӣ дар навъи Ориён дар рӯзи 

3юми сабзиш 12% ва ҳафтуми сабзиш бошад 7% нисбати варианти назоратӣ 

(об) энергияи нешзанӣ ва энергияи сабзиш паст мушоҳида шуд.Коркарди 

тухми пеш аз кишт бо пайвастагии комплексӣ (FeIIFeIIIZnII Ас 1:1:2) бошад 

баръакс дар рӯзҳои сеюми сабзиш нисбати варианти назорати (Н2О) 4% ва 

дар рузҳои 7-уми сабзиш бошад 9% баланд шуд. Аз таъсири пайвастагии 

комплексие, ки (FeIIFeIIIZnII Ас 1:1:2 + хушкӣ) бо илова намудани стресси 

хушкӣ қарор дошт дар рӯзи 3-юми нешзани ва 7-уми сабзиш нисбат ба об 

нишондиҳандаҳо дар як сатҳ қарор доштанд.  

Ин нишондиҳанда дар донаҳои навъи Старшина, ки зери таъсири 

стресси хушкӣ қарор дошт дар рӯзи 3-юми сабзиш ва ҳафтуми сабзиш низ 9% 

нисбати варианти назоратӣ паст мушоҳида шуд. Зери таъсири пайвастагии 

комплексӣ (FeIIFeIIIZnII Ас 1:1:2) бошад баръакс дар рӯзҳои сеюми сабзиш 

нисбати варианти назорати 14% баланд ва дар рузҳои 7-уми сабзиш бошад 

13% баланд шуд. Аз таъсири пайвастагии комплексие, ки (FeIIFeIIIZnII Ас 1:1:2 

+ хушкӣ) бо илова намудани стресси хушкӣ қарор дошт дар рӯзи 3-юми 

нешзани 1% ва 7-уми сабзиш 2% нисбати варианти назоратӣ паст муайян 

шуд. 

Инчунин бо таъсири стресси хушкӣ ба таркиби донаҳои навъи гандуми 

Алмалӣ дар рӯзи 3-юми сабзиш 10% ва ҳафтуми сабзиш 11% нисбати 

варианти муқоисави (Н2О) паст мушоҳида шуд. Зери таъсири пайвастагии 

комплексӣ (FeIIFeIIIZnII Ас 1:1:2) бошад баръакс дар рӯзҳои сеюми сабзиш 

нисбати варианти назорати 13% баланд ва дар рузҳои 7-уми сабзиш бошад 

15% баланд шуд. Аз таъсири пайвастагии комплексие, ки (FeIIFeIIIZnII Ас 1:1:2 

+ хушкӣ) бо илова намудани стресси хушкӣ қарор дошт дар рӯзи 3-юми 

нешзани 1% паст ва 7-уми сабзиш бошад нишондиҳандаҳо дар як сатҳ қарор 

гирифт. Дарозии решача ќисми асосии таркиби сохтории растанињо ба 
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шумор меравад, ки тавассути он њама моддањои минералии ба худ хосро 

љабида мегирад.  

Чуноне ки аз љадвали 8 дида мешавад аз рўи аломати зерин растанињое, 

ки решачаи дарозтар дорад, ки нисбати дигар навъҳо дар ҷои аввал 

мебошанд, ин дар навъи Ориён дида мешавад, ки зери таъсири пайвастагии 

комплексӣ ба дарозии 8,9 мм баробар шуд ва зери таъсири комплекс бо илова 

намудани стресси хушкӣ 8,2мм дароз шуд. Решачаҳое, ки дар ҳолати танҳо 

стресси хушкӣ қарор доштанд ба дарозии 6,4мм ва дар зери таъсири варианти 

назоратӣ бошад 8,3мм муайян карда шуд.  

Дар ҷои дуюм бошад навъи  Старшина мебошад, ки зери таъсири 

пайвастагии комплексӣ ба дарозии 8,3 мм баробар шуд ва зери таъсири 

комплекс бо илова намудани стресси хушкӣ 7,1мм дароз шуд. Решачаҳое, ки 

дар ҳолати танҳо стресси хушкӣ қарор доштанд ба дарозии 4,6мм ва дар 

варианти муќоисавї бошад 7,8мм муайян шуд.  

Инчунин дар ҷои сеюм навъи гандуми Алмалӣ мебошад, ки зери таъсири 

пайвастагии комплексӣ ба дарозии 7,9 мм баробар шуд ва зери таъсири 

комплекс бо илова намудани стресси хушкӣ 5,6мм дароз шуд. Решачаҳое, ки 

дар ҳолати танҳо стресси хушкӣ қарор доштанд ба дарозии 4,4мм ва дар 

варианти муќоисавї бошад 7,5мм муайян шуд.  

Хулоса пайвастагии комплексї њамчун танзимкунандаи рўшду 

инкишофи растанињо ба шумор мераванд, чуноне ки дар таљрибањои мо 

маълум гардид, ки онњо растаниро барои рушду нумӯъ аз стресси хушкї эмин 

нигоњ медоранд. Аз ҷумла коркарди тухмӣ бо пайвастагии комплексӣ дар 

шароити стрессии лабораторӣ муайян гардид, ки дарозии майса дар навъҳои 

Ориён 4%, Старшина 9%, Алмалӣ бошад 7% нисбати стресси хушкӣ баланд 

шуд.  
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Ҷадвали 8. - Таъсири пайвастагии комплексӣ ба рушду нумӯъи навъҳои 

гандуми мулоимдона дар шароити хушкии лабораторӣ 

Навъњо Мањлулњо 

Энергияи 

нешзанї 

3-рўз % 

Энергияи 

сабзиш 

7-рўз % 

Дарозии 

решача мм 

Дарозии 

майса мм 

 

 

 

Ориён 

Н2О 84 91 8,3 10,1 

Хушкӣ 72 84 6,4 9,5 

FeIIFeIIIZnII Ас 

1:1:2 
88 100 8,9 10,4 

FeIIFeIIIZnII Ас 

1:1:2 

+хушкӣ 

84 91 8,2 9,9 

 

 

Старшина 

Н2О 78 82 7,8 9,6 

Хушкӣ 69 73 4,6 8,6 

FeIIFeIIIZnII Ас 

1:1:2 
92 95 8,3 9,9 

FeIIFeIIIZnII Ас 

1:1:2+хушкӣ 
77 80 7,1 9,4 

Алмалӣ 

Н2О 76 80 7,5 9.0 

Хушкӣ 66 69 4,4 8,3 

FeIIFeIIIZnII Ас 

1:1:2 
89 95 7,9 9,7 

FeIIFeIIIZnII Ас 

1:1:2+хушкӣ 
75 80 5,6 8,9 

 

Таъсири пайвастагии комплексӣ ба миќдори пигментњои фотосинтетикии 

наврустаҳои навъҳои гандум дар шароити хушкии лабораторӣ  

Фотосинтез ҳодисае дар бартараф намудани ҳолати стрессӣ, яъне 

таъғирдиҳандаи равандҳои муътадили физиологӣ ва биохимиявӣ дар 

растаниҳо мебошад. Дар раванди фотосинтез иштироки ферментҳо ҳатмист, 

яъне ҳамчун қисми таркибии ғайрисафедагии ферменти ионҳои металлҳои 
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фаъоли биологӣ, ба монанди мис, манган, молибден, бор, руҳ, оҳан, калсий 

ва ғайраҳо дар ҳосил намудани ферментҳои раванди фотосинтез зарураст [96]. 

Бинобар ин мо дар таљрибањои худ миќдори хлорофиллњои α ва b, 

ҳамчунин каротиноидњоро аз таъсири пайвастагии комплексӣ дар муќоиса ба 

об ва хушкӣ дар шароити лабораторї аз баргњои наврустањои навъҳои 

гандуми мулоимдона ҷудо намуда ва муайян намудем. 

Тањлили муќоисавии миќдори хлорофиллҳои α ва b ва каротиноидњо дар 

наврустањои навъњои Ориён, Старшина, Алмалӣ нишон доданд, ки суммаи 

хлорофиллҳое, ки аз таркиби навъи Ориён ҷудо карда шуд, зери таъсири 

пайвастагии комплексӣ (FeIIFeIIIZnII Ас 1:1:2) 7% нисбати об баланд шуд. Бо 

таъсири пайвастагии комплексӣ ки бо илова намудани стресси хушкӣ 

(FeIIFeIIIZnII Ас 1:1:2 + хушкӣ) 6% нисбати варианти назоратӣ паст шуда 

инчунин миқдори хлорофиллҳое, ки зери таъсири стресси хушкии гандум 

қарор доштанд 24% нисбати об паст ба назар мерасад. 

Ин нишондиҳанда дар навъи Старшина ки суммаи хлорофиллҳое, ки аз 

таркиби танҳо пайвастагии комплексбуда ҷудо карда шуд нисбат ба об 11% 

баланд шуд ва зери таъсири пайвастагии комплексие, ки бо илова намудани 

стресси хушкӣ қарор дода шуд 19% нисбати варианти назорати паст шуд. 

Инчунин зери таъсири хушкӣ бошад нисбатан паст мушоҳида мешавад, ки то 

34% нисбати об паст муайян гардид.  

Суммаи хлорофиллҳое, ки аз таркиби навъи гандуми Алмалӣ ки дар зери 

пайвастагии комплексӣ қарор доштанд нисбати варианти назоратӣ 8% 

баланд аст ва зери таъсири пайвастагии комплекси, ки бо илова намудани 

стресси хушкӣ мебошад 18% паст шуда ва наврустаҳое, ки танҳо зери  стресси 

хушкӣ қарор доранд нисбати об (варианти назоратӣ) 34% паст шудааст.  

Таҳлили миқдори каротиноидҳо дар таркиби наврустаҳои омӯхташуда 

нишон дод, ки аз ҳама миқдори зиёди каротиноидҳо дар гурӯҳи ҳамаи 

навъҳои растаниҳое, ки зери таъсири хушкӣ қарор гирифта шудаанд 

мушоҳида мешавад. Миқдори ками каротиноидҳо бошад аз таркиби 

наврустаҳое, ки танҳо зери пайвастагии комплексӣ мавҷуд аст муайян 
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гардидааст. Аз ҷумла миқдори каротиноидҳое, ки аз таркиби навъи гандуми 

Ориён ки зери пайвастагии комплексӣ қарор доштанд нисбати об 8% паст 

шуда ва гурӯҳи растаниҳое, ки зери таъсири пайвастагии комплексӣ+стресси 

хушкӣ қарор дошт 7% баланд гардид инчунин растаниҳое, ки танҳо зери 

стресси хушкӣ буданд 15% нисбати об зиёд шудаанд. 

 

Ҷадвали 9. - Таъсири пайвастагиҳои комплексӣ ба миќдори пигментњои 

фотосинтетикии наврустаҳои навъҳои гандум дар шароити хушкии лабораторӣ 

(мг/г вазни тар). 
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Н2О 0,52 0,28 0,80 1,86 0,13 6,1 0,93 

Хушкӣ 0,37 0,24 0,61 1,54 0,15 4,0 0,76 

FeIIFeIIIZnII Ас 

1:1:2 
0,55 0,30 0,86 1,83 0,12 7,1 0,98 

FeIIFeIIIZnII Ас 

1:1:2+хушкӣ 
0,48 0,27 0,75 1,78 0,14 5,3 0,89 

С
т
а
р

ш
и

н
а

 

Н2О 0,43 0,26 0,69 1,65 0,10 6,9 0,79 

Хушкӣ 0,28 0,18 0,46 1,55 0,15 3,0 0,61 

FeIIFeIIIZnII Ас 

1:1:2 
0,48 0,29 0,77 1,65 0,08 9,6 0,85 

FeIIFeIIIZnII Ас 

1:1:2+хушкӣ 
0,35 0,21 0,56 1,66 0,12 4,6 0,68 

А
л

м
а
л

ӣ
 

Н2О 0,40 0,22 0,62 1,81 0,12 5,1 0,75 

Хушкӣ 0,26 0,15 0,41 1,73 0,14 2,9 0,48 

FeIIFeIIIZnII 

Ас 1:1:2 
0,42 0,25 0,67 1,68 0,07 9,6 0,81 

FeIIFeIIIZnIIАс 

1:1:2+хушкӣ 
0,33 0,18 0,51 1,83 0,11 4,6 0,61 

 



64 
 

Дар навъи Старшина ки зери пайвастагии комплексӣ қарор доштанд 

нисбати об 20% паст шуда ва гурӯҳи растаниҳое, ки зери таъсири пайвастагии 

комплексӣ+стресси хушкӣ қарор дошт 20% баланд гардид инчунин 

растаниҳое, ки танҳо зери стресси хушкӣ буданд 50% нисбати об зиёд 

шудаанд. Инчунин ин нишондиҳанда дар навъи Алмалӣ аз таъсири танҳо 

комплекс 42% ва аз таъсири комплекс+хушкӣ 9% нисбати об паст шудааст. 

Гурӯҳи растаниҳое, ки танҳо зери стресси хушкӣ мебошанд 16% нисбати 

варианти назоратӣ (об) баланд мушоҳида мешавад. 

Агар мо навъҳоро аз ҷиҳати суммаи пигментҳо байни худ муқоиса кунем 

дар ҷои аввал навъи гандуми тоҷикии Ориён ва дар ҷои дуюм навъи гандуми 

россиягии Старшина инчунин дар ҷои охир бошад навъи гандуми қазоқии 

Алмалӣ меистад.  

Бояд қайд кард, гурӯҳи гандумҳое, ки танҳо дар пайвастагии комплексӣ 

тар карда шудаанд суммаи пигментҳояшон хеле баланд мебошад. Аз ҳама 

миқдори ками пигментҳо дар гурӯҳи гандумҳое, ки танҳо зери таъсири 

стресси хушкӣ қарор гирифтаанд мушоҳида карда мешавад. Аммо коркард 

намудани тухмӣ бо пайвастагии комплексӣ дар шароити стресси хушкӣ каме 

ҳам бошад растаниро аз хушкӣ муҳофизат кард, ки дар навъи Ориён миқдори 

хлорофилҳои а ва b 22%, Старшина 21% ва Алмалӣ 24% баланд шуд. 

Њамин тавр ҳамаи таҷрибаҳои гузарониданидашуда дар шароити 

лабораторӣ бо мақсади интихоб намудани пайвастагии комплексии 

самаранок ва аз байни навъҳои гандуми омӯхташуда барои мутобиқ шудан 

навъи тоҷикии Ориён, навъи росиягии Старшина ва навъи қазоқии Алмалӣ 

барои таҳқиқотҳои вегетатсионӣ (шароити саҳроӣ) интихоб карда шуд. 
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Тањќиќотњои вегетатсионї (дар шароити сањрої) 

3.2.1. Муҳлатҳои фарорасии давраҳои асосии физиологии вегетатсияи 

растаниҳо (аз 01.12.2020) 

Аз тамоми равандҳои физиологие, ки ба норасогии нами ҳассосанд, 

протсесси рушд ба шумор меравад. Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки 

ҳангоми норасогии намии растанӣ равандҳои фотосинтез ва нафаскашӣ 

аввалан муътадил мегузаранд, аммо протсесси рушд алакай қатъ мешавад 

Норасогии об ба дигаргуниҳои дигари анатомии инкишофи зиёди бофтаҳои 

механикӣ боис мегардад. Қатъшавии протсесси рушд, ки ҳангоми норасогии 

об ба назар мерасад, инчунин боиси вайроншавии мубодилаи гормонӣ 

мегардад [112]. 

Таќрибан 70% - и обе, ки гандум дар давраи нашъўнамояш истифода 

мебарад дар фосилаи аз сабзиши бањорї то хўшабандї ва 20% - и он дар 

давраи аз гулкунї то пухтарасиши дон харљ мешавад. Давраи аз њама њасос 

нисбати талаботи гандум ба об дар фосилаи найчаронї – хўшабандї ба њисоб 

мераванд. Аммо намии зиёд низ ба рушду нумўъ ва њосили гандум зарар 

мерасонанд. Аз ин рў барои он ки тухмии гандум хуб неш зада барояд бояд 

дар ќабати болоии хок (0-10см) на камтар аз 10мм намии самаранок мављуд 

бошад. Барои панљаронии муътадил бошад бояд дар ќабати 0-20см на камтар 

аз 30мм намнокї бояд вуљуд дошта бошад [48]. 

Дар ҷадвали №10 натиҷаҳои тадқиқотҳо оид ба таъсири пайвастагиҳои 

комплексӣ дар давраҳои рушду нумӯъи навъҳои гандумҳои мулоимдона 

оварда шудаанд, ки аз чунин даврањо иборат аст. Нешзанї, панљазанї, 

саршавии найчазанї, саршавии поябандї, хӯша бандї, гулкунї, ширабандї, 

хамиршавиро дар бар мегирад. Аз ҷадвали 10 бар меояд, ки нешзании тухмии 

навъҳои омӯхташаванда аз 1-уми декабри соли 2021 шурӯъ шудааст. 

Нешзании навъҳои омӯхташаванда дар зери таъсири пайвастагии комплексӣ 

(варианти таҷрибавӣ) нисбати варианти муқоисавӣ 2-3 рӯз пеш донаҳои 

гандум неш задаанд. Аммо дар давраи ширабандию хамиршавї дар њамаи 

навъњои омўхташаванда натиљањои якхела ба мушоњида мерасид.  
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Ҷадвали 10. - Даврањои онтогенези навъњои гандуми мулоимдона дар шароити сањрої [FeIIFeIIIZnIIАс 1:1:2] 

Давраҳои рушду нумӯъ 
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Ш
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О
р
и
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1а 01.02.21 15.02.21 16.03.21 30.03.21 08.04.21 16.04.21 28.04.21 07.05.21 

1б 01.02.21 15.02.21 16.03.21 30.03.21 08.04.21 16.04.21 28.04.21 07.05.21 

1в 04.02.21 18.02.21 18.03.21 30.03.21 08.04.21 16.04.21 28.04.21 07.05.21 

1г 04.02.21 18.02.21 18.03.21 30.03.21 10.04.21 22.04.21 28.04.21 07.05.21 

С
т
а
р
ш

и
н

а
 2а 05.02.21 21.02.21 14.03.21 30.03.21 09.04.21 16.04.21 28.04.2 07.05.21 

2б 05.02.21 21.02.21 14.03.21 30.03.21 09.04.21 18.04.21 28.04.21 07.05.21 

2в 07.02.21 23.02.21 16.03.21 03.04.21 09.04.21 18.04.21 28.04.21 07.05.21 

2г 07.02.21 23.02.21 16.03.21 03.04.21 09.04.21 22.04.21 28.04.21 07.05.21 

А
л

м
а
л
ӣ

 

3а 01.02.21 15.02.21 14.03.21 30.03.21 09.04.21 16.04.21 28.04.21 07.05.21 

3б 01.02.21 15.02.21 14.03.21 30.03.21 10.04.21 22.04.21 28.04.21 07.05.21 

3в 03.02.21 18.02.21 16.03.21 03.04.21 13.04.21 22.04.21 28.04.21 07.05.21 

3г 03.02.21 18.02.21 16.03.21 03.04.21 13.04.21 22.04.21 28.04.21 07.05.21 

Эзоҳ: а-пайвастагии комплексӣ [FeIIFeIIIZnIIАс 1:1:2] намнокии оптималии хок 75-80%, б-пайвастагии комплексӣ 

намнокии оптималии хок 45-50%, в-об намнокии оптималии хок 75-80%, г-хушкӣ намнокии хок 45-50%.
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3.2.2. Миқдори умумии об дар барги навъҳои гандуми мулоимдона дар 

шароити хушкии хок вобаста аз таъсири пайвастагии комплексӣ 

 

Дар растаниҳо руҳ дар шакли дувалентӣ ҳамчун иони озоди Zn2+ ё дар 

таркиби комплексҳо бо пайвастагиҳои органикӣ мавҷуд аст. Руҳ дар 

мубодилаи нитроген, карбон ва фосфор нақши муҳим дорад, ба синтези 

кислотаҳои нуклеинӣ ва сафеда мусоидат мекунад. Он ба таркиби зиёда аз 

200 ферментҳои растанињо дохил мешавад [18]. 

Об дар ҳаёти растаниҳо нақши муайян дорад. Вай 80-95% вазни 

бофтаҳоро ташкил медиҳад. Барои зиёдшавии биомассаи организми растанӣ 

ба 1г, қариб 500г об бояд ба воситаи системаи решагӣ ҷаббида шавад, ба 

тамоми растанӣ ҳаракат кунад ва аз сатҳи он ба атмосфера ҷудо шавад. Об 

дар равандҳои ҳаётии ҳуҷайра аҳамияти аввалиндараҷа дорад. Ҳатто 

норасоии ками реҷаи об дар мубодилаи моддаҳо халал мерасонад [39]. 

Дар ҷадвали 11 маълумотњо оид ба миқдори умумии об дар барги 

навъҳои гандуми мулоим дар шароити хушкии хок зери таъсири пайвастагии 

комплексӣ нишон дода шудааст. Чуноне ки аз ҷадвали 11 бармеояд, миқдори 

об дар барги растаниҳое, ки тухмии онњо пеш аз кишт бо пайвастагии 

комплексии FeIIFeIIIZnIIAc 1:1:2 коркард гардид (гурӯҳи а), нисбати дигар 

гурӯҳи растаниҳо дар ҳама навъҳои омӯхташудаамон хеле баланд буд. Аз 

ҷумла миқдори об дар давраи панҷазанӣ ва шираю хамирӣ дар баргҳои навъи 

гандуми Ориён дар гурўњи а аз 4% то 8% нисбати гурўњи в баланд шуд. 

Коркард намудани тухмї бо пайвастагии комплексӣ ва парвариши 

минбаъдаи растанї дар шароити стресси хушкӣ (гурӯҳи б) дар давраи 

панҷазанӣ ва шираю хамирӣ дар як сатҳ 2% нисбати варианти назорати 

(гурўњи в )паст гардидааст. Дар шароити танҳо хушкӣ (гурӯҳи г) нисбати 

гурўњи в миқдори об дар давраи панҷазанӣ 10% ва дар давраи шираю хамирӣ 

22% кам гаштааст. 

Миқдори умумии об дар гандуми навъи Старшина дар давраи панҷазанӣ 

аз таъсири комплекс (гурӯҳи а) 3% ва дар давраи шираю хамирӣ 16% баланд 
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шуда ва зери таъсири пайвастагии комплексӣ дар шароити стресси хушкӣ 

(гурӯҳи б) дар давраи панҷазанӣ 2% ва давраи шираю хамирӣ 3% миқдори об 

кам гардид. Инчунин растаниҳое, ки дар шароити стресси хушкӣ (растаниҳои 

гурӯҳи г) қарор доранд дар давраи панҷазанӣ 9% ва дар давраи шираю 

хамирӣ 20% миқдори об паст шуд. 

Дар навъи гандуми Алмалӣ чунин натиҷа дод, ки дар гурӯҳи а растанињо 

дар давраи панҷазанӣ 3% ва дар давраи шираю хамирӣ 22% нисбати гурӯҳи в 

миқдори об дар баргҳо зиёд шуд. Растаниҳое, ки дар шароити стресси хушкӣ 

мавҷуд буданд (гурӯҳи г) дар давраи панҷазанӣ 10% ва шираю хамирӣ 18% 

нисбати варианти назорати паст шуда ва гурўњи б растанињо дар давраи 

панҷазанӣ 2% ва дар давраи шираю хамирӣ 3% нисбати гурўњи в кам 

шудааст. 

Миқдори об дар барги навъҳои гандум дар чор шароити таҷриба 

тадриҷан то давраи шираю хамирӣ кам мешавад. Фарқият байни шароитҳо 

дар ҳамаи давраҳои нашъунамо боқӣ мондааст. Аммо мушоҳида намудан 

мумкин аст, ки дар навъи Алмалӣ нисбат ба навъҳои Ориён ва Старшина 

миқдори об дар барг кам ба назар мерасад ва миқдори камтарини ин 

нишондиҳанда дар растаниҳои гурӯҳи г (стресси хушкӣ) мансуб мебошад, ки 

ба 50,2% дар давраи шираю хамирӣ баробар мебошад. Миқдори аз ҳама 

зиёди об бошад дар навъи Ориён 93,3%-ро ташкил мекунад. Ин гурӯҳи 

растаниҳое мебошад, ки пеш аз кишт бо ПК коркард гузаронида шуд, ки 

намнокии оптималии хок ба 75-80% баробар буд.  
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Ҷадвали 11. - Миқдори умумии об дар барги навъҳои гандуми мулоим, %  
Д
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ъ

 

Ориён Старшина Алмалӣ 

1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г 

П
а
н
ҷ

а
за

н
ӣ

 

93,3±0.5 88,3±0,4 89,4±0,2 80,7±0,4 90,2±0,5 86,3±0,3 87,4±0,3 79,5±0,2 87,6±0,5 83,2±0,4 84,6±0,3 76,1±0,3 

Х
ӯ
ш

а
 б

а
н

д
ӣ

 

86,2±0,4 84,1±0,3 85,3±0,4 74,2±0,2 85,7±0,4 80,5±0,2 82,8±0,3 72,1±0,3 80,1±0,3 78,2±0,2 78,8±0,4 70,6±0,5 

Г
у
л

к
у
н
ӣ

 

84,2±0,5 74,6±0,6 75,3±0,6 66,6±0,5 83,1±0,3 70,4±0,3 67,7±0,2 64,4±0,4 78,8±0,14 68,6±0,2 64,6±0,6 60,3±0,2 

Ш
и

р
а
ю

 

х
а
м

и
р
ӣ

 

76,3±0,3 69,8±0,3 70,7±0,2 55,4±0,3 76,2±0,2 63,2±0,2 65,2±0,1 52,3±0,2 74,2±0,5 59,2±0,3 60,7±0,2 50,2±0,4 

Эзоҳ: а-пайвастагии комплексӣ [FeIIFeIIIZnIIАс 1:1:2] намнокии оптималии хок 75-80%, б-пайвастагии комплексӣ 

намнокии оптималии хок 45-50%, в-об намнокии оптималии хок 75-80%, г-хушкӣ намнокии хок 45-50% 
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Расми 3. - Миқдори умумии об дар барги навъҳои гандуми мулоим, % 

Эзоҳ: а-пайвастагии комплексӣ [FeIIFeIIIZnIIАс 1:1:2] намнокии 

оптималии хок 75-80%, б-пайвастагии комплексӣ намнокии оптималии хок 

45-50%, в-об намнокии оптималии хок 75-80%, г-хушкӣ намнокии хок 45-50% 
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3.2.3. Таъсири пайвастагии комплексӣ ба норасогии нисфирузии об дар 

барги навъҳои гандуми мулоимдона дар шароити хушкии хок 

 

Дар ҷадвали 12 маълумотҳо оид ба таъсири пайвастагиҳои комплексӣ 

ҳангоми норасогии об дар шароити хушкии хок дар барги навъҳои гандум 

нишон дода шудааст. 

Натиҷаҳои омӯхташаванда оид ба таъсири пайвастагии комплексӣ ба 

норасоии об зери стресси хушкӣ дар барги навъҳои омӯхташаванда нишон 

дод, ки вобаста аз дараҷаи намнокии хок, ва дараҷаҳои нашъунамо дар 

навъҳо тағйирёбии ин нишондиҳанда назаррас мебошад. Норасоии об дар 

навъҳои омӯхташудаи гандум дар шароити хушкии хок дар ҳамаи давраҳои 

нашъунамо нисбатан баланд буд. Муайян гардид, ки дар давраҳои 

онтогенези растаниҳои омӯхташаванда аз давраи панҷазанӣ то давраи шираю 

хамирӣ норасоии об давра ба давра зиёд ба қайд гирифта шудааст. Талаботи 

зиёди об дар растаниҳои омӯхташаванда дар давраи шираю хамирӣ ба 

мушоҳида мерасад. 

Чуноне ки аз ҷадвали 12 маълум аст, норасоии об дар барги навъи 

Ориён, ки дар зери таъсири пайвастагиҳои комплексӣ буд (намнокии хок 75-

80%) дар давраи панҷазанӣ аз 0,90 то давраи шираю хамирӣ ба 20,3 дар навъи 

Старшина 10,2 (давраи панҷазанӣ) то 22,2 (давраи шираю хамирӣ) ва навъи 

Алмалӣ бошад аз 10,5 (давраи панҷазанӣ) то 24,1 (шираю хамирӣ) нарасидани 

об ба қайд гирифта шуд.  

Гурӯҳи гандумҳое, ки дар пайвастагиҳои комплексӣ коркард карда 

буданд (намнокии хок 45-50%) дар барги навъи Ориён норасоии об аз давраи 

панҷазани 10,4 то давраи шираю хамирӣ ба 23,0 ва навъи Старшина аз 11,8 

(панҷазанӣ) то 27,8 (шираю хамирӣ) инчунин чунин нишондиҳанда дар навъи 

Алмалӣ аз 12,2 (панҷазанӣ) то 28,7 (шираю хамирӣ) норасоии об муайян 

гардид.  

Гандумҳое, ки дар варианти назоратии об (намнокии хок 75-80%) буданд 

норасоии об дар барги навъи Ориён дар давраи панҷазанӣ аз 10,3 то давраи 
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шираю хамирӣ то 22,5 мушоҳида шуда дар навъи Старшина бошад 11,4 

(панҷазанӣ) то 27,3 (шираю хамирӣ) ва навъи Алмалӣ бошад аз давраи 

найчазанӣ ба 12 то 28,1 шираю хамирӣ ба назар мерасад.  

Гурӯҳи 4-уми гандумҳо дар варианти назоратии хушкии хок мебошад, ки 

нарасидани об дар барги растанӣ (намнокии хок 45-50%) аст, ки дар навъи 

Ориён аз 12,2 (панҷазанӣ) то 27,8 (шираю хамирӣ) ва навъи Старшина аз 13,0 

(панҷазанӣ) то 30,9 (шираю хамирӣ) буда инчунин дар навъи Алмалӣ аз 12,2 

(панҷазанӣ) то 27,8 (шираю хамирӣ) норасоии об муайян карда шуд. 

Натиҷаҳои тадқиқоти оид ба норасогии нисфирузии об дар барги 

навъҳои гандуми мулоимдона дар шароити хушкии хок бо истифода аз 

пайвастагиҳои комплексӣ муайян гардид, ки дар ҳамаи навъҳои 

омӯхташудаамон норасоии об дар варианти растаниҳое, ки пеш аз кишт 

донаҳо бо пайвастагиҳои комплекси коркард карда шуданд, ки намнокии хок 

ба 45-50% баробар буд, талабот ба об камтар ба назар мерасид нисбат ба 

гандумҳое, ки дар варианти стресси хушкӣ (намнокии хок 45-50%) қарор 

доштанд ба қайд гирифта шуд.  

Агар мо навъҳои омӯхташудаамонро байни худ дар ҳамаи варианҳои 

таҷрибаамон муқоиса кунем норасоии об дар ҷой аввал дар навъи қазоқии 

Алмалӣ ҷойи дуюм навъи россиягии Старшина ва ҷойи сеюм бошад навъи 

тоҷикии Ориён мушоҳида карда мешавад.  

Норасоии об ҷараёни нафаскашӣ ва энергетикии онро суст карда 

фаъолнокии як қатор ферментҳои оксидкунандаро тағйир медиҳад, ҷараёни 

расиш суст мешавад, ҳолати гормоналии растаниҳо тағёир ёфта миқдори 

туршии абсизӣ зиёд мешавад [67]. 
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Ҷадвали 12. - Таъсири пайвастагиҳои комплексӣ ба норасогии нисфирузии об дар барги навъҳои гандуми мулоимдона 

дар шароити хушкии хок %  
 

Давраҳои 

рушду 

нумӯъ 

Ориён Старшина Алмалӣ 

1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г 

Панҷазанӣ 0,9±0,1 10,4±0,1 10,3±0,1 12,2±0,1 10,2±0,1 11,8±0,2 11,4±0,1 13,0±0,2 10,5±0,2 12,2±0,1 12,0±0,2 15,1±0,2 

Хӯша 

бандӣ 
10,2±0.1 12,8±0,3 12,4±0,2 15,7±0,1 12,9±0,0 13,9±0,3 13,1±0,2 14,9±0,1 13,2±0,1 14,2±0,1 13,9±0,1 16,8±0,2 

Гулкунӣ 14,2±0,2 17,8±0,2 17,1±0,2 21,7±0,2 16,8±0,2 19,3±0,0 18,9±0,3 22,5±0,2 17,2±0,0 20,5±0,2 19,7±0,3 22,7±0,3 

Шираю 

хамирӣ 
20,3±0,2 23,0±0,0 22,5±0,1 27,8±0,2 22,2±0,1 27,8±0,3 27,3±0,2 30,9±0,1 24,1±0,3 28,7±0,3 28,1±0,2 33,6±0,1 

 

Эзоҳ: а-пайвастагии комплексӣ [FeIIFeIIIZnIIАс 1:1:2] намнокии оптималии хок 75-80%, б-пайвастагии комплексӣ 

намнокии оптималии хок 45-50%, в-об намнокии оптималии хок 75-80%, г-хушкӣ намнокии хок 45-50% 
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Муқаррар карда шудааст, ки дар гандуми навъи Ориён дараҷаи 

максималии об дар баргҳо мушоҳида карда шудааст (75 %), дар навъҳои 

«Старшина» ва «Алмалӣ»  ин нишондиҳанда мутаносибан 68 ва 65 %-ро 

ташкил дод. Дар шароити хушкӣ миқдори оби объектҳои таҳқиқшуда 

мутаносибан 9%, 3% и 4% кам шуд. Коркарди тухмӣ пеш аз кишт бо ПК 

барои дар шароити хушкӣ дар сатҳи растаниҳои назоратӣ нигоҳ доштани об 

ёрӣ расонд ва минбаъд парвариш кардани навъҳои гандум дар намии 

муътадил ҳатто боиси зиёд шудани оби барг (мутаносибан 84%, 83% ва 79%) 

гардид. Дар навъҳои «Старшина» (15,5 %) ва «Алмалӣ» (14,2 %) фарқияти 

муайян ба назар мерасад расми 4.  

Ҳамин тавр, метавон гуфт, ки дар навъҳои таҳқиқшуда, ки дараҷаи 

устувории гуногун доранд, тағйироти мубодилаи об сифатан якхела буда, бо 

таъсири фишори хушкӣ алоқаманд аст, ва фарқияти байни онҳо танҳо 

миқдорист. 
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Расми 4. Норасогии нисфирузии об дар барги навъҳои гандуми 

мулоимдона дар шароити хушкии хок %. 

Эзоҳ: а-пайвастагии комплексӣ [FeIIFeIIIZnIIАс 1:1:2] намнокии 

оптималии хок 75-80%, б-пайвастагии комплексӣ намнокии оптималии хок 

45-50%, в-об намнокии оптималии хок 75-80%, г-хушкӣ намнокии хок 45-50% 
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3.2.4. Таъсири пайвастагии комплексӣ дар шароити стрессии хушкии хок 

ба миқдори пигментҳои фотосинтетикӣ дар барги навъҳои гандуми 

мулоимдона 

 

Растаниҳое, ки ноустуворанд дар вақти беобшавӣ аппарати 

фотосинтетикии онҳо вайрон мешавад: маҷмӯи сафедаю пигментӣ зарар 

дида, фаъолнокии фотокимиёвӣ ва фосфорнокшавии хлоропластҳо нигоҳ 

дошта шуда фаъолнокии ферменти асосии фотосинтез-рибулозобифосфат-

карбоксилаза тағйир меёбад.  

 

Љадвали 13. - Таъсири пайвастагии комплексӣ ба миқдори пигментҳои 

фотосинтетикии барги навъҳои гандуми мулоимдона дар давраи панҷазанӣ дар 

шароити стрессии хушкӣ (мг/г вазни тар) 

Навъњо № Хл α Хл b 
Хл 

α+b 
Хл α/b 

Суммаи 

каротиноидњо 

Таносуби 

хл/кар. 

О
р
и

ён
 

1а 1,5±0,0 1,1±0,1 2,60 1,36 0,8±0,0 3,2 

1б 1,3±0,0 1,1±0,0 2,40 1,18 1,0±0,2 2,4 

1в 1,4±0,0 1,1±0,0 2,50 1,27 0,9±0,3 2,8 

1г 1,2±0,0 1,1±0,0 2,30 1,09 1,1±0,1 2,1 

С
т
а
р
ш

и
н

а
 2а 1,3±0,1 1,1±0,0 2,40 1,18 0,7±0,1 3,4 

2б 1,1±0,0 1,0±0,1 2,20 1,10 0,9±0,0 2,4 

2в 1,2±0,1 1,1±0,0 2,30 1,09 0,8±0,1 2,8 

2г 1,2±0,1 0,9±0,0 2,10 1,33 1,1±0,0 1,9 

А
л

м
а
л
ӣ

 

3а 1,3±0,1 1,0±0,1 2,30 1,30 0,6±0,0 3,8 

3б 1,0±0,1 0,9±0,0 1,90 1,11 0,8±0,2 2,4 

3в 1,1±0,1 0,9±0,0 2,00 1,22 0,7±0,1 2,8 

3г 1,0±0,1 0,7±0,1 1,70 1,42 0,9±0,2 1,9 

  

Эзоҳ: а-пайвастагии комплексӣ [FeIIFeIIIZnIIАс 1:1:2] намнокии 

оптималии хок 75-80%, б-пайвастагии комплексӣ ва хушкии хок 45-50%, в- 

намнокии оптималии хок 75-80%, г-хушкӣ - намнокии хок 45-50% 
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Миқдори пигментҳои фотосинтетикӣ дар давраҳои панҷазанӣ, 

хӯшабандӣ, гулкунӣ ва шираю хамирӣ омӯхта шуд, ки миқдори аз ҳама зиёди 

пигментҳо дар давраи гулкунӣ ба қайд гирифта шуд. Натиҷаҳои таҳқиқотҳо 

нишон медиҳад, ки дар ҳамаи давраҳои онтогенези растаниҳо таъсири 

стресси хушкии хок ба камшавии воқеии пигментҳои сабзи барги ҳамаи 

навъҳои омӯхташуда оварда мерасонад. Аммо коркарди тухмӣ пеш аз кишт 

бо пайвастагии комплексӣ ба миқдори пигментҳои фотосинтетикӣ дар 

растаниҳои омӯхташаванда натиҷаи мусбат расонид. 

 

Ҷадвали 14. - Таъсири пайвастагии комплексӣ ба миқдори пигментҳои 

фотосинтетикии барги навъҳои гандуми мулоимдона дар давраи хӯшабандӣ 

дар шароити стрессии хушкӣ (мг/г вазни тар). 

Навъњо № Хлл α Хлл b 
Хлл 

α+b 
Хлл α/b 

Суммаи 

каротиноидњо 

Таносуби 

хлл/кар. 

О
р
и

ён
 

1а 1,9±0,0 1,3±0,1 3,20 1,46 0,9±0,0 3,6 

1б 1,6±0,0 1,2±0,1 2,80 1,33 1,1±0,1 2,6 

1в 1,7±0,1 1,3±0,1 3,00 1,31 1,0±0,0 3,0 

1г 1.4±0,1 1,1±0,0 2,50 1,27 1,2±0,0 2,1 

С
т
а
р
ш

и
н

а
 2а 1,7±0,1 1,4±0,0 3,10 1,21 1,0±0,0 3,1 

2б 1,5±0,1 1,0±0,1 2,50 1,50 1,2±0,0 2,0 

2в 1,5±0,0 1,1±0,0 2,60 1,36 1,1±0,1 2,3 

2г 1,3±0,0 1,1±0,0 2,40 1,18 1,3±0,0 1,8 

А
л

м
а
л
ӣ

 

3а 1,7±0,1 1,3±0,1 3,00 1,30 0,8±0,0 3,8 

3б 1,3±0,1 1,0±0,1 2,30 1,30 1,0±0,1 2,3 

3в 1,4±0,0 1,1±0,1 2,50 1,27 0,9±0,0 2,8 

3г 1,3±0,1 0,9±0,1 2,20 1,18 1,1±0,1 2,0 

 

Эзоҳ: а-пайвастагии комплексӣ [FeIIFeIIIZnIIАс 1:1:2] намнокии 

оптималии хок 75-80%, б-пайвастагии комплексӣ намнокии оптималии хок 

45-50%, в-об намнокии оптималии хок 75-80%, г-хушкӣ намнокии хок 45-50% 
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Ҷадвали 15. - Таъсири пайвастагии комплексӣ ба миқдории пигментҳои 

фотосинтетикии барги навъҳои гандуми мулоимдона дар давраи гулкунӣ дар 

шароити стрессии хушкӣ (мг/г вазни тар) 

Навъњо № Хл α Хл b Хл α+b Хл α/b 
Суммаи 

каротиноидњо 

Таносуби 

хл/кар. 

О
р
и

ён
 

1а 2,1±0,2 1,5±0,0 3,60 1,40 1,1±0,0 3,3 

1б 1,8±0,1 1,4±0,0 3,20 1,29 1,4±0,1 2,3 

1в 1,9±0,0 1,5±0,1 3,40 1,27 1,3±0,0 2,6 

1г 1,6±0,1 1,3±0,0 2,90 1,23 1,5±0,1 1,9 

С
т
а
р
ш

и
н

а
 2а 1,9±0,1 1,4±0,1 3,30 1,35 1,2±0,0 2,7 

2б 1,5±0,0 1,3±0,0 2,80 1,15 1,4±0,0 2,0 

2в 1,6±0.1 1,3±0,0 2,90 1,23 1,3±0,0 2,2 

2г 1,4±0,1 1,3±0,1 2,70 1,07 1,6±0,2 1,7 

А
л

м
а
л
ӣ

 

3а 1,8±0,1 1,4±0,0 3,20 1,29 1,0±0,0 3,2 

3б 1,4±0,0 1,3±0,1 2,70 1,25 1,3±0,1 2,1 

3в 1,6±0,2 1,3±0,1 2,90 1,23 1,1±0,0 2,6 

3г 1,3±0,1 1,1±0,1 2,40 1,18 1,4±0,1 1,7 

Эзоҳ: а-пайвастагии комплексӣ [FeIIFeIIIZnIIАс 1:1:2] намнокии 

оптималии хок 75-80%, б-пайвастагии комплексӣ намнокии оптималии хок 

45-50%, в-об намнокии оптималии хок 75-80%, г-хушкӣ намнокии хок 45-50% 

 

Натиљањои тањқиқот муқаррар намуданд, ки дар давраи гулкунӣ дар 

барги гандум баъд аз коркард намудан бо ПК дар навъҳои Ориён, Старшина 

ва Алмалӣ нисбат ба варианти назоратї мутаносибан 6%, 14% ва 10% 

миќдори хлорофиллҳои a ва b зиёд шуд. Дар шароити хушкї миқдори 

хлорофилл нисбат ба варианти назоратї мутаносибан 15%, 7% ва 17% кам 

шуд. 

Коркард намудани тухмї пеш аз кишт бо ПК ба инкишофи минбаъдаи 

растаниҳо таъсири мусбї расонд, зеро миќдори пигментҳо дар шароити 

хушкї мутаносибан 6%, 3% ва 7 % кам шуд. Натиҷаи муайян кардани 

миқдори каротиноидҳо хусусияти баръаксро ошкор намуд, яъне дар шароити 

хушкї ин нишондиҳанда дар ҳамаи растанињои тачрибавӣ нисбат ба 
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варианти назоратї мутаносибан 15%, 23% ва 28 % афзуд. Пас аз коркард 

намудани тухмї бо ПК њолати камшавии миќдори каротиноидҳо мушоҳида 

карда мешавад. Ин натиҷа вазифаи муҳофизатӣ ва фотопротектории 

каротиноидҳоро тасдиқ мекунад, ки метавонад устуворї ба хушкӣ дар давраи 

муҳим ва бартараф намудани стрессро дар организми растанӣ тавсиф кунад. 

Нишондиҳандаи муҳиме, ки кори дастгоҳи фотосинтетикиро тавсиф 

мекунад, таносуби хлорофилли а ба хлорофилли b (a/b) мебошад. Натиҷаҳои 

тањқиқот дар ҳамаи навъҳои гандум дар шароити хушкї паст шудани индекси 

хлорофиллњоро (а/b) аз 1,29-1,40 то 1,18-1,23 (камшавии вазифаи 

рушноиљамъоварї) - ро муқаррар намуданд. Коркард намудани тухмї пеш аз 

кишт бо ПК боиси зиёд шудани таносуби хлорофиллњои а/b гардид.  

Ҳангоми тавсифи кори дастгоҳи фотосинтетикӣ таносуби миқдори 

хлорофиллҳо ба миќдори каротиноидҳо, ки ҳолати умумии дастгоҳи 

ассимилятсиониро тавсиф мекунад, нақши муҳим мебозад. Чунон ки маълум 

аст, ҳар қадар таносуби (а+b/каротиноидҳо) паст бошад, устувории 

растаниҳо ба шароити номусоиди ҳарорат ҳамон қадар зиёд мешавад. Аз рӯи 

маълумотҳои ба даст овардашуда ошкор гардид, ки таносуби пигментҳои 

сабзу зарди баргњо дар навъҳои Ориён ва Алмалӣ дар варианти назоратї 2,6 

ва дар навъи Старшина 2,2-ро ташкил медиҳад. Дар шароити хушкї ин 

нишондињанда нисбати варианти назоратї то 1,7-1,9 паст шуд. Пас аз 

коркард намудани тухмї бо ПК њам дар шароити намнокии муътадил ва њам 

дар шароити хушкии хок ин нишондиҳанда афзуд. 

Ҳамин тариқ, маълумотҳои бадастомада оид ба миқдори пигментҳои 

фотосинтетикӣ дар баргҳои навъҳои гандуми мулоимдонаи омӯхташуда дар 

шароити хушкӣ бо коркарди пешакии тухмӣ бо маҳлули 0,05%-и пайвастагии 

комплексии гетероядроии [FeIIFeIIIZnIIАс 1:1:2] нишон медиҳанд, ки ин 

пайвастагї ҳамчун биостимулятор ва фаъолкунандаи равандҳои биохимиявӣ 

дар растаниҳо, барои мутобиқ шудани онҳо дар шароити стрессї мусоидат 

мекунад. 
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Давраи панҷазанӣ 

 

Давраи хӯшабандӣ 
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Давраи гулкунӣ 

 

Давраи шираю хамирӣ 

 

Расми 5. - Миқдори умумии пигментҳои фотосинтетикии барги навъҳои 

гандуми мулоимдона дар давраҳои онтогенез дар шароити стрессии хушкӣ 

(мг/г вазни тар).  

Эзоҳ: а-пайвастагии комплексӣ [FeIIFeIIIZnIIАс 1:1:2] намнокии 

оптималии хок 75-80%, б-пайвастагии комплексӣ намнокии оптималии хок 

45-50%, в-об намнокии оптималии хок 75-80%, г-хушкӣ намнокии хок 45-50% 
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Ҷадвали 16. - Таъсири пайвастагии комплексӣ ба миқдори пигментҳои 

фотосинтетикии барги навъҳои гандуми мулоимдона дар давраи шираю хамирӣ 

дар шароити стрессии хушкӣ (мг/г вазни тар). 

Навъњо № Хлл α Хлл b 
Хлл 

α+b 

Хлл 

α/b 

Суммаи 

каротиноидњо 

Таносуби 

хл/кар. 

О
р
и

ён
 

1а 1,7±0,2 1,1±0,1 2,80 1,54 1,4±0,3 2,0 

1б 1,5±0,1 1,1±0,0 2,60 1,36 1,8±0,2 1,4 

1в 1,6±0,1 1,1±0,1 2,70 1,45 1,7±0,1 1,4 

1г 1,3±0,2 0,9±0,1 2,20 1,44 1,9±0,2 1,1 

С
т
а
р
ш

и
н

а
 2а 1,5±0,1 1,1±0,1 2,60 1,36 1,4±0,1 1,9 

2б 1,2±0,0 1,0±0,1 2,20 1,20 1,7±0,2 1,3 

2в 1,3±0,0 1,0±0,0 2,30 1,30 1,6±0,0 1,4 

2г 1,1±0,1 0,9±0,0 2,00 1,22 1,9±0,1 1,0 

А
л

м
а
л
ӣ

 

3а 1,4±0,0 1,1±0,0 2,40 1,40 1,3±0,1 1,8 

3б 1,1±0,0 1,0±0,2 2,10 1,10 1,6±0,0 1,3 

3в 1,2±0,1 1,0±0,0 2,20 1,20 1,5±0,1 1,5 

3г 1,1±0,2 0,9±0,1 2,00 1,22 1,8±0,2 1,1 

 

Эзоҳ: а-пайвастагии комплексӣ [FeIIFeIIIZnIIАс 1:1:2] намнокии 

оптималии хок 75-80%, б-пайвастагии комплексӣ намнокии оптималии хок 

45-50%, в-об намнокии оптималии хок 75-80%, г-хушкӣ намнокии хок 45-50% 

 

3.2.5. Нишондиҳандаҳои маҳсулнокии фотосинтетикии навъҳои гандуми 

мулоимдона 

Дар хок назар ба дигар элементҳо бештар оҳан мавҷуд аст. Аммо оҳане, 

ки дар хок дар шакли Fe3+ мавҷуд аст, барои растаниҳо дастрас нест ва 

барои азхудкунии он бояд ба Fe2+ кам карда шавад. Барои таъмини худ бо 

шаклҳои дастраси оҳан, растаниҳо механизмҳои гуногуни табдили он доранд 

[69]. 

Руҳ барои баланд бардоштани мутобиќати растанӣ ба стресс кӯмак 

мекунад. Дар сурати нарасидани руҳ, қандҳои коҳишдиҳанда, пайвастагиҳои 

нитрогени ғайрипротеин, кислотаҳои органикӣ дар растаниҳо ҷамъ 
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мешаванд, миқдори сахароза ва крахмал кам шуда, синтези сафедаҳо 

халалдор мешавад [18]. 

Норасоии руҳ инчунин боиси вайрон шудани мубодилаи фосфор 

мегардад. Ѓайр аз ин, дар растаниҳо фаъолияти митозии ҳуҷайраҳои 

меристемаи реша якбора паст мешавад. Дар барг бо нарасидани ин элемент 

суръати таксимшавии ҳуҷайраҳои мезофилҳо коҳиш меёбад, ки ин боиси 

тағирёбии морфологии баргҳо мегардад [97]. 

Маълум аст, ки нишондиҳандаҳои асосии маҳсулнокии растаниҳои 

кишоварзӣ аз масоҳати барг, вазни хоси сатҳи барг, биомассаи биологӣ ва 

маҳсули тозаи фотосинтез вобастагӣ дорад. Вобаста ба ин омӯзиши 

қонунияти ташаккулёбии маҳсулнокии биологии якчанд навъҳои гандум дар 

шароити хушкии хок аз ҷиҳати илмӣ ва таҷрибавӣ диқатҷалбкунанда 

мебошад. 

Дар ҷадвали 17 натиҷаҳо оид ба таъсири пайвастагии комплексӣ дар 

шароити хушкии хок ба ташаккулёбии масоҳати сатҳи барги навъҳои 

гандуми мулоимдонаи Ориён, Старшина, Алмалӣ дар давраҳои нашъунамо 

оварда шудааст. 

Натиҷаҳои таҳқиқоти нишон доданд, ки дар ҳамаи навъҳои 

омӯхташудаамон оҳиста-оҳиста зиёдшавии масоҳати барг то давраи гулкунӣ 

мушоҳида шуда, лекин дар давраи шираю хамирӣ масоҳати барг кам 

мешавад. 

Бояд қайд кард, ки масоҳати барги навъи Ориён аз таъсири пайвастагии 

комплексӣ нисбат ба растаниҳои дар шароити обёришудаи парваришёфта 

дар давраи гулкунӣ 11% баланд шуда зери таъсири пайвастагии 

комплексӣ+хушкӣ (гурӯҳи б) бошад 6% паст шуд ва бо таъсири стресси хушкӣ 

бошад масоҳати баргҳо хеле паст шуд, ки ба 27% нисбати растаниҳои дар 

шароити обёри парваришёфта кам ба қайд гирифта шуд.  

Дар гандуми навъи Старшина ин нишондиҳанда чунин натиҷа дод, ки аз 

таъсири пайвастагии комплексӣ нисбати растаниҳои дар шароити 

обёришаванда дар давраи гулкунӣ 12% баланд шуда зери таъсири 
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пайвастагии комплексӣ+хушкӣ (гурӯҳи б) бошад 3% паст шуд ва бо таъсири 

стресси хушкӣ бошад масоҳати баргҳо хеле паст шуд, ки 29% нисбати 

растаниҳои дар шароити обёри парваришёфта кам шудааст.  

Дар гандуми навъи Алмалӣ ҳамчунин зиёдшавии майдони масоҳати барг 

то давраи гулкунӣ ба назар мерасад. Растаниҳо дар шароити пайвастагии 

комплексӣ нисбат ба растаниҳои дар шароити обёришуда 30% зиёдшавии 

масоҳати баргҳо дар давраи максимуми нашъунамо мушоҳида мешавад. Дар 

шароити хушкии хок инчунин камшавии сатҳи болоии барг дар ҳама 

давраҳои рушд муайян гардидааст, ки нисбати растаниҳои дар шароити 

обёришуда 17% камшавии майдони масоҳати барг дар давраи гулкунӣ ба 

назар мерасад. Аммо пас аз коркард намудани тухмї бо ПК дар шароити 

стресси хушкӣ (гурӯҳи б) 3% нисбати растаниҳои дар шароити обёришуда дар 

давраи гулкунӣ масоҳати баргҳо зиёд шудааст. Агар мо навъҳои 

омӯхташудаамонро байни худ дар чор шароити таҷрибавӣ муқоиса кунем 

гандуми навъи Ориён нисбат ба навъҳои Старшина ва Алмалӣ дар ҳамаи 

шароитҳои таҷрибавӣ дорои зиёди масоҳати барг мебошад. Ҳамчунин дар 

давраи нашъунамои растаниҳо зиёдшавии майдони масоҳати барг дар давраи 

гулкунӣ ва камтаринаш бошад дар давраи панҷазанӣ ба қайд гирифта 

шудааст. 
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Ҷадвали 17. - Таъсири пайвастагии комплексӣ ба масоҳати баргҳои растании навъи гандуми мулоимдона дар шароити 

хушкии хок (мм2/ растанӣ) 
Д

а
в

р
а
ҳ
о
и

 

р
у
ш

д
у
  

н
у
м
ӯ
ъ

 Ориён Старшина Алмалӣ 

1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г 

П
а
н
ҷ

а
за

н
ӣ

 

9,3±0,4 7,9±0,7 8,8±0,6 6,4±0,5 5,9±0,2 5,2±0,2 5,4±0,3 3,7±0,2 5,8±0,0 4,8±0,1 5,0±0,0 4,0±0,1 

Х
ӯ
ш

а
б
а
н

 

д
и

а
н

д
ӣ

 

10,2±0,6 9,0±0,3 9,6±0,6 7,5±0,3 7,3±0,2 6,4±0,3 6,7±0,1 4,5±0,2 7,9±0,0 6,0±0,1 5,9±0,0 4,6±0,0 

Г
у
л

к
у
н
ӣ

 

12,4±0,9 10,5±0,9 11,2±0,1 8,2±0,2 9,7±0,3 8,4±0,1 8,6±1, 6,2±0,2 8,7±0,0 6,9±0,2 6,7±0,0 5,6±0,2 

Ш
и

р
а
ю

 

х
а
м

и
р
ӣ

 

9,8±0,2 8,9±0,4 9,0±0,7 7,7±0,3 8,4±0,1 7,6±0,1 7,9±0,1 5,6±0,2 8,0±0,0 7,3±0,2 7,1±0,1 5,0±0,2 

Эзоҳ: а-пайвастагии комплексӣ [FeIIFeIIIZnIIАс 1:1:2] намнокии оптималии хок 75-80%, б-пайвастагии комплексӣ 

намнокии оптималии хок 45-50%, в-об намнокии оптималии хок 75-80%, г-хушкӣ намнокии хок 45-50% 
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Расми 6. - Таъсири пайвастагии комплексӣ [FeIIFeIIIZnIIАс 1:1:2] ба 

масоҳати баргҳои растании навъи гандуми мулоимдона дар шароити хушкии 

хок дар давраи гулкунї (см2/ растани) 

Эзоҳ: а-пайвастагии комплексӣ [FeIIFeIIIZnIIАс 1:1:2] намнокии 

оптималии хок 75-80%, б-пайвастагии комплексӣ намнокии оптималии хок 

45-50%, в-об намнокии оптималии хок 75-80%, г-хушкӣ намнокии хок 45-50% 
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3.2.6. Нишондиҳандаҳои морфометрии навъҳо дар давраҳои рушду нумӯъ 

Нақши оҳан бо иштироки он дар ташаккули хлорофилл маҳдуд 

намешавад он барои организмҳои хлорофилл низ зарур аст. Тадқиқотҳои 

баъдӣ нишон доданд, ки оҳан як ҷузъи ферментҳои оксидшавӣ буда, дар 

равандҳои нафаскашии растанӣ ва раванди фотосинтез дар баргҳои растанӣ 

нақши хеле муҳим мебозад. Бе оҳан нуқтаи афзоиши поя мемирад, навдаҳо 

меафтанд, байни гиреҳҳо кам мешаванд, хлоропластҳо нобуд мешаванд ва 

ҳуҷайраҳои зинда мемиранд. Одатан, оҳан ба хок илова карда намешавад он 

дар шакли азхудшаванда кофӣ аст [69]. 

Дар растаниҳо руҳ дар шакли дувалентӣ ҳамчун иони озоди Zn2+ ё дар 

таркиби комплексҳо бо пайвастагиҳои органикӣ мавҷуд аст. Руҳ дар 

мубодилаи нитроген, карбон ва фосфор нақши муҳим дорад, ба синтези 

кислотаҳои нуклеинӣ ва сафеда мусоидат мекунад. Он ба таркиби зиёда аз 

200 ферментҳои растанињо дохил мешавад [66]. 

Баландшавии ҳосилнокӣ ба камшавии элементҳои таркиби хок оварда 

расонида аст ва аҳамияти микроэлементҳо ба монанди элементҳои дар 

болозикргардида зиёд гардидаанд. Чунки ин микроэлементҳо ҳамчун қисми 

простетикии ферментҳои равандҳои биохимиявӣ ҳуҷайраҳои растаниҳо 

иштирок менамоянд ва дар ҳолати стресс иштироки онҳо дучанда мешававад, 

пас зарурати ин пайвастагиҳо дар шакли пайвастҳои комплексӣ мувофиқи 

матлаб аст [82]. 

Дар ҷадвали 18 натиҷаҳо оид ба таъсири пайвастагиҳои комплексӣ дар 

шароити стресси хушкии хок ба нишондиҳандаҳои морфометрии навъҳо дар 

давраҳои рушду нумӯъ оварда шудааст. Аз ҷадвали 18 маълум аст, ки 

дарозии пояи асосии навъҳои омӯхташаванда аз таъсири варианти 

пайвастагии комплексӣ (намнокии хок 75-80%) аз давраи панҷазанӣ то 

давраи шираю хамирӣ дар навъи Ориён нисбат ба варианти назоратӣ (об) 

нишондиҳандаҳои баланд ба мушоҳида мерасид, ки қиммати баландтаринаш 

дар давраи хӯша бандӣ ки то 26% баланд аст. Дар навҳои Старшина ва 

Алмалӣ бошад ин нишондиҳанда қариб дар як сатҳ қарор доранд ки 29% 
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нисбати варианти назорати баланд гардид. Дар шароити стресси хушкӣ 

бошад нисбати варианти назоратӣ (об) дар навъи Ориён 12%, навъи 

Старшина 10% ва навъи Алмалӣ бошад то 11% ба дарозии пояи асоси паст ба 

мушоҳида мерасид. Аммо гурӯҳи дигари гандумҳое, ки пешаки дар 

пайвастагии комплексии намнокии хокаш ба 45-50% баробар буд дарозии 

пояи онҳо дар давраи панҷазанӣ нисбати варианти назоратӣ дар ҳамаи 

навъҳои омӯхташаванда дар як сатҳ қарор дошт, ки то 6% паст шуд. 

Қиммати баландтарини миқдори баргҳо дар давраи панҷазанӣ нисбати 

дигар давраҳо дар ҳамаи навъҳои омӯхташаванда дар назар аст. Гандумҳое, 

ки пеш аз киш бо пайвастагии комплексӣ коркард шудааст, ки намнокии хок 

ба 75-80% буд нисбати варианти назоратӣ дар навъи Ориён 5%, Старшина 7% 

ва Алмалӣ бошад то 18% миқдори баргҳо зиёд дар назар аст. Гурӯҳи дигари 

гандумҳо, ки дар варианти стресси хушкӣ буд баръакс нисбати варианти 

назоратӣ миқдори баргҳо кам ба мушоҳида мерасид, ки дар навъи Ориён 7%, 

Старшина 10% ва Алмалӣ бошад то 12% ба қайд гирифта шуд. Вале 

гандумҳое, ки пешаки дар пайвастагии комплексии намнокии хокаш ба 45-

50% баробар буд миқдори баргҳо нисбати варианти назоратӣ дар навъи 

Старшина 4%, Алмалӣ 2% кам шуда бошад дар навъи Ориён баръакс то 5% 

зиёд шуд. 

Миқдори панҷаҳо ба мисли миқдори баргҳо дар давраи панҷазанӣ 

нисбати дигар давраҳо нашъунамои наѓзро ба мушоҳида расонид. Миқдори 

панҷаҳо аз таъсири пайвастагии комплексӣ (намнокии хок 75-80%) нисбати 

варианти назоратӣ дар навъи Ориён 27%, Старшина 30% ва Алмалӣ то ба 

50% зиёд шуд. Дар ҳарсеи навъҳои омӯхташаванда аз таъсири стресси хушкӣ 

қариб то 30% миқдори панҷаҳо кам ба назар мерасад. Дар варианти 

пайвастагии комплексии намнокии хокаш ба 45-50% баробар буда нисбати 

варианти назоратӣ миқдори панҷаҳо дар ҳамаи навъҳо то 10% кам мебошад.  
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Ҷадвали 18. – Таъсири коркарди тухмї бо пайвастагии комплексї ба нишондиҳандаҳои морфометрии навъҳои гандум 

дар шароити стрессии хушкии хок дар онтогенез 

Нишондиҳандаҳо 

Д
а
в

р
а
ҳ
о
 

Ориён Старшина Алмалӣ 

1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г 

Дарозии пояи асоси (см) 

П
а
н
ҷ

а
за

н
ӣ

 

30,9 26,1 28,4 23,2 28,4 24,1 26,4 22,4 27,4 19,1 20,2 18,4 

Миқдори баргҳо (дона) 6,4 6,0 6,1 5,7 5,8 5,2 5,4 4,9 5,9 4,9 5,0 4,4 

Панҷазанӣ (дона) 2,8 2,0 2,2 1,6 2,6 1,8 2,0 1,4 2,4 1,5 1,6 1,3 

Дарозии байни буғумҳо (см) 7,4 6,3 6,2 5,7 6,9 6,0 6,3 5,6 6,5 6,0 6,2 5,8 

 

Дарозии пояи асоси (см) 
Х
ӯ
ш

а
 

б
а
н

д
ӣ

 58,4 43,4 46,3 41,2 54,3 40,1 42,3 38,1 52,4 38,2 40,5 36,1 

Миқдори баргҳо (дона) 6,2 5,8 5,9 5,5 5,6 5,0 5,3 4,7 5,1 4,6 4,9 4,0 

Панҷазанӣ (дона) 2,7 2,0 2,1 1,5 2,4 1,6 1,9 1,3 2,2 1,3 1,5 1,2 

Дарозии байни буғумҳо (см) 8,2 6,6 6,7 6,0 7,4 6,4 7,0 6,3 7,0 6,3 6,6 6,0 

 

Дарозии пояи асоси (см) 

Г
у
л

к
у
н
ӣ

 66,7 56,4 60,2 52,1 64,0 55,2 60,1 48,2 62,2 51,8 52,8 47,1 

Миқдори баргҳо (дона) 5,8 5,1 5,3 4,4 5,0 4,6 4,8 4,0 4,8 4,1 4,4 3,6 

Панҷазанӣ (дона) 2,1 1,6 1,8 1,4 2,0 1,5 1,7 1,3 1,9 1,2 1,4 1,1 

Дарозии байни буғумҳо (см) 8,9 7,8 8,4 7,2 8,7 7,6 8,2 7,4 7,9 7,4 7,7 6,9 

 

Дарозии пояи асоси (см) 

Ш
и

р
а
ю

 

х
а
м

и
р
ӣ

 73,4 64,1 65,6 59,5 70,0 62,7 65,2 55,1 68,2 60,1 60,3 52,1 

Миқдори баргҳо (дона) 5,1 4,5 4,8 4,3 4,8 4,2 4,5 3,5 4,5 3,9 4,3 3,2 

Панҷазанӣ (дона) 2,1 1,6 1,8 1,4 2,0 1,5 1,7 1,3 1,8 1,2 1,4 1,1 

Дарозии байни буғумҳо (см) 9,1 7,9 8,7 7,4 8,9 7,8 8,6 7,6 8,4 7,8 8,0 7,2 

Эзоҳ: а-пайвастагии комплексӣ [FeIIFeIIIZnIIАс 1:1:2] намнокии оптималии хок 75-80%, б-пайвастагии комплексӣ 

намнокии оптималии хок 45-50%, в-об намнокии оптималии хок 75-80%, г-хушкӣ намнокии хок 45-50%
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Дарозии байни буғумҳо аз давраи панҷазанӣ то давраи шираю хамирӣ 

дар ҳамаи навъҳои омӯхташудаамон зина ба зина инкишоф ёфтааст, ки 

миқдори зиёдтарини ин нишондиҳанда дар навъи Ориён ба қайд гирифта 

шудааст. 

Агар мо навъҳоро байни худ дар ҳарчори варианти таҷрибаамон аз 

ҷиҳати нишондиҳандаҳои морфометри муқоиса кунем дар ҷойи аввал навъи 

Ориён дар ҷойи дуюм Старшина ва дар ҷойи охир навъи Алмалӣ ташкил 

мекунад (ҷадвали 18). 

 

Дарозии поя яке аз элементҳои асосии самаранокии растанињо мебошад. 

Аз натиҷаҳо маълум гардид, ки зери таъсири пайвастагиҳои комплексӣ ба 

дарозии растании навъи гандуми “Ориён” нисбат ба варианти назоратї 50% 

баланд шуда аз таъсири хушкї, яъне коркарди тухмӣ бо комплекс 

(комплекс+хушкӣ) бошад 25% баланд гардид (ҷадв 19). 

 

Ҷадвали 19. - Таъсири пайвастагии комплексӣ ба нишондиҳандаҳои 

морфометрии навъҳои гандуми мулоимдона дар давраи панҷазанӣ 

Н
а
в
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ҳ
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В
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Д
а
р
о
зи

и
 

п
о
я
, 

см
 

%
 

Д
а
р
о
зи

и
  

б
а
р
г,

 с
м

 

%
 

В
а
зн

и
 

р
еш

а
 г

 

%
 

В
а
зн

и
 п

о
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%
 

В
а
зн
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а
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я
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 р
а
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а
н
ӣ

 

%
 

О
р
и

ён
 

1 20 100 9 100 3 100 11 100 0,15 100 0,38 100 1,12 100 
2 30 150 18 200 5 167 17 154 0,39 260 0,45 118 2,04 182 

3 25 125 13 144 4 133 13 118 0,20 133 0,40 105 1,47 131 

С
т
а
р
ш

и
н

а
 1 42 100 5 100 11 100 11 100 0,25 100 0,78 100 1,82 100 

2 53 126 13 260 15 136 15 136 0,48 192 1,18 151 2,00 110 

3 46 109 10 200 13 118 13 118 0,44 176 0,87 111 1,86 102 

А
л

м
а
л

ӣ
 

1 30 100 11 100 4 100 10 100 0,25 100 0,59 100 1,60 100 
2 36 120 15 136 5 125 15 150 0,38 152 0,77 130 2,93 183 
3 33 110 13 118 4 100 11 110 0,30 120 0,64 108 1,66 104 
 

Эзоҳ: Варианти 1. Растаниҳо дар шароити муътадили обёрӣ ва намнокии 
хок дар ҳудуди 75-80% аз намиғунҷоиши умумӣ - варианти назоратӣ, 
Варианти 2. Растаниҳо дар шароити таъсири пайвастагиҳои комплексї ва 
намнокии хок дар ҳудуди 75-80% аз намиғунҷоиши умумӣ-варианти 
таҷрибавӣ. Варианти 3. Растаниҳо дар шароити таъсири пайвастагии 
комплекси ба хушкии хок, ки намнокии хок дар ҳудуди 45-50% аз 
намиғунҷоиши умумӣ-варианти таҷрибавӣ. Комплекс [FeIIFeIIIZnIIАс 1:1:2] 
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Ин нишондиҳанда дар навъи “Алмалӣ” аз таъсири комплекс 26% баланд 

шуд ва аз таъсири комплекс + хушкӣ бошад 9% баланд гардид ва дар навъи 

“Старшина” бошад қариб дар як сатҳ нисбат ба “Алмалї” аз таъсири 

пайвастагии комплексї 20% зиёд шуд ва аз таъсири комплекс+хушкӣ нисбати 

варианти назоратї 10% зиёд шуд. Аз ҷиҳати дарозии реша ва поя бошад, аз 

таъсири пайвастагиҳои комплексї дар навъи гандуми “Ориён” нисбат ба 

варианти назоратї реша 67 поя баланд шуда аз таъсири хушкї, яъне бо илова 

намудани комплекс (комплекс+хушкӣ) бошад 44% реша ва 33% поя баланд 

гардид.  

Дар навъи “Алмалї” аз таъсири комплекс 60% реша ва 36% поя баланд 

шуд ва аз таъсири комплекс+хушкӣ бошад 100% реша ва 18% поя баланд 

гардид ва дар навъи “Старшина” бошад аз таъсири пайвастагии комплексї 

36% реша ва 25% поя дароз шуд ва аз таъсири комплекс+хушкӣ нисбати 

варианти назоратї 18% реша ва поя бетағйир монд.  

Бояд қайд кард, ки вазни тари ҳамаи навъҳои омўхташудаамон, ки бо 

пайвастагии комплексӣ коркард карда шуданд, нисбати варианти назоратї 

дар ҷойи аввал мебошад. Аммо агар навъҳои омӯхташудаамонро нисбати 

якдигар муқоиса намоем, дар ҷойи аввал навъи “Ориён” ва дар ҷойи охир 

навъи “Алмалӣ” меистад (љадвали 19). 

 

Яке аз нишондиҳандаҳои муҳиме, ки ба он шароити парвариш таъсир 

мерасонад ин мањсулнокї мебошад. 

Чуноне ки аз љадвали 20 маълум аст таҳлили сохтории хӯшаи растанӣ 

нишон дод, ки аз рӯи нишондодҳо ба монанди дарозии хӯша, вазни хӯша, 

миқдори хӯшачаҳо, миқдори дон, вазни дон, вазни 1000дон ва дарозии поя 

дар ҷои аввал навъи Ориён дар ҷои дуюм навъи Старшина ва дар ҷои сеюм 

бошад навъи Алмалӣ мебошад. Дар варианти пайвастагии комплексӣ (1а) 

дарозии хӯша дар навъи Ориён ба 12см, навъи Старшина (2а) 11,2см ва 

Алмалӣ (3а) бошад 10,6см баробар шуд. Дар варианти пайвастагии 

комплексӣ дар зери стресси хушкӣ (б) бошад чунин нишондод дар навъи 
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Ориён (1б) 10,9см, Старшина (2б) 10,4см ва Алмалӣ (3б) бошад 10,2см-ро 

ташкил кард. Дар варианти назоратӣ бошад дарозии хӯша  дар навъи Ориён 

(1в) 11,2см, Старшина (2в) 10,5см, Алмалӣ (3в) 10,3см мушоҳида карда шуд. 

Дар варианти стресси хушкӣ бошад аз ҳама нишондҳандаи паст дида 

мешавад, ки дар навъи Ориён (1г) 10,1см, Старшина (2г) 9,4см, ва Алмалӣ (3г) 

9,8см мебошад. 

 

Ҷадвали 20. - Таҳлили сохтории хӯшаи навъҳои гандуми мулоим 

Нишон 

Диҳандаҳо 

Ориён Старшина Алмалӣ 

1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г 

Дарозии 

хӯша (см) 
12 10,9 11,2 10,1 11,2 10,4 10,5 9,4 10,6 10,2 10,3 9,8 

Вазни 

хӯша (г) 
2,2 1,9 2,0 1,8 2,0 1,7 1,8 1,6 1,5 1,3 1,4 1,0 

Миқдори 

хӯшачаҳо 

(дона) 

10,2 9,0 9,4 7,9 9,4 8,9 9,0 8,6 9,0 8,4 8,6 7,4 

Миқдори 

дон (дона) 
48 43 44 41 42 37 40 32 38 34 36 28 

Вазни 

дон (г) 
0,9 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7 0,6 0,7 0,5 0,6 0,4 

Вазни 1000 

дон (г) 
38,8 34,2 35,3 30,1 33,2 29,0 30,4 24,0 30,0 25,2 27,4 18,2 

Дарозии 

поя (см) 
94 86 90 80 88 80 82 73 86 76 80 70 

 

Эзоҳ: а-пайвастагии комплексӣ [FeIIFeIIIZnIIАс 1:1:2] намнокии 

оптималии хок 75-80%, б-пайвастагии комплексӣ намнокии оптималии хок 

45-50%, в-об намнокии оптималии хок 75-80%, г-хушкӣ намнокии хок 45-50% 

 

Вазни хӯша низ дар ҳамаи навъҳои омӯхташаванда нишондиҳандаҳои 

гуногунро нишон додааст. Аз ҷумла дар навъи Ориён аз варианти 
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пайвастагии комплексӣ (1а) 2,2г, варианти пайвастагии комплекс+хушкӣ (1б) 

1,9г, варианти назоратӣ (1в) 2,0г ва варианти хушкӣ (1г) бошад 1,8г-ро 

ташкил мекунад. Дар навъи Старшина бошад аз варианти пайвастагии 

комплексӣ (2а) 2,0г, варианти пайвастагии комплекс+хушкӣ (2б) 1,7г, 

варианти назоратӣ (2в) 1,8г ва варианти хушкӣ (2г) бошад 1,6г-ро ташкил 

мекунад, ки ин нишондиҳандаи паст мебошад. Вазни хӯша дар навъи Алмалӣ 

нисбати дигар навъҳо дар ҳарчори вариантҳо кам ба назар гирифта шуд. 

Муайян гардид, ки вазни хӯша дар варианти гандумҳое, ки пеш аз кишт бо 

ПК (гурўњи 3б) коркард карда шудаанд ба 1,3г ва дар варианти стресси хушкӣ 

бошад (гурўњи 3г) 1,0г-ро ташкил намуд.  

Ошкор карда шуд, ки дар зери таъсири пайвастагии комплексӣ дар навъи 

Ориён миқдори хӯшачаҳо нисбат ба варианти назоратӣ то 8% ва Старшина 

ва Алмалӣ қариб дар як сатҳ то 4% зиёд шудаанд. 

Дар зери таъсири хушкии хок нисбат ба варианти назоратӣ миқдори 

хӯшачаҳо дар навъҳои Ориён 16%, Старшина 5% ва Алмалӣ 14% паст 

шудаанд ва миқдори сафедаи онҳо низ баръакс дар навъи Ориён 3%, 

Старшина 2%, Алмалӣ 6% зиёд шудаанд. Аммо бо коркард намудани тухмӣ 

пеш аз кишт бо пайвастагиҳои комплексӣ дар шароити стресси хушкии хок 

миқдори хӯшачаҳои растанӣ нисбати варианти хушкӣ (гурӯҳи г) дар навъи 

Ориён 14%, Старшина 3%, Алмалӣ бошад 13% зиёд шудаанд.  

Миқдори дон низ дар ҳамаи навъҳои омӯхташудаамон дар варианти 

пайвастагии комплексӣ дар ҷои аввал мебошад, ки дар навъи Ориён 

миқдораш дар як хӯша 48 дона, Старшина 42 дона ва Алмалӣ бошад 38-

донаро ташкил мекунад. Дар ҷойи охир бошад гурӯҳи растаниҳое, ки дар 

стресси хушкӣ қарор доштанд мебошанд, ки дар навъи Ориён миқдори дон ба 

41 дона, Старшина 32 дона ва Алмалӣ бошад ба 28-дона дар як хӯша баробар 

аст. 

Вазни дон (г) ва дарозии поя бошад дар ҳамаи навъҳои омӯхташудаамон 

дар ҳарчори вариантҳои таҷриба дар ҷойи аввал варианти пайвастагии 

комплексӣ ва дар ҷойи охир бошад варианти стресси хушкӣ ба мушоҳида 
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расидааст. Ҳамчунин зиёдшавии нишондодҳои вазни дон, дарозии поя дар 

ҳолати коркард намудани тухмӣ пеш аз кишт бо пайвастагии комплексӣ ба 

мушоҳида гардидааст. Вазни 1000 донаи растании гандум яке аз 

нишондињандањои муњим буда пурагии дон пурагии таркиби биохимиявии 

онро ифода мекунад.  

Ҳамин тавр аз гуфтаҳои боло хулоса баровардан мумкин аст, ки дар 

ҳолати коркард намудани тухмї пеш аз кишт бо пайвастагиҳои комплексӣ 

дар ҳамаи навъҳои омӯхташудаамон афзоиши сохторӣ, ҳосилнокӣ, махсусан 

вазни 1000 дона, нишондињандаи мусбї дида мешавад. Дар варианти 

пайвастагии комплексӣ ки намнокии хок ба 75-80% баробар буд назар ба 

вариантҳои дигар, ташаккулёбии донаҳои калон дар ҳамаи навъҳои гандуми 

мулоимдона мушоҳида карда мешавад. 
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Расми 7. - Таҳлили сохтории хӯшаи навъҳои гандуми мулоим 

Эзоҳ: а-пайвастагии комплексӣ [FeIIFeIIIZnIIАс 1:1:2] намнокии 

оптималии хок 75-80%, б-пайвастагии комплексӣ намнокии оптималии хок 

45-50%, в-об намнокии оптималии хок 75-80%, г-хушкӣ намнокии хок 45-50%. 
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3.2.7. Таркиби биохимиявии навъҳои гандуми мулоимдона 

 

Яке аз нишондиҳандаҳои асосие, ки сифати ҳосили хоҷагиро таъмин 

менамояд ин миқдори крахмал, сафеда, бофта мебошанд. Таҳлили 

муқоисавии нишондиҳандаҳои биохимиявии дони гандум нишон доданд, ки 

дар шароити стресси хушкӣ бо таъсири пайвастагии комплексӣ дар навъи 

гандуми Ориён нисбат ба навъҳои Старшина ва Алмалӣ устувории бештар 

зоҳир намуд (расми 8). 

Муайян карда шуд, ки дар зери таъсири пайвастагии комплексӣ дар 

навъи Ориён миқдори крахмали донҳо нисбат ба варианти назоратӣ (66,6%) 

то 6% ва Старшинаю (65,2%) Алмалӣ (63,1%) қариб дар як сатҳ то 4% зиёд 

шудаанд. Миқдори сафеда бошад баръакс дар навъи Ориён 19%, Старшина 

2%, Алмалӣ бошад 6% паст гардидааст. Дар зери таъсири хушкии хок нисбат 

ба варианти назоратӣ миқдори крахмали дон дар навъҳои Ориён (57,2%) 9%, 

Старшина (55,2%) 12% ва Алмалӣ (53,2%) 12% ки дар як сатҳ қарор доранд, 

паст шудаанд ва миқдори сафедаи онҳо низ баръакс дар навъи Ориён 3%, 

Старшина 2%, Алмалӣ 6% зиёд шудаанд. Аммо бо коркарди пеш аз кишти 

донаҳо бо пайвастагии комплексӣ дар шароити стресси хушкии минбаъдаи 

хок миқдори крахмали дон нисбати варианти хушкӣ дар навъи Ориён (60,0%) 

5%, Старшинаю (59,8%) 8%, Алмалӣ бошад (57,6) 8% дар як сатҳ зиёд 

шудаанд. Миқдори сафедаҳои таркиби дони онҳо бошад кам шуданд, чуноне 

ки дар навъи Ориён 5%, Старшина 8%, Алмалӣ бошад 11% муайян карда шуд. 

Миқдори селюлоза бошад дар ҳамаи навъҳои омӯхташудаамон дар 

ҳамаи вариантҳои таҷриба мутаносибан дар як сатҳ (аз 1,4 то 1,7%) ба 

мушоҳида расидааст. 

Қобили қайд аст, ки фоизи умумии таркиби биохимиявии навъҳо дар 

шароити хушкии хок назар ба шароити пайвастагии комплекӣ ва назоратӣ, 

нисбатан паст будаанд. Миқдори зиёди ин нишондиҳандаҳо дар донаҳое, ки 

пеш аз шинонидан бо пайвастагиҳои комплексӣ коркард карда шудаанд, 
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муҳити намнокии онҳо 75-80% баробар буд, ки дар навъҳои Ориён 100% ва 

миқдори камаш дар навъи Алмалӣ 90,5% ба қайд гирифтааст. 

Ҳамин тавр муайян карда шуд, ки дар шароити хушкии хок шояд сабаби 

зиёд шудани миқдори крахмал дар ҳамаи навъҳои таҳқиқшуда ин коркард 

намудани донаҳо пеш аз кишт бо пайвастагиҳои комплексӣ мебошад, ки 

ғуншавии крахмал ва сафеда дар дон, ҳамчун ҷузъи асосии сифати он ба 

ҳисоб меравад (љадвали 21). 

 

Ҷадвали 21. - Таъсири пайвастагии комплексӣ [FeIIFeIIIZnIIАс 1:1:2] ба 

нишондиҳандаҳои биохимиявии дони гандуми мулоимдона дар шароити 

хушкии хок 

Навъҳо Намнокӣ Селюлоза Сафеда Крахмал Хокистар % 

Ориён комплекс 9,6 3,1 19,6 66,6 1,7 100 

Ориён об 9,4 3,2 21,4 63,0 1,7 98,7 

Ориён 

ком+хушкӣ 
9,2 3,5 21,0 60,9 1,6 95,3 

Ориён хушкӣ 9,0 3,6 22,0 57,2 1,6 93,4 

Старшина 

комплекс 
9,0 3,3 14,2 65,2 1,5 93,2 

Старшина об 9,0 3,4 14,2 62,8 1,6 91,2 

Старшина 

ком+хушкӣ 
9,0 3,5 15,8 59,8 1,7 89,8 

Старшина 

хушкӣ 
8,8 3,7 17,2 55,2 1,8 86,7 

Алмалӣ 

комплекс 
8,9 3,1 14,0 63,1 1,4 90,5 

Алмалӣ об 8,9 3,2 14,8 60,4 1,5 88,8 

Алмалӣ ком 

+хушкӣ 
8,8 3,3 15,4 57,6 1,6 86,7 

Алмалӣ хушкӣ 8,8 3,4 17,2 53,2 1,7 84,5 
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Расми 8. - Таъсири пайвастагии комплексӣ ба таркиби биохимиявии 

донањои навъњои гандум (%). 

Эзоҳ: а-пайвастагии комплексӣ [FeIIFeIIIZnIIАс 1:1:2] намнокии 

оптималии хок 75-80%, б-пайвастагии комплексӣ намнокии оптималии хок 

45-50%, в-об намнокии оптималии хок 75-80%, г-хушкӣ намнокии хок 45-50%. 

 

 

Расми 9. – Механизми таъсири пайвастагии комплексї ба нишондињандањои 

физиологию биохимиявии навъњои гандум 
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Чи тавре ки аз расми 9 маълум аст пайвастагии комплексии омўхташуда 

аз элементњои оњан ва руњ иборат мебошанд, ки ин элементњо дар њаёти 

растанињо наќши хеле калонро мебозанд. 

Дар растаниҳо оҳан як қатор вазифаҳои муҳимро иҷро мекунад: 

•Дар барќарор намудани NO3 - ва фиксатсияи нитроген тавассути 

бактерияњои лундагї (дар таркиби нитратредуктаза ва нитрогеназа) иштирок 

мекунад. 

•Як қисми пайвастагиҳои дорои гем (ҳамаи ситохромҳо, каталаза, 

пероксидаза) мебошад. 

•Дар кори системаҳои фотосинтез ва нафаскашӣ иштирок мекунад; 

•Марҳилаҳои ибтидоии синтези хлорофиллро катализ мекунад (ташкили 

кислотаи γ-аминолевулин ва протопорфиринҳо). 

•Нашъунамои растаниҳоро дар заминҳои аз фосфор камбизоат ва ѓайра 

беҳтар мекунад. 

Дар растаниҳо руҳ танҳо дар шакли дувалентагї вомехўрад ва дар 

равандҳои оксиду барқароршавї иштирок мекунад. Муайян шудааст, ки руҳ 

ба таркиби маркази фаъоли ретсептори ауксин дохил мешаванд. Руҳ инчунин 

барои синтези аминокислотаи триптофан, ки пешавлоди фитогармони 

кислотаи индолилуксусӣ мебошад, лозим аст [66].  
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ХУЛОСАЊО 

1. Аз байни 5-номгӯи моддаҳои химиявии пешниҳодшуда яктоаш ҳамчун 

биостимулятор самаранок интихоб гардид, ки ин пайвастагии 

комплексии гетероядроии FeIIFeIIIZnIIАс 1:1:2 дар консентратсияи 0,05% 

мебошад.  

2. Дар таҷрибаҳои вегетатсионӣ ҳангоми омӯзиши мубодилаи об дар 3-

навъи омӯхтаи гандум дар чор давраи онтогенез муайян карда шуд, ки 

дар давраи панҷазанӣ дар шароити хушкӣ миқдори умумїи об 10-11% 

нисбати варианти назоратӣ кам мебошад. Коркарди тухмӣ бо 

пайвастагиҳои комплексӣ ба барқароршавии миқдори умумїи об дар 

шароити хушкии 45-50% қариб то сатҳи назоратӣ (98-99%) мусоидат 

намуд. Ҳамин тартиб дар 3 давраи минбаъдаи онтогенези растаниҳо 

мушоҳида гардид. (Ин нишондиҳанда давра ба давра нисбатан паст 

шуд). 

3. Коркарди тухмӣ пеш аз кишт бо мањлули 0,05% -и пайвастагии 

комплексии гетероядроии FeIIFeIIIZnIIАс 1:1:2 ба нишондиҳандаҳои 

морфофизиологии навъҳо, миқдори пигментҳои фотосинтетикӣ, 

мубодилаи об, дар шароити хушкии хок дар онтогенез таъсири мусбат 

расонид. 

4. Дар асоси таҳлили муқоисавии нишондињандањои физиологию 

биохимиявӣ муайян гардид, ки дар шароити стрессии хушкӣ аз рӯи 

нишондиҳандаҳои (морфометрии, маҳсулнокӣ, миқдори пигментҳои 

фотосинтетикӣ дар ҷойи аввал навъи Ориён баъд навъи Старшина ва 

дар ҷойи охир навъи Алмалӣ мебошад. 

5. Маълум гардид, ки нишондиҳандаи ҳосилнокӣ (вазни хӯша , миқдори 

дон, вазни 1000 дон) ва таркиби биохимиявии донањо дар шароити 

хушкии хок баъд аз коркарди тухмӣ пеш аз кишт бо пайвастагии 

координатсионии оњану руњ дар ҳамаи навъҳои омӯхташуда бартарияти 

хоса доранд. 
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Тавсияњо оид ба истифодаи амалии натиљањои тањќиќот 

1. Истифодаи пайвастагиҳои комплексӣ бори аввал дар навъҳои 

гандум омӯхта шуд, ки натиҷаҳои таҳқиқотро дар Кумитаи 

бехатарии озуқаворӣ ва Кумитаи ҳифзи муҳити зист метавон 

мавриди истифода қарор дод. 

2. Истифодаи натиҷаҳои таҳқиқот барои омода намудани тавсияҳои 

амалӣ оид ба парвариши растаниҳои кишоварзӣ дар шароити 

хушкии хок ва усули самараноки истифодабарии пайвастагиҳои 

комплексӣ дар парвариши навъҳои гандум пешниҳод карда мешавад. 

3. Натиҷаҳои ба даст овардашуда ва хулосаҳои назариявии рисола 

барои дар мактабҳои олӣ ҳангоми тартиб додани курсҳои лексионӣ 

ва гузаронидани машғулиятҳои амалии фанҳои физиология ва 

биохимияи растаниҳо тавсия дода мешаванд. 
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Замима 

 

Расми 10. - Муҳлатҳои фарорасии давраҳои асосии физиологии 

вегетатсияи растанї (аз 01.12.2020 то 18.06.2021). 
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Расми 11. - Таҳлили сохтории хӯшаи гандумҳои мулоимдона. 



126 
 

 

Расми 12. - Нишондиҳандаҳои маҳсулнокии навъҳои гандуми мулоимдона 

 

Расми 13. - Таркиби биохимиявии донаҳои гандум бо ёрии асбоби 

анализатори бисёрвазифавии DA – 7200 



127 
 

 

Нусхаи нахустпатенти ихтирооти оид ба мавзўи илмї 


